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सरोकारवालाह�को सझुावसमेतका आधारमा तयार ग�रएको म�हलाको �यायमा पहुचँस�ब�धी अ�ययन 

��तवेदन, २०७2  लै� �गक समानता र म�हला सश�ीकरणको ला�ग संय�ु रा� � संघको �नकायको 
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��त�न�ध�व छैन। 



 

भ�ूमका 
 

राि� �य �या�यक ��त� ठान �यायाधीश, �याय सेवाका अ�धकृत, सरकार� व�कल, कानून �यवसायी एवम ्�याय 

�शासनमा संल�न जनशि�को काय��मता र �यावसा�यक द�ता अ�भव�ृ� गन�, कानून र �यायको �े�मा 

अ�ययन अनसु�धान गन� एवम ्�या�यक सूचना �वाह गन� उ�े�यबाट �था�पत एक अ�वि�छ� न उ�रा�धकारवाला 

�वशा�सत सं�था हो।  

 

�नर�तरको �या�यक िश�ाका मा�यमबाट जनशि�को �यावसा�यक �मता र काय� द�ताको अ�भव�ृ� गर� 

�याय �णाल�ले �दान गन� सेवालाइ� �भावकार� बनाउन ुर �यायमा जनताको पहुँचलाइ� स�ुनि� चत गन� सहयोग 

प�ु याउन ु��त� ठानको दा�य�व हो। अदालत एवम ्�या�यक �नकाय��तको जनताको ब�दो अपे�ालाइ� स�बोधन 

गन� र यस��त जनताको �व� वासलाइ� कायम रा� न �यायाधीशलगायत अ�य �या�यक जनशि�को �मता र 

द�ता बढाउन ुअ�त आव�यक छ। तसथ�, ��त� ठानले आ�नो �थापनाकालदेिख नै �या�यक जनशि�को �ान, 

सीप र �मता अ�भव�ृ�का ला�ग �िश�ण, �वचन, �काशन एवम ्अनसु�धानस�ब�धी काय�ह� गद� आइरहेको 

छ। यसै �ममा ��त� ठानले लै� �गक समानता र म�हला सश�ीकरणको ला�ग संय�ु रा� � संघको �नकाय 

(यएुन वमुन) को सहयोग र म�हला, कानून र �वकास म� चसँगको सहकाय�मा औपचा�रक �याय �णाल�मा 

म�हलाको पहुँचस�ब�धी ��ततु अ�ययन गरेको छ।   

 

��ततु अ�ययनका ला�ग ग�ठत �नद�शक स�म�तका संयोजक सव��च अदालतका त�काल�न माननीय �यायाधीश 

�ी सशुीला काक�, व�र� ठ अ�धव�ा �ी सपना �धान म�ल, महा�याया�धव�ाको काया�लयका नायव 

महा�याया�धव�ा �ी दगुा�ब�ध ु पोखरेल, काननु, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालयका सहसिचव �ी 

ल�लादेवी ग� तौला‚ म�हला, बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयका सहसिचव �ी रा�धका अया�ल‚ 

म�हला तथा बालबा�लका सेवा �नद�शनालयका व�र� �हर� उपर��क �ी कृ�ण�साद गौतम र नेपाल बार 

एसो�सएसनका  उपा�य�/ अ�धव�ा �ी अ�नता ग�ुङले प�ु याउनभुएको सहयोगका ला�ग ��त� ठान उहाँह���त 

कृत�ता �कट गद�छ।  

 

यसै गर� काय�समूहमा रह� पनुरावेदन अदालत पाटनका माननीय �यायाधीशह� �ी �तल�साद �े� र �ी 

सार� गा सबेुद�, कानूनी सहायता तथा परामश� के��का अ�य� डा. �ी शिश अ�धकार� र �शासक�य 

अदालतका रिज��ार �ी ममता खनालले यो अ�ययन ��तवेदन तयार गन� प�ु याउने भएको स��य सहयोगको 

ला�ग ��त� ठान उहाँह���त आभार �य� गद�छ।  

 

यसर� नै अ�ययन समूहमा रह� अ�ययन, अनसु�धान तथा ��तवेदन तयार गन� योगदान �दन ु हनेु माननीय 

िज�ला �यायाधीश �ी सूय��साद पराजलु�,  रिज��ार �ी �वमल पौडेल, अ�धव�ा �ी स�वन �े�, जनस� �या 

�वशेष�  �ी �ब�णदुास �सं डंगोल, उप�नद�शक �ी पारस पौडेल, काय��म �यव�थापक  �ी राजनकुमार के.सी, 

लेखा अ�धकृत �ी केशव दाहाल र �नजी सिचव �ी पनुम लाखेलाई ��त� ठान ध�यवाद �ापन गद�छ। 

 



अ�ययनका ला�ग आव�यक सूचना स� कलनमा सहयोग गनु�हनेु सबै िज�ला संयोजक तथा सहसंयोजकह�, 

�व�भ� न �नकायका पदा�धकार�ह�, सूचनादाताह� र अदालतका कम�चार�लगायत अ�ययन ��तवेदनलाइ� अि�तम 

�प �दन आयोजना ग�रएको परामश� बैठकमा आ�नो अमू�य राय सझुाव �दन ु हनेु �व� सहभागीह�लाइ� 

��त� ठान हा�द�क आभार �य� गद�छ।  

 

अ��यमा, यो अ�ययन अनसु�धान गन� �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउने य ुएन वमुनका 

��त�न�ध �ी िजयाद सेख, डेपटु� क��� �र�जेे�टे�टभ �ी �गता� जल� �संह, काय��म परामश�दाता �ी समेुधा 

शा� यलाइ� ��त� ठान �वशेष ध�यवाद �ापन गद�छ।  

 

 

राि� �य �या�यक ��त� ठान 



काय�कार� सारांश 

 

१. प�ृभ�ूम 

�यायमा पहुँच भ� नाले अ�धकारको हनन ्हुँदा �यसको उपचार खो�ने �मतालाई जनाउँछ। तर �य�तो �मता 

सबैमा समान हुँदैन। �यसैले कानूनको मा�यमबाट अ�धकार �दान गनु� मा� �यायमा पहुँचका ला�ग पया�� त हनु 

स�ने कुरा होइन। ती अ�धकारह� उपयोग गन�का ला�ग अ�धकारवालालाई स�म बनाउने �वषय प�न �य�तकै 

मह�वपूण� छ। अझ अ�ानता व आ�थ�क, सामािजक कारणले पछा�ड परेका �यि�ह�मा य�तो �मता 

तलुना�मक �पमा कम हनेु भएकाले उनीह�लाई स�म बनाउन ुपन� ह�ुछ। 

  

नेपालमा �व�भ� न कारणह�ले गदा� म�हलाको �यायमा पहुँचका अवरोधह� कायम छन।् यी अवरोधह�लाई 

कम गरेमा मा� �यायमा पहुँच सहज हनु स�दछ। �यायमा पहुँच बढाउनका ला�ग सेवा�दायक �नकायको 

सेवा �दने �मता र सेवा�ाह�मा सेवा �लने �मता बढाउन ु पन� ह�ुछ। यी अवरोधह�लाई स�बोधन गन� 

िज�मेवार� कसको हो ? �यायका सेवा�ाह�ह�म�ये प�न क�तपय त उनीह�को असमथ�ताका कारणले �वशेष 

संर�ण आव�यक पन� खालका छन ् भने उनीह�लाई कसले संर�ण �दने भ� ने ज�ता �वषय प�न �यायमा 

पहुँचको बारेमा �वशेष �पमा सा�द�भ�क ह�ुछन।्  

 

औपचा�रक �याय �णाल�मा अदालत, �याया�धकरणह�, �वशेष अदालत आ�दले �याय �न�पादन गद�छन।् तर 

यी �नकायह�ले ए�लै �याय �दान गन� भने होइनन।् �यनीह�को काम अपराध अनसु�धान गन� �नकाय, 

अ�भयोजन प�, कानून �यवसायीलगायतका अ�य सरोकारवालासँग ��य�तः अब� भएको ह�ुछ। �यनै 

आधारह�मा यस अ�ययनमा नेपालको औपचा�रक �याय�णाल�मा म�हलाको �यायमा पहुँचको अव�थाबारेमा 

�व� लेषण ग�रएको छ। 

 

२. �यायमा पहुँचस�ब�धी केह� मापद�डह�  

२.१ केह� अ�तरा���य सि�ध, स�झौता, ��त�ाप� तथा अनबु�धह�ले प�न �यायमा पहुँचको अ�धकारलाई जोड 

�दएधच पाइ�छन।् संय�ु रा� �स� घका �नकायह�ले �यायमा पहुँचको अ�धकारलाई �याय �ा� त गन� 

�यि�को �मतासँग जोडेर हेन� गरेको प�न पाइ�छ। खास गर� म�हला�व��का सबै �कारका 

भेदभावको अ��य गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ ले म�हलाको �वभेदर�हत अ�धकार र �तनको उपभोग 

गन� पाउने अ�धकारबारेमा �ब�धह� गरेको छ। 

२.२ क�तो अव�थालाई �यायमा पहुँच स�ुनि� चत भएको मा� ने हो भ� नेबारेमा �प� टताको कमी छ। तर 

राि� �यअ�तरा���य तहमा �यायमा पहुँचका केह� मापद�डह� �वकास भएका पाइ�छन।् ज�तैः संय�ु 

रा� �स� घ �वकास काय��मले �यायमा पहुँचका ला�ग कानूनी संर�ण (Legal Protection), कानून र 

�या�यक ���याको जानकार� (Legal Awareness), कानूनी परामश� र ��त�न�ध�व (Legal Aid and 

Counsel), �याय �न�पण (Adjudication), कानूनको काया��वयन (Enforcement), �या�यक उ�रदा�य�व 

(Judicial Accountability) गर� ६ वटा मापक तोकेको छ। �य�तै, म�हला�व�� हनेु सबै �कारका 

भेदभाव उ�मलुन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ अ�तग�तको स�म�तले सामा�य �सफा�रस नं ३३ मा 

म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग केह� आधारह� तोकेको छ, जो यस�कार छन:् �या�यक पर��णको 



स�ुनि� चतता (Justifiability),  सहज उपल�धता (Availability), �याय�णाल�स�मको पहुँच (Accessibility), 

गणु�तर�य �याय �णाल� (Good Quality Justice System), �या�यक उपचारको �यव�था (Provisions of 

Legal Remedies), उ�रदायी �याय �णाल� (Accountability of Justice System)। 

 

३. नेपालमा �यायमा पहुँचका ला�ग भएका म�ुय �यासह� 

३.१ नाता कायम, स�ब�ध �व�छेद, जबरज�ती करणी, बह�ुववाह, िजउ मा�ने, बे�ने तथा मानव बेच�बखन, 

गभ�पतन, अंश, मानाचामल, अपहरण तथा शर�र ब�धक, घरेल ु �हंसा ज�ता म�ुाह� खास गर� 

म�हलासँग स�बि�धत हनेु देिख�छ। नेपाल �व�भ� न अ�तरा���य कानूनको प� रा� भएको नाताले प�न 

य�ता म�ुामा म�हलाको �यायमा पहुँच अ�भव�ृ� गन�स�ब�धमा �व�भ� न कानून सधुारको �यास गरेको 

प�न छ। ज�तै, म�हलाह�का अ�धकारको �नधा�रण, असमथ� म�हलाह�का ला�ग कानूनी सहायता 

उपल�ध गराउने, जोिखमय�ु अव�थामा रहेका बालबा�लका तथा म�हलाका ला�ग सरुि�त बसोवासको 

�यव�था गन�, म�हलास�ब�धी म�ुामा �ाथ�मकतापूव�क कारवाह� गन�, म�हला पी�डत भएका म�ुामा 

�नर�तर सनुवुाइ गर� म�ुाको शी� �प�न�पण गन� आ�द। �य�तै ब�द इजलासको �यव�था, �वशेष 

�कृ�तका म�ुाह�मा गोपनीयताको �योग आ�द �वषयमा �नयमह� बनेका छन।् प�छ�लो समयमा 

�नमा�ण भएको लै� �गक समानता कायम गन� तथा लै� �गक �हंसा अ��य गन� केह� नेपाल ऐनलाई 

संशोधन गन� ऐन, २०७२ ले म�हलाका सारवान ्अ�धकारका साथै �यायमा पहुँचका �ि� टले मह�वपूण� 

�यव�था गरेको छ।  

३.२ वत�मान सं�वधानमा प�न ��तावनाले सामािजक �याय �थापना गराउनका ला�ग लै� �गकलगायतका सबै 

�कारका �वभेदको अ��य गन� उ�े�य राखेको छ। समानताको हक, �यायस�ब�धी हक, पी�डतको हक, 

म�हलाको हक, सामािजक सरु�ाको हक, सामािजक �याय र समावेशीकरणस�ब�धी नी�त, �याय र द�ड 

�यव�थास�ब�धी नी�त ज�ता �यव�था गर� �यायमा पहुँच स�ुनि� चत गन� खोजेको देिख�छ। 

३.३ म�हला तथा आ�थ�क र अ�य �ि� टले पछा�ड परेका वग�का ला�ग �यायमा पहुँच अ�भव�ृ� गन� सव��च 

अदालतमा गठन भएको �यायमा पहुँच आयोगमाफ� त �व�भ� न ��याकलापह� भइरहेका प�न छन।् 

�य�तै, �यायपा�लकाबाट प�न म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउनका ला�ग मह�वपूण� �नण�यह� भएका 

छन।् 

 

४. अ�ययनको सीमा र �व�ध 

४.१ यो अ�ययन खास गर� म�हला पी�डत हनेु म�ुामा अदालतले �दान गन� सेवासँग स�बि�धत छ। तर 

अदालतले अपनाउने ���याका ला�ग अ� केह� स�ब� �नकायह� ज�तै सरकार� व�कल, कानून 

�यवसायी, �हर� काया�लयको िज�मेवार� प�न सा�द�भ�क हनेु भएको हुँदा केह� �ास� �गक �वषयमा ती 

�नकायबाट �दान हनेु सेवाको बारेमा प�न अ�ययन ग�रएको छ। 

४.२ अ�ययनका ला�ग सबै �वकास �े� समे�ने गर� जा�त तथा समदुायको �ववधता आधारमा ज�मा १५ 

िज�ला छा�नएको छ। यी सबै िज�लाबाट म�ुाका प� भएका म�हला २८२ जना, म�ुाका प� नभएका 

म�हला १४९७ जना, �मखु सूचनादाता १४८ जनासँगबाट �� नावल�माफ� त जवाफ �लइएको छ। �य�तै 

सरकार� �नकायका पदा�धकार� र �नजी�े�का �यि�ह�को अलगअलग समूहमा ग�रएको लि�त समूह 



छलफलमा सहभागी ३०६ जनाबाट �वचार स� कलन ग�रएको �थयो। यसै गर� १५ िज�ला 

अदालतह�को �थलगत अवलोकन ग�रएको �थयो।  

 

५. म�ुाका प� नभएका म�हलाबाट �ा� त जवाफको �व� लेषण 

५.१ म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी �वषयलाई खास गर� कानूनको उपल�धता, �यायको खोजी गन�का ला�ग 

ला�ने खच�, म�ुाको कारवाह�मा अपनाइने ���या र काय��व�ध, म�ुाको कारवाह�का ला�ग ला�ने समय, 

शैि�क अव�था र कानूनी ���याको बारेमा जानकार�को अव�था, सेवा �दायक �नकायको 

कामकारवाह�मा �व�छता, सेवा �दायकबाट म�हला सेवा�ाह�उपर ग�रने �यवहार, �याय �ाि� तमा 

भौगो�लक अव�थाको �भाव, म�हलालाई म�ुा दायर�मा पा�रवा�रक तथा सामािजक सहयोग गर� ज�मा 

नौवटा बुदँामा �वभाजन गर� सूचना तथा त�या� कको �व� लेषण ग�रएको छ।  

५.२ उ�रदाता म�हलाम�ये पेसाका आधारमा सबैभ�दा बढ� अथा�त ्५६.९ ��तशत ग�ृहणी  भएको, जा�तका 

आधारमा सबैभ�दा बढ� ३७.६ ��तशत बाहनु �े�ी भएको, ७७ ��तशत उ�रदाताको घरमूल� प�ुष 

भएको, क�रब ५० ��तशत म�हलाको आ�दानी �. १ लाखभ�दा कम भएको पाइएको छ। �य�तै 

म�हलाले अ�याय�व�� उजरु� नगनु�को कारणमा सबैभ�दा बढ� म�हलाले आ�थ�क अभावलाई जनाएको 

देिखएको छ। अदालतमा �याय हा�सल गन� अवरोध महससु गन�म�ये सबैभ�दा बढ� ५२.८ ��तशतको 

वा�ष�क आय ४० हजार �पैयाँभ�दा कम रहेको देिखएको र बढ� आ�दानी हुँदा कम अवरोध महससु 

गरेको पाइएको छ। यी म�हलाह�ले म�हलाको �यायमा �भाव पान� म�ुय त�व आ�थ�क अभाव हो भ� ने 

ठा�दछन।्  

५.३ उ�रदाताम�ये ७६.१ ��तशत म�हलाको ��तशतको �वचारमा अदालतको ���या झ�झ�टलो हनु ु र 

५७.० ��तशतको �वचारमा भाषागत सम�या प�न �याय पाउनमा बाधक हो भ� ने पाइयो।  

५.४ िशि�त म�हलाले �याय खो�नमा कम अवरोध महससु गछ�न ्र �यसको तलुनामा कम िशि�तले बढ� 

अवरोध महससु गछ�न ्भ� ने पाइएको छ। अ�धकार हनन ्हुँदा �या�यक उपचार पाइ�छ भ� ने कुराको 

जानकार� ६५.४ ��तशतलाई, असमथ� प�लाई र �न:श�ुक कानूनी सहायता पाइ�छ भ� ने जानकार� 

२५.८ लाई मा� छ। असमथ� प�लाई कोट�फ� प�छ �तन� पाउनेबारेको जानकार� १६.0 ��तशतलाई 

मा� छ।  

५.५ कानूनबमोिजम बाहेकको द�तरु अदालतका कम�चार�लाई �तन� पन� अव�था छ भनी क�रब ७८.0 

��तशतले भनेका छन।् अदालतमा भनसनु वा अ�य दबाब छ भ� ने ५९.१ ��तशत छन ् र �हर�मा 

�य�तो दबाब छ भ� नेह� ६५.५ ��तशत छन।्  

५.६ त�या� कबाट अदालतमा रा�ो �यवहार ह�ुछ भ� ने ४७.४ ��तशत र �हर� काया�लयमा रा�ो �यवहार 

ह�ुछ भ� ने ४३.३ ��तशत रहेको देिख�छ। �य�तै, अदालतमा नरा�ो �यवहार ह�ुछ भ� ने १७.९ 

��तशत र �हर� काया�लयको नरा�ो �यवहार ह�ुछ भ� ने २६.१ भएको पाइयो। भौगो�लक कारणले 

�यायमा अवरोध ह�ुछ भ� नेह�मा सदरमकुामका म�हला ६५.५ ��तशत र दगु�म गा.�व.स.का म�हला 

५८.३ ��तशत रहेको पाइयो। 



५.७ पा�रवा�रक अवरोधको कारणले �यायको खोजी गन�मा बाधा प�ुछ भ� ने म�हलाको ८१.९ ��तशत छ। 

थप पीडा वा इ�जत जाने डरले  वा गोपनीयता भ� ग हनेु डरका कारण �यायमा पहुँचमा बाधा छ भ� ने 

८५.२ ��तशत रहेका छन।् 

५.८ �ववा�हतम�ये ३५.४ ��तशत र स�ब�ध �व�छेद भएकाम�ये सबै म�हलाले �याय हा�सल गन�मा 

पा�रवा�रक कारणले बाधा ह�ुछ भ� ने धारणा राखे। �वधवाम�ये प�न ३६.४ ��तशतले पा�रवा�रक 

कारणले अवरोध हनेु बताएका छन।् जातीयताका आधारमा हेन� हो भने ३४.९ आ�दवासी 

जनजा�तह�ले ३२.४  ��तशत  बाहनु �े�ीले �यायमा पहुँचमा अवरोध छ भ� ने ठानेका छन।् 

५.९ म�ुाका प� नभएका म�हलाह�म�ये ३४.७ ��तशतले म�हला भएकै कारण �याय पाउन अवरोध रहेको 

महससु गरेको जनाए भने २०.० ��तशतले अ�लअ�ल अवरोध रहेको महससु गरेको जनाए। प�छ�लो 

एक वष� अव�धमा यी म�हलाह�म�ये ८.३ ��तशत म�हलाले �हंसा वा अ�याय भएको वा कुनै कानूनी 

अ�धकारको हनन ् भएको बताए भने ९१.७ ��तशत म�हलाले अ�धकारको हनन ् नभएको बताएका  

छन।्  

५.१० �याय �दायक �नकायह� (अदालत, �हर�, िज�ला �शासन काया�लय, गा.�व.स., नगरपा�लका) का बारेमा 

आ�धकांश म�हलाह� (७१.० देिख ८२.० ��तशतस�म) मा सामा�य जानकार� रहेको पाइए ताप�न ती 

�नकायह�बाट �याय पाउनमा अवरोध रहेको धारणा २९.० देिख ४०.० ��तशतस�म म�हलाह�मा 

रहेको देिखयो। �या�यक �नकायह�बाट �याय पाउन सहज नरहेको भ� ने म�हलाह�को आम धारणा 

प�न �हंसा वा अ�यायबाट पी�डत म�हलाह�ले कानूनी उपचार नखो�नकुो एक कारण रहेको यस 

अ�ययनले देखाएको छ। 

 

६. म�ुाको प� भएका म�हला (सेवा�ाह�) को अनभुव �व� लेषण 

६.१ सेवा�ाह� म�हलाको अव�था हेदा� पेसाको आधारमा सबैभ�दा बढ� ५६.९ ��तशत ग�ृहणी, जातीयताका 

आधारमा हेदा� सबैभ�दा बढ� ३७.६ ��तशत बाहनु �े�ी, शैि�क आधारमा हेदा� सबैभ�दा बढ� ३३.१ 

��तशत �ाथ�मक िश�ा मा� हा�सल गरेका, वा�ष�क आयका आधारमा हेदा� क�रब ६३.० ��तशत 

म�हलाको वा�ष�क आय १ लाख �पैयाँभ�दा कम भएका र वैवा�हक अव�थाका आधारमा हेदा� सबैभ�दा 

बढ� ८०.८ ��तशत �ववा�हत हनेु गरेको पाइएको छ। 

६.२ म�हलाउपर सेवा�ाह�बाट हनेु भेदभावस�ब�धमा हेदा� भेदभाव ह�ुछ भ� ने २०.२ ��तशतम�ये 

लै� �गकताका आधारमा भेदभाव ह�ुछ भ� नेह� ६९.८ ��तशत र बास�थानका आधारमा भेदभाव ह�ुछ 

भ� नेह� ५.४ ��तशत रहेको पाइयो। 

६.३ सेवा�ाह�ह�मा �या�यक ���याबारेको जानकार�स�ब�धी त�या� कबाट ३२.४ ��तशतले �न:श�ुक 

कानूनी सहायताको उपल�धताको बारेमा जानकार� भएको र ७६.७ ��तशतले अदालतमा �या�यक 

���याबारेमा जानकार� �दइने गरेको बताए। 

६.४ अदालतको कामकारवाह�को �व�छतास�ब�धी �� नमा १८.७ ��तशतले अदालतमा गैरकानूनी �भाव छ 

भनेको र ११.५ ��तशतले अनिुचत आ�थ�क फाइदा �लइ�छ भनेको पाइयो। 

६.५ म�हलास�ब�धी म�ुामा काय��व�धको �योगस�ब�धमा ६८.५ ��तशतले म�हलास�ब�धी म�ुामा �ाथ�मकता 

�दइने, ५३.० ��तशतले �नर�तर सनुवुाइको �योग हनेु, ३९.३ ��तशतले ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनेु, 



२४.४ ��तशतले म�ुाको कारवाह�मा गोपनीयता अपनाइने, ५९.६ ��तशतले बकप�मा लै� �गक 

असंवेदनशील �� न नसो�धने भनी बताएको पाइयो।  

६.६ म�ुा मा�मला गदा� �व� व�व�ालयको िश�ा हा�सल गरेकाम�ये ४८.५ ��तशतले, मा�य�मक िश�ा 

हा�सल गरेकाम�ये ४४.६ ��तशतले, �ाथ�मक िश�ा हा�सल गरेकाम�ये ३१.४ ��तशतले, 

सा�रह�म�ये ३४.९ ��तशतले र �नर�रह�म�ये ३८.० ��तशतले मा� �यायको खोजी गदा� 

पा�रवा�रक सहयोग पाउने गरेको बताएका छन ् भने शैि�क अव�था कम हनेुले सहयोग प�न कम 

पाएको देिख�छ। 

६.७ म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने उपायका स�ब�धमा सेवा�ाह� म�हलाह�म�ये अ�धकांशले कम खिच�लो 

र �छटोछ�रतो सेवा हनुपुन�, उजरु� गन� म�हलाको सरु�ा हनुपुन�, उजरु� गन�का ला�ग आ�थ�क सहायता 

हनुपुन�, �न:श�ुक कानूनी सहायता हनुपुन�, सेवाह� निजकै उपल�ध हनुपुन� तथा सेवा�दायक �नकायबाट 

सकारा�मक �यवहार हनुपुन� कुरालाई �ाथ�मकता �दएको देिख�छ। 

६.८ सेवा�ाह�लाई ग�रने �यवहारस�ब�धी त�या� कबाट अदालतमा हनेु  �यवहार रा�ो भ� ने ८४.३ र नरा�ो 

भ� ने ६.६ ��तशत देिखएको छ। �हर� काया�लयमा हनेु �यवहार रा�ो भ� ने ४७.६ ��तशत र नरा�ो 

भ� ने १८.३ ��तशत छन।् �य�तै, सरकार� व�कल काया�लयबाट हनेु �यवहार रा�ो भ� ने २४.१ र 

नरा�ो भ� ने ६.० ��तशत देिखयो अ�ले यी �नकायमा हनेु �यवहार ठ�कै खालको भएको बताएका 

छन।्  

६.९  म�ुाका प� रहेका ज�मा २८२ जना उ�रदाता म�हलाह� �व�भ� न �क�समका कानूनी सम�याह� एवम ्

�हंसामा परेका म�हलाह� �थए। यी म�हलाह�म�ये ४१.५ ��तशत म�हलाह�ले मा� सम�या पदा� 

त�काल कानूनी कारबाह�का ला�ग �या�यक �नकायमा उजरु� �दएको बताए। २५.५ ��तशत म�हलाले 

कानूनी सम�या परेको एक वष��भ�मा कानूनी उपचार खोजेको अव�था भे�टयो भने एक �तहाई पी�डत 

म�हलाह�ले (३३ ��तशत) सम�या परेको २ देिख ६ वष�प�छ मा� �या�यक �नकायबाट कानूनी 

सहयोगको खोजी गरेको पाइयो। 

६.१० कानूनी उपचारको खोजी गन�मा पी�डत म�हलाह�ले �वल�ब गनु�का पछा�डका कारणह�मा २८.८ 

��तशतले आ�थ�क अभाव, २७.४ ��तशतले पीडकबाट भ�व�यमा पनुः �हंसा हनेु भय, २५.३ ��तशतले 

उजरु� कुन �नकायमा गन� भ� ने जानकार� नभएकाले, १८.५ ��तशतले प�रवारको इ�जत जाने डर, 

१७.८ ��तशतले उजरु� गदा�समेत केह� नहनेु भ� ने सोच,१६.४ ��तशतले ज�टल कानूनी ���या, 

१५.८ ��तशतले सेवा�दायक �नकाय धेरै टाढा रहेकाले, १२.३ ��तशतले भाषाको सम�या र १२.३ 

��तशतले उजरु� तयार गन� सीपको अभाव भएको ज�ता �मखु कारणह� रहेको उ�रदाता म�हलाह�ले 

बताए। 

६.११ म�ुाका प� भएका पी�डत म�हलाह�का अनसुार अ�धकांश म�हलाह�लाई (५३.२ ��तशत) कानूनी 

उपचारको खोजी गर� �हँ�दाको अव�थामा प�रवारका सद�यह�बाट असहयोगी, बाधक वा प�रवारबाट 

ब�ह�करणस�मको अव�थाबाट ग�ुन ु परेको कटु यथाथ� रहेको छ भने ३२.९ ��तशत म�हलाह�ले 

समाजबाट असहयोगी, बाधक वा समाजबाट ब�ह�करणको अव�था भोगेका छन।् 

 
 



७. �मखु सूचनादाताबाट �ा� त जवाफको �व� लेषण 

७.१ �मखु सूचनादाताह�ले सेवा�दान गदा� कसैबाट �भावको अनभुव हनेु नहनेुस�ब�धी त�या� कबाट ४२ 

��तशतले �भाव अनभुव नगरे प�न �व�भ� न खालका �भाव अनभुव भएकाह�म�ये सबैभ�दा बढ� ३६.६ 

��तशतमा राजनी�तक �भावको अनभुव गरेको पाइयो। �मखु सूचनादाताम�ये ४४.९ ��तशतले 

सेवा�ाह�ह� अदालत��त सकारा�मक धारणा रा�छन ् भ� ने बताएको पाइयो। उनीह�म�ये २८.१ 

��तशतले �याय�दायक �नकायबीचको सम�वय रा�ो भएको र ८४.१ ��तशतले आफूले �न:श�ुक 

कानूनी सहायता उपल�ध गराउन सहायता गरेको भनी बताएको देिख�छ। 

७.२ �य�तै, ५८.८ ��तशतले अदालतमा �नर�तर सनुवुाइको ���या अपनाइने गरेको, ७०.८ ��तशतले ब�द 

इजलासको �योग हनेु गरेको र ६१.४ ��तशतले देवानी म�ुामा �लइने द�तरु ठ�कै रहेको बताएका 

छन।् उनीह�म�ये १९.० ��तशतले मा� पी�डत म�हला तथा सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत हुँदा भ�ा 

�दइने गरेको उ�लेख गरेको र म�हलास�ब�धी म�ुाको फैसला काया��वयनका ला�ग �भावकार� संय�� 

हनुपुन� भ� ने अ�धकांश सूचनादाताको सझुाव छ।  

७.३ अ�धकांश �मखु सूचनादाताले आ�थ�क अभाव, अ�धकारबारे जानकार�को कमी, सामािजक डर, आ�थ�क 

पर�नभ�रता, झ�झ�टलो अदालती ���या, भौगो�लक क�ठनाइ आ�दलाई म�हलाको �यायमा पहुँचलाई 

�भा�वत पान� म�ुय त�व मानेका छन।् �याय�णाल�लाई लै� �गकमै�ी बनाउन म�हलालाई कानूनी 

िश�ा��त आक�ष�त गन�, जनचेतना काय��म गन�, �न:श�ुक कानूनी सेवालाई �भावकार� बनाउने, 

�या�यक ���यालाई सरल बनाउने, सेवा�दायकलाई लै� �गक संवेदनशीलतास�ब�धी ता�लम �दने 

काय�ह�लाई म�ुय उपायको �पमा उ�लेख गरेको पाइयो। 

७.४ म�ुाका प� नभएका म�हलाको तलुनामा प� भएका म�हलाह�ले अदालतको बारेमा रा�ो धारणा 

राखेका छन।् सेवा�दायक �नकायका पदा�धकार�ह� र सेवा�ाह� म�हलाह�ले �यायमा पहुँचका ला�ग 

प�हचान गरेका सम�या र समाधानह� �म�दाज�ुदा देिख�छन।् 

 

८. लि�त वग�सँगको छलफलमा आएका �वचारह� 

८.१ लि�त समूहसँगको छलफलमा खास गर� म�हलामा अ�धकार र �यायस�ब�धी जानकार�को कमी रहेको, 

म�ुामा संल�न भएका म�हलालाई समाजले हेन� �ि� टकोण नै नकारा�मक भएको, प�रवारमा छोर�ले सहेर 

ब�नपुछ� भ� ने धारणा रहेको, म�हलाको अय�ोत नभई अ�को अय�ोतमा आि�त हनुपुन� अव�था रहेको 

भ� ने �वचारह� �य� भएका छन।्  

८.२ �य�तै सहभागीह�ले म�ुामा पी�डतलाई अदालतमा ��तकूल बकप� गन� दबाबमा पन� गरेको, जबरज�ती 

करणीको म�ुामा ��तवाद� उ�काउन राजनी�तक दबाब परेको, फैसला काया��वयनमा ज�टलता रहेको, 

म�हलाको नाग�रकता, ज�म दता�, �ववाह दता� ज�ता �माण नभएकाले �याय पाउन नसकेको, �हर� र 

अदालतमा आ�थ�क अ�नय�मतता �व�मान रहेको भ� ने ज�ता सम�या दशा�इएको पाइयो।  

८.३ यी सम�या समाधानका ला�ग म�हला प� भएका म�ुामा �वशेष काय��व�ध अवल�बन गनु�पन�, 

प�रवार�भ�का म�ुा हेन� छु�ै काय��व�ध हनुपुन�, अदालत��त �व� वास बढाउन ुपन�, �या�यक �नकायह�मा 

म�हलाको सहभा�गता बढाउन ुपन�, गाउँगाउँमा उजरु� दता� गन� �या�यक �नकायको �यव�था हनुपुन� तथा 



अदालतका कम�चार�लाई म�हला��त गन� �यवहारको बारेमा अ�भमखुीकरण गनु�पन� आ�द ज�ता 

सझुावह� छलफलमा ��ततु भएका �थए।  

 

९. अदालतको अवलोकनबाट देिखएका त�यह� 

९.१ अदालतह�को अवलोकनबाट १५ म�ये ११ िज�ला अदालतह�मा सहायता क� रहेको, ४० �कारका 

�नवेदनका ढाँचाह� सहायता क�बाट उपल�ध गराइएको, म�हला कम�चार�को स� �या नग�य रहेको, 

म�हलास�ब�धी भौ�तक संरचनाको स�ुवधाको �तर समान नभएको, म�हला सेवा�ाह�ह���तको 

कम�चार�ह�को �यवहार सामा�यतः शाल�न रहेको  भ� ने देिखएको छ।  

९.२ अदालतका कम�चार�ले सेवा�ाह�सँग अ�त�र� रकमको अपे�ा रा� ने गरेको, म�हलालाई कानून 

�यवसायीबाट िजरह गदा� स�तोषजनक �यवहार नग�रएको, पी�डतको प�रचय गोपनीयता रा� ने तथा ब�द 

इजलास एवम ् �नर�तर सनुवुाइस�ब�धी काय��व�ध सामा�यतः �योग ग�रएको, अदालतको कारवाह�मा 

दोभाषकेो स�ुवधा �दनका ला�ग �ारि�भक काय� भएको आ�द अव�था अवलोकनबाट देिखएको छ।  

 

१०. अ�ययनबाट देिखएका �न�कष�ह�  

यस अ�ययनका �न�कष�लाई �न�न नौ बुदँामा ��ततु ग�रएकोले सोको सारांश यस�कार छः 

१०.१ म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग �व�मान कानूनी संरचना स�ब�धमाः  केह� वष� यता म�हलाका 

अ�धकारस�ब�धी सारवान ् कानून तथा उनीह�को अ�धकारह� स�ुनि� चत गन� काय��व�धगत कानून 

एवम ्सं�वधानमा प�न सकारा�मक प�रमाज�नह� भएको पाइ�छ। तर लै� �गक �यायका बारेमा सारवान ्

तथा काय��व�धगत कानूनमा सधुारको अझै आव�यकता देिख�छ। 

१०.२ �यायको खोजीका ला�ग ला�ने खच� स�ब�धमाः �यायको खोजी गन� अ�धकांश म�हलाह�को आ�थ�क 

अव�था कमजोर रहेको, म�ुाका प� म�हलाह� धेरैजसो �ववा�हत र ग�ृहणी हनेु गरेको  देिखएको छ। 

त�या� कबाट यातायात खच�, अदालतलगायत सेवा�दायक �नकायमा ला�ने द�तरु, कानून �यवसायीका 

ला�ग ला�ने फ� आ�द ज�ता खच�ह�का कारण �यायमा पहुँच �भा�वत हनेु गरेको पाइयो। वा�ष�क 

आय बढ� हनेु म�हलाको तलुनामा कम आय हनेु म�हलाले �यायमा पहुँचमा बढ� अवरोध महससु 

गरेका छन।् 

१०.३ म�ुाको कारवाह�मा अपनाइने ���या र काय��व�ध स�ब�धमाः उपल�ध सबै त�या� क तथा 

सूचनाह�बाट म�ुामा अपनाइने काय��व�ध अ��ारो भएको, ���या झ�झ�टलो  भएको तथा कानूनी 

भाषागत सम�याह� �व�मान रहेको भ� ने देिखएको छ। �नर�तर सनुवुाइको �योग, म�हलाका म�ुामा 

ब�द इजलासको �योग, म�ुाको कारवाह�मा गोपनीयताको �योग, सेवा�ाह�मै�ी भाषाको �योग ज�ता 

काय�ह� केह� हदस�म अपनाइने गरेको भए प�न अझै यसस�ब�धमा सेवा�ाह�को सम�या कायमै 

रहेको पाइएको छ।  

१०.४ म�ुाको कारवाह�मा ला�ने समयाव�ध स�ब�धमाः िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालतह�मा परुाना 

म�ुाह� कम र सव��च अदालतमा �नकै धेरै भएको पाइयो। म�हला प� हनेु खालका म�ुाह�मा 

�वप�ीले असहयोग गरेको अव�थामा अदालतले चाहेप�न समयमा नै �याय �दान गन� नस�कने खालका 

काय��व�धगत �नयमह� बाधक रहेको देिख�छ।  



१०.५ म�हलाको शैि�क �तर र कानूनी ���याबारेको जानकार� स�ब�धमाः म�ुा मा�मला गन� म�हलाम�ये 

अ�य�त �यून ��तशतले मा� �व� व�व�ालयस�मको अ�ययन गरेका छन।् अ�य�धक सेवा�ाह� �नर�र 

वा सामा�य सा�रस�मको अव�थाका रहेका छन।् अ�ययनबाट िशि�त वा अिशि�त सबै वग�का 

अ�धकांश म�हलाले �याय पाउनमा अवरोध महससु गरेको देिख�छ। अ�धकांशलाई असमथ� प�का 

ला�ग �न:श�ुक कानूनी सहायता �ा� त ह�ुछ; म�ुा गदा� लागेको द�तरु म�ुा िजते �फता� पाइ�छ; कोट� 

फ� �तन� नसकेप�छ �तन� गर� म�ुाको कारवाह� अगा�ड बढाउन स�क�छ भ� ने ज�ता आधारभतू 

कुराको जानकार� म�ुाका प� भएका म�हलामा समेत कम देिख�छ।  

१०.६ सेवा�दायक �नकायको काम कारवाह�मा �व�छताको अव�था स�ब�धमाः अ�धकांश म�हलाले 

सेवा�दायक �नकायमा हनेु आ�थ�क अ�नय�मतता, �ढलास�ुती र अदालत��तको अ�व� वासलाई �यायको 

बाधकको �पमा मा�छन।् अ�ययनबाट �यायस�ब�धी सेवा �दान गन� �नकायमा कानूनबमोिजम 

बाहेक अ�य द�तरु �दनपुन� अव�था अझै �व�मान रहेको देिख�छ। राजनी�तक दबाब �यायमा 

पहुँचलाई �भा�वत गन� �मखु त�वह�म�ये एक हो। अदालतमा भएको अ�नय�मतता �नय��ण गन� 

�भावकार� संय�� नभएकाले अदालतको जनआ�था �भा�वत भएको देिखएको छ।  

१०.७ सेवा�दायकबाट सेवा�ाह�उपर ग�रने �यवहार स�ब�धमाः खास गर� अदालतबाट �दान हनेु सेवाको 

स�ब�धमा म�ुाका प� नभएका म�हलाको तलुनामा प� भएका म�हलाह�को �वचार सकारा�मक छ। 

धेरै अदालतका भौ�तक संरचनाह� म�हलामै�ी नभएको, अ�ययनबाट सेवा�दायक �नकायका 

कम�चार�लाई लै� �गक संवेदनशीलता बारेको ता�लम वा अ�भमखुीकरण �दनपुछ� भ� ने सझुाव प�न 

आएको छ। 

१०.८ �यायको पहुँचमा भौगो�लक �वकटताको �भाव स�ब�धमाः  अ�धकांश म�हला तथा सेवा �दायकको 

�ि� टकोणमा अदालतस�मको दूर�को कारणले �यायको पहुँच �भा�वत देिखएको छ। घाउजाँच गराउन 

तथा उजरु� गन� ज�ता सामा�य सेवाका ला�ग गाउँमा स�ुवधा नभएको ज�ता सम�या �व�मान छ। 

१०.९ म�हलालाई �यायको खोजी गन� पा�रवा�रक तथा सामािजक सहयोग स�ब�धमाः उजरु� गदा� प�रवार 

समाजबाट थप पीडा हनेु भय, पा�रवा�रक इ�जत जाने डर, गोपनीयता भ� ग हनेु भय ज�ता कारणले 

म�हलाह� उजरु� गन� �हि�कचाउँछन।् �यायको खोजी गन� म�हला��तको समाजको धारणा क�तो छ 

भ� ने कुराले प�न म�हलाह�लाई �यायको खोजी गन� वा नगन� भ� ने �नण�यमा प�ुने काय�मा �भाव 

पाद�छ। म�हलाह�ले प�रवारका सद�यह��व�� गन� म�ुामा बढ� सम�या छ।बाहनु �े�ी म�हलाको 

तलुनामा आ�दवासी जनजा�त म�हलाह� �याय पाउन कम अवरोध महससु गछ�न।्  

 

११. अ�ययनबाट प�हचान ग�रएका सझुावह� 

११.१ कानूनी र नी�तगत सधुार स�ब�धमा देहायका काय� गन� उपय�ु ह�ुछः 

 आ�थ�क �पमा असमथ� म�हलाह�का ला�ग �या�यक उपचारको स�दभ�मा आव�यक पन� सबै 

खालका खच�को बारेमा सहायता उपल�ध गराउन राि� �य�तरमा एउटा कोषको �ब�ध गन� कानून 

बनाउने।  

 �वेि�छक (Pro Bono) �पमा कानून �यवसायीबाट �दइने �न:श�ुक कानूनी सेवालाई �यवि�थत 

गन�।  



 मापद�डका आधारमा म�हलालाई अदालतमा ला�ने सरकार� द�तरु, श�ुक, कोट�फ� आ�द छुट 

�दने। 

 �नर�तर सनुवुाइको �यव�थालाई म�हलाका अ� म�ुामा र पनुरावेदन तहका अदालतमा �व�तार 

गन�। 

 अदालतमा म�हला जनशि� बढाउन �वेश गन� चाहने र �वेश गरेका म�हलाह�लाई �वशेष स�ुवधा 

�दने गर� �यायपा�लकाले �प� ट काय�योजना बनाउने र रा�यले यसका ला�ग थप लगानी गन�। 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी म�ुामा ज�तै म�हला वाद� भएका अ�य म�ुामा प�न पी�डतका प�मा 

संर�णा�मक आदेश �दने �यव�था गन�। 

 म�हलालाई इ�छा�वपर�त �नवेदन �फता� �लन वा �मलाप� गन� दबाब �दने काय�लाई अपराधको 

�पमा सजायको �यव�था गन�। 

 स�प�तको �ववाद भएका म�ुामा �फराद र ��तउ�र साथ नै स�प�तको �ववरण पेस गन� �नयम 

बनाउने। 

११.२ �शास�नक �नकाय वा भौ�तक संरचनाको सधुारस�ब�धमा देहायका काय� गन� उपय�ु ह�ुछः  

 पा�रवा�रक म�ुा र म�हलास�ब�धी म�ुा बढ� भएका केह� िज�ला अदालतह�मा पा�रवा�रक 

इजलासको गठन गन�। 

 सव��च अदालतमा म�हलास�ब�धी म�ुाह�को खास इजलास तोकेर �छटो �नण�य हनेु �यव�था 

�मलाउने। 

 �थानीय �नकायसँग सम�वय गर� ती �नकायमा कानूनी सहायता स�पक�  शाखा राखी सेवा �दने 

�यव�था �मलाउने। 

 अदालतमा सहायता क�बाट �न:श�ुक सेवा�दान गन� चाहने सामािजक सं�थालाई अनमु�त �दने र 

अदालतका खासखास कामह�मा कानूनका �व�ाथ�ह�को �न:श�ुक सेवा �लने। 

 अदालतह�मा म�हलामै�ी संरचनाह� ज�तैः �तनपान क�, सा�ी संर�ण क�, म�हलामै�ी 

शौचालय तथा बालबा�लकाको हेर�वचार गन� �म�ने उपय�ु �थानको �ब�ध गन�। 

 म�हला पी�डत भएका म�ुामा उजरु� गन�, शार��रक तथा मान�सक पर��ण गन�, कानूनी परामश� 

�दने र अनसु�धान गन� ज�ता सेवाह� एकै �थानमा उपल�ध गराउने। 

११.३ जनशि� र �ोतसाधनको प�रचालन स�ब�धमा देहायका काय� गन� उपय�ु ह�ुछः 

 अदालतमा म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग अल�गै काय��मस�हतको लै� �गकमै�ी बजेट माग 

गर� प�रचालन गन�। 

 असमथ� प�का ला�ग �थानीय �नकायमा जाने गरेको बजेट म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग 

प�रचालन गन�। 

 अदालतह�मा ब�द इजलास कायम गनु�पन� तथा गोपनीयता कायम गर� कारवाह� गनु�पन� ज�ता 

काय��व�ध तथा �नयमको �भावकार� �क�समले काया��वयन गन�। 

 सेवा�ाह� म�हलालाई सेवा �दन सूचना तथा सहायता क�मा �वशेष �यव�था गन�। 

 
 



११.४ सेवा�दायकमा �मता र उ�रदा�य�वको �वकासका ला�ग देहायका काय� गन� उपय�ु ह�ुछः 

 अदालतमा हनेु अ�नय�मतताबारेमा �नगरानी गन� कानूनी �यव�था गर� �याय प�रष� र �यायसेवा 

आयोगमाफ� त �नर�तर �पमा अनगुमन र �वभागीय कारबाह�को �यव�था �मलाउने। 

 गनुासो गन� चाहने सेवा�ाह�का ला�ग हरेक अदालतमा उपय�ु वातावरण तयार गन�। 

 सेवा�ाह�को स�तिु� ट मापन गन� मू�या� कन �व�ध अपनाउने। 

 कुनै अ�नय�मततालाई �ो�सा�हत गन� खालका काय�मा सहभागी नहनु सेवा�ाह�लाई अ�भमखुीकरण 

गन�। अदालतमा लै� �गकमै�ी �यवहारबाट �याय �न�पादन र समाजमा पन� �भावका बारेमा 

सेवा�दायकलाई �िशि�त गन�। 

११.५ सेवा�ाह�को �मता �वकास स�ब�धमा देहायका काय� गन� उपय�ु ह�ुछः  

 �यायको खोजी गन� त�रकाबारेमा �थानीय तथा सरल भाषामा सूचना साम�ीको �वकास गर� �ामीण 

�े�स�म �वतरण तथा स��षेण गन�। 

 म�हलाको सचेतनाका ला�ग काय��मह� �व�भ� न सरकार� �नकायबाट सम�वया�मक �पमा 

स� चालन गन�। सचेतनाका ला�ग �ामीण �े�मा �थानीय एफएम रे�डयोको उपयोग गन�। 

 �व�ालयको पा��ममा �याय ���याबारेमा अ�यापन गराउने। 

 अदालतमा आउने सेवा�ाह�का ला�ग म�ुाको ���या, म�ुाको कारवाह�का ला�ग ला�ने समय आ�द 

�वषयका बारेमा म�हलाह� सेवा�ाह�मा लि�त गर� परामश� �दने। 

 म�हलाको इ�छा �वपर�त मेल�मलाप गराउने वा �नवेदन �फता� �लन दबाब �दने काय� �न��सा�हत 

गन�। 

११.६ अब अ�ययन गन� उपय�ु देिखएका �वषयह� यस�कार छन:्  

 म�हला अ�धकारस�ब�धी �व�मान सारवान ् तथा काय��व�ध कानूनमा म�हलाको �यायमा पहुँचको 

�ि� टले गनु�पन� सधुारह�। 

 �या�यक �व�छता कायम गन� अ�तरस�बि�धत �नकायह�को भ�ूमका। 

 म�हलाले गनु�पन� उजरु� वा म�ुा गनु�पदा� �योग हनेु �नवेदन तथा उजरु�का सरल�कृत नमूनाह�। 

 म�ुामा अि�तम फैसला भएका सेवा�ाह�को स�त�ु� मापन गन�। 
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भाग एक  
 

प�रचय 

 

१.१ अ�ययनको प�ृभ�ूम  

�याय स�पादन �णाल� �भावकार� नभएस�म कानून �द� अ�धकारह�को उपयो�गता रहँदैन। कानूनको 

मा�यमबाट अ�धकार �दान ग�रन ुमा� �यायमा पहुँचका ला�ग पया�� त होइन। ती अ�धकार उपयोग गन�का 

ला�ग अ�धकारवाला क�त स�म छन;् �यसका ला�ग उपय�ु �या�यक संय��को �थापना गन�, असमथ� प�लाई 

�याय हा�सल गन� पया�� त सहायता गन�, �या�यक सशुासन कायम गन�, �या�यक ���यालाई सरल बनाउने, 

अ�ानता, ग�रबी तथा सामािजक अवरोधका कारण �यायबाट वि� चत हनु बा�य भएका �यि�ह�का ला�ग 

�ाथ�मकतापूव�क स�ुवधा उपल�ध गराउने ज�ता काय�ह�को �ब�ध गन� काय� रा�यले गरेको छ छैन भ� ने 

कुराले �यायमा पहुँचको अव�थालाई �भा�वत गछ�।  

 

औपचा�रक �याय �णाल�ले नाग�रकको हक अ�धकारको हनन ्हुँदा पी�डतको याचना स�ु ने म�ुय, अि�तम र 

बा�यकार� �नकायको �यव�था गद�छ। यस �णाल�मा अदालत, �याया�धकरणह�, �वशेष अदालत आ�द 

पद�छन।्तर यी �नकायह�ले ए�लै �याय �दान गन� भने होइन। �यनीह�को काम अनसु�धान �नकाय, 

अ�भयोजन प�, कानून �यवसायीलगायतका अ�य सरोकारवालासँग ��य�तः स�ब�ध भएको ह�ुछ। �यसैले 

औपचा�रक �याय �दायक �नकायको मू�या� कन अदालतका मा� काय�का आधारमा गन� हो भने उ� 

मू�या� कन अपूरो हनु जा�छ। सेवा�ाह�लाई �याय �दान गन�मा अ�य स�ब� �नकायको �मता, ���या र 

�न�ा क�त �भावकार� छ भ� ने कुरा प�न मह�वपूण� ह�ुछ। �यायको खोजी गन� पी�डतह� यी �नकायलाई 

भरोसा गछ�न ्वा गद�नन ्भ� ने कुरा प�न सा�द�भ�क हनु आउँछ। 

 

अक�तफ�  �यायका सेवा�ाह�ह�ले �यायको खोजी गन� �ममा �व�भ� न खालका अवरोधको महससु गरेका 

ह�ुछन।् उनीह�का सामािजक, आ�थ�क, शैि�क, पा�रवा�रक, भौगो�लकलगायतका �वषयह�ले �यायमा पहुँचको 

स�भावनालाई �भा�वत ग�ररहेका ह�ुछन।् यी अवरोधह�लाई स�बोधन गन� िज�मेवार� कसको हो ? �यायका 

सेवा�ाह�ह�म�ये प�न क�तपय त उनीह�को असमथ�ताका कारणले �वशेष संर�ण आव�यक पन� खालका छन ्

भने उनीह�लाई कसले संर�ण �दने भ� ने ज�ता �वषय प�न �यायमा पहुँचको बारेका �वशेष �पमा सा�द�भ�क 

�� नह�का �पमा देिख�छन।् 

 

नेपालमा सम� जनस� �याम�ये साम�य�को �ि� टले अ�भ�दा कमजोर अव�थामा रहेको �ह�सा प�न ठूलो छ। 

म�हला कमजोर वा कम सामथ�वान ्छैनन ्तर यो वग� सामािजक प�रवेशका कारण पछा�ड परेको वा पा�रएको 

वग� हो। �य�तै, बालक, व�ृ, नेपाल� भाषा नब�ुने �यि�ह� तथा अपा� गता (फरक ढ� गले स�म) भएका 

�यि�ह� तथा स�पि�मा �वा�म�व नभएका �यि�ह�ले रा�यले उपल�ध गराउने सेवामा �ाथ�मकतापूण� 

�यवहार पाउने हक रा�दछन।् र �या�यक उपचार �ा� त गन�बारेमा यस वग�लाई रा�यले कुनै �वशेष स�ुवधा 
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उपल�ध गराएको छ ? �यायमा पहुँचका बारेमा चचा� हुँदा यो �� नमा �वचार गनु� अ�याव�यक ह�ुछ।नेपालमा 

यी वग�का जनताको उपि�थ�तका बारेमा तलको ता�लकामा उ�लेख ग�रएको छ।  

 

ता�लका नं.१.१: कम साम�य� भएका �यि�को उपि�थ�त 

�.सं. जनस� �याको �कृ�त ��तशत 

१ १६ वष�म�ुन उमेरका जनस� �या ३८.०४ 

२ ६० वष�मा�थ उमेरका जनस� �या ८.१३ 

३ म�हलाको जनस� �या  ५१.५० 

४ स�पि�मा म�हलाको �वा�म�व नभएका प�रवार स� �या ७९.४८ 

५ लेखपढ नजा� ने जनस� �या ३१.४४ 

६ मातभृाषा नेपाल� नभएका जनस� �या ५५.३६ 

७ अपा� गता (फरक ढ� गले स�म) भएका जनस� �या १.९४ 

�ोतः नेपालको जनगणना २०६८, के���य त�या� क �वभाग। 

 

म�हलालाई कानूनी अ�धकार �दान गन� स�दभ�मा केह� समय यता केह� मह�वपूण� �यासह� भएका छन।् तर 

अ�धकार �दान गनु�मा�ले �यायमा पहुँच स�ुनि� चत हुँदैन। ती अ�धकार उपभोगका ला�ग उपय�ु वातावरण 

हनुकुो साथै अ�धकार हनन ्भएमा �यसको पनु:�थापना गर� �याय �दान गन� �णाल�को �योग गन�का ला�ग 

प�न म�हलालाई स�म बनाउन ु ज�र� छ। नेपालको सामािजक, शैि�क, आ�थ�क प�रवेशले म�हलाह� 

समाजका अ� सद�यका तलुनामा पछा�ड रहेका छन ् जसको प�रणाम �व�प �याय �ा� त गन� उनीह�को 

साम�य� प�न �भा�वत भएको छ। अ�याय सहेर ब�ने बानी र अ�याय हुँदा प�न �यसको अनभु�ूत गन� नस�ने र 

�यायको खोजी गन�मा �व�वध अवरोधह�को सामना गनु�पन� बा�यताले गदा� म�हलाले �यायको पहुँचमा 

��तकूलताको अनभुव ग�ररहेका छन।् केह� अ�तरा�ि� �य सि�ध, स�झौता, ��त�ाप� तथा अनबु�धह�ले प�न 

�यायमा पहुँचको अ�धकारलाई जोड �दएको पाइ�छ। 1  संय�ु रा� �स� घका �नकायह�ले �यायमा पहुँचको 

अ�धकारलाई �याय �ा� त गन� �यि�को �मतासँग जोडेर हेन� गरेको प�न पाइ�छ।2 खास गर� म�हला�व��का 

सबै �कारका भेदभावको अ��य गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ ले म�हलाको �वभेद र�हत अ�धकार र �तनको 

उपभोग गन� पाउने अ�धकारबारेमा �ब�धह� गरेको छ।3  

 

नेपालले यी अ�तरा�ि� �य कानूनको प� रा� � भएको नाताले प�न म�हलाको �यायमा पहुँच अ�भव�ृ� 

गन�स�ब�धमा �व�भ� न �यास गरेको प�न छ। ज�तै, म�हलाह�का अ�धकारस�ब�धी कानूनको �नमा�ण गन�, 

                                                           
1  धारा ७, ८, १०, मानव अ�धकारस�ब�धी �व� व�यापी घोषणाप�, १९४८; धारा २,३, १४, अ�तरा���य नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकार �वषयक ��त�ाप�,१९६६; धारा ४-७, शि�को द�ुपयोग र अपराधबाट पी�डतह�को �यायस�ब�धी आधारभतू 

�स�ा�तस�ब�धी घोषणाप�, १९८५; धारा ७(१), अ��क� मानव तथा जनताको अ�धकारस�ब�धी बडाप�, १९८७; धारा २५(१) र 

(२), धारा अमे�रक� मानव अ�धकार महासि�ध, १९६९; धारा १३, यरुोपेल� मानव अ�धकार महासि�ध, १९५०। 

2  UNDP (2005), Programming for Justice: Access for All, A practitioner’s guide to a human rights-based approach to access to 
justice, p. 5. 

3  धारा २(ख) र (ग) तथा धारा १५(२), म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९। 



म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी अ�ययन ��तवेदन‚ २०७२ 5 

 

सधुार गन�, असमथ� म�हलाह�का ला�ग कानूनी सहायता उपल�ध गराउने, जोिखमय�ु अव�थामा रहेका 

बालबा�लका तथा म�हलाका ला�ग सरुि�त बसोवासको �यव�था गन�, म�हलास�ब�धी म�ुामा �ाथ�मकतामा 

राखी कारबाह� अगा�ड बढाउने, म�हला पी�डत भएका म�ुामा �नर�तर सनुवुाइ गर� म�ुाको शी� �न�पण गन�, 

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गन�, प�को प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� आ�द काय�ह� रा�यका 

तफ� बाट भएका य�ता �यासबाट पी�डत म�हलाले �यायमा पहुँचका ला�ग सामािजक, आ�थ�क �पमा बेहोनु� 

परेको अवरोधको बारेमा सरकार� �तरमा नै अ�ययन गर� यसबारेमा सधुार गनु�पन� आव�यकताको महससु 

ग�रएको छ। 

 

१.२ अ�ययनको उ�े�य  

नेपाल म�हलाका अ�धकारलगायत मानवअ�धकारस�ब�धी धेरै अ�तरा�ि� �य सि�ध स�झौताह�को प� भइसकेको 

छ। �वगतका वष�ह�मा म�हला अ�धकार तथा �यायमा पहुँच अ�भव�ृ�का ला�ग �स�त कानूनमा सधुार प�न 

भएका छन।् य��प म�हलाको �यायमा सहज पहुँच �भावकार� �पमा �था�पत हनु नसकेको गनुासो अझै 

कायमै छ। �व�भ� न कानूनी �ावधानबाट �दान ग�रएको अ�धकार उपभोग गन� म�हलाह�ले पाएका छन ्वा 

छैनन ् ? अ�धकार हनन ्भएका अव�थामा �यसको उपचार �भावकार� �पमा र उिचत समयमा भइरहेको छ वा 

छैन ? छैन भने यसका अवरोधक त�वह� के के हनु ् ? भ� नेबारेमा अनसु�धान हनु ज�र� छ, जसका आधारमा 

नेपालको �याय �णाल�लाई म�हलाका ला�ग अझ बढ� पहुँचयो�य बनाउन स�कयोस।्  

 

हनु त म�हलाका ला�ग �याय �दान गन� धेरै औपचा�रक तथा अनौपचा�रक �नकायह� नेपालमा काय�रत छन।् 

यी �नकायह�को �भावका�रता म�ुाको �कृ�त, प�ह�को आव�यकता तथा सामािजक प�रवेशसँग सापेि�त हनेु 

गद�छ। नेपालको स�ब�धमा औपचा�रक �याय �णाल� म�हला अ�धकार र�ाका ला�ग बढ� मह�वपूण� रहेको 

छ। यस �णाल�को म�ुय कता� अदालत नै हो। तर अदालतलगायत रा�यका केह� सरोकारवाला �नकायह� 

प�न सहभागी ह�ुछन।् यस अ�ययनमा म�हला �यायका ला�ग औपचा�रक �नकाय अदालत र यसको ���यामा 

��य� र परो� �पले संल�न हनेु केह� सरोकारवाला �नकायह�बाट �दान हनेु सेवामा रहेको �यायमा पहुँचको 

अव�थाबारे �व� लेषण ग�रएको छ। यस अ�ययनको म�ुय उ�े�य यस �कार रहेको छः 

 औपचा�रक �याय �णाल�मा आब� अदालत र यसको �या�यक ���याका संल�न हनेु सरोकारवाला 

�नकायमा म�हलाको पहुँचको अव�था स�ब�धमा अ�ययन गन�।  

 म�हलाको �याय �णाल�मा पहुँचमा के क�तो अवरोध रहेको छ भ� नेस�ब�धमा अ�ययन गन�। 

 अदालतमा आउने म�हला सेवा�ाह���त अदालतमा हनेु �यवहारको स�ब�धमा अ�ययन गन�। 

 अदालतमा रहेका सेवा स�ुवधाह� म�हला मै�ी र पया�� त छन ् वा छैनन ् भ� नेस�ब�धमा अ�ययन 

गन�। 

 म�हलाह�को अदालत��त �यायमा पहुँचस�ब�धी धारणाको बारेमा जानकार� �लने। 

 अदालतलाई अझ बढ� म�हला मै�ी बनाउनका ला�ग स� चालन गनु�पन� काय��मह� प�हचान गन�। 
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१.३ अ�ययनको �े� र सीमा  

�ववादह�को समाधानका ला�ग औपचा�रक वा अनौपचा�रक �णाल�को अवल�बन गन� स�क�छ। अनौपचा�रक 

�णाल�मा रा�यका संय��बाहेक प�ह� आफ� ले �नधा�रण गरेका संय��, �व�ध र �नयमह�का आधारमा आपसी 

सहम�तबाट �ववादको समाधान ग�र�छ। यो �वधा मूलतः �यि�वाद� म�ुाह�मा उपयोग ग�र�छ। तर औपचा�रक 

�णाल�मा रा�य�ारा �था�पत संय��, कानून र ���या अवल�बन गर� �ववादका प�बाहेकको ते�ो प�बाट 

बा�या�मक �नण�य �दने ग�र�छ। अदालत नै औपचा�रक �याय �णाल�को म�ुय कता� भएको र अ�ययनको उ�े�य 

प�न औपचा�रक �याय �णाल�मा मा� सी�मत भएको हनुाले मूलतः अदालतबाट �दान हनेु �यायको बारेमा 

अ�ययन ग�रएको छ। 
 

यो अ�ययन खास गर� म�हला पी�डत हनेु म�ुामा अदालतले �दान गन� सेवासँग स�बि�धत छ। तर अदालतले 

अपनाउने ���याका ला�ग अ� केह� स�ब� �नकायह� ज�तै सरकार� व�कल, नेपाल बार, �हर� काया�लयको 

िज�मेवार� प�न सा�द�भ�क हनेु भएको हुँदा केह� �ास��क �वषयमा ती �नकायबाट �दान हनेु सेवाको बारेमा प�न 

अ�ययन ग�रएको छ। तर ती �नकायका म�हलाको �यायसँग स�ब�बाहेकका अ� काम कारबाह�ह� भने यस 

अ�ययनको सीमा�भ� पद�नन ् र यहाँ आएका �न�कष� र �व� लेषण म�हलाको �यायमा पहुँचको �वषयसँग मा� 

स�बि�धत छन।्  
 

१.४ अ�ययन �व�ध 

��ततु अ�ययनमा �ाथ�मक तथा ��तीय दवैु �कारका त�या� क�य �ोत साम�ीको �योग भएका छन।्�व�भ� न 

प�ुतक, ��तवेदन र �या�यक �नण�यह�लाई ��तीय �ोतको �पमा उपयोग ग�रएको छ। �ाथ�मक सूचना 

स� कलनका ला�ग उ�रदाताको �कृ�तअनसुार फरकफरक खालका �� नावल�, लि�त समूहमा छलफल, �मखु 

सूचनादातासँगको अ�तवा�ता�, असहभा�गतामूलक अवलोकन लगायतका �व�भ� न अ�ययन �व�धह� अवल�बन 

ग�रएको छ। त�या� क �व� लेषणको स�दभ�मा उ�रदाताबाट जवाफ नआएको वा न�दएको स� �यालाई समावेश 

नगर� �ा� त जवाफलाई शत ��तशत मानी उ�रदाताको स� �यालाई प�न ��तशतमा ��ततु ग�रएको छ। �ा� त 

सूचना वा जानकार�ह�लाई एस.�प.एस.एस स�टवेयरमा ��व� ट गर� �शोधनस�हत �व� लेषण ग�रएको छ।  
 

१.४.१ नमनुा िज�ला र उ�रदाताको छनोटको आधार  

��ततु अ�ययनका ला�ग �नद�शक स�म�तको बैठकबाट पाँचवटा �वकास �े� र ��येक अ� चलको ��त�न�ध�व हनेु 

गर� देहायका १५ िज�लालाई म�हलाको जात जा�त, म�ुा दता� स� �या, समदुाय �वशेष र भौगो�लक ��त�न�ध�वको 

आधारमा नमनुा िज�लाको �पमा छनोट ग�रएको छ। यी िज�लाह�बाट क�त उ�रदाताको जवाफ �लने हो भ� ने 

तय गर� उ�े�यमूलक त�रकाले उ�रदाता छनोट ग�रएको छ। िज�ला र उ�रदाता छनोट आधार तलको 

ता�लकामा �दइएको छ।  
 

ता�लका नं.१.२: नमनुा िज�ला र उ�रदाता छनोटका आधार 

�.सं �वकास �े� र िज�लाह� उ�रदाता छनोटका आधारह� 

क पूवा�� चल �वकास �े� अ� चल समदुाय भौगो�लक 

१ पाँचथर मेची �ल�बू पहाड 
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२ मोर�   कोशी बाहनु �े�ी तराई 

३ सोलखु�ुब ु सगरमाथा शेपा� �हमाल 

ख म�यमा� चल �वकास �े�    

४ काठमाड� बागमती, नेवार राजधानी 

५ महो�र�  जनकपरु मधेसी तराई 

६ बारा नारायणी मधेशी तराई 

ग पि� चमा� चल �वकास �े�    

७ नवलपरासी लिु�बनी था�, कुमाल तराई 

८ तनहुँ ग�डक� �मि�त समदुाय पहाड 

९ म�ुताङ धौला�गर� थकाल� �हमाल 

घ म�य पि� चमा� चल �वकास �े�    

१० रो�पा रा� ती मगर  पहाड 

११ बाकेँ भेर� मसुलमान तराई 

१२ ज�ुला कणा�ल� बाहनु �े�ी �हमाल 

ङ सदुरु पि� चमा� चल    

१३ अछाम  सेती द�लत पहाड 

१४ बझाङ सेती बाहनु �े�ी पहाड 

१५ क� चनपरु महाकाल� था� तराई 

   

 

सूचना स� कलनका ला�ग छनोट 

ग�रएका िज�लाह� 
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१.४.२ नमनुा गा.�व.स. वा नगरपा�लका तथा उ�रदाताको स� �या  

��येक नमनुा िज�लाबाट २ वटा गा.�व.स. वा नगरपा�लका र १ सदरमकुाम गर� ३ वटा �े� छनोट ग�रएको 

�थयो। म�ुाका प� नभएका उ�रदाता म�हलाको छनोट गदा� सदरमकुामबाट १, सदरमकुामसँग जो�डएको 

गा.�व.स. वा न.पा. बाट १, र सदरमकुामभ�दा टाढाको गा.�व.स. वा न.पा.बाट १ गर� ज�मा ३ �थानबाट 

छा�नएको छ। घरप�रवार बाँडफाँडका ला�ग आधारभतू त�या� क राि� �य जनगणना‚ 2068 बाट �लइएको 

छ। जनगणनाको आधारमा क�तीमा ४० घरप�रवारलाई आधार मानी घर प�रवारको भार �नधा�रण ग�रएको 

छ। स�बि�धत 15 िज�लाह�को बाँडफाँड गदा� ��येक िज�लाको ज�मा घरप�रवारको आधारमा समानपुा�तक 

�हसाबले बाँडफाँड ग�रएको छ। यसर� बाँडफाँड गदा� कुनै िज�लामा घरप�रवारको स� �या ४० भ�दा कम 

भएमा �य�ता िज�लाह�मा घरप�रवार स� �या बढाई ४० स�म �लने गर� अ�धक �वतरणको ���या 

अपनाइएको छ। य�तो अव�थामा ता�लका �नका�दा "स�त�ुलत भार" �योग ग�रएको छ। िज�लाको तीन 

�े�ह�मा प�रवार स� �या �नधा�रण भइसकेप�छ त�या��य अ�तराल �योग गर� घरप�रवार य�कन ग�रएको छ। 

य�द छनोटमा परेका घरप�रवारमा १८ वष� उमेर पगेुका म�हला छैनन ्भने उ� प�रवारको निजक रहेको घर 

प�रवार �लइएको छ। य�द छनोटमा परेका घरप�रवारको एकभ�दा बढ� यो�य म�हलाह� छन ्भने कुनै एक 

म�हलालाई उ�रदाता मानी त�या� क स� कलन ग�रएको छ। म�ुाको प� भएका (सेवा�ाह�) म�हला ��येक 

िज�लामा क�तीमा ९ जना नमनुा हनेु गर� आधार मा�नएको छ।  
 

यसर� उ�रदाता छनोट गदा� म�ुाका प� नभएका उ�रदाता क�तीमा एक िज�लाबाट १०० जनाका दरले 

१५०० र म�ुाका प� भएका उ�रदाताको क�तीमा एक िज�लाबाट २० जनाका दरले ३०० जनाबाट 

त�या� क �लने उ�े�य रािखएको �थयो। तर जनघन�वको �भ� नताले गदा� ��त िज�लाको उ�रदाता स� �या 

घट�बढ� हनुकुा साथै ज�मा म�ुाका प� नभएका उ�रदाताको स� �या १४९७ र प� भएका उ�रदाताको 

स� �या २८२ कायम भएको छ। यसको �ववरण तलको ता�लकामा देखाइएको छः  

  

ता�लका नं.१.३: िज�लागत कूल �� नावल� स��याको �ववरण 

�.सं. िज�ला म�ुामा 

संल�न 

नभएका 

म�हला 

�मखु 

सूचनादाता 

लि�त समूह 

छलफल 

काय��मका 

सहभागी 

म�ुाका प� 

भएका 

सेवा�ाह� 

म�हला 

असहभागीमलु

क अवलोकन 

भएका िज�ला 

अदालत 

ज�मा 

१ पाँचथर ४4 10 19 9 १ 83 

२ सोलखु�ुब ु 37 9 27 4 १ 78 

३ म�ुताङ 30 6 22 2 १ 61 

४ महो�र� 123 11 14 12 १ 161 

५ बारा 133 10 19 28 १ 191 

६ मोरङ 206 14 17 37 १ 275 

७ नवलपरासी 136 12 33 26 १ 208 
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८ तनहुँ 76 11 20 15 १ 123 

९ काठमाड� 314 11 15 62 १ 403 

१० रो�पा 52 6 13 10 १ 82 

११ बाँके 104 11 20 21 १ 157 

१२ ज�ुला 39 8 27 4 १ 79 

१३ अछाम 56 10 18 12 १ 97 

१४ बझाङ 45 9 22 9 १ 86 

१५ क� चनपरु 102 10 २0 31 १ 164 

 ज�मा 1497 148 306 282 १५ 2248 
 

१.४.३ सूचना स� कलनको मा�यम र त�रका 

सूचना स� कलनका ला�ग उ�रदाताको वग�अनसुारका अलगअलग �� नावल� तयार गर� सूचना र त�या� क 

स� कलन ग�रएको �थयो। यस अ�ययनमा सूचना तथा त�या� क स� कलनका ला�ग देहायका त�रकाह� 

अवल�बन ग�रएको छः 

 

(क) म�ुाका प� नभएका म�हलाको मत सव��णः नमनुाका �पमा छा�नएका िज�लाका गा.�व.स. वा 

नगरपा�लकाबाट जनघन�वलाई आधार मानी १५ िज�लाबाट ज�मा १४९७ म�हलाह�को मत सव��ण 

ग�रएको �थयो। य�ता उ�रदाताको छनोट सकभर उमेर, जात जा�त, धम�, शैि�क ि�थ�त, पेसाको �व�वधतालाई 

प�न म�यनजर रािखएको �थयो।  
 

(ख) �मखु सूचनादाताह�सँगको अ�तवा�ता�ः सबै नमनुा िज�लाबाट गर� ज�मा १४८ �मखु सूचनादाता छा�नएका 

�थए जसम�ये १३५ प�ुष र १३ म�हला छन।् यसका ला�ग अल�गै �� नावल� बनाई अ�तवा�ता�माफ� त सूचना 

स� कलन ग�रएको छ। �मखु सूचनादाताको �पमा ��येक नमनुा िज�लाि�थत देवानी र फौजदार� इजलास हेन� 

एकएकजना िज�ला �यायाधीश, �े�तेदार, तह�सलदार, फाँटवाला, तामेलदार, �हर� काया�लयका ��त�न�ध, 

म�हला �हर� सेलको ��त�न�ध, िज�ला सरकार� व�कल, वैत�नक व�कल र िज�ला बार इकाइका 

��त�न�धह�लाई सहभागी बनाइएको छ।  
 

(ग) लि�त समूहका �यि�सँगको छलफलः अ�ययनलाई अझ आ�धका�रक बनाउन ��येक नमनुा िज�लामा २ 

(दईु) �कारका समूहसँग छलफल ग�रएको �थयो। प�हलो समूहमा खास गर� िज�लाि�थत �याय�दायक 

�नकायमा काय�रत पदा�धकार�ह� सहभागी �थए। खास गर� िज�ला �वा��य काया�लय, िज�ला सेवा के�� 

(पी�डत म�हलाह�लाई हेर�वचार तथा सहयोग गन� सं�था), म�हला तथा बालबा�लका �वकास काया�लय, म�हला 

आयोग (काठमाड�को हकमा), िज�ला �शासन काया�लय ज�ता सरकार� �नकायका ��त�नधह� यस समूहमा 

सहभागी �थए। �य�तै, दो�ो समूहमा म�हला अ�धकारकम�, �व�भ� न स� घ सं�थाह�को पनु:�थापना के�� तथा 

पारा�लगल क�मट�का ��त�न�ध, मेल�मलापकता�ह� र प�कार, �थानीय नाग�रक समाजका अगवुाह� सहभागी 

�थए। लि�त समूह छलफलका सहभागीह� कूल 306 जना �थए। जसमा प�हलो समूहमा १२८ जनाम�ये 
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५१ जना म�हला र दो�ो समूहमा १7८ जनाम�ये 100 जना म�हला �थए।कूल ३०६ जना म�ये १७७ 

जना म�हला सहभागी भएका �थए। लि�त समूह छलफलका सहभागीको वग�करण र नामावल� �मशः 

अनसूुची १ मा उ�लेख छ।  
 

(घ) म�ुाका प� म�हलाह�को मत सव��णः �यायमा पहुँचस�ब�धी म�हलाको बा�त�वक अनभुव स� कलन 

गन�का ला�ग १५ िज�लाबाट �व�भ� म�ुामा प� भएका २८२ म�हलाह�सँग �� नावल�का आधारमा जवाफ 

�लइएको �थयो। उनीह�ले �यायको खोजी गदा� भोगेका अनभुवका आधारमा �व�भ� न �� नको जवाफ �दएका 

�थए। ��येक िज�लाबाट जनघन�वको आधारमा क�तीमा ५ जनादेिख बढ�मा ६७ जना म�हलाको जवाफ 

स� कलन ग�रएको छ।  
 

(ङ) असहभा�गतामूलक अवलोकनः िज�ला अदालतमा �यायमा म�हलाको पहुँचको �यावहा�रक अव�था र 

सेवा�ाह�ह� ��त सेवा�दायकले गन� �यवहारबारे जानकार� �लन छा�नएका १५ वटा िज�लाका िज�ला 

अदालतमा अवलोकन ग�रएको �थयो। कुनकुन कुरा अवलोकन गन� भ� ने कुराको सूची तयार गर� 

अवलोकनकता�ह� तीन �दनस�म लगातार स�बि�धत िज�ला अदालतमा गई असहभा�गतामूलक अवलोकन गर� 

सूचना स� कलन ग�रएको छ।  
 

मा�थ उ�लेख भएबमोिजम �नधा��रत �व�धअनसुार सूचना तथा त�या� क स� कलन गन� ��येक नमनुा िज�लाका 

ला�ग एकजना सूचना स� कलन संयोजक र िज�लाको जनघन�वको आधारमा बढ�मा छ जना र क�तीमा 

एकजना सूचना स� कलक वा सहसंयोजकह� खटाइएको �थयो। यसर� खटाइएका संयोजक, सहसंयोजक र 

सूचना स� कलकलाई नेपालग� ज र काठमाड�मा आयोिजत काय��ममा २ �दने त�या� क स� कलनस�ब�धी 

�िश�ण �दइएको �दयो। कूल ४१ जना सूचना स� कलन संयोजक, सहसंयोजक म�ये १६ जना म�हला र २५ 

जना प�ुष �थए। सूचना स� कलकको सूचना स� कलन संयोजक, सहसंयोजक र सूचना स� कलकको नामावल� 

अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ।  
 

१.५ अ�ययन ��तवेदनको संरचना 

��ततु अ�ययनलाइ� म�ुयतया सात भागमा �वभाजन ग�रएको छ।जसमा भाग एकमा प�रचयका साथै 

अ�ययनको प�ृभ�ूम, उ�े�य, �े� र सीमा, अ�ययन �व�ध, नमनुा िज�ला र घरप�रवार छनोट �व�ध, सूचना 

स� कलनको मा�यमस�ब�धी जानकार� समावेश ग�रएको छ। भाग दईुमा खास गर� �यायमा पहुँचस�ब�धमा 

यसअिघ भएका अ�ययन ��तवेदनह� तथा अ�य सा�द�भ�क अ�ययन साम�ीको समी�ा ग�रएको छ। भाग 

तीनमा �यायमा पहुँचस�ब�धी अवधारणा, �यायमा पहुँचको �े� र म�हला हकको स�दभ�, म�हलाका ला�ग 

�यायमा पहुँचका अवरोधक त�वह� आ�द बारेमा उ�लेख ग�रएको छ। भाग चारमा म�हलाको �यायमा 

पहुँचस�ब�धी अ�तरा�ि� �य तथा कानूनमा भएका �यव�था एवम ् म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धमा सव��च 

अदालतबाट भएका �नण�यह�को बारेमा उ�लेख ग�रएको छ। ��तवेदनको भाग पाँचमा नेपालको औपचा�रक 

�याय �णाल�मा म�हलाको �यायमा पहुँचका स�ब�धमा ग�रएका पहलह� र वत�मान व�तिु�थ�तको बारेमा 

उ�लेख ग�रएको छ। भाग छमा म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी सव��णको त�या� क �व� लेषण गन� स�दभ�मा 

म�ुाका प� नभएका उ�रदाता म�हलाको �ि� टकोण, म�ुाको प� भएका म�हलाह�को अनभुव, �मखु 
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सूचनादाताह�बाट �ा� त जवाफको �व� लेषण, लि�त समूहसँगको छलफलबाट आएका �न�कष�ह�को साथै 

िज�ला अदालतह�को अवलोकनबाट देिखएको ि�थ�तको �व� लेषण ग�रएको छ। भाग सातमा अ�ययनबाट 

देिखएको �न�कष� र अब चा�नपुन� कदमस�ब�धी सझुाव समावेश गर� अ�ययन ��तवेदनको अ��यमा 

अनसूुचीह� रािखएका छन।् 
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भाग२  

 म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी 

अ�ययनह�को समी�ा 
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भाग दइु�  
 

म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी अ�ययनह�को समी�ा 

 

म�हलाको �यायमा पहुँचका �व�वध प�ह�का बारेमा सरकार� तथा गैरसरकार� �तरबाट केह� अ�ययनह� 

यसअिघ प�न भएका छन।् यसअिघ भएका यी अ�ययनह�मा म�हलाका हकस�ब�धी कानूनी �यव�था, �तनमा 

रहेका कमजोर�ह�, कानून अवल�बनको ि�थ�त आ�द �वषयमा सम�याको प�हचान गर� सझुावह� ��ततु 

पाइ�छ। �यायपा�लकामा �यायमा पहुँचका ला�ग योजनागत �यासह� भएको प�न देिख�छ। अ�य मलुकुमा 

प�न �यायको पहुँचलाई के���व�दमुा राखेर केह� अ�ययन भएका र काय��मह�समेत स� चालन भएको 

पाइएको छ। यी साम�ीह�को �न�कष�बाट �यायमा पहुँचस�ब�धी सै�ाि�तक आधार प�हचान गन� र नेपालमा 

म�हलाको �यायमा पहुँचको अव�थास�ब�धी जानकार� �लन �यास ग�रएको छ। यस स�दभ�मा अ�ययन ग�रएका 

केह� साम�ीह�को बारेमा तल छोटकर�मा उ�लेख ग�रएको छ भने केह� अ�य साम�ीह�लाई स�दभ� 

साम�ीको �पमा ��ततु ग�रएको छ। 

 

२.१ बला�कार म�ुामा ��तपू�त�को फैसला काया��वयनः कानूनी, काय��व�धगत र �यावहा�रक ज�टलता अ�ययन 

��तवेदन, २०७०  

राि� �य म�हला आयोग र इ�टरनेसनल क�मसन अफ ज�ुर�टले संय�ु �पमा गरेको यस अ�ययनमा ७ 

िज�लामा पाँच वष� (२०६४–२०७०) स�म दता� भएका बला�कारस�ब�धी म�ुाह�को �ववरण स� कलन गर� 

�म�सल अ�ययन, फैसलाको �व� लेषण, पी�डतसँगको अ�तवा�ता� एवम ् सरोकारवाला �नकायसँगको अ�तवा�ता� 

समेत ग�रएको �थयो। उ� अ�ययनले म�ुय �पमा �न�न �न�कष� र सझुावह� �नकालेको छः 

 धेरै पी�डतह�ले अदालतले गरेको फैसलाको बारेमा जानकार� �ा� त नगरेको अव�था भएको कारण 

अदालतले नै सरकार� व�कल र �हर�सँग सम�वय गर� पी�डतह�लाई फैसलाप�छ अ�नवाय� �पमा 

फैसलाको सूचना �दने �यव�था हनुपुन� र �यसको �भावकार� काया��वयनलाई स�ुनि� चत गन� संय�� 

तयार गनु�पन�। 

 जबरज�ती करणीका घटनामा ��तपू�त� तो�ने काय�लाई �यायाधीशको �व�ववेकमा छो�डएको छ जनु 

वै�ा�नक देिखंदैन। �यसैले वै�ा�नक आधार तयार गर� ��तपू�त� तो�कनपुछ�। 

 पी�डत म�हलाले पीडकबाट ��तपू�त� �लंदा आ�मस�मानमा�थ नै ठेस प�ुने भएकाले पीडकबाट 

��तपू�त� �लने हालको कानूनी �यव�थामा नै केह� सधुार गर� रा�यले पीडकबाट �ा� त गरेको 

��तपू�त�बापतको रकमलगायत अ�य �ोत जटुाई ��तपू�त�का ला�ग रा�यकोषको �नमा�ण गर� सोबाट 

बला�कार पी�डतलाई ��तपू�त� भराउने �यव�था हनु ुउपय�ु ह�ुछ। 

 बला�कार पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउने कुरालाई अ�नवाय� बनाइनपुछ� र पी�डतले ��तपू�त� भराई 

पाउन �नवेदन �दनपुन� हालको �यव�थालाई हटाउनपुछ�।  
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२.२ �यायमा पहुँचः बला�कारसँग स�बि�धत नेपालमा �व�मान कानूनी �यव�थाह�, २०६९ 

राि� �य म�हला आयोगले गरेको यस अ�ययनमा नेपालमा बला�कारस�ब�धी �व�धशा�को �व� लेषण ग�रएको 

छ। केह� �वक�सत मलुकुह�‚ ज�तै: अ�े�लया, � यानडा, ना�म�बया आ�दको स�दभ� उ�लेख गद� केह� नवीनतम 

�व�धशा�ीय अवधारणको चचा� ग�रएको छ। साथै नेपालको कानूनको स�ब�धमा यस अ�ययनले देहायका 

सझुावह� प�न �दएको छ: 

 सव��च अदालतको आदेश अन�ुप हनेु गर� बला�कारको अपराधको जाहेर� �दनका �नि�त �व�ता�रत 

समयसीमाको �यव�था गन� त�काल �च�लत ३५ �दनको 4  हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�थाको 

पनुरावलोकन तथा संशोधन गन�, 

 �थानीय �तरमा राजनी�तक ह�त�ेपमाफ� त औपचा�रक �याय �णाल�लाई अवमू�यन हनु न�दने। 

औपचा�रक �याय�णाल�को समथ�न तथा मानव अ�धकारको �व��न गन�, 

 ��येक िज�लामा यौनज�य �हंसाबारेमा अनसु�धान गन� �वशेष अनसु�धान इकाइ �थापना गन�। 

य�ता कसरुको अनसु�धानमा म�हला �हर� अ�धकार�ह�लगायतका �वशेष�पमा ता�लम �ा� त �हर� 

अ�धकार�ह�लाई खटाउने, 

 बला�कारका कसरुह�को �नि�त �ाथ�मकतापूव�क सनुवुाइ �ार�भ गन� �छटोछ�रतो (फा�ट �याक) 

अदालतको �थापना गन�। अदालतको फैसला समयमा उपल�ध गराउने, 

 पी�डतको �वगतको यौनज�य आचरण तथा �यवहार सनुवुाइको �ममा �माणको �पमा �ा� नहनेु 

कुरा स�ुनि� चत गन�, 

 उजरु�कता�लाई तथा ��तवाद�ह�का ला�ग छु�ाछु�ै �ती�ालयका �े�ह�, छु�ाछु�ै �वेश तथा 

��थानह�, �हर� अनचुर वा अनरु�कह� तथा फरक फरक आगमन तथा ब�हग�मनका 

समयह�लगायतका �यव�था गर� अदालतको संरचना�भ� पी�डतको सरु�ा गन�। 

 

२.३ नेपालमा घरेल ु�हंसा �नय��णस�ब�धी �व�मान कानून र सं�थागत �णाल�को �भावका�रता: एक अ�ययन, 

२०७०  

��ततु अ�ययन राि� �य म�हला अ�धकार सरोकार म� च, जागरण नेपाल र केयर नेपालको साम�ुहक �यासमा 

ग�रएको �थयो। घरेल ु�हंसास�ब�धी उजरु� हेन� �नकायह�‚ ज�तै:- िज�ला अदालत, िज�ला �हर� काया�लय र 

�थानीय �नकायह�को असहभागीमूलक अवलोकन, सामािजक न�सा� कन, ६ वटा घटना अ�ययन र त�या� क 

स� कलन गर� १२ िज�लाह�मा ग�रएको यस अ�ययनमा म�ुयतः �न�न सझुावह� �दएको छ: 

 घरेल ु�हंसा (कसरु तथा सजाय) �नयमावल�ले ��येक िज�लामा म�हला संर�ण अ�धकृत रहने �यव�था 

गरे ताप�न हालस�म नेपाल सरकारले संर�ण अ�धकृतको �नयिु� गन� सकेको छैन। साथै म�हला 

�वकास अ�धकृतह�को काय�बोझको कारण यो �यव�था �यवहारमा काया��वयन भएको छैन। �यसैले 

सबै िज�लामा छु�ै म�हला संर�ण अ�धकृत �नयिु� गन� आव�यक छ। 

 सव��च अदालतबाट भएको आदेश बमोिजम घरेल ु�हंसास�ब�धी म�ुाको सनुवुाइ र कारबाह�का ला�ग 

�तू सनुवुाइ अदालतको �यव�था र गठन गनु�पद�छ। 

                                                           
4  हाल संशोधन भएको। 
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 घरेल ु �हंसास�ब�धी घटनाका म�ुाह� पा�रवा�रक अदालत ज�तो �वशेष खालको अदालतले हेनु�पन� 

घरेल ु�हंसा (कसरु र सजाय) ऐनको मनसाय रहेको स�दभ�मा नेपालमा प�न घरेल ु�हंसा म�ुा हेन�का 

ला�ग पा�रवा�रक अदालतको गठन गन� आव�यक छ।  

 नेपालमा उपल�ध हनेु कानूनी सहायताह� काया�लय समयमा मा� उपल�ध छन।् तर घरेल ु�हंसाका 

घटनाह� साझँ�बहानको समयमा तथा छु�ीको �दनमा झनै बढ� घ�ने गरेका छन।् क�तपय 

अव�थामा त�काल आपतकाल�न सेवा प�न आव�यक पन� देिखएकाले घरेल ु �हंसा म�ुाका ला�ग 

हटलाइन सेवास�हतको २४ घ�टा उपल�ध हनेु �वशेष कानूनी सहायताको �यव�था गनु� आव�यक 

छ।  

 

२.४ घरेल ु�हंसा �नय��णस�ब�धी कानून काया��वयन र चनुौतीह�: एक �व� लेषण, २०७० 

यस अ�ययनमा २०७० साल वैशाखदेिख २०७० भदौ म�हनास�म काि�तपरु राि� �य दै�नक प��कामा 

�कािशत घरेल ु�हंसास�ब�धी समाचारको �व� लेषण गनु�को साथै राि� �य म�हला आयोग, �हर� �धान काया�लय, 

�धानम��ी काया�लयअ�तग�त लै� �गक �हंसा�व�� उजरु� �यव�थापन तथा अनगुमन इकाइमा दता� भएका 

उजरु�ह�को �व� लेषण ग�रएको छ। �यसैगर�, घरेल ु �हंसास�ब�धी दि�ण ए�सयाल� मलुकुका कानूनह�को 

तलुना�मक अ�ययन ग�रएको छ। यस अ�ययनका म�ुय �न�कष� र म�ुय सझुावह� यस�कार छन ्: 

 घरेल ु�हंसास�ब�धी उजरु� परेको २४ घ�टा�भ� अ�भय�ुलाई िझकाउन ुपन�,  

 ९० �दन�भ� म�ुाको �कनारा भइस�नपुन� कानूनी �यव�था भए ताप�न स�बि�धत �हर� काया�लयबाट 

अ�भय�ु समयमा निझकाइएको कारण �हर�मा उजरु� �दएप�छ म�हलाह��ारा असरु�ाको महससु 

ग�रएका छ।  

 अदालतबाट म�ुा �कनारा हनुका ला�ग लामो समय ला�ने हनुाले म�हलाह� स�बि�धत �नकायमा 

उजरु� गन� �न��सा�हत भइरहेको अव�था छ। फैसला भइसकेप�छ प�न पी�डत म�हलाले फैसला 

काया��वयनका ला�ग म�ुाको ज�तै ज�टल ���या अपनाउनपुन� ि�थ�तका कारणले गदा� म�हलाह�ले 

हैरानी पाएका छन।् साथै, क�तपय फैसला काया��वयन गन� नस�कने अव�था आएको छ। 

 घरेल ु�हंसाका म�ुामा दता�देिख फैसला काया��वयनस�मको ���यालाई पी�डतमै�ी बनाउनपुन� अव�था 

छ। केह� अव�थामा अदालतबाटै काया��वयनको ठाडो आदेश गन� स�ने �यव�था गनु�पद�छ।  

 घरेल ु�हंसाका पी�डत ठह�रएमा म�हलाले पीडकबाट त�काल स�पि�को तायदाती माग गन� र स�पि� 

रो� का रा� न स�ने, अंशस�ब�धी म�ुा छु�ै गनु� नपन� र �वतः अदालतबाट पी�डतलाई स�पि�समेत 

पाउने गर� फैसला गन� स�ने �यव�था हनुपुद�छ। 

 

२.५ A Study on Gender-Based-violence Conducted in Selected Rural Districts of Nepal, 2012  

�धानम��ी तथा म��ीप�रष� काया�लयबाट सन ्२०१२ मा ग�रएको यो अ�ययनमा ६ िज�लाह�- डडेलधरुा, 

नवलपरासी, मकवानपरु, �सरहा, �स�धपुा�चोक र संखवुासभालाई नमनुाका �पमा छानेर �वषयगत आधारमा 

घरप�रवार सव��ण ग�रएको �थयो। अ�ययनबाट �ा� त म�ुय सझुावह�मा लै� �गक �हंसास�ब�धमा सचेतना 

व�ृ� गनु�पन�, लै� �गक �हंसा रोकथाम र कारबाह�का ला�ग उ�रदा�य�व स�हतको नयाँ संय��ह� �नमा�ण गनु�पन�, 
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लै� �गक �हंसालाई स�बोधन गन� अ�तर�नकाय सम�वय व�ृ� गनु�पन�, �व�मान कानूनी अभाव र कमीकमजोर�को 

अ�ययन गर� आव�यक कानूनह� तजु�मा गनु�पन� तथा कानून काया��वयन गन� �नकायह�को �मता अ�भव�ृ� 

गनु�पन� �वषयह� समावेश छन।्  

 

२.६ Gender Equality and Social Inclusion Analysis of the Nepali Judiciary (Research Report) 2013  

राि� �य �या�यक ��त�ानले गरेको यस अ�ययनबाट नेपालको �या�यक �े�मा कानूनी िश�ाको �वेश, कानून 

�यवसाय, �या�यक सेवा र �यायाधीशह�को सेवासमेतमा केह� सामािजक, भौगो�लक र धा�म�क समूहह�को 

�भ�ुव रहेको देिखएको छ। अ�ययनले �या�यक �े�मा ७७.६ ��तशत बाहनु/�े�ी, ९८.३ ��तशत �ह�दू र 

८६.१ ��तशत प�ुष रहेको देखाएको छ भने अ�य सामािजक वग�ह�को ��त�न�ध�व अ�य�त नग�य रहेको 

देखाएको छ। समावेशी �यायपा�लका समाजको सबै �े�को सश�ीकरणको �ि� टकोणबाट प�न मह�वपूण� 

रहेको �न�कष� �नका�दै �व�भ� न जातीय, भौगो�लक र लै� �गक समूहह�को �या�यक �े�मा सहभा�गता अ�भव�ृ� 

गन� यस अ�ययनले नी�तगत सझुावह�समेत ��ततु गरेको छ। 

  

२.७ म�हलाको सरु�ा तथा �यायमा पहुँचको अ�भव�ृ�का ला�ग म�हला तथा बालबा�लका सेवा के��को सधुारका 

�े�ह�, २०७२ 

यो नी�त वकालतप� म�हला, कानून र �वकास म� च, इ�रकोन, इ�टरनेसनल एलट� र सेफर व�ड�को साम�ुहक 

�यासमा तयार पा�रएको हो। म�हला तथा बालबा�लका सेवा �नद�शनालय र सेवा के��ह�, पी�डत म�हलाका 

सम�या हेन� नेपाल� �हर�को सा� गठ�नक संरचनामा �थायी एकाइ रहनपुन� कुरा, �हंसास�ब�धी �व�मान 

सम�याको अव�था, �विश� ट�कृत सेवाको खाँचो र म�हला तथा बालबा�लका मै�ी �यवहारसमेतका �वषयह� 

समावेश ग�रएको छ।यस वकालतप�मा देहायका �वषयह� उ�लेख गरेको छ: 

 म�हला तथा बालबा�लका सेवा �नद�शनालय र सेवा के��लाई तदथ� �पमा स� चालन नगर� �नय�मत 

�व�पमा बद�नका ला�ग �हर� �नयमावल�मा संशोधन गर� �यनलाई प�हचानय�ु काया�लय र 

एकाइका �पमा �था�पत ग�रनपुछ�।  

 म�हला तथा बालबा�लका सेवा के��मा चा�हने पूवा�धारको �यव�था गद� सेवा के��को 

�भावका�रताका ला�ग आव�यक मानवीय तथा भौ�तक �ोत र साधनको �यव�था गनु�पछ�।  

 म�हला तथा बालबा�लकासँग स�बि�धत सूचनाह�को छु�ै �यव�थापनका ला�ग सेवा के��को 

आध�ुनक�करण गनु�पद�छ। �वशेष गर� म�हला, बालबा�लका सेवाके��को इ–नेटव�क� � ग, 

क��यटुराइ�ड र अ�य आध�ुनक ��व�ध�ारा स�प� न ग�रन ुपद�छ।  

 

२.८ म�हला अ�धकारका स�ब�धमा सव��च अदालत फैसलाह�को �ट�पणीस�हत सारस� �ेप, २०७० 

इ�टरनेसनल क�मसन अफ ज�ुर�टले गरेको यस अ�ययनमा नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ जार� 

भएप� चात ्म�हला अ�धकारको स�ब�धमा सव��च अदालतबाट जार� भएका ६० वटा फैसला तथा आदेशह�को 

�व� लेषण ग�रएको छ। यी फैसलाह�मा समावेश भएका म�हला�व�� हनेु �हंसा, स�पि�को अ�धकार, �जनन 

अ�धकार, प�हचानको अ�धकार, �ववाह, रोजगार�लगायतका �े�मा हनेु भेदभाव, �वशेष संर�णको अ�धकार र 

अ�याय�व��का अ�य अ�धकार ज�ता �व�भ� न �वषयमा समूह�कृत गर� समी�ा ग�रएको छ। �वशेष गर� यस 
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अ�ययनमा सव��च अदालतबाट भएका म�हला अ�धकारस�ब�धी फैसलाह�लाई सारस� �ेपीकरण गर� 

�यसस�ब�धमा भएको काया��वयनको अव�थासमेतको बारेमा उ�लेख ग�रएको छ।  

 

२.९ �हंसाबाट पी�डत म�हलाह�को �यायमा पहुँचः एक स�ि�� त अ�ययन, २०७० 

यो अ�ययन राि� �य �या�यक ��त�ानले गरेको यस अ�ययनमा ३ वटा िज�लाह�का �मखु सूचनादाता, 

उ�रदाताको अ�तवा�ता�, लि�त समूह छलफल तथा परामश� गो� ठ�ह�बाट सूचना स� कलन ग�रएको �थयो। 

म�हला �हंसा र �यायमा पहुँचस�ब�धी कानूनी �ावधानह�बारेमा प�न उ�लेख ग�रएको छ। यस अ�ययनमा 

नी�तगत सधुारका साथै खास गर� लैि� गक �हंसाका पी�डत, सा�ीलगायतका �यि�ह�को संर�ण, फौजदार� 

अनसु�धानमा लै� �गक मूल�वाह�करण तथा �मता अ�भव�ृ�, संर�णा�मक तथा क�याणकार� �यव�थाह�को 

काया��वयन, �हंसापी�डत म�हलाह�लाई एक�कृत सेवा, कानूनी सहायताको �भावका�रता, ��तपू�त� तथा 

प�रपूरणको उपल�धता ज�ता �वषयह�मा सझुावह� �दइएको छ।यसस�ब�धी नी�तगत सधुारका ला�ग देहायका 

सझुावह� ��ततु ग�रएका छन:् 

 लै� �गक �हंसाका पी�डत, सा�ी तथा ��त�न�ध�व गन� एवम ्सहयोग गन� �यि�ह�को संर�ण  

 �व�छ, �न�प� एवम ्शी� फौजदार� अनसु�धान  

 फौजदार� अनसु�धानमा लै� �गक मूल�वाह�करण तथा �मता अ�भव�ृ�  

 संर�णा�मक तथा क�याणकार� कानूनी �यव�थाह�को काया��वयनमा �भावका�रता   

 �ववाद समाधानका पर�परागत �चलन तथा प��तह�को लै� �गक पूवा��ह� �योगमा रोक 

 �या�यक �नकाय तथा समदुायबीच अ�तरसंवाद  

 �थानीय सरकारको संल�नता  

 �भावकार� सम�वय  

 �हंसापी�डत म�हलाह�लाई एक�कृत सेवा 

 हद�यादमा लचकता तथा काय��व�धमा सरल�करण  

 लै� �गक �ि� टकोणमा सधुार 

 कानूनी सहायताको �भावका�रता   

 ��तपू�त� तथा प�रपूरणको उपल�धता   

 �थानीय �तरका कानून �यवसायीह�को �मता अ�भव�ृ� 

 

२.१० म�हलाः �यायमा पहुँच राि� �य म�हला आयोगको िज�ला �तर�य साव�ज�नक सनुवुाइमा आधा�रत ��तवेदन, 

२०७३ 

यस अ�ययनमा राि� �य म�हला आयोगबाट ४ वटा िज�लाह�मा आयोजना भएको साव�ज�नक सनुवुाइ 

काय��मह�को ��तवेदनको �व� लेषण ग�रएको। यस अ�ययनका म�ुय �न�कष�ह� यस�कार छन:्  

 देशको कूल जनस� �याको आधाभ�दा बढ� �ह�सा ओगटेका म�हलाह�लाई रा�य�ारा �दान ग�रने 

सेवा स�ुवधाह�मा अझ बढ� समा�हत गन� सेवा �दायक �नकाय वा काया�लयह�मा लै� �गकमै�ी 

वातावरण र काय�शैल�को स�ुनि� चतता गनु�पन�। 
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 म�हला हक �हत एवम ्उ�थानका �न�म� लै� �गक उ�रदायी बजेटलाई पया�� त र �भावकार� बनाउन ु

आव�यक छ। 

 म�हला हक �हतसँग सरोकार रा� ने �च�लत कानूनह�को �भावकार� काया��वयन नहनु,ु क�तपय 

�व�मान कानूनह� म�हला मै�ी नहनु ुतथा म�हला हक अ�धकारको संर�णका ला�ग अपया�� त हनुलेु 

म�हला अ�धकारको उपभोगबाट वि� चत हनेु अव�थाको �सज�ना गराएको छ।  

 

२.११ अपराधस�ब�धी बेसलाइन सव��ण ��तवेदन, २०७२  

कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालयबाट यो सव��ण भएको �थयो। मलुकुको �व�भ� न भौगो�लक �े� 

समे�ने गर� छनोट ग�रएका १० वटा िज�लाह� (ता�लेजङु, मोरङ, स� तर�, पसा�, �स�धपुा�चोक, काठमाड�, 

का�क�, बाँके, ज�ुला र बझाङ) का घर प�रवार, िज�ला अदालत, िज�ला �शासन काया�लय, िज�ला �हर� 

काया�लय, िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, म�हला, बालबा�लका काया�लय र िज�ला बार एकाइलगायत 

सरोकारवाला, सरकार� तथा गैरसरकार� ��त�न�धह�का साथै कारागारमा रहेका ब�द�ह�लाई ल�य गर� तयार 

ग�रएको अलगअलग �� नावल�का आधारमा ��ततु सव��ण ग�रएको �थयो। साथै, सरकार� तथा गैरसरकार� 

�नकायह�मा रहेको आ�थ�क वष� ०६८/०६९ देिख ०६९/०७० को अव�धको अ�भलेख ग�रएका 

त�या� कह�का आधारमा यो अ�ययन ग�रएको �थयो। यस अ�ययनले म�ुय �पमा देहायका �वषयमा सझुाव 

�दएको छ : 

 कानूनी सचेतनाका काय��मह� सहर� इलाकाभ�दा �ामीण तथा दगु�म इलाकास�म प�ु याउने,  

 अपराधको अनसु�धान र अ�भयोजनको काय�मा संल�न सरकारका �नकायह� बढ� संवेदनशील 

हनुपुन�मा आ�थ�क �लोभन तथा दबाबमा पर� पी�डतलाई �याय �दान गन� काय�मा उदासीन देिखएकाले 

�य�ता �नकायमा काय�रत कम�चार�को �मता �वकास तथा द�ड र परु�कारको �यव�थालाई 

�भावकार� बनाउने,  

 अपराधबाट म�हला बढ� पी�डत हनेु गरेको पाइएकाले पी�डत म�हला तथा बालबा�लकाको सरु�ाका 

ला�ग रा�यका तफ� बाट �वशेष काय��म स� चालन गन�, अपराधबाट पी�डतलाई त�काल राहत �दनका 

ला�ग आव�यक कानूनी �यव�था गर� सोका ला�ग छु�ै पी�डत राहत कोषको �थापना गन�,  

 अदालती कारबाह� �छटो, छ�रतो र �भावकार� बनाउने र फौजदार� म�ुामा अदालतबाट भएको 

सजायको �भावकार� काया��वयन गन� सझुाव �दएको छ।  

 

२.१२ लै� �गक �हंसा पी�डतको �यायमा पहुँच, २०७२ 

जरु� नेपालले गरेको यस अ�ययनमा लै� �गक �वभेद तथा लै� �गक �हंसा पी�डतको �यायमा पहुँच स�ुनि� चत गन� कुनै 

एक �यि� वा सं�थाको पहल मा�ै पया�� त हुँदैन। यसमा सरोकारवाला सबैको संल�नता, चासो र योगदान मह�वपूण� 

ह�ुछ। चाहे �यो �हर� �शासन होस ्वा अदालत, राि� �य मानव अ�धकार सं�थाह� होस ्वा नाग�रक समाज, �थानीय 

�नकाय होस ्वा राजनी�तक दल, समदुायमा ��याशील �व�भ� न आमा समूह होस ्वा यवुा स� जाल वा पी�डत होस ्वा 

�तनका प�रवारजन वा स�वसाधारण नै �कन नहनु ्सबैको ��याशीलता अप�रहाय� ह�ुछ। सबै सरोकारवालाबीच उिचत 

सहकाय�, सम�वय र समझदार� समाजलाई कुनै प�न �कारको �हंसाबाट म�ु गन� आव�यक सत�को �पमा �लइ�छ। 
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तर, सरोकारवालाबीचको समझदार� र सहकाय� �य�त सिजलै हा�सल भने हुँदैन। यसका ला�ग �नर�तर पैरवी र 

अ�भयानको खाँचो पद�छ भ� ने �न�कष� रहेको छ। 

 

२.१३ �यायपा�लकाको ते�ो रणनी�तक योजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) 

 �यायपा�लकाको ते�ो रणनी�तक योजनाले �लएको चार ल�यह�म�ये एउटा ल�य "�याय�णाल�लाई पहुँचयो�य 

बनाउने" भ� ने रहेको छ। हनु त �यायपा�लकाले गन� सबैजसो काय��मह� �यायमा पहुँचकै ला�ग हो। तर 

यस रणनी�तक योजनाले �याय�णाल�लाई पहुँचयो�य बनाउने गर� अल�गै ल�य �लएको छ। यसअ�तग�त 

पाँचवटा रणनी�त प�न तय गरेर �यसका ला�ग काय� भइरहेको छ। ती रणनी�तह� यस�कार रहेका छन:् 

रणनी�त १: �या�यक सेवामा  ला�ने गरेका द�तरुह� पनुरावलोकन गर� आ�थ�क�पमा �वप� न नाग�रकह�का 

�नि�त सलुभ  �यव�था गन�, 

रणनी�त २: �या�यक काय��व�धलाई  सरल  बनाउने, 

रणनी�त ३:  अदालतबाट  �दान  ग�रने  कानूनी  सहायता  �णाल�लाई थप  �भावकार� बनाउने, 

रणनी�त ४:  मेल�मलाप  ���या�ारा  �ववाद  समाधान  गन�  �णाल�लाई  �भावकार�  बनाउने, 

रणनी�त ५:  अदालतका  भौ�तक  स�ुवधाह�लाई  सेवा�ाह�ह�को  आव�यकताअन�ुप  त�ुयाउने। 

यी रणनी�तह� काया��वयन गन� �यायपा�लकाले �ोत साधनस�हतको �यव�था गर� ��याकलापह�समेत तोकेको 

छ र हाल यो योजना ते�ो वष�मा चाल ुरहेको छ।  

 

२.१४  �यायमा पहुँच आयोग वा�ष�क काय�योजना  (२०७२/०७३) 

 �यायपा�लकाले �यायमा पहुँचलाई ल�य गरेर ��याकलाप स� चालन गद� आएकोमा यस �वषयलाई अझ 

�ाथ�मकतापूव�क अगा�ड बढाउने उ�े�यले २०७२ साउन १० मा स�माननीय �धान �यायाधीशबाट �यायमा 

पहुँच आयोगको �थापना भयो। सो आयोगले आ�नो काया�देशअनसुार ल�यह� तयार गर� प�हलो वष�को 

वा�ष�क काय�योजना �नमा�ण गरेको छ। यस काय�योजनाले सेवा�ाह�मा केि��त ६ वटा र सेवा�दायक �नकायमा 

केि��त ११ वटा गर� ज�मा १७ वटा काय��मह� तय गरेको छ। �यसका ला�ग वा�ष�क �पमा १०६ वटा 

��याकलाप स� चालन गन� आयोगको काय�योजना रहेको छ। यी ��याकलापह� �यायका सेवा�ाह�ह�ले �याय 

हा�सल गन� स�दभ�मा महससु गरेका आ�थ�क, सामािजक, ���यागत अवरोधह� हटाउने र सेवा�दायक 

�नकायको सेवालाई प�न गणु�तर�य बनाउने गर� तो�कएका छन।् आयोगले बनाएको प�हलो काय�योजना भएको 

हुँदा नेपालमा �यायमा पहुँचको अव�थाबारेमा अ�ययन गन� गर� केह� �वषयह� प�न समावेश ग�रएको छ। 

 

२.15 म�हला�व��का �वभेद तथा �हंसालाई स�बोधन गन� नेपालमा �याय �े� सधुार गन�स�ब�धमा नेपालका ४ 

वटा छा�नएका िज�लाह�मा भएको अ�ययनः सार स� �ेप, २०१३ :  

इ�टरनेसनल क�मसन अफ ज�ुर��सको �ा�व�धक सहयोगमा से�टर फर �रसच� ए�ड इ�भाइरनमे�ट, हे�थ ए�ड 

पपलेुसन एि�ट�भ�टज�ारा म�हला, बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयका ला�ग अ�ययन ग�रएको  

�थयो। 
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यस अ�ययनको उ�े�य म�हला�व�� हनेु �वभेद तथा �हंसाका घटनाह�मा �भावकार� उपचार �दान 

गन�स�ब�धमा �याय �णाल���त �वभेद र �हंसा पी�डत म�हलाह� तथा प�ुषह�मा �व�मान �व� वासको �तरको 

आधाररेखा सूचका� क तय गनु� यस अ�ययनको उ�े�य रहेको �थयो। �याय �े�को मू�या� कन गदा� �याय 

�दायक �नकायह�ले आफूले गरेको कामको स�ब�धमा गरेको दाबीभ�दा प�न �याय उपभोग गन� वग�ह�ले 

�यायका स�ब�धमा गरेको अनभुवलाई आधार मा�नएको �थयो। �यायको बाधक त�वबारे जानकार� र �न�प� 

एवम ् समतापूण� �याय स�पादन गन�स�ब�धमा उनीह�को भ�ूमका स�ब�धमा �याय �दायक �नकायह�को 

धारणाबारे प�न जानकार� �लइएको �थयो। भौगो�लक �वकटता, आ�थ�क प�, चेतनाको कमी, काय��व�धगत 

ज�टलता, राजनी�तक �भाव, �� टाचार र भेदभावलगायत �यायमा पहुँचसँग जो�डएका अ�य �वषयह� समे�ने 

�यास ग�रएको छ। उ� अ�ययनका �न�कष�ह� यस �कार छन ्:  

 �या�यक सरोकार: म�हला�व�� �हंसा उ�च�तरमा �व�मान रहेको छ। 

 सामािजक आयामह� : म�हलाह� तथा प�ुषह�ले समान�पमा �ीमतीले �ीमान ् र �ीमान ्का 

प�रवारका सद�यह���त आ�ाकार� हनुपुन� र उनीह�को सेवा गनु�पन� जनाएका छन।् 

 सामािजक आयामह� : म�हलाह� प�ुषसरह समान भएको र �जनन ् �वा��यमा म�हलाको 

अ�धकार भएकामा म�हलाह� र प�ुषह�ले समान�पमा जोड �दएका छन।् 

 सामािजक आयामह� : म�हला तथा प�ुषह� दवैुले म�हला�व�� �वभेद उ�लेखनीय �पमा भएको 

जनाएका छन।्  

 �यायमा देिखएको खाडल : राजनी�तक ह�त�ेप तथा �� टाचारको �भावलाई समेत औ�ंयाउँदै 

म�हला तथा प�ुषह�ले �हर� तथा अदालतको भ�ूमकालाई सामा�यतया समथ�न गद�छन।् 

 �यायमा देिखएको खाडल : म�हला, प�ुष र �याय �े�का सरोकारवालाह� म�हला�व�� �हंसालाई 

स�बोधन गन� कानून तथा सं�थाह� �भावकार� नरहेको ठा�छन।् 

 �यायमा देिखएको खाडल: म�ुयतया भय र ल�जाका कारणले गदा� म�हला�व�� �हंसा औपचा�रक 

�याय �णाल�का ला�ग झ�डै पूण��पमा अ��य ज�तै रहेको छ।  

सझुावह�: 

अ) सं�था �वशेष  

 सव��च अदालत  

 कानून म��ालय, गहृ म��ालय तथा महा�याया�धव�ाको काया�लय  

 राि� �य म�हला आयोग र राि� �य मानव अ�धकार आयोग 

 राजनी�तक दलह�  

 �वकास साझेदारह� 

 नाग�रक समाज र समदुायमा आधा�रत सं�थाह�  

आ)  नी�त �नमा�ण, काया��वयन र अनगुमनलाई टेवा प�ु याउन िज�ला तहमा �याय �दायक �नकायह� �बच 

संवाद संय��लाई स�म बनाउने। 

इ)  प�ुषको सहभा�गतालाई प�न समावेश गन� गर� चेतना जगाउने रणनी�त �वकास गन�। 
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भाग तीन  
 

म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी अवधारणा  
 

संवैधा�नक र कानूनी �पमा सबै मा�नस समान छन।् कसैलाई प�न �वभेदपूण� �यवहार गनु� कानून �वपर�त 

ह�ुछ। तर के सबै मा�नसह� आ�ना हनन ्भएका अ�धकार पनु:�थापना गराउन उि�कै स�म छन?् य�द 

छैनन ् भने �यायमा सबैको समान पहुँच हनु स�दैन। कानूनका �ि� टमा सबै समान भए प�न शैि�क, 

सामािजक, आ�थ�क आ�द कारणले उनीह�को �मता भने समान हुँदैन। यी �व�भ� न कारणले कमजोर 

अव�थामा रहेका �यि�ह� �वाभा�वक �पले �यायको पहुँचको �ि� टले प�न जोिखममा ह�ुछन।् �यायमा 

पहुँचका ला�ग धेरै मा�नसह� �व�भ� न अवरोधह�बाट पी�डत ह�ुछन।् जसले गदा� अ�धकारह� हनन ्हुँदा प�न 

खोजी गन� नस�ने र अपराध सहेर ब�ने अव�थामा ह�ुछन।्उनीह�को कमजोर �मताका कारण अ�बाट हनेु 

गैरकानूनी काय�ह�को नकारा�मक �भाव प�न उनीह�मा नै बढ� पद�छ। �व�मान सामािजक संरचनामा म�हला 

प�न यसैम�येको एक वग� हो।  

 

३.१ �यायमा पहुँचस�ब�धी अवधारणा 

�यायमा पहुँच भ� नाले खास गर� पी�डतको �यायको खोजी गन� �मतालाई जनाउँछ। य�द �यि� आ�ना 

अ�धकारह� उपभोग गन� वा ती अ�धकार हनन ्हुँदा पनु:�थापना गराउन स�ने �मता रा�दैन भने सं�वधान वा 

कानूनमा उसका ला�ग �दान ग�रएका अ�धकारह� �नरथ�क हनु प�ुदछन।् �यसैले अ�धकार �दान गनु� जि�कै 

मह�वपूण� �वषय �तनको काया��वयन प�न हो। य�द �यि� आ�ना अ�धकार हनन ् हुँदा �यसको �या�यक 

उपचार हा�सल गन� स�म छ भने उसका ला�ग �यायमा पहुँच भएको मा�न�छ। संय�ु रा� �स� घले �यायमा 

पहुँचलाई औपचा�रक र अनौपचा�रक �नकायह�बाट मानव अ�धकारस�ब�धी मापद�ड अन�ुप �या�यक 

उपचारको खोजी गन� र पाउनका ला�ग मा�नसमा रहेको �मताको �पमा प�रभा�षत गरेको पाइ�छ।5 �य�तै 

अमे�रकन बार एसो�सएसनका अनसुार �यायमा पहुँच �य�तो अव�था हो जहा ँनाग�रकह� कानूनी सम�याको 

समाधान �ा� त गन�का ला�ग �या�यक �नकायको उपयोग गन� स�म ह�ुछन।् 6  �यसैले �यायमा पहुँचको 

मह�वपूण� प� �यायका अका��ीह�को �याय हा�सल गन� �मता हो। यो �मतालाई आ�थ�क, सामािजक तथा 

सं�थागत आ�द �व�भ� न त�वह�ले �भाव पाद�छन।् 

 

३.२ �यायमा पहुँचको �े� र म�हला हकको स�दभ� 

�यायको पहुँचका ला�ग बा�तवमा सेवा�ाह� (demand side) मा� स�म भएर प�ुदैन। �याय �दायक �नकाय 

(supply side) प�न स�म हनुपुछ�। �यसैले यी दवैु प�लाई उि�कै मह�व �दएको पाइ�छ।7 Lord Neuberger 

को �वचारमा �यायमा पहुँच उपल�ध हनुका ला�ग देहायका आठ त�वह�को भ�ूमका मह�वपूण� ह�ुछ:8  

                                                           
5  United Nations Development Programme, Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to Human Rights-

Based Approach to Access to Justice (Bangkok: UNDP, 2005). P.3 
6  Assessment Tools for Access to Justice, American Bar Association, Rule of Law Initiative, 2012. P. 1 
7  A Strategic Framework for Access to Justice in the Federal Civil Justice System, Attorney-General’s Department, September 

2009. P. 4. 
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 स�म  र  �न�प�  �यायपा�लका,  

 भौगो�लक  �पमा  पहुँचयो�य अदालत,  

 उपय�ु �शासनस�हतको अदालत,  

 द� र  इमानदार  कानून  �यवसाय,  

 �या�यक ���यास�ब�धी  �भावकार�  काय��व�ध,  

 �भावकार�  कानूनी  ���या ,  

 �भावकार�  काया��वयन, र  

 धा� न स�ने द�तरु। 

 

यसर� हेदा� �यायमा पहुँचका ला�ग सेवा�ाह�को �मता जि�कै सेवा�दायक �नकायको स�मता प�न आव�यक 

पन� देिख�छ। �यावहा�रकताको स�दभ�मा हेदा� सेवा�ाह�ले �याय हा�सल गन�का ला�ग मलुकुमा उपल�ध 

�याय�णाल�को उपभोग गद� केह� ���याबाट ग�ुनपुछ�। जब कसैलाई कुनै मका� पछ� तब �यसको �या�यक 

उपचारको खोजी ग�र�छ। यस मका�देिख उपचारस�मको सबै ���यासमेतलाई आधार मानेर �यायमा पहुँचको 

अव�था सधुारका ला�ग सहयोग गन� �योजनका �न�म� संय�ु रा� �स� घले �यायमा पहुँचका आव�यक �वषय 

वा �े�को प�हचान गरेको छ।9 जनु यस�कार छन:्  

 

३.२.१ कानूनी संर�ण  

कानूनबाट संरि�त नभएका अ�धकारह� हनन ्भएमा पनुः�थापना गन� स�कँदैन। तर अ�धकार �दान गन� मा� 

नभई कानूनले नै �या�यक उपचारका ���या �नधा�रण गरेको ह�ुछ। अ�तरा�ि� �य �तरमा �वक�सत �या�यक 

उपचारस�ब�धी आधारभतू मा�यताह� वा �व�भ� न सि�धह�बाट �सिज�त �ावधानह�अनसुारको कानून �नमा�ण 

गन� ज�ता काय� कानून सधुारका आयामह� हनु।् यसर� कानून सधुार गदा� रा�यले खास गर� �पछ�डएका र 

सामािजक �पमा कमजोर वग�का �यि�ह�को अ�धकार र �यायमा पहुँच अ�भव�ृ� गन�तफ�  कानून अ�भमखु हनु 

आव�यक छ।  

 

मानव अ�धकार अनकूुलको कानून �वकास गन� �वधा�यका लगायत देशको �यायपा�लकाको प�न मह�वपूण� 

भ�ूमका रह�छ। खास गर� गलत कानूनह�लाई अवैध घोषणा गन� तथा उपय�ु कानून बनाउनका ला�ग 

�नद�शन �दने काय� देशको �यायपा�लकाले गन� स�दछ। मानव अ�धकारको स�मान र �तनको हनन ् हुँदा 

�या�यक उपचार पाउने त�रकाका बारेमा अ�तरा�ि� �य �तरमा नमनुा कानून तथा सि�ध स�झौताह� बनेका 

छन।् �तनलाई आधार मानेर कानून बनाउनाले �यायमा पहुँचका ला�ग कानूनको �वकासमा सहायता प�ुदछ। 

समाजमा खास गर� असमथ� वग�को �वशेष संर�णका ला�ग कानूनी �ावधान नभएस�म उनीह�को �याय माग 

                                                                                                                                                                               
8  Lord Neuberger, President of Supreme Court of UK, "Speech to Tom Sargant Memorial Lecture 2013 "Justice in an Age of 

Austerity (15th Oct 2013). 

9  Programming for Justice: Access for All, A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice, UNDP 
Bankok, 2005. P. 5. 
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गन� आधार तयार हुँदैन। �यसैले �यायमा पहुँचको प�हलो आधार लि�त वग�का अ�धकारह�को स�ुनि� चतता नै 

हो।  

 

३.२.२ कानून र �या�यक ���याको जानकार�  

कानूनको �ान नै अ�याय�व�� ल�ने म�ुय आधार हो। ग�रब र �पछ�डएका वग�का मा�नसह� अिश�ाका 

कारण यो �ान पाउने स�भावनाबाट टाढा छन।् जसले गदा� यस वग�का मा�नसह� अझ बढ� �यायमा पहुँच 

नहनेु जोिखममा छन।् नेपालमा कानूनको औपचा�रक िश�ा भने �नातक तहबाट मा� स�ु हनेु भएकाले 

�यावसा�यक जीवनमा नै कानूनलाई अवल�बन गन�ह�बाहेकका �यि�लाई कानूनी अ�धकारबारे खासै जानकार� 

रहँदैन। जसले गदा� कानून र �या�यक ���याबारे कम �यि�लाई मा� �ान ह�ुछ। सामािजक आ�थ�क �पमा 

प�छ परेका �यि�ह� नै य�ता जानकार�ह�बाट वि� चत भएको अव�था छ। कानून र �यायस�ब�धी 

जानकार�ह�बाट ज�त टाढा ह�ुछन ्�य�त नै �यायको पहुँचबाट टाढा रहन ुपन� ह�ुछ।  

य�तो जानकार� �दलाउने िज�मेवार� रा�यले �लन ुपन� भए प�न िश�ण सं�था, बार, सामािजक सं�था, स� चार 

मा�यम आ�दको प�न उि�कै िज�मेवार� ह�ुछ। नेपालमा म�हला अ�धकारको बारेमा सचेतना काय��म 

स� चालन गन� काममा धेरै गैरसरकार� सं�थाह� स��य रहेको पाइएको छ। तर प�न म�हलाह� आ�नो 

अ�धकार तथा यसको हनन ्हुँदा पनु:�थापना गराउने त�रकाबारे नै अन�भ� रहेको कारण अ�याय सहन बा�य 

भएका धेरै अव�थाह� बा�हर आएका छन।् 

 

३.२.३ कानूनी परामश� र ��त�न�ध�व  

आ�ना अ�धकारका बारेमा जानकार� भए प�न �यसको हनन ्हुँदा �या�यक उपचार पाउने ���या र त�रका 

सिजलो छैन।साथै, यसका ला�ग अदालतमा हनेु औपचा�रकताह� पूरा गन� तथा कानूनी परामश� र 

��त�न�ध�वका ला�ग �वशेष�ता भएका कानूनकम�ह�को सहयोग आव�यक पछ�। यस काय�का ला�ग खच� प�न 

ला�ने हुँदा कमजोर आ�थ�क अव�था भएका �यि�ह�लाई कानूनी ��त�न�ध�वका ला�ग सहयोगको आव�यता 

पछ�। य�तो सहयोगको उपल�धता, प�को खच� गन� �मता तथा सेवाको गण�तर�यता �तनै कुरा पूरा 

नभएस�म �यायमा पहुँच स�ुनि� चत हनु स�दैन। साम�यतया म�ुाका प�ह� आफ�  य�तो खच�को �यव�था 

गद�छन।् कमजोर वग�का �यि�का ला�ग य�तो सेवा उपल�ध गराउने िज�मेवार� रा�यको हो। 

  

३.२.४ �याय �न�पण  

�याय �न�पणको ���याबाट नै उपय�ु �या�यक उपचारको प�हचान ग�र�छ। अदालतह� �याय �न�पण गन� 

औपचा�रक संय��ह� हनु।् पहुँचको �ि� टबाट हेदा� अदालतस�मको भौगो�लक पहुँचको साथै औपचा�रक र 

अनौपचा�रक �नकायको यथोिचत उपल�धता प�न उि�कै मह�वपूण� ह�ुछ। म�हला वाद� हनेु म�ुाह�मा य�तो 

पहुँचको अव�थालाई अझ बढ� मह�व �दनपुछ�। �याय �न�पणका ला�ग अदालतले अपनाउने ���या, यसको 

�न�प�ता र �व�छतालगायत यसले �दने प�रणाम अझै मह�वपूण� ह�ुछ। �यायपा�लकाको �वत��ता �वना 

�यायमा पहुँचको क�पना गन� स�कँदैन। अदालतको �व�मानता मा� �यायमा पहुँचको मापक होइन। 

अदालतको भौ�तक अव�थाले प�न कमजोर र �ाथ�मकतापूण� �यवहार आव�यक पन� वग�को �यायमा पहुँचलाई 

�भाव पाछ�। अदालतको भौ�तक अव�था सेवा�ाह�का ला�ग अनकूुल हनु आव�यक छ। �योभ�दा बढ� 
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उपल�ध हनेु सेवा �दान गन� त�रका, मानवीय �यवहार यसका ���या ज�ता �वषयह� �यायमा पहुँचको मापक 

हनु स�छन।् �यनै अव�थाका आधारमा अदालत��तको जनआ�था प�न �भा�वत ह�ुछ। 

 

३.२.५ कानूनको काया��वयन  

कानूनह� कुन हदस�म लागू भएका छन ् भ� ने �वषयले �यायको पहुँच मापन ह�ुछ। खास गर� फौजदार� 

कानून काया��वयनको स�ुनि� चतताका ला�ग �हर� र अपराध अनसु�धान �नकायको मह�वपूण� भ�ूमका रह�छ। 

पी�डत �यि�को तफ� बाट रा�यले अनसु�धान र अ�भयोजन गन� भएकाले सह� �माण स� कलन नभएमा 

अदालतले अ�भय�ुलाई सजाय �दन स�दैन जसले गदा� अपराधबाट पी�डत �यि�ले �यायको अनभु�ूत गन� 

स�दैनन ् र प�रणाम�व�प द�डह�नताको �वकास ह�ुछ। क�तपय अव�थामा पी�डतह�को प�हलो पहुँच 

�हर�सम� नै ह�ुछ। आ�ना उजरु� लेखाउन नै ज�टलता महससु गरे भने पी�डतले �यायबाट �वमखु भएको 

अनभुव गछ�न।् �य�तै भएका फैसलाह�को काया��वयन प�न उि�कै मह�वको �वषय हो। अदालतबाट भएका 

फैसला काया��वयन नभएमा कमजोर वग�का मा�नसह� आफूलाई सरुि�त महससु गन� स�दैनन।् अदालतबाट 

फैसला भए प�न वा�तवमा �याय पाउन नसकेको अनभुव गछ�न।् 

 

३.२.६ �या�यक उ�रदा�य�व  

अदालतमा हनेु काम क�त िज�मेवार�पूव�क स�प� न ग�र�छ र कानून �वपर�त काम गन� �यि�ले िज�मेवार 

हनुपुन� अव�था छ छैन भ� ने कुराले �यायमा पहुँचलाई �भा�वत गछ�। �याय �ा� त गन� गैरकानूनी ���या 

अपनाउन पन� अव�थाले जनमानसमा �याय सहज �पमा उपल�ध हुँदैन भ� ने धारणा �वकास ह�ुछ र 

अदालत��तको �व� वासमा आचँ आउँछ। अदालतमा हनेु गलत काय���त स�बि�धत �यि�लाई िज�मेवार 

बनाउने प�रपाट� �वकास हनु ुआव�यक छ। अ�यथा ग�ती नगरेका �यि�ह� अदालतमा आउँदा ढु�सँग 

�याय पाइ�छ भ� ने धारणाका साथ आउने वातावरण हुँदैन। 

 

३.३ म�हलाको �यायमा पहुँचका अवरोधक त�वह�  

�याय हा�सल गन�का ला�ग आव�यक पन� �व�भ� न ���याका स�दभ�मा �यायका आका��ीह�लाई बाधा �दने 

�व�भ� न अवरोधक त�वह� पाइएका छन।् जसको कारणले �यायमा पहुँच असहज हनु जा�छ। �व�भ� न 

कारणले कमजोर अव�थामा रहेका �यि�ह�लाई नै य�ता अवरोधह�को बढ� �भाव पछ�। लैि� गक �पमा 

�वभेदज�य प�रवेश भएको �थानमा सामािजक आ�थ�क �ि� टले म�हलाह� पछा�ड पन� हनुाले य�ता अवरोधले 

म�हलाह�लाई बढ� �भाव पाछ�। मलुकुको प�रवेशअनसुार य�ता अवरोधह� �व�भ� न �कृ�तका हनु स�छन।् 

अ�तरा�ि� �य बार एसो�सएसनको एक अ�ययनले यी अवरोधलाई ३ �कारमा वाँडेको छः10  

१. सामािजक र आ�थ�क अवरोधः (ग�रबी, �वभेद र अिश�ा आ�द)  

२.  सं�थागत अवरोध (अदालतमा �ोत साधनको कमी, कमजोर कानूनी सहायता र ��त�न�ध�व, �याय 

�णाल�को �व�छता, खलुापन, काया��वयनको अव�था र प�रपालनामा कमी आ�द)  

                                                           
10  J Beqiraj and L McNamara, International Access to Justice: Barriers and Solutions (Bingham Centre for the Rule of Law Report 

02/2014), International Bar Association, 2014.Ch. 3&4. 
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३.  सामािजक र सं�थागत अवरोधको �म�ण (�याय �णाल���तको अ�व� वास, �� टाचार आ�द)। यसर� 

हेदा� क�तपय अवरोधह� सेवा�ाह�को �मतासँग स�बि�धत छन ् भने क�तपय �याय �णाल�सँग वा 

सेवा�दायक �नकायसँग स�बि�धत छन।्  

 

संय�ु रा� �स� घीय �वकास काय��मले प�हचान गरेअनसुार �याय ���याको �ढलाइ, खिच�लो ���या र कानून 

�यवसायीको सेवा, अ�धकारको द�ुपयोग, �व�मान कानूनमा नै उपल�ध सेवाह�को सी�मतता, लै� �गक �पमा 

�वभेदपूण� कानून, समाजका असमथ� वग�लाई संर�ण गन� गर� कानून नहनु,ु िश�ाको कमी, कमजोर आ�थ�क 

अव�था, औपचा�रकतामा आधा�रत �या�यक ���या आ�द �यायमा पहुँचका ला�ग म�ुय अवरोधक त�वह� 

हनु।्11 नेपालमा यस�कारका अवरोध प�हचान गन� �वशेष अ�ययन नभए प�न �व�भ� न सामािजक सं�थाह�ले 

गन� छलफल काय��ममा म�हलाह�लाई �याय हा�सल गन� स�दभ�मा देिखएका सम�याह�का �पमा य�तै 

खालका अवरोधक त�वको उ�लेख गरेको पाइ�छ। 12
 नेपालको स�दभ�मा कानून र �या�यक ���याबारेमा 

सव�साधारणलाई जानकार�को कमी हनुलुाई �यायमा पहुँचको �मखु अवरोधकको �पमा उठाउने ग�रएको प�न 

देिख�छ। तर �वक�सत मलुकुले म�ुा ���यामा ला�ने खच� र अ�य�धक समय एवम ्���यागत ज�टलतालाई 

�यायमा पहुँचको �मखु सम�या मानेको प�न देिखएको छ।13  

 

३.४ म�हलाको �यायमा पहुँच र मौ�लक हक 

�यायमा पहुँचलाई हकको �पमा अ�तरा�ि� �य कानूनले �प� ट �यव�था गरेको पाइँदैन न त सं�वधानले यसलाई 

मौ�लक हकको �पमा �यव�था गरेको पाइ�छ। तर �वत�� र �न�प� �नकायबाट कानूनी उपचार पाउने 

हकलाई अ�तरा�ि� �य कानूनी �ावधानह�ले प�न मा�यता �दएका छन।् 14  य�ता �ावधानह� खास गर� 

सेवा�दायक �नकायको उपल�धता र स�मतातफ�  केि��त रहेको पाइ�छ। सेवा�ाह�को �मतातफ�  भने कम 

उ�लेख छ। मौ�लक हकको हनन ्हुँदा अदालतबाट �या�यक उपचार खो�ने अ�धकार नेपालको सं�वधानमा नै 

उ�लेख भएको देिख�छ।15 खास गर� फौजदार� कसरुको स�दभ�मा प�ाउ पन� �यि�ह�का ला�ग उपल�ध हनेु 

फौजदार� �यायस�ब�धी हकलाई मौ�लक हकको �पमा सं�वधानले सरुि�त गरेको ह�ुछ।16 यसबाहेक नेपालको 

सं�वधानले भने पी�डत �यि�लाई सामािजक पनुः�थापना र ��तपू�त�को हक 17 र असमथ� प�लाई �नःश�ुक 

कानूनी सहायता पाउने हक हनेु कुरा प�न मौ�लक हकको �पमा स�ुनि� चत गरेको छ।18 तर समाजका सबै 

वग�का मा�नस यी अ�धकारह� उपयोग गन� सम� हुँदैनन ्भ� ने यथाथ� प�न हा�ो समाजमा कायमै छ।  

 

                                                           
11  Access to Justice: Practice Note, UNDP, 2004. P. 4. 
12  Report of the National Consultation on Access to Justice for Survivors of Trafficking in Nepal, Kathmandu, 2007, Global Alliance 

Against Trafficking in Woman, P. 2. 
13  ACCESS TO CIVIL &FAMILY JUSTICE, A Roadmap for Change, 2013, Action Committee on Access to Justice in Civil and Family 

Matters, Canada. P.1. 
14  Art. 7,8 and 10, UDHR; Art. 2, 3 and 14, ICCPR. 

15  नेपालको सं�वधान, धारा ४७ 

16  नेपालको सं�वधान, धारा २० 

17  नेपालको सं�वधान, धारा २१ 

18  नेपालको सं�वधान, धारा २०(१०) 
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भाग चार 
 

म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी कानूनी �यव�थाह� 

 

४.१ �यायमा पहुँचस�ब�धी अ�तरा�ि� �य कानूनी �यव�था  

�व�भ� न समयमा भएका अ�ययनह�मा �यायमा पहुँचको मह�वलाई उ�लेख गद� आधारभतू अ�धकारको �पमा 

��ततु गन� खोिजएको भए प�न "�यायमा पहुँचको हक" भनी यसलाई मानव अ�धकार वा मौ�लक अ�धकारको 

�पमा मा�यता �दएको भने पाइँदैन। �व�भ� न अ�तरा�ि� �य सि�ध, ��त�ाप� वा स�झौता आ�दले �वत�� र 

स�म �नकायबाट �याय पाउने हक तथा �य�ता �नकायको स�मताका बारेमा उ�लेख गरेको पाइ�छ। �यायमा 

पहुँचस�ब�धी केह� अ�तरा�ि� �य द�ताबेजह� यस �कार छन:् 

 

४.१.१ मानव अ�धकारस�ब�धी �व� व�यापी घोषणाप�, १९४८ 

कानूनको �ि� टमा सबै समान छन ्र �वना भेदभाव सबैलाई कानूनको समान संर�णको हक �ा� त हनेुछ।19 

सबैलाई सं�वधान वा कानून�ारा �द� मौ�लक हकको उ�ल� घन�व�� स�म राि� �य अदालतबाट �भावकार� 

उपचार पाउने हक हनेुछ।20 ��येक �यि�लाई उसको अ�धकार र दा�य�व �नधा�रण गन� वा फौजदार� अ�भयोग 

लागेका अव�थामा एक �वत�� र �न�प� अदालतबाट �व�छ र साव�ज�नक सनुवुाइ ग�रने पूण� र समान 

अ�धकार हनेुछ।21 

 

४.१.२ नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा�ि� �य ��त�ाप�,१९६६ 

ह�ता�रकार� रा� �ह�ले कुनै �यि�का अ�धकार र �व���ता हनन ् भएका अव�थामा �भावकार� उपचार 

स�ुनि� चत गन�छन;् �य�तो उपचार माग गन� �यि�लाई स�म �या�यक, �शास�नक, �वधा�यक� �नकायबाट वा 

कुनै अ�य स�म �नकायबाट �नपटारा गन� तथा �य�ता �नकायका �नण�यह� काया��वयन गन� कुरा स�ुनि� चत 

गन�छन ् भ� ने कुरा यस ��त�ाप�मा उ�लेख छ। 22  कसैलाई लागेको फौजदार� अ�भयोगको स�दभ�मा वा 

अ�धकार वा दा�य�वको �नधा�रण गदा�का अव�थामा �व�छ र स�म अदालत वा �नकायबाट सनुवुाइ गन� 

अ�धकार प�न यस ��त�ाप�को धारा १४ स�ुनि� चत गरेको छ। तर यस ��त�ाप�ले अनिुचत �ढलाइ �वना 

�याय पाउने, कानूनी ��त�न�ध�व स�ुनि� चत गनु�पन� तथा अदालती कारबाह�को भाषा नब�ुनेका लाग अनवुादकको 

अ�धकार हनेु ज�ता हक भने फौजदार� अ�भयोग लागेको �यि�लाई मा� हनेु �यव�था गरेको छ।23 

 
 
 
 
 

                                                           
19  Art. 7, UDHR, 1948 
20  Art. 8, UDHR 1948 
21   Art. 10, UDHR 1948 
22  Art. 2(3), ICCPR, 1966 
23  Art. 14, ICCPR, 1966 
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४.१.३ म�हला�व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ 

यस महासि�धको उ�े�य नै म�हलालाई यथाथ�मा भेदभावबाट म�ु गर� �याय �दान गनु� भएकाले यसका धेरै 

�ावधानह� �यायमा पहुँचका बारेमा सा�द�भ�क देिख�छन।्तर सहज �या�यक उपचार �दान गन� स�दभ�मा 

रा�यले पूरा गनु�पन� �न�न िज�मेवार�ह� बढ� सा�द�भ�क मा� न स�क�छः  

धारा २ (ख):  म�हला�व��को भेदभाव �नषधे गन� कानूनी र अ�य उपायह� एवम ्उपय�ु भएको अव�थामा 

द�ड सजायको �यव�थासमेत अवल�बन गन�,  

धारा २(ग):  प�ुषसरह समान आधारमा म�हलाका अ�धकारह�को कानूनी संर�णको �यव�था गन� तथा 

स�म राि� �य �याया�धकरण र अ�य साव�ज�नक �नकायमाफ� त भेदभावको कुनै प�न काय��व�� 

म�हलाको �भावकार� संर�ण स�ुनि� चत गन�, 

धारा २(च):  म�हला�व�� भेदभाव गन� खालका कानून, �नयम, पर�परा तथा अ�यासह� प�रवत�न वा खारेज 

गन� कानून �नमा�णलगायतका उपय�ु त�रका अवल�बन गन�।  

धारा १५(२): प� रा� �ह�ले म�हलाह�लाई देवानी �वषयह�मा प�ुषसरहको कानूनी �मता �दान गर� सो 

�मताको उपयोग गन� समान अवसर �दान गन�छन।् उनीह�ले खास गर� म�हलाह�लाई 

करार गन� र स�पि�को स� चालन गन� पाउने समान अ�धकार �दान गनु�का साथै अदालत तथा 

�याया�धकरणका काय��व�धह�का सबै तहह�मा म�हलाह�लाई समान �पले �यवहार गन�छन।्  

 

४.१.४ म�हला�व�� हनेु भेदभाव उ�मूलन गन� स�म�तले म�हलाको �यायमा पहुँच स�ब�धमा जार� गरेको सामा�य 

�सफा�रस नं. ३३ 

म�हला�व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ को �भावकार� काया��वयन गन� 

म�हला�व�� भेदभाव उ�मूलन गन� स�म�तले �व�भ� न �सफा�रसह� जार� गन� गरेको छ। उ� स�म�तको ६१औ ं

बैठकले जलुाई २३,२०१५ मा जार� गरेको �सफा�रस नं. ३३ बढ� मह�वपूण� छ। �वत��, �न�प� �याय 

�णाल�को अभाव, लै� �गक ��ढवाद�, म�हला�व�� हनेु भेदभाव, �ल� गमा आधा�रत �हंसा, �नर�रता, सश� 

��� र आ�त�रक �व�थापन ज�ता �व�वध कारणले म�हलाको �यायमा पहुँचमा अवरोध प�ुन स�ने देिखँदा 

स�म�तले सो अ�धकारको स�ुनि� चतताका ला�ग सबै म�हलाको �या�यक संरचनाह�मा भौ�तक, आ�थ�क, 

समािजक, सा�ंकृ�तक�पले पहुँच प�ु याउनका ला�ग गनु�पन� काय�ह�को सझुाव पेस गरेको छ।24 यसका ला�ग 

प� रा� �ह�ले देहायका काय�ह� गनु�पन� भनी औ��याएको छ : 

(क) �या�यक पर��णको स�ुनि� चतता (Justiciability): म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग म�हलालाई 

सश�ीकरण गराउनकुो साथै म�हलाको हक अ�धकारलाई काया��वयन यो�य बनाउनका ला�ग 

सं�वधान एवम ्कानूनमा उ� हकह�को स�ुनि� चतता गनु�पन� ह�ुछ।कानून�ारा म�हलाका हकह� 

�नधा�रण गनु�का साथै ती हकह�को हनन ्हुँदा अवरोध �वह�न �पमा उपचारका ला�ग उनीह�को 

�मता �वकासको साथै स�म �याय�णाल� स�ुनि� चत हनुपुछ�।  

                                                           
24  General recommendation on women’s access to justice paras. 1, 3, 7-10. 
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(ख) सहज उपल�धता (Availability): �या�यक वा अ���या�यक �नकाय सहर, गाउँ एवम ् दगु�म 

�थानमा समेत �थापना गनु�पद�छ जसले गदा� आव�यक परेका बखत य�ता �नकायह�को सहज 

उपल�धता हनु सकोस।् 

(ग) �याय�णाल� स�मको पहुँच (Accessibility): औपचा�रक वा अनौपचा�रक �या�यक �नकाय एवम ्

दवैु �णाल�मा �व�वध खालका भेदभावबाट �भा�वतसमेत सबै म�हलाका ला�ग सरुि�त, कम 

खिच�लो र भौ�तक�पले पहुँच यो�य हनुपुद�छ। 

(घ) गणु�तर�य �याय �णाल� (Good Quality Justice System): हरेक �या�यक तहमा अ�तरा�ि� �य 

मापद�डअनसुारको स�म, द�, �वत�� र �न�प� �या�यक �नकायको �यव�था गनु�पछ� साथै25, 

उिचत र �भावकार� �या�यक उपचार यथासमयमा उपल�ध गराउन ुपन�, �याय �णाल� उपयु��, 

ग�तशील, सहभा�गतामूलक, �सज�ना�मक �यावहा�रक उपायको �योग गन�, लै� �गक संवेदनशीलता, 

�यायको ला�ग म�हलाको माग अ�भव�ृ� गराउने �कृ�तको समेत हनुपुछ�।  

(ङ) �या�यक उपचारको �यव�था (Provisions of Legal Remedies): म�हलाले कुनै अ�याय भएमा वा 

असर परेमा �याय �णाल�बाट उिचत संर�ण एवम ्�भावकार� �या�यक उपचार �ा� त गन� स�ने 

अव�था हनुपुछ�।  

(च) उ�रदायी �याय �णाल� (Accountability of Justice System): �या�यक �नकायबाट स�पा�दत 

काय�ह�को �भावकार� अनगुमन गर� उ� काय�ह���त स�बि�धत अ�धकार�ह�लाई उ�रदायी 

बनाउने प��तको �थापना गनु�पन�।  

 

४.१.५ यरुोपेल� मानव अ�धकार महासि�ध, १९५०  

यस महासि�धले प�न फौजदार� अ�भयोगको स�दभ�मा वा देवानी अ�धकार र दा�य�व �नधा�रण गन�स�ब�धमा 

�वत�� र �न�प� ��बनुलबाट मना�सब समय�भ� �व�छ र साव�ज�नक सनुवुाइ गन� पाउने �यि�को अ�धकार 

हनेु कुरा उ�लेख गरेको छ। साथै फौजदार� कसरुको अ�भयोग लागेको �यि�लाई भने अदालती भाषा नब�ुने 

भएमा अनवुादकको हक तथा रा�यले कानूनी सहायता उपल�ध गराउने कुराको प�न स�ुनि� चतता गरेको 

पाइ�छ। 26  �यसैगर� महासि�धले �दान गरेका अ�धकार र �वत��ताह� उ�ल� घन भएको अव�थामा 

रा�य�भ�को �नकायबाट �भावकार� उपचार पाउने हक प�न �दान गरेको छ। य�तो उपचार रा�यको कुनै 

�यि�ले कत��य पालनाको �सल�सलामा गरेको भए प�न यो �यव�था लागू ह�ुछ।27  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25  See the Basic Principle on the Independence of the Judiciary, endorsed by the General Assembly in its resolution 40/32 
26   Art. 6, EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, 1950 
27   Art. 13, EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, 1950 
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४.१.६ शि�को द�ुपयोग र अपराधबाट पी�डतह�को �यायस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तस�ब�धी घोषणाप�, 

१९८५ 

अपराध वा अ�धकारको द�ुपयोगका पी�डतस�ब�धमा मा� सी�मत भए प�न यस घोषणाप�का �यव�थाह� 

�यायमा पहुँचका स�ब�धमा मह�वपूण� छन।् यस घोषणाप�मा खास गर� पी�डतका देहायका अ�धकारह� 

उ�लेख छन:्28 

 बेहोनु� परेको ��तको �छटो पनु:�थापनाका ला�ग कानून�ारा �था�पत �या�यक संय��स�मको पहुँच, 

 अ�धकारबारेमा जानकार� पाउने तथा औपचा�रक र अनौपचा�रक �नकायबाट �छटो छ�रतो, �व�छ, 

कम खिच�लो र पहुँचयो�य उपचार �ा� त गन�, 

 उनीह�को भ�ूमका, �या�यक ���यामा भएको �ग�त र म�ुामा भएको फैसलाबारेको जानकार� पाउने, 

 म�ुाको ���याको �ममा उनीह�का �वचार र सरोकारह� ��ततु गन� पाउने, 

 �या�यक ���याका �ममा उपय�ु सहयोग पाउने, 

 उनीह�का अस�ुवधा कम गन�, गोपनीयता कायम रा� ने र उनीह� �वयम,् प�रवार र सा�ीह�लाई 

उपय�ु सरु�ा पाउने, 

 म�ुा फ��ट गन� र अदालतका आदेश काया��वयन गन� अनाव�यक �ढलाइ नहनेु। 

 

४.१.७ �दगो �वकास ल�यका योजना (२०१६-२०३०)  

सन ् 2016-30 स�मका ला�ग �वकासको काय�सूचीको �पमा रा� �स� घीय महासभाबाट अनमुो�दत �दगो 

�वकासको ल�य (एस�डजी) ले �वकासलाई �दगो र �व�ततृ बनाउन आव�यक �े�ह� सबै समेटेको छ। 

जसले सबैको आधारभतू मानवीय आव�यकता परुा हनुपुछ� र मानव चाहनाको �दगो पू�त�का ला�ग आ�थ�क 

सम�ृ�, सामािजक �पा�तरण, वातावरणीय �दगोपना र सं�था�मक �मता आव�यक ह�ुछन ् भ� ने मा�यता 

राखेको छ। यस योजनाका ती ल�य मापन गन� १६९ सूचक छन।् यी १७ ल�यम�ये १६ औं लक्ष्य 

"�दगो �वकासका ला�ग शाि�तपूण� र समावेशी समाजको �नमा�ण तथा �यायमा सबैको पहुँच बढाउने, सबै तहमा 

सशुासन तथा �व�धको शासन �व��न गन�" भ� ने रहेको छ। 

 

४.२ नेपालमा म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी �मखु कानूनी �यव�थाह� 

४.१.१ नेपालको सं�वधान 

यस सं�वधानमा म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धमा केह� मह�वपूण� �यव�थाह� ग�रएको छ, जो यस�कार छन:्  

 

��तावनाः ��तावनाले सामािजक �याय �थापना गराउनका ला�ग लै� �गकलगायतका सबै �कारका �वभेदको 

अ��य गन� उ�े�य राखेको छ। 

 

धारा १८: समानताको हक: समानताको हकअ�तग�त सं�वधानले सबै नाग�रक कानूनको �ि� टमा समान हनेु र 

कसैलाई प�न कानूनको समान संर�णबाट वि� चत नग�रने कुराको स�ुनि� चतता गरेको छ। �य�तै, सामा�य 

                                                           
28  Art. 4-7, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985 
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कानूनको �योगमा रा�यरा�यका तफ� बाट नाग�रकह�का बीच अ�य कुराका अलावा �ल� गसमेतका आधारमा 

भेदभाव नग�रने उ�लेख छ। तर सामािजक वा सां�कृ�तक �ि� टले �पछ�डएका म�हला, द�लत, आ�दवासी, 

आ�दवासी जनजा�त आ�दका ला�ग भने उनीह�को संर�ण, सश�ीकरण वा �वकासका ला�ग कानूनबमोिजम 

�वशेष �यव�था गन� रोक लगाएको मा�नने छैन भ� ने �यव�थाले गदा� म�हलाको हकमा सकारा�मक �वभेदको 

नी�त सं�वधानले अि� गकार गरेको देिख�छ। �य�तै, समान कामका ला�ग लै� �गक आधारमा पा�र��मक तथा 

सामािजक सरु�ामा कुनै भेदभाव नग�रने तथा पैतकृ स�पि�मा लै� �गक भेदभाव �वना सबै स�तानको समान 

हक हनेु �यव�था सं�वधानमा नै उ�लेख भएको छ। 

 

धारा २० �यायस�ब�धी हक: खास गर� फौजदार� म�ुामा प�ाउ परेका �यि�लाई उपल�ध हनेु यी हकह� 

कुनै अ�भयोगमा प�ाउ परेका �यि�लाई उपल�ध ह�ुछन।् प�ाउ भएको सूचना पाउने, �य�ता �यि�लाई 

कानून �यवसायीसँग परामश� गन� पाउने, प�ाउ भएको समय तथा �थानबाट बाटोको �यादबाहेक चौ�बस 

घ�टा�भ� म�ुा हेन� अ�धकार� सम� उपि�थत गराउन ुपन�, त�काल �च�लत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम 

गरे बापत कुनै �यि� सजायको भागी ब� न ु नपन� ज�ता �व�छ सनुवुाइका आधारभतू �स�ा�तमा आधा�रत 

हकको �यव�था ग�रएको छ। कुनै प�न �यि��व�� अदालतमा एकै कसरुमा एक पटकभ�दा बढ� म�ुा 

नचलाइने र सजाय न�दइने, कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार नमा�नने, आ�न�व�� सा�ी हनु बा�य नपा�रने 

हकको प�न �यव�था छ। 

 

�यायमा पहुँचको �ि� टले असमथ� प�ले कानूनबमोिजम �नःश�ुक कानूनी सहायता पाउने हक, ��येक �यि�लाई 

�वत��, �न�प� र स�म अदालत वा �या�यक �नकायबाट �व�छ सनुवुाइको हक तथा ��येक �यि�लाई 

�नज�व�� ग�रएको कारबाह�को जानकार� पाउने हक बढ� मह�वपूण� छन।् तर यी हकह� म�हलाले मा� 

उपभोग गन� नभए ताप�न म�हलाका ला�ग बढ� सा�द�भ�क हनेु देिख�छ।  

 

धारा २१ पी�डतको हकः यस सं�वधानमा प�हलोपटक पी�डतको हकबारेमा उ�लेख गद� अपराध पी�डतलाई 

आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसु�धान तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउने हक हनेु तथा कानूनबमोिजम 

सामािजक पनुः�थापना र ��तपू�त�स�हतको �याय पाउने हक हनेुछ भ� ने �यव�था ग�रएको छ। 

 

धारा ३८ म�हलाको हक: समानताको हकको अलावा सं�वधानले म�हलाका ला�ग �वशेष मौ�लक हकको प�न 

�यव�था गरेको छ जसले म�हलाका पा�रवा�रक, सामािजक तथा आ�थ�क सम�याह�लाई स�बोधन गन� �यास 

गरेको छ। ��येक म�हलालाई लै� �गक भेदभाव �वना समान वंशीय हक हनेु; ��येक म�हलालाई सरुि�त 

मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक हनेु; म�हला�व�� धा�म�क, सामािजक, सां�कृ�तक पर�परा, �चलन वा 

अ�य कुनै आधारमा शार��रक, मान�सक, यौनज�य, मनोवै�ा�नक वा अ�य कुनै �क�समको �हंसाज�य काय� वा 

शोषण नग�रने र �य�तो काय� कानूनबमोिजम द�डनीय हनेु तथा पी�डतलाई कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउने 

ज�ता �यव�था यस धारामा ग�रएको छ। �य�तै, रा�यका सबै �नकायमा म�हलालाई समानपुा�तक समावेशी 

�स�ा�तको आधारमा सहभागी हनेु हक हनेु; म�हलालाई िश�ा, �वा��य, रोजगार� र सामािजक सरु�ामा 
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सकारा�मक �वभेदका आधारमा �वशेष अवसर �ा� त गन� हक हनेु; तथा स�पि� तथा पा�रवा�रक मा�मलामा 

द�पतीको समान हक हनेु �ावधान यस धारामा ग�रएको छ। 

 

धारा ४३: सामािजक सरु�ाको हकः सं�वधानले आ�थ�क �पले �वप� न, अस� र असहाय अव�थामा रहेका, 

असहाय एकल म�हला, अपा� गता भएका, बालबा�लका, आ�नो हेरचाह आफ�  गन� नस�ने तथा लोपो�मखु 

जा�तका नाग�रकलाई कानूनबमोिजम सामािजक सरु�ाको हक हनेु �यव�था प�न यस सं�वधानले गरेको छ।  

धारा ५१ (ञ): सामािजक �याय र समावेशीकरणस�ब�धी नी�त: सं�वधानमा म�हलाको �याय �ा� त गन� हकलाई 

�भा�वत गन� केह� रा�यका �नद�शक नी�तह� प�न रहेका छन।् धारा ५१(ञ) अनसुार असहाय अव�थामा 

रहेका एकल म�हलालाई सीप, �मता र यो�यताको आधारमा रोजगार�मा �ाथ�मकता �दँदै जी�वकोपाज�नका 

ला�ग समिुचत �यव�था गद� जाने, जोिखममा परेका, सामािजक र पा�रवा�रक ब�ह�करणमा परेका तथा �हंसापी�डत 

म�हलालाई पनुः�थापना, संर�ण, सश�ीकरण गर� �वावल�बी बनाउने ज�ता नी�त रा�यले अवल�बन गन� 

�ावधान सं�वधानमा रहेको छ। 

 

५१(ट) �याय र द�ड �यव�थास�ब�धी नी�त: �याय �शासनलाई �छटो छ�रतो, सव�सलुभ, �मत�ययी, �न�प�, 

�भावकार� र जनउ�रदायी बनाउने; सामा�य �कृ�तका �ववाद समाधानका ला�ग मेल�मलाप, म�य�थता ज�ता 

वैकि�पक उपायह� अवल�बन गन� नी�त रा�यको रहेको छ।  

 

४.२.२ अ�य कानूनी �यव�थाह� 

सं�वधानबाहेक �च�लत अ�य कानूनमा म�हलाको �यायमा पहुँचको �वषयसँग स�बि�धत केह� �वशेष �यव�थाह� 

रहेका छन,् जसलाई तल उ�लेख ग�रएको छः  

(क) म�ुामा लगातार कारबाह� र सनुवुाइ ग�रनेः िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२, �नयम २३ग मा 

भएको कानूनी �यव�थाअनसुार केह� अ�य अपराधलगायत म�हला पी�डत हनेु खालका अपहरण तथा 

शर�र ब�धक, घरेल ु�हंसास�ब�धी, जबज��ती करणी, िजउ मा�ने बे�ने, मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार 

ज�ता म�ुाको कारबाह� �छटो छ�रतो स�प� न गन� स�कयोस ् भ� ने उ�े�यले िज�ला अदालत 

�नयमावल�मा ती म�ुाह�मा अ�भयोगप� ��ततु भएप�छ �माण ब�ुने काय� लगातार सनुवुाइबाट गन� 

स�कने �ावधान ग�रएको छ। जसअनसुार अदालतले आदेश �दएको �दनमा अ�भयोजनकता�ले सा�ी 

सबदु पेस गनु�पछ� र ��तवाद�ले बयानमा खलुाएका सा�ीह� त�कालै प�न अदालतमा पेस गन� 

स�छन।् यसबाट खास गर� म�हला पी�डत भएका म�ुामा समयको अ�तरालमा शि�शाल� 

��तवाद�ह�ले �व�भ� न �कारका दबाब �दई �माणलाई कमजोर बनाउन स�ने स�भावनालाई रो�ने 

�यास �व�प य�तो काय��व�धगत �यव�था ग�रएको छ। यस काय��व�धको �योग भएका म�ुाह� 

�छटो छ�रतो टु� गो ला�ने त�य अ�यासबाट प�न देिखएको छ।   

 

(ख) म�हलाका म�ुा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेुः िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ मा भएको 

२०६०।८।१ को संशोधनले केह� खास �कारका म�ुाह� ब�द इजलासबाट हेन� �यव�था गरेको 

छ। �नयम ४६ख अनसुार बालबा�लका, जबज��ती करणी, िजउ मा�ने बे�ने, नाता कायम, स�ब�ध 
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�व�छेदस�ब�धी म�ुा वा ख�ुला इजलासबाट सनुवुाइ गन� मना�सब नभएको भनी अदालतले ब�द 

इजलासबाट हन� भनी आदेश गरेका अ�य म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासमा हनेु �यव�था रहेको छ। य�तो 

कारबाह� च�दा स�बि�धत कानून �यवसायी, सरकार� व�कल, �वशेष�, अ�भय�ु, पी�डत �यि�, �नजको 

संर�क तथा अदालतले अनमु�त �दएका �हर� र अदालतका कम�चार� मा� उपि�थत हनु स�छन।् यसर� 

ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुास�ब�धी कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद� र पी�डतबाहेक अ�लाई 

�दइँदैन। ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा समाचार स��षेण गनु� हुँदैन। 

तर, अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनेु गर� समाचार स��षेण गन� स�क�छ।यसै �कारको 

�यव�था पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ को �नयम ६०क तथा सव��च अदालत 

�नयमावल�, २०४९ को �नयम ६७क मा रहेको छ। 

 

(ग)  म�ुाको कारबाह�मा गोपनीयताः �रट �नवेदक सपना �धान म�ल भएको संवत ्२०६३ सालको �रट नं 

३५६१ मा सव��च अदालतले �नण�य गदा� �म�त २०६४।९।१० मा �वशेष �कृ�तका म�ुाका 

प�ह�को गोपनीयता कायम रा� नेस�ब�धी �नद� िशका, २०६४ बनाएको �थयो। जनु यस �कृ�तका 

म�ुाह�को कारबाह�मा अ��प लागू भइरहेको छ। यस �नद� िशकामा भएको �यव�थाअनसुार खास 

गर� ३ �कारका म�ुाह�मा गोपनीयता कायम रािख�छ। प�हलो, म�हला पी�डत भएका बला�कार, 

गभ�पतन, यौन द�ुय�वहार, मानव बेच�बखन, िजउ मा�ने, बे�ने, हाडनाता करणी, म�हला�व��को 

�हंसालगायतका फौजदार� म�ुाह�, दो�ो, बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हे�रने बालबा�लका प� 

भएका फौजदार� म�ुाह�, ते�ो, एच.आइ.�भ. ए�सबाट �भा�वत वा स� ��मत �यि�ह�सँग स�बि�धत 

�य�तो �ववरण खलेुका म�ुाह�। म�ुाको अनसु�धान, अ�भयोजन, सनुवुाइ, फैसला काया��वयन, 

फैसला �काशन लगायतका सबै काय� गन� �नकायले पालना गनु�पछ�। 

 

(घ)  प�छ कोट� फ� रा� ने स�ुवधाः कोट� फ� ऐन, २०२३ मा म�हला भएको कारणले कोट� फ� छुट हनेु 

कानूनी �यव�था छैन। तर आ�थ�क अव�था कमजोर भएको र म�ुाको स�पि�बाहेक अ� स�पि� 

नभएमा कोट� फ� �तन� नस�नेको हकमा यस ऐनको अ�य दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

देहायमा लेिखएको अव�थामा म�ुा हेन� अ�धकृत वा �यायाधीशले कारण स�हतको पचा� खडा गर� केह� वा 

सबै कोट� फ� प�छ �लने गर� नालेस, उजरु, पनुरावेदन वा पनुरावलोकन वा म�ुा दोहो� याउने �नवेदन दता� 

गन� आदेश गन� स�नेछ। 

अ) नालेस, उजरु वा पनुरावेदन गन� वा पनुरावलोकन वा म�ुा दोहो� याउन �नवेदन �दने �यि� �नता�त 

ग�रब भई ला�ने कोट� फ� सबै वा केह� बझुाउन असमथ� छ भ� ने म�ुा हेन� अ�धकृत वा �यायाधीशलाई 

�व� वास गनु� पन� कुनै मना�सब आधार भएमा,  

आ) नालेस, उजरु वा पनुरावेदन गन� वा पनुरावलोकन वा म�ुा दोहो� याउन �नवेदन �दने �यि�को झगडा 

परेको व�तबुाहेक अ� जायजेथा केह� नभई कोट� फ� दािखल गन� असमथ� छ भनी स�बि�धत गाउँ 

�वकास स�म�त वा नगरपा�लकाबाट �सफा�रस भई आएमा वा म�ुा हेन� अ�धकृत वा �यायाधीशलाई सो 

कुराको �व� वास गनु� पन� कुनै मना�सब आधार भएमा। 
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(ङ)  सा�ी��तको �यवहारः िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम २९(४) अनसुार सा�ीको 

बकप� गराउँदा कुनै सा�ीलाई अनिुचत, अस�ब� वा बेइ�जत गन� वा िझ�ँाउने �क�समका �� न 

सो�धएकामा ��तप�तफ� बाट आपि� नग�रएको अव�थामा प�न अदालत �वयंले �य�तो �� न सो�न मनाह� 

गनु�पद�छ। 

 

(च)  पेसीमा �ाथ�मकताः मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको ११ नं ले म�ुा �छ�दा कुन म�ुालाई अगा�ड 

�छ� ने भ� नेबारेको �ाथ�मकता �म तोकेको छ। जसअनसुार थनुवुा बेवा�रसे नाबालक र बढुाबढु� र 

शार��रक अश� भएको म�ुालाई अगा�ड हेनु�पन� र �यसप�छको अ� खालका म�ुाभ�दा अगा�ड 

�वारन गराइपाउँ भ� ने वा नाता कायम गराइपाऊँ भ� ने माग भएका म�ुा, �वधवा म�हला वाद� वा 

पनुरावेदक भएका म�ुा तथा म�हला �हंसास�ब�धी म�ुा हेनु�पन� �यव�था छ। िज�ला अदालत 

�नयमावल�को �नयम ३१(२) मा प�न दै�नक म�ुा हेदा� कुन �ममा हेन�भ� ने बारेको �यव�था गदा� 

िज�ला अदालत �नयमावल�ले ज�तै म�हला प� हनेु खालका म�ुाह�लाई नै �ाथ�मकताका साथ 

सनुवुाइ गनु�पन� उ�लेख छ। यसमा अंश र मानाचामलस�ब�धी म�ुा प�न अ� �नय�मत म�ुाको 

तलुनामा अगा�ड हेनु�पन� थप �यव�था गरेको पाइ�छ। यसर� म�हला प� हनेु केह� खालका 

म�ुालाई �ाथ�मकतासाथ हेनु�पन� �यव�था मलुकु� ऐन र िज�ला अदालत �नयमावल�मा ग�रएको छ। 

 

(छ)  �नःश�ुक कानूनी सहायताः आ�थ�क र सामािजक कारणबाट आ�नो कानूनी हक �हतको संर�ण गन� 

नस�ने असमथ� �यि�का ला�ग आव�यक कानूनी सहायता उपल�ध गराउनेस�ब�धमा कानूनी �यव�था 

गन� कानूनी सहायतास�ब�धी ऐन २०५४ �नमा�ण भई काया��वयनमा रहेको छ। ऐनको दफा २(क) 

अनसुार असमथ� �यि�लाई �दइने कानूनी राय स�लाह स�झनपुछ� र सो श�दले �य�तो असमथ� �यि�को 

तफ� बाट अ�ा अदालतह�मा ग�रने बहस पैरवी, लेखापढ� तथा कानूनी कारबाह�का स�ब�धमा ग�रने अ�य 

सेवासमेतलाई जनाउँछ। तर यस ऐनको दफा ३(१) ले कानूनी सहायता स�म�तबाट कुनै सेवा 

�ा� त गन� �योजनका ला�ग तो�कएको वा�ष�क आयभ�दा कम आय भएको �यि� वा लै� �गक �हंसा 

वा सश� ���बाट पी�डत �यि�लाई असमथ� �यि� मानेको देिखएको छ। नेपाल सरकारले यस 

�योजनका ला�ग चाल�स हजार �पैयाँभ�दा कम आय भएका �यि�लाई असमथ� �यि� मानेर 

सोह�अनसुार सहयोग उपल�ध गराउने गरेको छ। �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐनको �यव�थाअनसुार 

�ये� नाग�रकले म�ुाको ���यामा �ाथ�मकता र कानून �यवसायीको स�ुवधासमेत पाउँछन।् 

 

(ज)  �नःश�ुक वैत�नक कानून �यवसायीको सेवाः िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ �नयम, ९५क(३) 

मा कानूनी सहायता �ा� त गन� नसकेका असहाय, अस�, नाबालक वा आ�थ�क �पमा �वप� न वा थनुवुा 

मा�नस म�ुाको प� भएबाट कानूनी सहायता उपल�ध गराउन आव�यक छ भनी �यायाधीश वा �े�तेदारले 

तो�क�दएबमोिजमको म�ुामा आव�यक कानूनी �लखत तयार गन�, बहस पैरवी गन� ज�ता कानूनी सहायता 

प�ु याउन ु वैत�नक कानून �यवसायीको कत��य हनेुछ भ� ने �ावधान रहेको छ। पनुरावेदन अदालत तथा 

सव��च अदालतस�ब�धी �नयमावल�ह�मा समेत यस�कारको �ावधान रहेको छ। य�ता वैत�नक 
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कानून �यवसायीह�को अदालतले नै बेहोन� गछ�। सव��च अदालतले वैत�नक कानून �यवसायी 

�नयिु� गन� काय��व�ध �नद� िशकासमेत जार� गर� काया��वयनमा �याएको छ। य�ता कानून 

�यवसायीको सेवा म�ुा दता� हनुभु�दा अिघदेिख नै प�न �दन स�कने गर� सव��च अदालतले मातहत 

अदालतह�लाई प�रप� गरेको छ। �यसैले म�हला लगायत म�ुाका प�ले कानूनी सेवाका ला�ग 

आ�थ�क अस�मता भएमा कुनै प�न �यि� अदालतमा यस �कारको सेवा �लन स�छन।् साथै 

अदालतले कुनै अ�य कानून �यवसायीलाई प�न असमथ� प�को तफ� बाट ��त�न�ध�व गन�का ला�ग 

अनरुोध गन� स�ने �ावधान िज�ला अदालत �नयमावल�को �नयम ९६(२) मा रहेको छ। य�तै 

�यव�था पनुरावेदन अदालत र सव��च अदालतस�ब�धी �नयमावल�ह�मा प�न रहेको छ। 

अदालतबाट उपल�ध हनेु य�तो सेवाको �वशेषता के छ भने कानूनी सहायता ऐनअनसुार कानूनी 

सहायता �ा� त गन�का ला�ग ज�तो य�तो सेवा पाउनका ला�ग वा�ष�क आय चाल�स हजार 

�पैयाँभ�दा कम हनु ुपन� सत� यसमा लागू हुँदैन। अदालतह�ले �नयमावल�मा भएको उ� �यव�था 

अनसुार असमथ� स�झेको �यि�लाई यो सेवा उपल�ध गराउन स�छन।् 

 

(झ)  लै� �गक समानता कायम गन� तथा लै� �गक �हंसा अ��य गन� केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन 

२०७२: यस ऐनले लै� �गक सामनता कायम गन� तथा लै� �गक �हंसा अ��य गन� धेरै कानूनी 

�यव�थाह�को संशोधन गरेको छ।यी �यव�थाह� धेरैजसो सारवान ् कानूनका �वषय छन।् तर 

क�तपय यी �यव�थाह� काय��व�धगत र �यायमा पहुँचको �ि� टले प�न मह�वपूण� छन।् �यायमा 

पहुँचस�ब�धमा ग�रएका यस ऐनका केह� �ावधान यहाँ उ�लेख ग�रएको छः  

(अ) मलुकु� ऐन २०२०: (१) अदालती ब�दोब�तको दफा ११ मा संशोधन गर� ४क नं प�छ म�हला 

वाद� वा पनुरावेदक भएको लै� �गक �हंसा वा घरेल ु�हंसास�ब�धी म�ुालाई �ाथ�मकता �ममा 

राखेको छ। यसबाट म�हला वाद� हनेु म�ुाको �न�पण �छटो हनेु देख�छ। 

(२) मलुकु� ऐन जबज��ती करणीको महलमा लो�ने �वा�नीबाट �व�� जबज��ती करणी 

भएको कसरुको म�ुा रहेछ भने �वा�नी मा�नसलाई घरमै ब�न खान लाउन �दन, 

कुट�पट नगन�, एकै ठाउँमा बसेका भए अलग ब�ने �यव�था गन� र भरणपोषणका ला�ग 

�यव�था गन�, दखु �दने सताउने काय� नगन�, �वा�नी मा�नसको उपचारका ला�ग रकम 

�दलाउनका ला�ग ��तवाद�को नाममा उपय�ु आदेश अदालतले गन� स�ने �यव�था 

ग�रएको छ। 

(३) यस जबज��ती करणीको महलअ�तग�तको कुनै अपराधको अनसु�धान र तह�ककातको 

�सल�सलामा पी�डत �वा�नी मा�नसको बयान गराउँदा म�हला �हर� कम�चार�ले गराउन ुपन�छ र 

म�हला �हर� कम�चार� नभएमा समाजसेवी म�हलाको रोहवरमा अ�य �हर� कम�चार�ले गराउन 

स�नेछ भ� ने �यव�था भइरहेकोमा �यसमा �यसर� बयान गराउँदा पी�डतको सहजता र 

मया�दालाई �यान राखी पी�डत मै� वातावरणमा सकभर एकैपटक बयान गराउनपुछ� 

भ� ने �यव�था थप ग�रएको छ।  
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(४) �य�तै जबज��ती करणीको महलमा पी�डतलाई ��तवाद�बाट ��तपू�त� �दने �यव�था 

भएकोमा कसरुदारको स�पि� नभएको कारणबाट पी�डतले ��तपू�त� नपाउने अव�था 

भएमा म�हला तथा बालबा�लका काया�लयबाट ��तपू�त� भराइ�दने गर� अदालतले आदेश 

�दन स�ने �यव�था ग�रएको छ।  

 

(आ) सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९: �वशेष �कृ�तका म�ुाको कारबाह�मा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ने 

गर� सव��च अदालतबाट भएको आदेशअनसुार �य�तो गोपनीयता अपनाउने ग�रएको �थयो। अब सरकार� 

म�ुास�ब�धी ऐनको दफा ३०क थप गर� तो�कएबमोिजमका म�ुामा अनसु�धानदेिख फैसला काया��वयनस�म 

प�, पी�डत वा �नजका वाबआुमाको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ने र सो �योजनका ला�ग 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले छु�ै काय��व�ध बनाउन स�ने �यव�था ग�रएको छ। 

 

(इ) वैदेिशक रोजगार ऐन २०६४: (१) वैदेिशक रोजगारमा जाने म�हलाउपर हनेु यातना रो�ने उ�े�यले 

वैदेिशक रोजगारमा पठाउने इजाजतप�वाला सं�था छनोट गदा� �य�तो सं�थामाफ� त गएका म�हलालाई �वदेशमा 

यातना �दए न�दएको ती सं�थाले कामदारको सरु�ाका ला�ग �वशेष �यव�था गरे नगरेको �वषयमा समेत �वचार 

गनु�पन� �यव�था थप ग�रएको छ। 

(२) �य�तै वैदेिशक ता�लममा जाने �यि�का ला�ग �दइने अ�भमखुीकरण ता�लमको पा��ममा 

लै� �गक �हंसा हनेु अव�था र समाधानका उपायस�ब�धी �वषय प�न समावेश गनु�पन� भएको छ। 

(३) वैदेिशक रोजगार क�याणकार� कोषको �योग �वदेश गएका म�हला उपर भएको लै� �गक 

�हंसाबाट पी�डत म�हलाको उ�ार, कानूनी उपचार तथा �वदेश �फता�का ला�ग ग�रने �यव�था 

थप ग�रएको छ। 

 

(ई) मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन २०६४: मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको कसरुबाट 

पी�डतलाई कानूनी सहायता, म�ुाको कारबाह�मा दोभाष ेतथा अनवुादक आ�दको स�ुवधाको खच� सरकारले बेहोन� 

�यव�था ग�रएको छ। �य�तै, कसरुदारको �यून आ�थ�क है�सयत भएको कारण पी�डतले ��तपू�त� नपाउने 

अव�था भएमा सो ��तपू�त� रकम पनु�था�पन कोषबाट बेहोन� आदेश अदालतले गन� स�ने �यव�था प�न थप 

ग�रएको छ। यसस�ब�धी अपराधका म�ुाका सा�ीलाई बकप� गन� अदालत आउँदा जाँदाको दै�नक �मण 

खच� सरकार� व�कल काया�लयबाट �दइने �ावधान ग�रएको छ। पी�डतले कानून �यवसायी रा� न स�ने, पी�डत 

असमथ� भएमा सरकारले सोको खच� बेहोन� �यव�था प�न ग�रएको छ। 

 

(उ) घरेल ु�हंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६: घरेल ु�हंसास�ब�धी कसरु सरकारवाद� हनु स�ने �यव�था प�न 

ग�रएको छ। यस ऐनमा पी�डतलाई उपचार गराउँदा लागेको खच� पीडकले बेहोनु� पन�, पीडकले त�काल बेहोन� 

नस�ने भएमा स�बि�धत म�हला तथा बालबा�लकका काया�लयले उपल�ध गराएर पीडकसँग असलु गन� 

�यव�था ग�रएको छ। �य�तै, शर��रक तथा मान�सक �पमा अश� भएको कारण उपचार गराउन ुपन� भएमा 

प�छ पीडकबाट भराउने गर� सेवा के�� वा म�हला तथा बालबा�लकका काया�लयबाट सो उपचार रकम 
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उपल�ध गराउने गर� ऐन संशोधन ग�रएको छ। घरेल ु �हंसाबाट पी�डत �यि�लाई �नजले अनरुोध गरेमा 

िज�ला कानूनी सहायता स�म�तमाफ� त �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउने �ब�ध ग�रएको छ।  

 

४.३ �यायमा पहुँचस�ब�धी सव��च अदालतबाट भएका मह�वपूण� �नण�यह� 

सव��च अदालतबाट �वगतमा भएका �नण�यह� म�हलाको �यायमा पहुँच अ�भव�ृ�का ला�ग उदाहरणीय छन।् 

�यायमा पहुँचस�ब�धी �व�भ� न �वषयह�लाई यी फैसलाह�ले स�बोधन गरेको पाइ�छ। 

 

४.३.१. म�हला अ�धकारबारेको कानूनको �वकासस�ब�धी 

कानून बनाउन �नद�शन वा परमादेशको आदेश �दएर होस वा भइरहेका �वभेदकार� कानूनको खारेजी गरेर होस ्

सव��च अदालतले म�हला अ�धकारस�ब�धी कानूनलाई मजबतु बनाएको छ। �व�मान कानून लै� �गक �ि� टले 

भेदभावपूण� भएका अव�थामा �य�ता कानूनह� सव��च अदालतले बदर ग�र�दएर समानताको अ�धकारलाई 

मजबतु बनाउने उदाहरणीय काय� भएको छ। �य�तै क�तपय पर�परागत कानूनह�मा समसाम�यक सधुार 

आव�यक देिखएमा �यसका ला�ग सव��च अदालतले �व�भ� न समयमा आदेशह� �दएको छ।  

 

(क) कानून बनाउने आदेशः नेपालमा वैवा�हक बला�कारको कानून �वकासको स�ुआत अदालतको फैसलाबाट 

भएको �थयो। वैवा�हक बला�कारको धारणालाई मा�यता �दई त�स�ब�धी कानूनलाई पूण�ता �दन कानून 

बनाउन ु भनी एक �रट �नवेदनमा आदेश भएको छ 29।�य�तै सव��च अदालतबाट यौनज�य द�ुय�वहारका 

स�ब�धमा सबै प�लाई समे�ने गर� उपय�ु कानून बनाउन30; म�हला वग�मा�थ बो�सीको आरोप लगाई हनेु 

गरेको अ�याय, अ�याचार आ�द काय� रोकथाम, �नय��ण र सजाय गन� ऐनको तजु�मा गन�31 , छाउपडी �था 

�नय��ण गन�का ला�ग �नद� िशका बनाउन32; जबज��ती करणीको महलको ११ नं. मा �यव�था भएको य�तो 

कसरुमा उजरु� गन�स�ब�धी ३५ �दने हद�याद बढाउने गर� कानूनमा सधुार गन�33 भएका आदेशह� लै� �गक 

अ�धकारका �ि� टले उदाहरणीय छन।् 

 

छोर�लाई प�न छोरासरह पैतकृ स�पि�मा हक हनुपुछ� भनी परेको म�ुामा स�पि�स�ब�धी पा�रवा�रक कानूनको 

स�ब�धमा अ�य देशह�मा भएको कानूनी �यव�थालाईसमेत अ�ययन र मनन गर� संस� मा उपय�ु �वधेयक 

��ततु गनु� भनी आदेश भएको छ। 34  �ववाहपूव� छोर�ले अंशबापत पाएको स�पि� �नजको �ववाहप� चात ्

माइतीप��कालाई हक छाडी �दनपुन� भ� ने अंशब�डाको महलको १६ नं. को �यव�थामा पनु�व�चार गन�का ला�ग 

भएको आदेश �य�तकै मह�वपूण� छ। 35  सं�वधान र मानव अ�धकारस�ब�धी नेपालले अनमुोदन गरेको 

                                                           
29  मीरा ढु�ाना �व. मि��प�रष�को सिचवालय समेत, संवत ्२०५८ सालको �रट नं. ५५ आदेश �म�तः २०५९/१/१९। 

30  श�म�ला पराजलु� �व. �ी ५ को सरकार समेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं.७४४९, प.ृ १३१२। 

31  रे�मा थापा समेत �व. �ी ५ को सरकार समेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं ७४९८, प.ृ २०५। 

32  �डलबहादरु �व�कमा� �व. �ी ५ को सरकार समेत, २०६२ सालको �न. नं. ७५३१, प.ृ ४९२। 

33  सपना �धान म�ल �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य नं ८०३८, प.ृ १३५८। 

34  मीरा ढु�ाना �व. �ी ५ को सरकार समेत, ने.का.प. २०५२, �नण�य नं. ६०१३, प.ृ ४६२। 

35  �काशमिण शमा� समेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रषदको काया�लय समेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं. ७५७७, प.ृ ९३१। 
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महासि�धह�सँग बािझएका ऐन �नयमह�को प�हचान गर� सोस�ब�धी �व�मान ऐन कानूनमा संशोधन गनु� वा 

नयाँ कानूनी �यव�था गनु� 36 ; �वा�नी �नको नहनेु गर� बहलुाएको अव�था, स�तानो�पादन नहनेु अव�था, 

�हँडडलु गन� नस�ने गर� कँुजी भएको अव�था र दवैु आखँा नदे� ने अव�थामा लो�नेले अक� �ववाह गन� पाउने गर� 

भएको कानूनी �यव�थामा संशोधन गनु� भनी वह�ुववाह गन� स�ब�धमा भएको �वभेदकार� कानूनी �यव�था सधुारका 

ला�ग सव��च अदालतबाट आदेश भएको �थयो।37 य�ता आदेशह�ले अ�तरा�ि� �य मा�यताबमोिजम कानूनको 

�वकास गन�मा मह�वपूण� भ�ूमका खेलेको �थयो। 

 

कमलर� �थाको अ��यका ला�ग तथा बालबा�लकाको अ�य �कारले शोषण हनु न�दनका ला�ग र 

बालबा�लकाह�लाई बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�धले �दएको हक र अ�धकार सरुि�त गन� 38 : डा�स 

रे�टुरे�ट, �ा�बन रे�टुरे�ट, डा�सबार र मसाजपाल�र स� चालन गन�स�ब�धमा कानून �नमा�ण गन� 39 ; एक 

�नि� चत मापद�ड �नधा�रण गर� ६० वष�भ�दा कम उमेरका एकल म�हला (�वधवा) लाई प�न सामािजक 

सरु�ाअ�त�गत �दइने भ�ा उपल�ध गराउन भनी सव��च अदालतबाट भएका आदेशबाट समाजका पछा�ड 

पा�रएका वग�का �यि�को �यायमा पहुँच बढाउन सहयोग भएको छ।।40 

 

(ख) लै� �गक �यायबारेका निजरको �वकासस�ब�धीः वाद� ��तवाद�बीच करणी �लन�ुदन ुभई छोर�को जायज�म 

भएको अव�थामा वाद� ��तवाद�बीच लो�ने �वा�नीको नाता कायम हनेु 41 ; उमेर पगेुका ��येक नेपाल� 

म�हलाह�लाई कानूनको र�त प�ु याई प�ुषसरह अ�भभावकको सहम�त बेगर कानूनबमोिजम राहदानी जार� 

गनु�पन�;42 �ल� ग वा वैवा�हक ि�थ�तको आधारमा भेदभाव गर� नाग�रकताको �माणप� �लनबाट बि� चत गन� 

नहनेु43; आमा नेपाल� नाग�रक भ� ने �मािणत भएको बाबकुो ठेगाना नभएको तर नेपाल� नाग�रक आमाबाट 

नेपालमा ज�मेको बालबा�लकाले आमाको नामबाट नाग�रकता मा�न आएमा र�त र काय��व�ध पूरा गर� आमाको 

नामबाट सहज त�रकाले नाग�रकताको �माणप� उपल�ध गराउन ु पन� 44 ; वाद� समदुायका बालबा�लकाह� 

लगायत बाबकुो ठेगान नलागेको सबै बालबा�लकाह�लाई बाबकुो ठेगान नभएको भ� ने कारणले �नजह�को ज�मदता� 

गन� इ�कार गन� नहनेु45 भ� ने ज�ता सव��च अदालतबाट भएका फैसलाले म�हलाको प�हचानको म�ुालाई केह� 

हदस�म भए प�न स�बोधन गन� खोजेको छ।  

 

                                                           
36  सपना �धान म�ल �व. म��ीप�रष� सिचवालय समेतने.का.प. २०६१, �नण�य नं. ७३५८, प.ृ ३८७। 

37  सपना �धान म�ल समेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लय समेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य नं ७९९७, प.ृ ९१७। 

38  सोम�साद पने� समेत �व. �ी ५ को सरकार समेत, ने.का.प. २०६३, �नण�य नं ७७०५, प.ृ ६३१। 

39  �काशमिण शमा� समेत �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य नं ८००५, प.ृ ९९९। 

40  क�वता पाँडे समेत �व. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०६७, �नण�य नं ८४११, प.ृ ११२८। 

41  रतनलाल कनौ�डया �व. रेण ुअ�धकार�, ने.का.प. २०५५, �नण�य नं ६५८५, प.ृ ४६०। 

42  प�ुयवती पाठक समेत �व. पररा� म��ालय समेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं ७५८५, प.ृ १०२५। 

43  न� कल� महज�नसमेत �व. नेपाल सरकार समेत, संवत ्२०६३ सालको �रट नं. ००८९। 

44  स�वना दमाई समेत �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६८, �नण�य नं. ८५५७, प.ृ २४७। 

45  टेक ता�ाकार समेत �व. म��ीप�रष�को सिचवालय समेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं. ७५५०, प.ृ ६८०। 
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(ग) कानूनलाई अवैध घोषणा गन�स�ब�धीः "वे�या श�द रहेको कानून अमा�य ठहर गन�46; अ�ववा�हता छोर�ले 

पाइसकेको अपतुाल� �ववाहको कारणले �फता� गनु� पन� अपतुाल�को महलको १२क को �यव�था समानताको 

हक �वपर�त भएको भनी अवैध घोषणा गन�47; �भ� न भएको क�या, सधवा वा �वधवा �वा�नीमा�नसले आ�नो 

अंशहकको अचलमा आधास�म मा�ै आ�नो खसु गन� पाउँछन ् भ� ने �यव�था भएको मलुकु� ऐन, �ी 

अंशधनको २ नं बदर गन� 48  स�ब�धमा भएका सव��च अदालतका फैसलाह� �वशेष मह�वका छन।् 

�वा�नीमा�नसले दाइजोपेवाबाहेक आ�नो हक प�ुने अ� स�पि� अिघबाट जसलाई दान बकस �ब�� ग�र�दएको 

हो उसैसँग �ववाह गरेमा सो �लए�दएको सदर हुँदैन, हक प�ुनेले �फता� पाउँछ भ� ने �यव�था बदर घो�षत 

गन�49 '�ववाह भएको १० वष��भ� �वा�नीको कारणबाट स�तान नभएको भ� ने �ी ५ को सरकारबाट मा�यता 

�ा� त मे�डकल बोड�बाट �मािणत भएमा" लो�ने मा�नसले स�ब�ध �व�छेद गन� पाउने भ� ने �ावधान बदर घो�षत 

गन�50 आ�द सव��च अदालतका �नण�यह�ले म�हलाको कानूनी सश�ीकरणमा ठूलो योगदान प�ु याएका छन।् 

 

४.३.२ सचेतना काय��म स� चालनस�ब�धी 

अिश�ाको कारणले कैय� �यि� अ�यायको �सकार हनु ुपरेको यथाथ�लाई मनन गद� सव��च अदालतले क�तपय 

�वषयमा जनतालाई जाग�क बनाउने काय��म �याउन आदेश �दएको छ। बो�सीको आरोपस�ब�धमा 

��ढवाद�, अ�ध�व� वासी अ�ानता हटाउने उ�े�यले चेतनामूलक काय��म स� चालन गनु�51; छाउपडी �थाको 

�व�� साव�ज�नक चेतना जगाउन �थानीय �नकायह�लाई प�रचा�लत गनु�52 भ� ने ज�ता आदेश भएका छन।् 

�य�तै, रा�यले पी�डत म�हलाको सहयोगका ला�ग परामश� के��को �यव�था �मशः गद� जानु53; अपराधबाट 

पी�डत म�हलाह�लाई �नःश�ुक परामश�, उपचार �वा��य सेवा तथा स�ुवधा उपल�ध हनुस�ने गर� यथाशी� 

�व�भ� न �वा��य के��, �वा��य चौक� �तरमा सेवा प�ु याउन जो चा�हने �यव�था गनु� र म�हलाको �जनन ्

�वा��यको हक एवम ् पाठेघरस�ब�धी सम�याको �नराकरणको स�ब�धमा जनचेतना जगाउने �भावकार� 

काय��मह� स� चालन गनु�54; भ� ने आदेश हनुकुा साथै सामािजक �यवहार (सधुार) ऐन, २०३३ मा भएको 

�यव�थालाई पा��ममा समावेश गराउन ुभ� ने प�न आदेश भएको छ। 

 

 

 

                                                           
46  सपना �धान म�ल �व. �ी ५ को सरकार समेत, सैवैधा�नक कानून स�ब�धी फैसला भाग १०, सव��च अदालत, पेज १८०। 

47  मीरा ढंुगाना �व. म��ीप�रष� सिचवालय समेत, ने.का.प. २०६१, �नण�य नं. ७३५७, प.ृ ३७७। 

48  �लल� थापा समेत �व�� �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लय समेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं. ७५८८, प.ृ १०५४। 

49  मीरा ढंुगाना समेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लय समेत, ने.का.प. २०६३, �नण�य नं. ७७४३, प.ृ ९७९। 

50  मीरा ढंुगाना समेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लय समेत, संवत ्२०६१ सालको �वशेष �रट नं. ६४। आदेश �म�तः 

२०६२/१२/१७। 

51  रे�मा थापा समेत �व. �ी ५ को सरकार समेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं ७४९८, प.ृ २०५। 

52  �डलबहादरु �व�कमा� �व. �ी ५ को सरकार समेत, २०६२ सालको �न. नं. ७५३१, ४९२। 

53  �यो�त (ल�साल) पौडेल समेत �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६७, �नण�य नं. ८५०७, प.ृ १९०३। 

54  �काशमिण शमा� समेत �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य नं. ७९९१, प.ृ ९५६। 
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४.३.३ �या�यक ���याको सधुारस�ब�धी 

अपराधबाट पी�डत म�हलालाई सहज र शी� �याय उपल�ध गराउनका ला�ग ���यागत र �यव�थापक�य 

सधुार गन� स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका �नण�यह� ग�भीर मह�वका छन।् �य�ता म�ुाह�म�ये 

म�हला पी�डत भएको एउटामा फौजदार� म�ुामा खास गर� घरेल ु�हंसाबाट पी�डत म�ुा हेन�का ला�ग एउटा छु�ै 

शी� कारबाह� अदालत (fast track court) गठन गन�तफ�  पहल गनु�, घरेल ु�हंसास�ब�धी कानून बनाउन ुभ� ने 

आदेश भएको छ55।अक� एक म�ुामा जबरज�ती करणीस�ब�धी म�ुा अ� ग प�ुनासाथ �ाथ�मकता �दई सनुवुाइ 

गन� �यव�था गनु� भ� ने प�न �नण�य भएको छ56। जबरज�ती करणी म�ुाको सनुवुाइ गो�य इजलासमा गन� 

आदेश हनुकुा साथै 57  म�जरु� बेगर ग�ु ता� गको जाँच गराउनका ला�ग मातहत अदालतबाट भएको आदेश 

�नवेदकको सं�वधान �द� गोपनीयतास�ब�धी हकको हनन ् गद�छ 58  भ� ने आदेश भएको �थयो। म�हला, 

बालबा�लका प� भएका वा एच.आई.भी./ए�स स� ��मत �यि�ह� प� भएको म�ुामा अदालतको �नण�यबाट 

�नद� िशका नै तयार भई हालस�म प�न यसै आधारमा य�ता म�ुाको ���यामा अदालतले गोपनीयता कायम गद� 

आएका छन।्59 

 

४.३.४ कानून काया��वयनस�ब�धी 

कानून काया��वयन गन� रा�यका संय�� सश� नहुँदा �यायको �ा��मा परेको असरलाई म�यनजर गर� सव��च 

अदालतले �य�ता �नकायको �भावका�रताका ला�ग �व�भ� न आदेश जार� गरेको पाइ�छ। ज�तै, जबरज�ती 

करणी ज�तो म�हलाउपर हनेु अपराधमा अनसु�धान तह�ककात काय�लाई सधुार गन� तीन वष��भ� छु�ै अपराध 

अनसु�धान �हर� स� गठन गठन गनु� भनी एउटा म�ुामा फैसला भएको छ60 भने अक� एक म�ुामा केह� 

�यि�लाई म�ुा चलाई तीन जनालाई म�ुा नच�ने गर� सरकार� व�कलले गरेको �नण�य बदर हनेु फैसला प�न 

भएको छ।61 म�हला भएकै कारणले गदा� �ामीण म�हलाले पा�रवा�रक आ�थ�क उ� न�तमा �वना मू�य �म गर� 

योगदान प�ु याएको भए प�न घर र प�रवारबाट �ामीण म�हलाह� पी�डत र शो�षत भई असमान �यवहार ग�रने 

�चलन र पर�परालाई उ�मूलन गर� �ामीण म�हलामा�थ हनेु शोषण र भेदभावलाई अ��य गन� कदम चा�न ु

भ� ने प�न �नण�य भएको छ।62 

                                                           
55  �यो�त पौडेल �व. �ी ५ को सरकार समेत, ने.का.प. २०६६, �नण�य नं. ८२८२, प.ृ २००१। 

56  �यो�त (ल�साल) पौडेल समेत �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६७, �नण�य नं. ८५०७, प.ृ १९०३। 

57  �यो�त (ल�साल) पौडेल समेत �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६७, �नण�य नं. ८५०७, प.ृ १९०३। 

58  अ�पूणा� राणा �व. गोरख स�शेर ज. व. रा. समेत, ने.का.प. २०५५, �नण�य नं. ६५८८, प.ृ ४७६। 

59  सपना �धान म�ल �व. नेपाल सरकार समेत, संवत ्२०६३ सालको �रट नं. ३५६१। 

60  �यो�त (ल�साल) पौडेल समेत �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०६७, �नण�य नं. ८५०७, प.ृ १९०३। 

61  स�ुतल� धामी (शाह) �व. �धानम��ी तथा मि�� प�रष�को काया�लय समेत, ने.का.प. २०६८, �नण�य नं. ८५४१, प.ृ ११२। 

62  �यो�त (ल�साल) पौडेल �व. नेपाल सरकार समेत, संवत ्२०६४ सालको �रट नं. ०६४-wo-०१८६। 
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भाग पाँच 

 

म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी वत�मान अव�था 

 

यस भागमा म�हलाले �याय माग गन� म�ुय म�ुय म�ुाह�, ती म�ुामा �याय �न�पण गन� �मखु �नकायह� 

एवम ् �तनको �े�ा�धकार तथा �यायपा�लकाले �यायमा पहुँच अ�भव�ृ�का ला�ग गरेका �यासबारेमा उ�लेख 

ग�रएको छ। 

 

५.१ म�हलासँग स�बि�धत म�ुाह�को �कृ�त 

जनुसकैु खालका म�ुामा प�न म�हलाह� प� हनु स�छन।् तर केह� म�ुाह� य�ता छन ्जसमा म�हलालाई 

बढ� सरोकार ह�ुछ। �य�ता केह� म�ुाह�को बारेमा यहाँ उ�लेख ग�रएको छः 

 

५.१.१ अंश 

म�हला प� हनेु �मखु म�ुाह�म�ये अंश म�ुा प�न एक हो। अंश म�ुामा खास गर� अंिशयारह�बीच स�पि� 

एवम ् दा�य�वको बाँडफाँड ग�र�छ। नेपाल कानूनअनसुार बाब ु आमा, लो�ने �वा�नी, छोरा छोर�ह�को 

िजयिजयैको अंश गनु�पछ�। म�हलाले अव�थानसुार बाब ुवा लो�ने वा अ�य अंिशयारबाट अंश पाउने �यव�था 

छ। लो�ने �वा�नीबीच स�ब�ध �व�छेद गदा� वाद� म�हलाको अंश छु�ाएर मा� गनु�पछ�। म�हलाले अंश माग 

गदा� आ�नै प�रवारका सद�यह��व�� म�ुा हा�न ुपदा� म�ुा हा�नासाथ म�हला पारवा�रक सहयोगबाट अलग 

हनुपुन� बा�यता हनेु हुँदा र अंश म�ुामा अपनाइने ���याह� �नकै ज�टल हनेु भएकाले �यायमा पहुँचको 

�ि� टले म�हलाका ला�ग अंश म�ुा असहज म�ुा हो भ� न स�क�छ।  

 

५.१.२ माना चामल 

माना चामलको म�ुा दै�नक भरणपोषणका ला�ग आ�थ�क कुराको माग राखी �वशेष गर� म�हलाले लो�ने�व�� 

�दइ�छ। लो�नेसँग सँगै ब�ने अव�था नभएको, आ�नो कमाइले खानलाउन नप�ुने अव�था भएकोमा आ�नो 

ला�ग र य�द बालबा�लका छोराछोर� आमाको साथमा ब�न ु पन� अव�था भएकोमा उनीह�का ला�ग समेत 

भरणपोषणको माग गर� य�तो म�ुा �दने ग�र�छ। अंश म�ुा च�लरहेको भए अंश नपाउ�जेलस�मका ला�ग प�न 

मानाचामलको माग ग�र�छ। खास गर� य�ता म�ुामा रकमको नै माग ह�ुछ। मानाचामल म�ुामा प�न अंश 

म�ुामा ज�तै खास गर� लो�ने �व�� म�ुा गनु�पन� भएकाले म�हलालाई आ�थ�क, पा�रवा�रक र ���यागत 

�ि� टले धेरै असहजता भो�न ुपन� हनेुछ। भरणपोरणबापत क�त रकम भराउने भ� ने कुरा य�कन गन� प�न केह� 

���याह� अवल�बन गनु� पन� हुँदा �वप�ीले असहयोग गरेमा य�तो ���याले समय �लने अव�था आउँछ। 

���या प�न सहज छैन। 

 

५.१.३ �ववाहस�ब�धी  

�ववाहस�ब�धी म�ुामा म�हला पी�डत वा ��तवाद� दवैु हनु स�ने अव�था रह�छ। बाल�ववाह, बह�ुववाह, 

जबज��ती �ववाह, झ�ु याई �ववाह, हाडनातामा �ववाह ज�ता �ववादह� �ववाहस�ब�धी म�ुामा पन� भए प�न 
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अदालतमा आउने �ववाहस�ब�धी �ववाद भने म�ुय �पमा बाल�ववाह र बह�ुववाहस�ब�धी हनु।् यी म�ुामा 

सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ अ�तग�त सरकारवाद� फौजदार� म�ुाको �पमा �हर�ले अनसु�धान गन� र 

सरकार� व�कल काया�लयले अ�भयोजन गन� गद�छ। तर हा�ो सामािजक प�रवेशको कारण बह�ुववाह म�ुामा 

��तवाद�क� अिघ�लो �ीमती हनेु गछ�न।् म�हलाको �हतलाई �यानमा राखी बह�ुववाहस�ब�धी कसरुमा हनेु 

सजायमा व�ृ� प�न ग�रएको छ। तर य�ता म�ुाको कारणले म�हला ज�टल पा�रवा�रक अव�थामा फ�न ुपन� 

अव�था आउँछ। 

 

५.१.४ स�ब�ध �व�छेद  

लो�ने �वा�नी बीच �ववाह भई सकेप�छ �व�भ� न कारणबाट लो�ने वा �वा�नीम�ये कुनै एकले वा संय�ु �पमा 

सहम�तले स�ब�ध �व�छेद गन� पाउने कानूनी अ�धकार रा�दछन।् तर हा�ो अ�यासमा अ�धकांश स�ब�ध 

�व�छेदका म�ुाह� म�हला वाद� भएर चलेको पाइ�छ। नेपालको सामािजक प�रवेशमा स�पि� लो�नेको नाममा 

हनेु भएकाले म�हलाह� आ�थ�क �पमा पराधीन हनु ु पन� ह�ुछ। स�ब�ध �व�छेदको म�ुासँगै पा�रवा�रक 

स�ब�धको �वघटन हनेु मा� नभएर आ�थ�क �हतह� प�न �वभाजन गनु� पन� ह�ुछ। हनु त म�हलाले माग 

गरेका स�ब�ध �व�छेदका म�ुामा म�हलाले सफलता पाएको पाइ�छ। तर �य�ता म�ुामा अंशब�डा गरेर मा� 

स�ब�ध �व�छेद गराउन ुपन� भएको हुँदा अंशब�डास�ब�धी म�ुाको कारबाह�मा आउने सम�या य�ता म�ुामा 

प�न म�हलाले भो�न ुपन� ह�ुछ। 

 

५.१.५ नाता कायम  

लो�नेमा�नसले कुनै म�हला वा �नजबाट ज�मेको ब�चासँग आ�नो नाता �वीकार नगरेको ख�डमा म�हला 

सामािजक, पा�रवा�रक वा आ�थ�क �ि� टले झनै अ��ारोमा पन� अव�था आउँछ। नेपालको �या�यक �चलनमा 

अ�यथा �मािणत नभएस�म म�हलाले �लएको दाबीलाई अदालतले स�य स�झने गरेको पाइ�छ। तर �ववाह 

हनुका ला�ग आधारभतू त�व के हनेु भ� ने अझै �प� ट नभएको कारण म�हलालाई कुनै लो�नेमा�नसको �ीमती 

�मािणत गन� सिजलो हुँदैन। ब�चासँगको स�ब�धबारेमा भने �ड.एन.ए. पर��ण ज�ता ��व�धको �योग गन� 

स�क�छ। तर म�हलाका ला�ग य�तो म�ुा गदा� भो�नपुन� सामािजक, आ�थ�क वा अ�य ज�टलताह� भने अझै 

धेरै छन ्जसले गदा� म�हलाका ला�ग �यायमा पहुँच असहज बनेको छ।  

 

५.१.६ आशय करणी  

आशय करणी र यौन द�ुय�वहारस�ब�धी म�ुा �यि�वाद� फौजदार� म�ुा हो। य�ता कसरुबाट म�हलाह� खास 

गर� काय��थलमा पी�डत भएका ह�ुछन ्भने धेरैजसो अव�थामा बा�लका पी�डत हनेु गरेको पाइ�छ। ��तपू�त�को 

माग नै नगरेको भए प�न स�बि�धत म�हला/बा�लकाले महससु गरेको पीडाको मू�या� कन गर� अदालतले 

��तपू�त� �नधा�रण गन� स�ने कानूनी �यव�था छ। य�ता म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासबाट ग�रने भए प�न 

म�हला वा बा�लकाले लाजको भयले गदा� उजरु गन� नै �हच�कचाउने अव�था कायमै छ। 
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५.१.७ जबरज�ती करणी  

कसैले कुनै म�हलालाई �नजको म�जरु� न�लई करणी गरेमा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकालाई 

�नजको म�जरु� �लई वा न�लई करणी गरेमा �नजले जबरज�ती करणी गरेको मा�न�छ। यो कसरु म�हलाको 

अि�मतामा�थ ग�रने जघ�य अपराधको हो। यस अपराधबाट पी�डत म�हलाले �याय पाउन उजरु� गदा�देिख 

फैसला काया��वयनस�म नै ज�टल प�रवेशबाट ग�ुन ुपन� अव�था छ। सामािजक �पमा ब�ह�कृत हनुपुन� भय, 

�यि�गत प�रचय साव�ज�नक हनेु भय, खलुा इजलासमा उ�भन ुपन� भय ज�ता कारणले उजरु नगन� वा गरेप�न 

प�छस�म कारबाह�मा सहभागी नहनेु, ��तवाद� शि�शाल� भएमा झन ् मान�सक �हंसाको �सकार हनुपुन� 

अव�थाको कारण पी�डत म�हलाह� पीडा सहेर ब�ने स�भावना रह�छ। प�छ�लो समयमा य�ता 

अपराधस�ब�धी म�ुाको कारबाह�मा गोपनीयता, ब�द इजलासको �योग, �नर�तर सनुवुाइ आ�द त�रका 

अवल�बन गन� था�लएको भए प�न रा�यले सबै कसरुदारलाई सजाय �दलाउन सकेको अव�था छैन।  

 

५.१.८ हाडनाता करणी  

करणीस�ब�धी अक� कसरु हाडनाता करणी हो। य�तो कसरुमा जबज��ती करणी भएकोमा बाहेक �ायः म�हला 

नै ��तवाद� हनेु अव�था ह�ुछ। आफूले ज�माएको छोर�को छोर� वा छोरा बहुार�, आफूलाई ज�माउने 

आमालाई ज�माउने ब�यू, आफूलाई ज�माउने आमाका बाब ुवा आमालाई ज�माउने ब�यू, बाबकुा आमालाई 

ज�माउने ब�यू, आ�नी �वा�नीलाई ज�माउने सासू, �य�ती सासू वा आ�ना ससरुालाई ज�माउने बूढ� सासू, 

आ�नी आमाका एक आतँका �दद� वा ब�हनी, आ�ना एकै बाबबुाट ज�मेका �दद� वा ब�हनीक� छोर� वा 

�य�ती �दद� वा ब�हनीक� छोरा बहुार�, आफूलाई ज�माउने आमाका एकै आतँका दाज ुवा भाइक� �वा�नी, 

आ�नी माइ�यूसँग करणी �लन ु �दन ुगरेमा हाडनाता करणीको अपराध ह�ुछ। यो म�ुा प�न ब�द इजलासमा 

सनुवुाइ ग�र�छ। 

 

५.१.९ घरेल ु�हँसा  

प�रवार�भ� कसै��त शार��रक, आ�थ�क, यौनज�य वा मान�सक ��त वा पीडा प�ु याउने काय� भएमा घरेल ु

�हंसाको कसरु ह�ुछ। य�ता कसरुबाट पी�डत म�हलाले घरबाट �न�केर म�ुा खे�नपुन�, पा�रवा�रक, सामािजक 

सहयोग नपाउने, �वप�ी �वशेष है�सयतय�ु मा�नस भएको कारण उजरु� दता� गन� क�ठन हनेु ज�ता 

अ��ाराह� भो�न ु पन� अव�था आउन स�छ। हनु त घरेल ु �हंसाको कसरुको कारबाह� �यि�गत म�ुाको 

�पमा वा सरकारवाद� म�ुाको �पमा वा म�हला आयोगमा उजरु� गरेर प�न अगा�ड बढाउन स�क�छ। 

अदालतमा य�तो म�ुा चलेको भएमा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको ११ नं. को दफा ४ख. मा 

उ�लेख भएअनसुार म�हला वाद� वा पनुरावेदक भएको लै� �गक �हँसा वा घरेल ु �हँसास�ब�धी म�ुालाई 

सनुवुाइको �ाथ�मकतामा राखेर सनुवुाइ ग�र�छ। म�ुा चल�ुजेल पी�डत म�हलाको प�मा अदालतले �व�भ� न 

संर�णा�मक आदेश �दन स�ने र ��तपू�त� समेत भराइ�दन स�ने, ब�द इजलासमा �नर�तर सनुवुाइ ग�रने भए 

प�न �हंसाको कसरु ठहर हुँदैमा म�हलाका पा�रवा�रक, आ�थ�क सम�याह� समाधान भने हुँदैनन।्  
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५.१.१० गभ�पतन/ जातक ह�या  

धारण ग�रएको गभ� अ�वाभा�वक �पमा पतन गराउन ुगभ�पतन हो। गभ�पतन वैध वा अवैध दवैु खालका हनु 

स�छन।् क�हलेकाह� � �वा��यस�ब�धी सम�याको कारणले �वाभा�वक �पमा गभ�पतन हनुस�छ। साथै, 

कानूनले �नधा�रण गरेको अव�धको गभ� खास �वा��यस�ब�धी ���या अवल�बन गरेर पतन गराइएमा अवैध 

हुँदैन। तर म�हलाको इ�छा�व�� गभ�पतन गराए अपराध ह�ुछ। जि�मएको ब�चालाई कत��य गर� मानु� 

भनेको जातक ह�या हो। य�ता �कृ�तका म�ुामा म�हला पी�डत वा ��तवाद� दवैु हनु स�छन।् �यायमा 

पहुँचको �ि� टले यी दवैु खालका म�ुामा म�हला ��तवाद� भए प�न �व�भ� न बा�या�मक अव�था ज�तै, इ�छा 

�वपर�तको गभ�धारण, धोखापूण� यौनस�पक�  आ�द कारणले कसरु गन� स�ने स�भावना रहने गरेको छ। यस 

मानवीय प�लाई प�न �यायको स�दभ�मा बेवा�ता गन� �म�दैन। 

  

५.१.११ मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार / िजउ मा�ने बे�ने  

नेपाल यौन�यापारको �योजनका ला�ग हनेु म�हला बेच�बखनको अपराधमा खास गर� भारतको माग आपू�त� गन� 

मलुकुको �पमा रहेको छ। यहाँबाट वष�नी सय�को स� �यामा म�हलाह� भारमा बेिच�छन।् मानव 

बेच�बखनको कसरुमा म�हला पी�डतको �पमा रहेका ह�ुछन।् बेिचएर नेपाल फक� न सफल भएका म�हलाले 

कसरुदारलाई सजाय �दलाउन म�ुय भ�ूमका खे�न स�छन।् तर य�त�जेलमा उनीह� मान�सक, आ�थ�क र 

सामािजक �पमा दयनीय अव�थामा पगेुका ह�ुछन।् अक�तफ�  ��तवाद� प�हचान गन� नै क�ठन भएको ह�ुछ 

भने प�हचान भए प�न पी�डतभ�दा धेरै शि�शाल� अव�थामा ह�ुछ। मानव बेच�बखनस�ब�धी कसरुका 

कानूनह� कठोर छन,् ���याह�लाई पी�डतमै�ी बनाउन �यास भएको प�न छ। तथा�प पी�डतले म�ुाको 

मा�यमबाट ��तवाद�लाई सजाय गराउन स�ने र केह� ��तपू�त� पाउन स�ने भए प�न उनको �यि�गत 

जीवनका आधारह� लगभग समा� त भएको अव�था हनेु हुँदा �यायमा पहुँचका ला�ग रा�यले पी�डतको आ�थ�क 

सामािजक पनु:�थापना गराउनतफ�  प�न जोड �दन ुपन� ह�ुछ। 

 

५.१.१२ बो�सीको आरोप  

बो�सीको आरोपबाट पी�डत हनेुमा प�ुष प�न रहेका छन ्तर अपवादबाहेक यसबाट म�हला नै बढ� पी�डत 

भएको पाइएको छ। अ�ध�व� वास र अिश�ाको कारण कसैलाई बो�साबो�सीको आरोप लगाएर अमानवीय 

�यवहार गन� घटनाह� नेपालमा �नर�तर भइआएको पाइ�छ। य�तो काय�लाई अपराध घो�षत गन� �यास 

सव��च अदालतको एक आदेशप� चात भएको �थयो। मलुकु� ऐन, अदलको महलमा २०६३ सालमा भएको 

संशोधनले यस काय�लाई सजायको �यव�था गरेको हो। समाजमा गडेर बसेको यो धारणालाई मेटाउन र 

बो�सीको आरोप लगाएर �यि� �वशेषलाई �ता�डत गन� ��यालाई द�डनीय बनाउन ुपन� आव�यकताबोध गर� 

सव��च अदालतबाट �नद�शना�मक आदेश जार� भएप�छ केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा मलुकु� 

ऐन, अदलको महलमा यसस�ब�धी कानूनी �यव�था थप ग�रएको �थयो। तर हाल बो�सीको आरोप (कसरु र 

सजाय) ऐन तजु�मा ग�रएको छ। यस ऐनमा पी�डतको संर�णस�ब�धी �यव�था, अ�त�रम संर�णा�मक आदेश 

जार� गन� स�कने �यव�था, पीडकलाई सजाय र पी�डतलाई ��तपू�त�समेतको �यव�था गरेको हनुाले कानूनी 
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संर�णको �ि� टले पी�डतलाई �यायपूण� �यव�था गन� खोिजएको छ। तर कानूनी �यायका साथै आ�थ�क, 

सामािजक �पमा य�ता कसरुबाट पी�डत म�हलाको संर�ण गन� �यव�था हनु आव�यक भएको छ। 

 

५.२ �याय �न�पणसँग स�ब� �मखु �नकायह� र �तनको अ�धकार 

�याय �न�पणका ला�ग �था�पत म�ुय औपचा�रक �या�यक �नकाय अदालत नै हो। यसका ला�ग सं�वधानमा 

सव��च अदालत, उ�च अदालत र िज�ला अदालतह� रहने �यव�था छ। अदालतबाहेक सं�वधानले अ�य 

�विश� ट�कृत �याया�धकरणह�को प�न �ावधान राखेको छ। नेपालको सं�वधानको धारा १२६ अनसुार 

�यायस�ब�धी अ�धकार अदालत तथा अ�य �या�यक �नकायबाट �योग ह�ुछ। नेपालको इ�तहासमा प�हलोपटक 

सं�वधानमा म�ुा हेन� �थानीय �तरमा �या�यक �नकाय वा �ववाद समाधानका वैकि�पक उपाय अवल�बन गन� 

आव�यकताअनसुार अ�य �नकाय गठन गन� स�कने �ावधान प�न समे�टएको छ। उपयु�� �नकायह�का बारेमा 

स� �ेपमा देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छ। 

 

५.२.१ सव��च अदालत  

सं�वधानको धारा १२८ अनसुार नेपालमा एक सव��च अदालतको �यव�था रहेको छ। यस अदालत अ�भलेख 

अदालतको �पमा र देश�भ� रहेका स�पूण� अदालतह� एवम ् �या�यक �नकायह� यसै अदालतको मातहत 

रह�छन।् यस अदालतलाई कानूनको �या�या गन� तथा नाग�रकह�का मौ�लक हकह�को काया��वयनका ला�ग 

आव�यक तथा उपय�ु जनुसकैु आदेश वा �रटह� जार� गन� अ�धकार रहेको छ। यस अदालतलाई आ�नो र 

मातहतका अदालतको अवहेलनामा स�ु कारबाह� गन� अ�धकार छ। मूलतः सव��च अदालतलाई उ�च वा 

पनुरावेदन अदालतले गरेका फैसलाउपर पनुरावेदन स�ु ने अ�धकार ह�ुछ। यस अदालतले �दएको फैसलाउपर 

कह�� कतै उजरु गन� नस�कने भएकाले यस अदालतका फैसलाह� �याय �न�पणको �हसाबले अि�तम तहको 

मा�न�छ। मौ�लक हकमा ब�देज लगाएको वा अ�य कारणले कुनै कानून अमा�य घोषणा गन� तथा मौ�लक 

हकको �चलनका ला�ग वा अ�य उपचारको �यव�था भएको वा भए प�न �भावकार� नभएको अव�थामा �य�तो 

कानूनी हक �चलनका ला�ग �रट जार� गन� असाधारण अ�धकार सव��च अदालतलाई छ। सव��च अदालत 

भएको हनुाले गहन �वषयव�त ुभएका म�ुामा� यहाँ �वेश पाउन ुपन� हो। तर सव��च अदालतको अ�धकार�े� 

लिचलो भएका कारण अ�धकांश म�ुाह� यहाँ आएर थ�ु�एका छन।् 

 

सव��च अदालतमा �धान �यायाधीशबाहेक बढ�मा २० जना �यायाधीश रहने �यव�था रहेको छ। यस 

अदालत�भ�ै रहेको संवैधा�नक इजलासको गठन प�न नेपालको स�दभ�मा नौलो अनभुव रहेको देिख�छ। कुनै 

कानूनको संवैधा�नकताको �� न, कुनै ग�भीर संवैधा�नक �ववाद उठाइएको तथा स� घ र �देशको �वषय 

समावेश भएको �ववाद समाधान गन�का ला�ग �धान �यायाधीश र �याय प�रष�ले तोकेको ४ जना 

�यायाधीशलाई यस इजलासको �यायाधीशको �पमा तो�ने �ावधान रहेको छ।  

 

५.२.२  उ�च अदालत  

नेपालको सं�वधानको धारा १३९ अनसुार ��येक �देशमा एक उ�च अदालत हनेु �यव�था छ। नेपालमा हाल 

रहेका १६ वटा पनुरावेदन अदालतह�लाई सं�वधान �ार�भ भएको १ वष��भ� अथा�त ् २०७३ असोज ३ 
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गते�भ� उ�च अदालतको �पमा प�रणत गनु�पन� छ। यसका अलावा सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हकको 

�चलनका ला�ग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए प�न सो उपचार 

अपया�� त वा �भावह�न देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनका ला�ग वा साव�ज�नक हक वा सरोकारको 

कुनै �ववादमा समावेश भएको कुनै कानूनी �� नको �न�पणका ला�ग ब�द���य�ीकरण, परमादेश, उ��षेण, 

��तषधे, अ�धकारप�ृछालगायत जनुसकैु आदेश जार� गन� स�नेछ। यसअिघ सव��च अदालतमा मा� रहेको 

�रटस�ब�धी अ�धकारलाई प�न उ�च अदालतस�म �व�तार ग�रएको छ। साथै, उ�च अदालतलाई 

कानूनबमोिजम म�ुाको स�ु कारवाई गन�, पनुरावेदन स�ु ने तथा साधक जाँच गन� अ�धकार रहेको छ। 

 

५.२.३  िज�ला अदालत  

नेपालको सं�वधानको धारा १४८ अनसुार ��येक िज�लामा एक िज�ला अदालत रहने �यव�था गरेको छ। 

हाल नेपालमा ��येक िज�लामा एकवटा िज�ला अदालत रहेका छन। कानून�ारा छु�ै �यव�था ग�रएका 

म�ुाबाहेक यस अदालतलाई आ�नो �ादेिशक �े�ा�धकार�भ�का स�पूण� �ववादह�को सनुवुाइ गन� र �या�यक 

�न�पण गन� अ�धकार रहेको छ। वत�मान सं�वधानको प�रक�पनाबमोिजम �देशको संरचनासमेत काया��वयनमा 

आएप�छ ब� ने �देश कानूनबमोिजम �था�पत हनेु �थानीय �तरका �या�यक �नकायह� भने िज�ला अदालत 

मातहतमा रह�छन।् 

 

५.२.४  �विश� ट�कृत अदालतह�  

नेपालको सं�वधानको धारा १२७ मा अदालतह�का अलावा �वशेष �कारका म�ुा मा�मलाको �न�पण गन�का 

ला�ग आव�य�ाअनसुार �विश� ट�कृत अदालत, �या�यक �नकाय तथा �याया�धकरणको �थापना गन� स�कने तर 

खास म�ुाका ला�ग य�ता �नकाय गठन नग�रने सं�वधानले �प� ट गरेको छ। साथै, एक वष�भ�दा बढ� कैद हनेु 

फौजदार� म�ुाह�को �न�पण अदालत, �विश� ट�कृत अदालत, �या�यक �नकाय तथा सै�नक अदालतबाहेक अ�य 

�नकायले गन� नपाउने गर� ब�देज लगाइएको छ। हाल ज�तो �� टचारस�ब�धी कसरु र रा�य�ब��को 

कसरुको सनुवुाइ गन�का ला�ग �वशेष अदालत, ��मक र �यव�थापक बीचको �ववाद हेन�का ला�ग �म 

अदालत, कम�चार�ह�लाई ग�रएको सजाय उपरमा सनुवुाइ गन�का ला�ग �शासक�य अदालत, वैदेिशक 

रोजगार�स�ब�धी ठगी र य�तै �कारका �ववादको सनुवुाइ गन�का ला�ग वैदेिशक रोजगार �याया�धकरण, कर, 

भ�सार एवम ् राज� वस�ब�धी �ववादको सनुवुाइ गन� राज� व �याया�धकरण, सेनास�ब�धी गरेको 

अपराधस�ब�धमा सनुवुाइ गन�का ला�ग सै�नक �वशेष अदालतह� हाल काय�रत छन।्  

 

५.२.५ अ���या�यक �नकायह�  

मूलतः �शासक�य काय�को िज�मेवार� पाएका अ�धकार�ह�ले आ�नो कामसँग स�बि�धत �ववाद प�न समाधान 

गन� अ�धकार पाएका भए �यो अ���या�यक अ�धकार हो। र �य�ता �नकायमा बसेर �या�यक काम गन� 

�शासक�य अ�धकार�ह�लाई अ���या�यक अ�धकार�ह� भ�न�छ। �मखु िज�ला अ�धकार�ह�ले केह� साव�ज�नक 

अपराध, हातह�तयार खरखजनास�ब�धी अपराध, कालो बजार�स�ब�धी अपराध ज�ता म�ुा वा �ववादको सनुवुाइ 

गन� गद�छन।् यसैगर� वन काया�लयका िज�ला वन अ�धकृतले बन ऐन ��तकूलका केह� �ववादह�को सनुवुाइ 

गद�छन ्भने राि� �य �नकु�को वाड�नले राि� �य �नकु� जस�ब�धी ऐन�वपर�तका �ववादह�को सनुवुाइ गद�छन।् 
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भ�ूम सधुार अ�धकार�, भ�सार अ�धकृतह�ले प�न तत ्तत ् �वषयस�ब�धी ऐनअनसुारका �ववादह�को सनुवुाइ 

गर� �या�यक �न�पण गद�छन।् �यायमा पहुँचको �ि� टले य�ता �नकायह� हनु ुमना�सब भए प�न यी �नकायमा 

�या�यक मम� र ���याअनसुार �या�यक काय� हनु भने क�ठन हनेु गरेको पाइएको छ। 

 

५.२.६ गाउँ �वकास स�म�त / नगरपा�लका  

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ बमोिजम गाउँ �वकास स�म�त वा 

नगरपा�लकालाई नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तोकेको �म�तदेिख आ�नो �े��भ�को 

साना�तना �ववादमा स�ु कारबाह� र �कनारा गन� �या�यक अ�धकार �दइने �ावधान ग�रएको छ। साँध �समाना, 

सि�ध सप�न, �नकास �मचेको म�ुा, �याला मजदरु�, चौपाया हराउने र पाउने, घर बनाउने, साव�ज�नक 

स�पि�को सरु�ा, चरन, घाँस, दाउरा, अका�को घर�भ� जबज��ती पसेको, बसेको वा प�न, ब�न खोजेको र 

सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची – १ र २ मा उि�लिखत म�ुाबाहेक नेपाल सरकारले नेपाल 

राजप�मा सूचना �काशन गर� तो�क�दएका अ�य म�ुा यी �नकायले हेन� �यव�था भए प�न �यसर� राजप�मा 

सूचना �कािशत भने भएको छैन। 

 

५.२.७ अ�य स�ब� �नकायह� 

(क)  राि� �य म�हला आयोग: राि� �य म�हला आयोग ऐन, २०६३ अनसुार �थापना भई काय�रत राि� �य 

म�हला आयोग अब नेपालको सं�वधान धारा २५२–२५४ बमोिजम संवैधा�नक �नकाय बनेको 

छ। यो आयोग �याय �न�पणको काय�मा ��य� सहभागी नहनेु भए प�न म�हलाको �यायमा 

पहुँचका ला�ग मह�व रा� ने �नकाय हो। म�हलाका मानव अ�धकारस�ब�धमा नी�तगत सधुारका 

ला�ग �सफा�रस गन� म�ुय काय� भए प�न यस आयोगले म�हला �हंसा वा सामािजक कुर��तबाट 

पी�डत भएको वा म�हला अ�धकार �योग गन� न�दएको वा वि� चत गरेको �वषयमा कुनै �यि� वा 

सं�था�व�� म�ुा दायर गनु�पन� आव�यकता देिखएमा कानूनबमोिजम अदालतमा म�ुा दायर गन� 

स�बि�धत �नकायसम� �सफा�रस गन�समेतको काया�देश पाएको छ। 

म�हला आयोगले खास गर� म�हला अ�धकार �योग गन�बाट वि� चत भएका वा सामािजक 

कुर��तबाट पी�डत म�हलाह�ले यस आयोगमा �नवेदन गन� स�ने र आयोगले आफूलाई ऐनबाट 

�ा� त अ�धकारको �योग गर� छान�बन गन� स�छ। छान�बनप�छ आयोगले �य�तो काय� गरेको 

देिखएमा आव�यकतानसुार मेल�मलाप गराउने वा सोस�ब�धमा पी�डत म�हलालाई उपय�ु उपचार, 

राहत वा ��तपू�त� उपल�ध गराउन वा पनु:�थापना गराउन स�बि�धत �नकायलाई आव�यक �नद�शन 

�दने वा उपय�ु अ�य कारबाह� गन� स�बि�धत काया�लय, �नकाय वा सं�थालाई �सफा�रस गन� स�छ र 

सो अन�ुप भए वा नभएको अनगुमन गन� स�छ। 

 

(ख)  म�हला तथा बालबा�लका काया�लयः हनु त यो �नकायले �याय �न�पण गद�न। तर यसले 

म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग काय�ह� गछ�। उदाहरणका ला�ग सम�यामा परेका 

म�हलाह�का ला�ग सेवाके��ह�सँग सम�वय गर� पनुः�थापनाको काय� गन�, कानूनी सहायताका 

ला�ग �नयमअनसुार म�हलालाई रकम उपल�ध गराउने, अदालतको �नण�यअनसुार मानव 
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बेच�बखन म�ुा, जबज��ती करणी, घरेल ु �हंसा ज�ता म�ुामा ��तवाद�बाट ��तपू�त� भराउन 

नस�कने अव�था भएमा सरकार� बजेटबाट उपल�ध गराउने आ�द। 

 

(ग)  कानूनी सहायता स�म�तः कानूनी सहायतास�ब�धी ऐन, २०५४ ले के���य तहमा एक नी�तगत 

काय� गन� स�म�त र पनुरावेदन अदालत तथा िज�ला अदालतको तहमा कानूनी सहायता आव�यक 

पन� असमथ� प�लाई कानूनी सहायता उपल�ध गराउनका ला�ग कानूनी सहायता स�म�तको 

�यव�था गरेको छ। जसले म�हला भएकै कारणले मा� कानूनी सहायता उपल�ध गराउने नभए 

प�न तो�कएभ�दा कम आ�थ�क अव�था भएका सबै �यि� र लै� �गक �हंसा तथा सश� ���बाट 

पी�डत �यि�लाई �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउने गद�छ।  

 

५.३ फैसला काया��वयनसँग स�ब� �नकायह�  

म�ुामा�मलाको रोहमा अदालतले �दएको आदेश वा �नण�यको सबैले पालना गनु�पन� �यव�था रहेको छ। सव��च 

अदालत तथा अ�य अदालतबाट म�ुामा�मलाको रोहमा भएका आदेश वा फैसलाको पालना गन� तथा 

काया��वयन गन� गराउने दा�य�व नेपाल सरकार र यसका �नकायह�मा रह�छ। यसका ला�ग केह� नी�तगत 

तहका �नकायह� छन ्भने केह� काया��वयन तहका �नकाय छन।् 

 

५.३.१ नी�तगत तहका �नकायह�  

फैसला काया��वयनका ला�ग नी�तगत काय� गन� तथा अनगुमनको काय� गन�स�ब�धमा फैसला काया��वयन 

�नद�शनालय, महा�याया�धव�ाको काया�लय र नेपाल �हर�लाई �मखु �नकाय मा�न�छ। फैसला काया��वयन 

�नद�शनालयको �यव�था सव��च अदालत �नयमावल�, २०४८ ले गरेको छ। जसअनसुार यसले �न�न काय�ह� 

गद�छः 

 सव��च तथा मातहत अदालतबाट भएका फैसला तथा अि�तम आदेशको काया��वयन तथा अनगुमन 

गन�, 

 फैसला काया��वयनस�ब�धी के���य �नकायको �पमा काय� गन�, 

 फैसला काया��वयन स�ब�धमा अ���या�यक �नकायह�लाई नी�तगत �नद�शन �दने। 

 

महा�याया�धव�ाको काया�लयलाई भने सं�वधानले नै फैसला काया��वयनस�ब�धी अनगुमन गन� केह� िज�मेवार� 

�दएको छ। नेपालको सं�वधानको धारा १५८(६) अनसुार म�ुा मा�मलाको रोहमा सव��च अदालतले गरेको 

कानूनको �या�या वा ��तपादन गरेको कानूनी �स�ा�तको काया��वयन भए वा नभएको अनगुमन गन� वा 

गराउने कत��य महा�याया�धव�ामा रहने �यव�था छ। जसका ला�ग यस काया�लयले अनसु�धान, मू�या� कन र 

अनगुमन महाशाखालाई िज�मेवार� �दएको छ। सव��च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको �भावकार� 

काया��वयन गन� गराउन महा�याया�धव�ाको काया�लयले स�बि�धत म��ालय, सिचवालय, �वभाग वा 

काया�लयलाई �यानाकष�ण गराउने �ावधान सरकार� व�कलस�ब�धी �नयमावल�, २०५५ ले गरेको छ। 
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म�ुाको अनसु�धान गन� मा� �हर� �शासनको काय� होइन, अ�भय�ुलाई प�ने र �यायालय सम� पेस गन� र 

फैसला भई कसरुदार ठह�रएका �यि�को खोजी गन� काय� प�न �हर� �शासनले गनु�पछ�। यसका ला�ग नेपाल 

�हर�ले आ�नो जनशि�लाई खटाउने, �नद�शन �दने र सोको मू�या� कन गन� काय� गद�छ। 

 

५.३.२ काया��वयन तहका �नकायह� 

खास गर� फैसला काया��वयन गन� �नकाय िज�ला अदालतको तह�सल शाखा हो तर उसले यो काय� 

आव�यकताअनसुार �थानीय �हर�को सहायताबाट गद�छ। देवानी म�ुाको फैसला काया��वयन र फौजदार� 

म�ुाका फैसला काया��वयन गन� त�रका फरक छन।् खास गर� देवानी म�ुाह�मा भएका फैसलामा स�बि�धत 

�यि�ले चासो गर� �नवेदनसाथ तह�सल शाखामा स�पक�  गछ�न ्र �यसमा उ� शाखाले कारबाह� गर� फैसला 

काया��वयन गराइ�द�छ।  

 

तर कसैलाई कैद वा ज�रवाना हनेु गर� भएका फैसलाह�मा भने सरकार आफ� ले चासो गनु�पन� ह�ुछ। य�तो 

कैद वा ज�रवाना लागेका �यि�ह�लाई प�ाउ गर� फैसला काया��वयन गन� िज�मेवार� �थानीय �हर� / तह�सल 

शाखासमेतको संय�ु �यासबाट हुँदै आएको छ। �यायपा�लकाको ते�ो रणनी�तक योजनाबाट �नधा��रत 

काय��मअनसुार बाँक� कैद तथा ज�रवाना असलु गन�का ला�ग केह� िज�लाह�मा िज�ला �यायाधीशको 

संयोजक�वमा फैसला काया��वयन �वशेष अ�भयान प�न स� चालनमा आएको छ। हनु त कैद तथा ज�रवाना 

लागेका �यि�लाई प�ाउ गराउन �यि�ह�ले प�न सूचना �दन वा �वयं प�ाउ गन� स�ने, �यसबापत 

सरकारले परु�कार �दान गन� प�न �ावधान रहेको छ। तर अझै प�न धेरै कैद ज�रवाना असलु गन� बाँक� 

रहेको त�य त�या� कबाट देिखएको छ। 

 

५.४ �यायमा पहुँच अ�भव�ृ�का ला�ग �यायपा�लकाबाट भएका �यासह� 

५.४.१ �यायपा�लकाको प� चवष�य रणनी�तक योजना  

�यायमा पहुँच बढाउनका ला�ग अदालतको सेवाको गणु�तरमा व�ृ� गनु�पन� कुरामा �यायपा�लका अ�सर रहेको 

छ। नी�त र योजना �नमा�ण तथा सेवाको �तर उ� न�त गन�का ला�ग �व�भ� न ��याकलापह� 

�यायपा�लकाअ�तग�त भई आएका छन।् हालस�म �यायपा�लकाका दइुवटा रणनी�तक योजना स�प� न भैसकेका 

छन।् अ�हले ते�ो रणनी�तक योजनाको ते�ो वष� चाल ुछ। यसअिघका योजनाह�ले खास गर� सेवा�दायक 

सं�थाको स�ुढ�करणका काय�ह� ज�तै भौ�तक संरचनाको �वकास, सूचना ��व�ध स� जालको �थापना, सं�थागत 

इकाइको �व�तार ज�ता ��याकलापमा जोड �दएको देिख�छ। तर ते�ो योजनाले �या�यक सशुासन र 

सेवा�ाह�को सहजता र स�ुवधाका ��याकलापह�लाई �ाथ�मकतामा राखेको छ।ते�ो रणनी�तक योजनाले 

�लएका चार ल�यह�म�ये एउटा ल�य �या�यक �णाल�लाई पहुँचयो�य बनाउने रहेको छ। यो ल�य हा�सल 

गन�का ला�ग पाँचवटा रणनी�तह� योजनाले �नधा�रण गरेको छः  

 आ�थ�क �पले �वप� न नाग�रकह�का �नि�त �या�यक सेवामा ला�ने गरेका द�तरुह� पनुरावलोकन 

गर� सलुभ �यव�था गन�, 

 �या�यक काय��व�धलाई सरल बनाउने,  

 अदालतबाट �दान ग�रने कानूनी सहायता �णाल�लाई �भावकार� बनाउने, 
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 मेल�मलाप ���या�ारा �ववाद समाधान गन� �णाल�लाई �भावकार� बनाउने, 

 अदालतका भौ�तक स�ुवधाह� सेवा�ाह�ह�का आव�यकता अन�ुप त�ुयाउने। 

 

५.४.२ �यायमा पहुँच आयोगको �थापना  

�यायमा पहुँचको �वषय �यापा�लकाको �ाथ�मकताको �े� भएकाले अझ सश� �पमा �यायमा पहुँच 

काय��मलाई अगा�ड बढाउन �यायमा पहुँच आयोग नै सव��च अदालतअ�तग�त �थापना भएको छ। यसले 

सेवा�दायक �नकायको साथै सेवा�ाह�को �मता व�ृ� गन� केह� काय��मह� अगा�ड �याएको छ। 

�यायपा�लकाले रणनी�तक योजनाको ल�यसमेतलाई म�यनजर राखी �यायमा पहुँच आयोगमाफ� त �यायमा पहुँच 

अ�भव�ृ�का ला�ग केह� ��याकलापह� स� चालन गरेको छ। जसम�ये केह� म�ुय ��याकलापह� यहाँ 

उ�लेख ग�रएको छः 

(क) सूचना तथा सहायता क�को �थापनाः अदालतमा आउने सेवा�ाह�ह�लाई अदालतबाट �दइने 

सेवाबारेमा सहजीकरण गन� र अदालतस�ब�धी जानकार� �दनका ला�ग सबै अदालतह�मा सूचना 

तथा सहायता क� रािखएको छ। अदालतमा कहाँबाट कसर� सेवा �दइ�छ भ� ने बारेमा 

जानकार� �लन चाहने �यि�ले यस क�मा स�पक�  गरेमा �यहाँका काम�चार�ले सेवा�ाह�लाई 

सहजीकरण ग�र�द�छन।् 

(ख) साना�तना काय�ह� एक घ�टा�भ� स�प� न ग�रनेः अदालतबाट �दइने म�ुा फ��टबाहेकका 

साना�तना काय�ह� १ घ�टाको अव�ध�भ�ै स�प� न गन� गर� अदालतह�मा काम था�लएको छ। 

�न�न काय�ह� अदालतमा सेवा�ाह� आएको १ घ�टा�भ� स�प� न गन� गर� स� चालन भइरहेका 

छन।् सव��च अदालतले �नद�शन गरेअनसुार कुनै कागजको न� कल �दने, पेसी वा ता�रख तो�ने, 

ग�ुकेो ता�रख था�ने थमाउने, वारेसनामा, सकारनामा, स�ब�धी काय�ह�, �मलाप�, पनुरावेदन 

�फता�, तामेल� आ�दको �नवेदन दता� गन�, �लिखत जवाफ वा अ�य �माण कागजात पेस गन�, 

जनुसकैु फुटकर �नवेदन दता� वा दरपीठ गन�, म�ुाको कारबाह�स�ब�धी जानकार� �दने ज�ता 

काय�ह� १ घ�टा�भ� स�प� न गन� गर� सबै अदालतह�मा काम स�ु भएको छ। 

(ग) �नःश�ुक कानूनी सेवा उपल�ध गराउनेः कानूनी सहायता �ा� त गन� नसकेका असहाय, अस�, 

नाबालक, आ�थ�क �पमा �वप� न र थनुवुा �यि�लाई अदालतले वैत�नक व�कलमाफ� त �नःश�ुक 

कानूनी सेवा उपल�ध गराउने गरेको छ। अदालतमा य�ता वैत�नक व�कलले �य�ता �यि�का 

ला�ग �लखत तयार ग�र�दने, अदालतमा बहस पैरवी ग�र�दने तथा कानूनी राय स�लाहसमेत �दने 

काम गद�छन।् सोबापत वैत�नक व�कललाई अदालतले नै पा�र��मक �दएको ह�ुछ, सेवा�ाह�ले 

कुनै पा�र��मक �दन ु पद�न। वैत�नक कानून �यवसायी �नय�ु गन� �योजनका ला�ग सव��च 

अदालतले �नद� िशका प�न पा�रत गर� काया��वयनमा �याएको छ। यस आ�थ�क वष� 

२०७१/०७२ मा सबै अदालतह�मा गर� वैत�नक कानून �यवसायीबाट १,७६९ थान म�ुामा 

�लखत तयार�, ४,२८९ जनालाई परामश� सेवा �दान, ९५९ थान म�ुामा सा�ी पर��ण, ३,९२१ 
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थान म�ुामा बहस, ७४ थान म�ुामा प�को तफ� बाट तारेखमा बसेको र २,१५७ पटक 

कारागारह�मा �मण गर� कैद�ब�द�ह�लाई कानूनी परामश� �दान भएको �थयो।63 

(घ) मोबाइलबाट �नःश�ुक कानूनी सेवा खोजी गन� स�कनेः आ�नो िज�लाको �नःश�ुक कानूनी सेवा 

उपल�ध गराउने वैत�नक कानून �यवसायीको मोबाइल नं. खोजी गन�का ला�ग मोबाइल �योग 

गन� �म�ने गर� एउटा एि�लकेसन बनाएको छ। यसको �योग गरेर कानूनी सहायता आव�यक 

पन� �यि�ले स�बि�धत िज�लाका वैत�नक कानून �यवसायी र अदालतका �े�तेदारको मोबाइल 

नं. खोजी गन� र उनीह�माफ� त आ�ना कानूनी सम�याह� समाधान गराउन स�छन।् 

(ङ) अदालतबाट नै �नवेदनह� तयार ग�र�दनेः अदालतमा पेस गनु�पन� साना �तना �नवेदनह�को ढाँचा 

बनाइ सेवा�ाह�लाई �नःश�ुक उपल�ध गराइएको छ। यी ढाँचाह� सव��च अदालतको 

वेवसाइटमा प�न रािखएको छ। य�ता ढाँचाह� सरल र भन� सिजलो हनेु गर� �नमा�ण ग�रएको 

छ। कुनै सेवा�ाह�ले �नवेदन भन� नस�ने भएमा अदालतका कम�चार�ह� वा अदालतले �नय�ु 

गरेका वैत�नक व�कलले नै य�तो �नवेदन तयार गन� सहयोग गछ�न।् 

(च) �याय खोजी गन� त�रकाबारे जानकार� �दन �नःश�ुक टोल�� न�बरको �यव�थाः अदालतस�ब�धी 

कुनै जानकार� चा�हएमा वा कुनै अ�यायमा परेको कारण �यसको कानूनी उपचार पाउन के 

गनु�पछ� भ� ने जानकार� �लन चाहने वा कुनै उजरु� वा गनुासो गन� चाहने �यि�का ला�ग 

�नःश�ुक टे�लफोन गर� सेवा �लन स�छन।् यसमा फोन गदा� पैसा ला�दैन। गनुासोकता�को 

प�हचान गो�य रह�छ। 

(छ) अदालतमा �ा� त हनेु सेवाबारे उजरु� गन� स�कनेः अदालतबाट �दान हनेु �व�भ� न सेवाह� र 

कामकारबाह�का बारेमा सेवा�ाह�का गनुासाह� भए स�ु न र ती गनुासाह� स�बोधन गन�का 

ला�ग हरेक अदालतमा एकजना गनुासो स�ु ने अ�धकार� तो�कएको छ। सेवा�ाह�ले आ�ना 

गनुासा वा पीर मका�ह� जनुसकैु बेला ती अ�धकार�सम� गएर सनुाउन स�छन।् साथै, 

गो�य�पमा �लिखत उजरु� �दन �म�ने गर� सबै अदालतह�मा उजरु� पे�टका रािखएको छ। 

यसर� �ा� त उजरु� तथा गनुासाह�लाई अदालतले त�ु�त स�बोधन गछ�। गनुासोकता�को 

प�हचान गो�य रह�छ। 

(ज) �धान �यायाधीशको सिचवालयमा उजरु� गन� स�कनेः अदालत�भ� अ�नय�मतता हनु नपाओस ्भनी 

सेवा�ाह�का ला�ग उजरु� गन� �ब�धह� अदालतमा छन।् कुनै प�न अदालत वा �या�यक 

�नकायमा भएको काम कारबाह�का बारेका कुनै प�न कम�चार� वा �यायाधीश�व�� उजरु� गन� 

वा सझुाव �दन परेमा पैसा नला�ने टे�लफोन नं. मा फोन गरेर उजरु� वा सझुाव स�क�छ। 

उजरु�कता�को प�हचान गो�य रािख�छ। आ�थ�क वष� २०७१।७२ मा यस सिचवालयमा 

टे�लफोनबाट ज�मा १८२ र �लिखत �पमा ११२ थान उजरु� तथा गनुासा आएका �थए।64 

(झ) प�हलो पटक अदालत आउने सेवा�ाह�का ला�ग परामश� सेवाः �यायपा�लकाको ते�ो रणनी�तक 

योजनाले अदालतमा प�हलो पटक आउने सेवा�ाह�ह�लाई अदालतका कम�चार�ह�ले म�ुाको 

                                                           
63  सव��च अदालतको बा�ष�क ��तवेदन २०७१/०७२, प.ृ २१ 

64  सव��च अदालतको बा�ष�क ��तवेदन २०७१/०७२, प.ृ २२ 
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���या, ���याका ला�ग ला�ने समय आ�दका बारेमा जानकार� �दने गद�छन।् यसबाट म�ुाको 

कारबाह�का बारेमा सेवा�ाह�मा रहेको अ�योल ह�ने अपे�ा ग�रएको छ। 

(ञ) �यायाधीशसँग भेटघाटको �यव�थाः सबै अदालतह�मा म�ुाको चापअनसुार सामा�यतयाः 

म�हनाको १ पटक म�ुाका प�ह�ले �यस अदालतका �यायाधीशसँग साम�ुहक �पमा भेटेर 

आ�ना सम�याह� सनुाउन पाउँछन।् खास गर� अदालतबाट �दइएको सेवाको �तर, सधुार 

गनु�पन� �वषयह�, कुनै कम�चार�बाट अनिुचत �यवहार भएको भए ती कुराह�समेत �यायाधीशलाई 

बताउन पाउँछन।् सेवा�ाह�को सझुावको आधारमा अदालतमा �शास�नक सधुारह� ग�र�छ। 

आ�थ�क वष� २०७१/७२ मा पनुरावेदन अदालतअ�तग�त १३३ र िज�ला अदालतअ�तग�त ५२३ 

वटा य�ता काय��म स�प� न भएका �थए।65 

(ट) सरकार� कामकाजको भाषा नब�ुनेका ला�ग दोभाषकेो सेवाः अदालतको इजलासमा हनेु बयान 

बकप� ज�ता ���यामा �योग हनेु भाषा नब�ुने प� वा असमथ� प�को सा�ीलाई उनीह�ले 

ब�ुने भाषामा सेवा �दनका ला�ग सबै अदालतमा �नःश�ुक दोभाषकेो सेवा उपल�ध गराइएको 

छ। यसका ला�ग सव��च अदालतले �नद� िशका बनाई सबै अदालतह�मा पठाउनकुा साथै 

दोभाषकेो पा�र��मकका ला�ग बजेटको प�न �यव�था गरेको छ। 

(ठ) एस.एम.एस.सेवाः सव��च अदालत वा पनुरावेदन अदालतमा चलेको म�ुाको कुनै प�ले आ�नो 

म�ुाको कारबाह� कुन अव�थामा छ भ� ने बारेमा वा पेसी वा तारेख क�हले छ भ� ने बारेमा 

जा� न चाहेमा मोबाइलबाट मेसेज पठाएर जानकार� पाउन स�ने �यव�था �मलाइएको छ। 

अदालतबाट नै �य�तो जानकार� पठाइ�दन म�ुाका प�ले अनरुोध गरेमा अदालतले प�न �नय�मत 

�पमा �य�तो जानकार� मोबाइलमाफ� त मेसेजबाट �दने गछ�। आ�थ�क वष� २०७१।७२ मा 

कूल ५,८९३ म�ुाका सेवा�ाह�ले ६६,५५७ एस.एम.एस. सेवा �ा� त गरेको पाइएको छ।66 

(ड) आफूलाई पायक पन� अदालतबाट तारेख �लने �यव�थाः आ�नो म�ुा टाढाको अदालतमा 

च�लरहेको अव�थामा प�ले ता�रख �लन �यहाँस�म जान नचाहेमा उसले आफूलाई पायक पन� 

अदालतबाट प�न ता�रख �लन पाउने गर� अदालतह�मा �यव�था �मलाइएको छ। 

(ढ) वेवसाइटबाट म�ुाको अव�थाबारेमा जानकार� पाउन स�कनेः सव��च अदालतको वेवसाइटमा सबै 

तहका अदालतह�को म�ुाको दै�नक तथा सा� ता�हक पेसी �कािशत ह�ुछ। आ�नो म�ुा कुन 

इजलासमा क�त �मस� �यामा परेको छ भ� ने कुरा तथा म�ुाको कारबाह�मा के न�तजा भयो 

भ� ने कुरा सेवा�ाह�ह�ले इ�टरनेटबाट नै थाहा पाउन स�छन।्  

(ण) म�ुामा प�ह�बीचमा मेल�मलाप गन� स�कनेः अदालतमा म�ुाको कारबाह�को अि�तम फैसला 

हुँदास�म खच� र समय ला�ने तथा प�ह�बीच स�ब�ध �ब�न स�ने भएकाले अदालतमा चलेका 

खास गर� �यि�वाद� भएका म�ुाह� आपसमा छलफल गरेर �म�न प�ह�लाई �ो�साहन 

ग�र�छ। यसर� मेल�मलापका ला�ग छलफल गराउन हरेक अदालतमा मेल�मलाप गराउने 

                                                           
65  सव��च अदालतको बा�ष�क ��तवेदन २०७१/०७२, प.ृ २३ 

66  सव��च अदालतको बा�ष�क ��तवेदन २०७१/०७२, प.ृ २२ 
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ता�लम �लएका मेल�मलापकता�ह� ह�ुछन।्म�ुाका प�ह�ले मेल�मलापकता� छा� न पाउँछन।् 

म�ुाका प�ह�ले आफूले छानेका मेल�मलापकता�ह�सम� आपसमा छलफल गरेर आ�नो 

म�ुाको फैसला आफ�  गन� स�छन।् आ�थ�क वष� २०७१/०७२ मा देशभ�रका अदालतह�मा 

ज�मा ९,२२७ थान म�ुाह� मेल�मलाप के��मा मेल�मलापका ला�ग पठाइएकामा १,६४६ थान 

म�ुाह�मा �ववादका प�ह�बीच सहम�त हनेु गर� मेल�मलाप भएको छ।67 

(त) अदालतका काम कारबाह�बारे �नगरानीको �ब�धः सव��च अदालतको अनगुमन महाशाखाले 

देशभ�रका अदालतह�मा के कसर� काम भएको छ, सेवा�ाह�लाई झ�झट हनेु कुनै काम भएको 

छ �क, कह�� अ�नय�मतता भएको छ �क भ� ने ज�ता �वषयको �व�भ� न मा�यमबाट अनगुमन 

ग�ररहेको ह�ुछ। कह�� कुनै कमजोर� देिखएमा त�ु�त स�बोधन गन� ग�रएको छ। 

(थ) अदालतले �दने सेवा, ला�ने समय र द�तरुबारे जानकार� पाउने त�रकाः अदालतको 

कामकारबाह�का �ममा �नवेदन गन� �थान, अ�धकार�, ला�ने समय र द�तरुह� तथा काम 

समयमा नभएमा गनुासो स�ु ने अ�धकार� आ�दबारेमा �प� ट �पमा लेखेर हरेक अदालतमा सबैले 

दे� ने गर� टाँ�गएको ह�ुछ। यसलाई नाग�रक बडाप� भ�न�छ। 

(द) अदालतको फैसलाबाट कैद ज�रवाना लागेका �यि� प�ाउ गरेमा �ो�साहन रकम �दइनेः 

अदालतबाट भएका फैसलाह�को काया��वयनलाई �भावकार� बनाउन कैद, ज�रवाना वा सरकार� 

बाँक� �तन� बझुाउन पन� �यि� प�ाउ गर� �याउने वा ज�रवाना असलु गर� �याउने �यि�, 

कम�चार� वा सं�थालाई �ो�साहन�व�प असलु गर� �याएको ज�रवाना रकमको २५ ��तशत र 

��त १ म�हना कैदबापत � १५०। का दरले परु�कार �दने �यव�था छ।68 सजाय पाउने 

�यि� आफ�  फैसला भएको ६० �दन�भ� अदालतमा आएमा तो�कएको सजायमा केह� छुट �दने 

�ावधान प�न रहेको छ।69 

(ध) समदुायमा अदालत काय��मः अदालतले �दने सेवा, म�ुाको कारबाह� ���यालगायतका �वषयमा 

समदुायका �यि�लाई जानकार� गराउन तथा अदालतका बारेमा समदुायका �यि�ह�को धारणा 

ब�ुन �व�ालय, सामािजक सं�था वा समदुायका �यि�ह�सँग अदालतह� समयसमयमा छलफल 

गन� गछ�। यस अवसरमा �यहाँका �यि�ह�ले अदालतबारेका आ�ना �वचारह� खलेुर �य� 

गन� पाउँछन ् र अदालतले आ�ना काम कारबाह�ह�मा सधुार �याउन यसबाट म�त प�ुछ। 

आ�थ�क वष� २०७१।७२ मा पनुरावेदन अदालतह�मा ४३ र िज�ला अदालतह�मा २१६ 

वटा �या�यक वा� पहुँच काय��म स� चालन भएका �थए। 

(न) �वेि�छक (Pro bono) कानूनी सेवाको तयार�ः अस�म प�लाई �वेि�छक �पमा �नःश�ुक 

कानूनी सेवा उपल�ध गराउन चाहने कानून �यवसायीह�को प�हचान गन� र स�बि�धत बार 

इकाइह�सँग सहकाय� गर� अदालतमा य�तो सेवा उपल�ध गराउनका ला�ग कानून 

                                                           
67  सव��च अदालतको बा�ष�क ��तवेदन २०७१/०७२, प.ृ २१। 

68  िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२, �नयम ७०(४)। 

69  मलुकु� ऐन, द�डसजायको, ४१क। 
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�यवसायीह�सँग छलफल भइरहेको छ। यस सेवाबाट असमथ� �यि�ले �नःश�ुक कानून 

�यवसायीको सेवा पाउनकुो साथै कानून �यवसायको सामािजक मया�दा अझ ब�न जानेछ। 

(प)  �यायमा पहुँचस�ब�धी अ�ययनः नेपाल� समाजमा अ�याय भएको अव�थामा प�न �यायको खोजी 

गन� नस�नकुा कारणह� प�हचान गर� �यसको �नराकरण गन� उपायह� प�हचान गन�का ला�ग 

सव��च अदालतले �यायमा पहुँचस�ब�धी �व�भ� न �वधाह�मा अ�ययन ग�ररहेको छ। 

अ�ययनबाट आएका सझुावह� काया��वयन गर� �यायमा पहुँच अ�भव�ृ� गन� ल�य 

�यायपा�लकाले �लएको छ। 

 

५.५ �यायपा�लकामा म�हला जनशि�  

नेपालको �यायपा�लकामा म�हला जनशि�को स� �या अ�य�त �यून छ। ३३८ �यायाधीशम�ये ज�मा ८ जना 

म�हला �यायाधीश छन ् भने ५२२ जना अ�धकृत कम�चार�म�ये ज�मा ४० जना म�हला अ�धकृतह� 

�यायपा�लकामा काय�रत रहेका छन।् यसबाहेक राजप� अनि� कत‚ �ेणी�वह�न कम�चार� र करार सेवा समेत 

गर� ज�मा ३७८० भएकोमा यसम�ये म�हलाको य�कन स� �या उपल�ध हनु सकेन। तर यस वग�मा प�न 

म�हलाह�को स� �या तलुना�मक �पमा कम छ। �यायपा�लकामा रहेका जनशि�स�ब�धी �ववरण तलको 

ता�लकामा ��ततु ग�रएको छ। 

ता�लका नं. ५.१: �यायपा�लकामा काय�रत जनशि�को �ववरण 

अदालतह� �यायाधीश �विश� ट 

�ेणी 

रा.प. �थम रा.प. ��तीय रा.प. ततृीय रा.प.

अनं 

अ�य 

कम�चार� 

करार ज�मा 

म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला / 

प�ुष 

म�हला / प�ुष म�हला / 

प�ुष 

सव��च अदालत ३ 17 0 2 0 4 4 68 11 33 146 33 110 ४३१ 

पनुरावेदन 

अदालत  

4 77 0 0 0 13 0 16 17 160 315 154 152 ९०८ 

िज�ला अदालत  1 236 0 0 0 0 0 24 4 133 1647 530 582 ३१५७ 

अ�य अदालत 

तथा 

�यायाधीकरणह�  

0 0 0 0 2 5 1 10 1 14 70 24 17 १४४ 

ज�मा  ८ ३३० ० २ २ २२ ५ ११८ ३३ ३४० २१७८ ७४१ ८६१ ४६४० 

�ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०७१।७२ र सव��च अदालतको �शासन महाशाखाको �म�त 2073।४।१ को त�या� क 

अनसुार। 
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५.६ म�हला प� भएका म�ुाह�को फ��टको ि�थ�त  

म�हला प� हनेु म�ुाह� क�तपय स�पि�स�ब�धी छन ् भने क�तपय म�हलाको िजउ�यानमा�थ अ�त�मण 

ग�रएका �वषयस�ब�धी छन।् िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालतह�मा म�हलास�ब�धी म�ुाह�को फ��ट 

अव�था स�तोषजनक देिख�छ। तर सव��च अदालतमा भने य�ता म�ुाह� धेरै कम मा�ामा फ��ट भएका 

छन।् िज�ला अदालतह�मा प�न म�हलास�ब� भएका अ� म�ुाह�को तलुनामा अंश, मानाचामल तथा घरेल ु

�हंसास�ब�धी म�ुाह� कम फ��ट हनेु गरेको देिख�छ। सव��च अदालतमा भने �व�मान फ��ट अव�थामा 

सधुार गनु� अ�नवाय� भइसकेको छ। नेपालका अदालतह�मा पन� गरेका म�हलास�ब�धी म�ुामा आ�थ�क वष� 

२०७१/०७२ मा भएको फ��ट अव�थास�ब�धी �ववरण तलको ता�लकामा उ�लेख ग�रएको छ। 

 

ता�लका नं. ५.२: अदालतह�मा म�हलास�ब�धी म�ुाको फ��टको अव�था 

म�ुाको नाम फ��ट ��तशत 

िज�ला अदालत पनुरावेदन अदालत  सव��च अदालत 

नाता कायम ९२.७६ ७३.५८ १८.७५ 

स�ब�ध �व�छेद ७९.५० ६९.३२ ४०.० 

जबज��ती करणी ७३.५६ ७२.२९ १७.९५ 

बह�ुववाह ७०.१४ ७१.२७ २०.५६ 

िजउमा�ने बे�ने तथा मानव बेच�बखन ६७.४२ ६९.९६ १६.२२ 

गभ�पतन ६३.४१ ६२.७९ ३३.३३ 

अंश ६३.९५ ६०.८७ २४.३८ 

मानाचामल ५९.४८ ७२.५२ ३०.१८ 

अपहरण तथा शर�र ब�धक ६४.७७ ६४.७२ ७.८९ 

घरेल ु�हंसा ५८.३७ ५३.१९ ०.० 

�ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०७१।७२। 

 

५.७= म�ुाको कारबाह�मा अपनाइने ���यामा लागेको समयाव�ध  

अ�यायमा परेर �यायको खोजी गन�मा अपनाइने ���या समा� त भई न�तजा हा�सल हनुमा ला�ने गरेको समय 

�यायमा पहुँचका �ि� टले �नकै मह�वपूण� ह�ुछ। य�ता ���यामा समय बढ� लागेमा यसले खच� बढाउने, 

सेवा�ाह�लाई हतो�सा�हत गन� तथा क�हलेकाह� � सेवा�ाह�ले �ा� त गरेको न�तजा नै असा�द�भ�क हनु स�ने 

अव�था आउँछ। क�तपय म�ुाको कारबाह� प�हलो तहको अदालतबाट नै टुि� गने भए प�न क�तपय म�ुामा 

पनुरावेदन तह र सव��च अदालतको तहस�म प�न म�ुाको कारबाह� च�लरहेको ह�ुछ। हाल स�ु िज�ला 

अदालतको तहमा र पनुरावेदन अदालतको तहमा म�ुाको कारबाह� टु� गो ला�न �य�त धेरै समय लागेको 

छैन। िज�ला अदालतह�मा ६२.६८ ��तशत र पनुरावेदन अदालतह�मा ८४.२९ ��तशत म�ुाह� १ वष��भ�ै 

समा� त भएका छन।् १८ म�हना अव�ध नाघेका म�ुाको स� �या िज�ला अदालतह�मा ४.६७ ��तशत र 

पनुरावेदन अदालतह�मा ३.६५ ��तशत मा� छ। तर सव��च अदालतमा भने परुाना म�ुाको स� �या 



64 म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी अ�ययन ��तवेदन‚ २०७२ 

 

अ�वाभा�वक �पमा व�ृ� भएको अव�थाले गदा� �याय महँगो मा� हैन ज�टल प�न हुँदै गएको अव�था छ। 

�व�भ� न तहका अदालतह�मा आ�थ�क वष� २०७१/०७२ मा म�ुाको फ��ट हनुका ला�ग लागेको समयाव�ध 

र बाँक� म�ुाको अव�थाबारेमा तलको ता�लकामा ��ततु ग�रएको छः 

 

ता�लका नं. ५.३: अदालतह�मा म�ुा फ��ट हनुका ला�ग लागेको समयाव�ध र बाँक� म�ुाको अव�था 

अदालत म�ुाको 

अव�था 

ज�मा म�ुा १ वष�भ�दा 

कम 

��तशत १२ देिख १८ 

म�हनाका 

��तशत १८ 

म�हना 

नाघेका 

��तशत 

िज�ला 

अदालत  

फ��ट 77,540 47,346 62.68 13,638 18.05 14,566 19.28 

बाँक� 39,251 33,290 84.81 41,29 10.52 1,832 4.67 

पनुरावेदन 

अदालत  

फ��ट 40,323 33,987 84.29 3,318 8.23 3,018 7.48 

बाँक� 15,466 13,987 90.44 714 4.62 565 3.65 

सव��च 

अदालत  

फ��ट 6,448 2,249 34.88 654 10.14 3,545 54.98 

बाँक� 21,827 7,967 36.50 2,516 11.53 11,344 51.97 

�ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०७१।०७२ 

ज�मा वा�ष�क लगत िज�ला अदालतमा १,१४,४९१ पनुरावेदन अदालतमा 55,569 र सव��च अदालतमा 28,275 रहेको �थयो।  
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भाग६  

 
 

अ�ययनबाट �ा� त सूचना तथा त�या� कको 

�व� लेषण 
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भाग छ 

 

अ�ययनबाट �ा� त सूचना तथा त�या� कको �व� लेषण 

 

औपचा�रक �याय �णाल�मा म�हलाको �यायमा पहुँचको अव�थालाई �भा�वत गन� त�वह� धेरै छन।् ��ततु 

अ�ययनमा �यसम�येका �मखु त�वह�को बारेमा सव��ण गर� त�या� क स� कलन ग�रएको छ। यस 

सव��णमा �व�भ� न �कारका उ�रदाताम�ये केह� म�हला उ�रदाताह� म�ुाका प�ह� नै �थए भने केह� म�हला 

उ�रदाताह� प� नभएका प�न �थए। �य�तै �मखु सूचनादाताका �पमा खास गर� �याय �दायक �नकायमा 

संल�न पदा�धकार�ह�लाई छनोट ग�रएको �थयो। �यसैले यस प�र�छेदमा ��ततु हनेु त�या� कको �व� लेषणमा 

नेपालमा म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी सव�साधारण म�हलाको �ि� टकोणको साथै सेवा�ाह� म�हलाह�को 

अनभुव, सेवा �दायक अ�धकार�को �यवहार र धारणा, िज�ला अदालतको अवलोकन र लि�त समूहको 

छलफलबाट सूचना तथा त�या� कको �व� लेषण ग�रएको छ। 

 

६.१ म�ुाका प� नभएका म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी �ि� टकोण 

६.१.१ �यायको खोजी गन�का ला�ग ला�ने खच� 

�याय हा�सल गन�का ला�ग �व�भ� न खालका खच� ला�छः ज�तै, यातायातका ला�ग, कानून �यवसायीको सेवाका 

ला�ग, सेवा�दायक �नकायमा �तनु�पन� द�तरुका ला�ग आ�द।य�ता खच�ह� क�हलेकाह� � कानूनले तोकेभ�दा बढ� 

प�न बझुाउन ुपन� अव�था आउने गनुासो प�न स�ुनएको छ। कानूनी कारबाह�का स�दभ�मा ला�ने खच� बढ� 

भएमा वा सेवा�ाह�को आ�थ�क अव�था कमजोर भएमा �यायमा पहुँचमा अवरोध पैदा ह�ुछ। म�हलाको �यायमा 

पहुँचलाई �भा�वत गन� त�वको स�ब�धमा अ�ययनबाट �न�न �वषयह� सा�द�भ�क देिखएका छन:् 

  

(क) �ल� गको आधारमा प�रवारको घरमूल�को �वभाजनः प�रवारका आ�थ�क �ोतमा�थ घरमूल�को �नय��ण 

ह�ुछ। �� न सो�धएका १४९७ उ�रदाताम�ये क�रब ७७ ��तशत म�हलाको घरमा घरमूल� प�ुष भएको 

पाइयो भने २३ ��तशत म�हलाको घरमा घरमूल� म�हला भएको पाइयो। यसबाट अ�धकांश म�हलाह� 

आ�थ�क�पमा पराि�त हनुपन� अव�थामा रहेको देिखएको छ। यस त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 
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चाट� नं. ६.१.1: �ल� गको आधारमा प�रवारको घरमूल�को �वभाजन

 
 

(ख) �यि�गत आ�दानी र �यायमा पहुँचबीचको स�ब�धः आ�दानी कम भएका �यि�लाई �या�यक ���यामा 

ला�ने खच� जटुाउन मिु�कल ह�ुछ। आ�थ�क स�प� नता शि�को आधार हनेु भएकाले कम आय हनेु �यि�मा 

िश�ाको अभाव हनेु र अ� खालका �मताका आधारह�बाट प�न वि� चत हनेु जोिखम रह�छ। �� न सो�धएका 

उ�रदाता म�हलाम�ये वा�ष�क आ�दानी �. ४०,०००। भ�दा कम भएका म�हला 1४.६ ��तशत भएको 

देिखएको छ भने � ४०.००० देिख � १,००,०००। स�म वा�ष�क आ�दानी हनेु म�हला स� �या ३४.७ 

��तशत देिखएको छ। वा�ष�क �. १,००,०००। भ�दा बढ� आ�दानी हनेु म�हला ५०.७ ��तशत भएको 

देिख�छ। यसबाट उ�रदाताम�ये क�रब आधा म�हलाह�को वा�ष�क आय �.१,००,०००। भ�दा कम रहेको 

देिख�छ। यस त�या� कलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ: 

 

ता�लका नं. ६.१.१: म�हलाको �यि�गत वा�ष�क आ�दानी  

�. सं. आ�दानीको सीमा आ�दानी 

(��तशतमा) 

१ वा�ष�क � ४०,००० स�म १४.६ 

२ वा�ष�क � ४०,००१ देिख � १००,००० स�म ३४.७ 

३ वा�ष�क � १००,००० देिख मा�थ ५०.७ 

 

(ग) अ�याय हुँदा म�हलाले उजरु� नगन� म�ुय कारणह�ः म�हलाह� अ�याय हुँदा प�न सहेर ब�छन ्र उजरु� 

गद�नन ्भ� ने गनुासो छ।यस आधारमा म�हलाह� �कन उजरु गद�नन ्भ� ने कारणको बारेका सो�धएको �� नमा 

सबैभ�दा धेरै ��तशतले आ�थ�क अभावलाई कारण मानेका छन।् १२.७ ��तशतले आ�थ�क अभाव, १२.१ 

��तशतले पीडकबाट बढ� �हंसा हनेु डर, ११.२ ��तशतले उजरु� गन� �थानको अ�ानतालाई उजरु� नगनु�का 

कारण मानेका छन।्यसस�ब�धी �व�ततृ त�या� क अनसूुची ३ मा र सि� �� त त�या� कलाई तलको चाट�मा 

��ततु ग�रएको छः 

७७% 

२३% 

प�ुष म�हला 
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चाट� नं ६.१.२: अ�याय हुँदा म�हलाले उजरु� नगन� म�ुय कारणह� 

 
 

(घ) �यि�गत आ�दानी र �यायमा पहुँचमा हनेु अवरोधबीचको स�ब�धः �य�तै वा�ष�क ४०,००० भ�दा कम 

आय हनेु उ�रदाता म�हलाह�म�ये ५२.८ ��तशतले �यायमा अवरोध छ भ� ने मा�दछन।् ४०,००० देिख �. 

१,००,००० स�म आय हनेु म�हलाह�म�ये ४४.५ ��तशतले र �. १,००,०००। भ�दा बढ� वा�ष�क आय 

हनेुम�ये ३३.८ ��तशतले �याय पाउनमा अवरोध भएको महससु गरेको पाइएको छ। �यसैगर� �यायमा 

अवरोध महससु नगन�ह�म�ये �. १,००,००० भ�दा बढ� वा�ष�क आय भएका म�हलाह� सोभ�दा कम आय 

भएका म�हलाह�को तलुनामा बढ� छन।् यसबाट आ�दानी बढ� हनेु म�हलाले �याय पाउनका ला�ग कम 

अवरोध भएको ठा� ने र कम आय भएका म�हलाले �याय पाउनका ला�ग बढ� अवरोध महससु गन� गरेको 

देिख�छ। यस त�या� कलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.१.३: �यि�गत आ�दानी र �यायमा पहुँचमा हनेु अवरोधबीचको स�ब�ध  

 
 

७.० ७.३ ७.९ ८.२ 
९.७ 

११.२ 
१२.१ १२.७ 

०.० 
२.० 
४.० 
६.० 
८.० 

१०.० 
१२.० 
१४.० 

सेवा�दायक 

टाढा भएको 

���याको 

ज�टलता 

न�तजामा 

अ�व�ास 

इ�जत जाने 

डर 

प�छ गर�ला 

भनेर 

उजूर� गन� 

ठाउँको 

अ�ानता 

�पडकबाट 

बढ� �हंसा 

हनेु डर 

आ�थ�क 

अभाव 

०. 

१०. 

२०. 

३०. 

४०. 

५०. 

६०. 

अवरोध महससु गन� अ�लअ�ल अवरोध महससु गन� अवरोध महससु नगन� 

५२.८ 

१४.६ 

३२.६ 

४४.५ 

१८.८ 

३६.७ 
३३.८ 

२३.७ 

४२.५ 

वा�ष�क �. 

४०,००० 

स�म 

वा�ष�क �. 

४०,००१ देिख 

१,००,००० 

स�म 

वा�ष�क �. 

१,००,००० 

भ�दा वढ� 
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(ङ) �याय हा�सल गन�मा आ�थ�क अव�थाको �भावः �याय �दायक सं�थास�म प�ुनका ला�ग चा�हने यातायात 

खच�, अदालतमा ला�ने द�तरु, कानून �यवसायीका ला�ग चा�हने खच� �याय पाउनमा रहेका बाधक 

त�वह�म�ये पछ� वा पद�न भ� ने �� नमा ९०.७ ��तशत म�हलाले पछ� भ� ने उ�र �दएका छन।् �य�तै सासू 

ससरुा प�तलगायत प�रवारको अ�य सद�यमा आ�थ�क �पले भर पनु�पन� अव�थाले �याय पाउनमा बाधा पछ� वा 

पद�न भ� ने �� नमा ८०.९ ��तशत म�हलाले पछ� भ� ने उ�र �दएका छन।् यस त�या� कलाई तलको चाट�मा 

देखाइएको छ: 

चाट� नं. ६.१.४: �याय हा�सल गन�मा आ�थ�क अव�थाको �भाव 

 
 

(च) पी�डत म�हलाको स� �या र �यायको मागको अव�था : यस अ�ययनका �ममा १४९७ जना म�ुाका प� 

नभएका म�हलाह�म�ये ३४.७ ��तशतले म�हला भएकै कारण �याय पाउन अवरोध रहेको महससु गरेको 

जनाए भने २०.० ��तशतले अ�लअ�ल अवरोध रहेको महससु गरेको जनाए। प�छ�लो एक वष� अव�धमा यी 

म�हलाह�म�ये ८.३ ��तशत म�हलाले �हंसा वा अ�याय भएको वा कुनै कानूनी अ�धकारको हनन ्भएको बताए 

भने ९१.७ ��तशत म�हलाले अ�धकारको हनन ्नभएको बताएका छन।् कानूनी सम�या वा अ�यायमा परेका 

यी ८.३ ��तशत म�हलाह�म�ये २७.६ ��तशत म�हलाह�ले मा� कानूनी उपचारका ला�ग �याय �दायक 

�नकायमा उजरु� �दएको बताए। ७२.४ ��तशत म�हलाह� �हंसा, �वभेद वा अ�याय सहेर ब�नकुा पछा�ड 

�व�भ� न कारणह� रहेको उ�रदाता म�हलाह�ले उ�लेख गरेका छन:् ज�तै �याय पाइने कुरामा �व� वास 

नभएकाले, समदुायमा नै मेल�मलाप गन� स�भावना भएकाले, आ�नै लो�ने वा आफ�तलाई के म�ुा �दने भ� ने 

सोच, आफूलाई अ�याय भएको भ� ने थाहा नै नभएकाले आ�द ज�ता कुराले गदा� �याय �दायक �नकायमा 

उजरु� न�दएको बताए। यस त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 
 
 
 
 

आ�थ�क अभाव (यातायात खच�, 

अदालतको द�तरु, कानून 

�यवसायीको खच�)  

आ�थ�क पर�नभ�रता (प�रवारको 

सद�यमा भर पनु� पन� अव�था 

ज�तै �ीमान. सास ुससरुा) 

90.7

८०.९ 

आ�थ�क अभाव (यातायात खच�, अदालतको द�तरु, कानून �यवसायीको खच�)  

आ�थ�क पर�नभ�रता (प�रवारको सद�यमा भर पनु� पन� अव�था ज�तै �ीमान. सास ुससरुा) 
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चाट� नं. ६.१.५: म�हला भएकै कारण �याय पाउन अवरोध रहेको महससु गन� म�हलाको ��तशत 

 
 

 

चाट� नं. ६.१.६: म�हलाको कानूनी अ�धकारको हनन ्हुँदा कानूनी उपचारका ला�ग उजरु गन� म�हलाको ��तशत 

 
 

(छ) �या�यक �नकायबाट �याय पाउन अवरोध: �याय �दायक �नकायह� (अदालत, �हर�, िज�ला �शासन 

काया�लय, गा.�व.स., नगरपा�लका) का बारेमा आ�धकांश म�हलाह� (७१ देिख ८२ ��तशत स�म) मा सामा�य 

जानकार� रहेको पाइए ताप�न ती �नकायह�बाट �याय पाउनमा अवरोध रहेको धारणा २९ देिख ४० 

��तशतस�म म�हलाह�मा रहेको देिखयो। �या�यक �नकायह�बाट �याय पाउन सहज नरहेको भ� ने 

म�हलाह�को आम धारणा प�न �हंसा वा अ�यायबाट पी�डत म�हलाह�ले कानूनी उपचार नखो�नकुो एक कारण 

रहेको यस अ�ययनले देखाएको छ। यस त�या� कलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ: 

३४.७ 

२०.० 

४५.३ 
अवरोध महससु गरेको   

अ�लअ�ल अवरोध महससु 

गरेको   

अवरोध महससु नगरेको  

२७.६ 

७२.४ 

०. 

१०. 

२०. 

३०. 

४०. 

५०. 

६०. 

७०. 

८०. 

उजरु गन�    उजरु नगन�  
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ता�लका नं ६.१.२: �या�यक �नकायबाट �याय पाउन अवरोधको अव�था 

�नकायह� अवरोध छ अवरोध छैन थाहा छैन 

अदालत 29.0 46.9 24.1 

�हर� काया�लय 40.0 40.0 20.0 

�शासन काया�लय 35.1 39.2 24.7 

�थानीय �नकाय (गा.�व.स./नगरपा�लका) 30.7 44.3 25.0 

अ�य अ���या�यक �नकाय 25.5 26.8 47.7 

म�हला तथा बालबा�लका काया�लय 15.0 50.6 35.4 

म�हला आयोग 11.5 43.9 44.6 

मेल�मलाप के�� 11.1 37.8 51.1 

एक �ार सेवा के�� 8.1 15.6 76.3 

 

६.१.२ म�ुाको कारबाह�मा अपनाइने ���या र काय��व�ध 

 �याय �न�पण गन� काय�का स�दभ�मा �वाभा�वक �पमा केह� ���याह� पूरा गनु�पन� ह�ुछ। तर ती ���याह� 

लामो समय ला�ने खालका वा झ�झ�टला छन ् भने �यसले �यायका आका��ीह�लाई हतो�सा�हत गछ� र 

�यसले अ�नय�मतताको स�भावनालाई प�न बढाउँछ। खास गर� अदालतको कारबाह�मा अपनाइने ���याह� 

ज�टल छन ् भ� ने गनुासो आउने गरेको छ। यसको सधुारका ला�ग देवानी तथा फौजदार� �वषयका नयाँ 

काय��व�ध सं�हता म�यौदा भएर संस� को �वचाराधीन रहेको अव�था प�न छ। केह� समययता खास गर� म�हला 

प� भएका म�ुाका कारबाह�ह�लाई सरल र म�हला मै�ी बनाउने �यास�व�प �नर�तर सनुवुाइ, ब�द 

इजलासमा सनुवुाइ र म�हला पी�डत भएका म�ुाको कारबाह�मा गोपनीयता ज�ता ���याको स�ुआत भएका 

छन।् यसस�ब�धमा म�ुाको प� नभएका म�हलाको �ि� टकोण तल (क) देिख (घ) स�मका बुदँामा ��ततु 

ग�रनकुा साथै उनीह�ले �यायमा पहुँचका बाधक त�वको बारेको �य� गरेका �वचारस�ब�धी त�या� क 

अनसूुची ४ मा उ�लेख छ। 

(क) कानूनी �ावधानको अपया�� तताः �व�मान कानून अ�या� त भएको कारण म�हलाका ला�ग �याय 

पाउनमा बाधा परेको अव�था छ छैन भ� ने �� नमा ५१.५ ��तशत म�हलाले छ भ� ने उ�र �दएका 

छन।् �यसैले यी म�हलाको �वचारमा कानूनको �ावधानको अ�या� तता �यायमा पहुँचका ला�ग बाधक 

त�व हो। यस त�या� कलाई चाट� नं. ६.१.७ मा देखाइएको छ। 

(ख) झ�झ�टलो अदालती ���याः अदालतमा अपनाइने ���याह� झमेलापूण� भएको कारणले म�हलालाई 

�याय पाउनमा बाधा परेको अव�था छ छैन भ� ने �� नमा ७६.१ ��तशत म�हलाले छ भ� ने उ�र 

�दएका छन।् अ� त�वको तलुनामा झ�झ�टलो अदालती ���यालाई धेरै म�हलाले �यायमा पहुँचका 

ला�ग बाधक त�व मानेको देिख�छ। यसस�ब�धी तलुना�मक त�या� क यस त�या� कलाई तलको 

चाट� नं. ६.१.७ मा देखाइएको छ: 
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(ग) अदालतको काम कारबाह�मा म�हलालाई �ाथ�मकताः अदालतमा हनेु काम कारबाह�मा म�हलालाई 

�ाथ�मकता न�दएको कारणले म�हलालाई �याय पाउनमा बाधा परेको अव�था छ छैन भ� ने �� नमा 

५६.३ ��तशत म�हलाले छ भ� ने उ�र �दएका छन।् यसस�ब�धी तलुना�मक त�या� क यस 

त�या� कलाई तलको चाट� नं. ६.१.७ मा देखाइएको छ: 

(घ) अदालतको काम कारबाह�मा �योग हनेु भाषाः अदालतमा हनेु काम कारबाह�मा �योग हनेु गरेको 

भाषाको कारणले म�हलालाई �याय पाउनमा बाधा परेको अव�था छ छैन भ� ने �� नमा ५७.० 

��तशत म�हलाले छ भ� ने उ�र �दएका छन।् यसस�ब�धी तलुना�मक त�या� क यस त�या� कलाई 

तलको चाट� नं. ६.१.७ मा देखाइएको छ:  

 

चाट� नं. ६.१.७: म�ुाको कारबाह�मा अपनाइने ���या र काय��व�धको अव�था  

 
 
 

6.१=३ शैि�क अव�था र कानूनी ���याको बारेमा जानकार�को अव�था 

नेपालमा अझै प�न धेरै मा�नसह� �नर�र छन।् �यसमा प�न म�हलामा िश�ाको �तरमा कमी छ। कानूनी 

���या िशि�त �यि�का ला�ग प�न ब�ुन सिजलो छैन। िश�ाको अभाव वा म�ुा ���याबारे जानकार�को 

कमीले गदा� म�हलाह�ले �याय हा�सल गन� स�दभ�मा अझ बढ� क�ठनाइ महससु गरेका देिखएको छ। 

यसस�ब�धी अव�थालाई तल (क) देिख (च) स�मका बुदँामा ��ततु ग�रएको छ। 
 

(क) उ�रदाता म�हलाको शैि�क �तरः सव��ण ग�रएका म�हलाह�को चयन शैि�क �तरको आधारमा 

ग�रएको �थएन। तर �� न सो�धएकाम�ये क�रब १२.६ ��तशत मा� �व� व�व�ालयस�मको अ�ययन गरेका 

३६.३ ��तशत मा�य�मक तह अ�ययन गरेका, २०.६ ��तशत सा�र र २०.५ ��तशत �नर�र म�हला रहेका 

छन।् यसबाट नेपालमा अ�धकांश म�हलाह� केवल सा�रताको अव�थामा मा� रहेको देिख�छ। यस 

त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ:  

 
 

अदालतको ���या 

झ�झ�टलो हनु ु

भाषागत सम�या अदालतमा 

म�हलालाई 

�ाथ�मकता न�दन ु

कानूनी �ावधानको 

अपया��ता 

७६.२ 

५७.० ५६.३ 
५१.५ 
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चाट� नं. ६.१.८: उ�रदाता म�हलाको शैि�क �तर 

 
 

(ख) म�हलाको शैि�क �तर र �यायमा पहुँचको स�ब�धः शैि�क �तर कम भएकाह�का ला�ग �यायको खोजी 

क�ठन हनु ु�वाभा�वकै ह�ुछ। शैि�क �तर हा�सल गरेकाह�का ला�ग प�न कानूनी ���याको जानकार� सहज 

भने छैन। नेपालमा �याय हा�सल गन� कुनै अवरोध छ वा छैन भनी सो�धएको �� नमा �व� व�व�ालयको िश�ा 

हा�सल गरेका म�हलाह�म�ये ३४.१ ��तशतले, मा�य�मक िश�ा हा�सल गरेकाम�ये २९.९ ��तशतले, 

�ाथ�मक िश�ा हा�सल गरेका म�हलाह�म�ये ३६.५ ��तशतले र �नर�र म�हलाह�म�ये ४३.२ ��तशतले 

�यायमा पहुँच गन�मा अवरोध भएको उ�र �दएका छन।् �य�तै अवरोध महससु नगन� म�हलामा मा�य�मक वा 

उ�च िश�ा हा�सल गरेका म�हला बढ� छन।् शैि�क �तर कम हुँदा अवरोध बढ� भएको देिख�छ तर िशि�त 

म�हलाका ला�ग प�न केह� न केह� अवरोध �व�मान रहेको देिख�छ। �यायको पहुँचमा अवरोध महससु नगन� 

म�हलाह�मा अ�य म�हलाभ�दा िशि�त म�हला बढ� छन।् यसस�ब�धी तलुना�मक त�या� कलाई तलको 

ता�लकामा देखाइएको छ: 

 

 ता�लका नं. ६.१.३: म�हलाको शैि�क �तर र �याय पाउनमा रहेको अवरोधबीचको स�ब�ध 

शैि�क अव�था अवरोध छ अ�लअ�ल अवरोध छ अवरोध छैन 

�व� व�व�ालय ३४.१ १८.४ ४७.६ 

मा�य�मक २९.९ २१.९ ४८.१ 

�ाथ�मक ३६.५ २३.० ४०.५ 

सा�र ३५.५ १८.४ ४६.१ 

�नर�र ४३.२ १७.६ ३९.२ 

 

१२.६ 

३६.३ 

१०.० 

२०.६ 

२०.५ 

�व��व�ालय मा�या�मक वा उ�च मा�या�मक �ाथ�मक सा�र �नर�र 
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(ग) �या�यक उपचारबारेको जानकार�ः कानूनी अ�धकार उ�ल� घन हुँदा �या�यक उपचार पाइ�छ भ� नेबारे 

जानकार� छ छैन भनी सो�धएको �� नमा ६५.४ ��तशत म�हलाबाट मा� जानकार� छ भ� ने जवाफ �ा� त 

भएको छ। १५.४ ��तशतले अ�लअ�ल जानकार� भएको बताएका र अ� १९.२ ��तशत म�हलाह�ले 

जानकार� नभएको बताएका छन।् यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.१.९: �या�यक उपचार पाइनेबारेको जानकार�  

 
 

(घ) असमथ� प�लाई �न:श�ुक कानूनी सहायता उपल�ध हनेुबारेको जानकार�ः असमथ� प�लाई म�ुा गन�का 

ला�ग �न:श�ुक कानून �यवसायीको सहायता उपल�ध हनेु कुराको जानकार� भए नभएको भनी सो�धएको 

�� नमा २५.८ ��तशत म�हलाबाट मा� थाहा भएको भ� ने जवाफ �ा� त भएको छ। १४.६ ��तशतले 

अ�लअ�ल थाहा भएको बताएका छन।् तर अ� ५९.६ ��तशत म�हलाह�लाई यसबारेमा जानकार� नभएको 

पाइएको छ। यस त�या� कबाट असमथ� प�लाई रा�यको तफ� बाट �न:श�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराइने 

काय� �यायमा पहुँचको �मखु त�व भए प�न �यसबारेमा म�हलालाई जानकार� नभएको कारणबाट म�हलाले 

�यायको खोजी नगन� स�भावना नभएको देिख�छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

  

६५.४ 

१५.४ 

१९.२ जानकार� छ  

अ�लअ�ल जानकार� 

छ  

जानकार� छैन  
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चाट� नं. ६.१.१०: असमथ� प�लाई �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध हनेुबारेको जानकार�को अव�था  

 
 

(ङ) म�ुा गन�का ला�ग अदालतमा �तरेको द�तरु म�ुा िजतेप�छ �फता� पाइनेः म�ुा गन�का ला�ग अदालतमा 

�तरेको द�तरु म�ुा िजतेप�छ �फता� पाइने बारेको जानकार� भए नभएको भनी सो�धएको �� नमा १६.० ��तशत 

म�हलाबाट मा� थाहा भएको भ� ने जवाफ �ा� त भएको छ। ८.७ ��तशत म�हलाले अ�लअ�ल थाहा भएको 

बताएका छन।् तर अ� ७५.३ ��तशत म�हलाह�लाई यसबारेमा जानकार� नभएको बताएका छन।् आ�नो 

आ�थ�क कमजोर�को कारण अदालत जान नचाहने म�हलाका ला�ग �य�तो जानकार�ले राहत �दन स�छ तर 

अ�य�धक म�हला यसबारेमा अन�व� छन।् यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.१.११: म�ुा गन�का ला�ग अदालतमा �तरेको द�तरु म�ुा िजतेप�छ �फता� पाइनेबारेको जानकार� 

 
 

०. 

१०. 

२०. 

३०. 

४०. 

५०. 

६०. 

थाहा छ अ�लअ�ल थाहा छ  थाहा छैन  

२५.८ 

१४.६ 

५९.६ 

१६.० 

८.७ 

७५.३ 

जानकार� छ  

अ�लअ�ल जानकार� 

छ  

जानकार� छैन  
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(च) म�ुा गन�का ला�ग अदालतमा ला�ने कोट� फ� प�छ �तन� स�कने कुराको जानकार�ः म�ुा परेको स�पि�बाहेक 

अ�य स�पि� नभएको वा �फरादवालाको आ�थ�क अव�था कमजोर भएको कारण त�काल कोट� फ� बझुाउन 

नस�ने अव�था भएमा केह� वा सबै कोट� फ� प�छ बझुाउने गर� अदालतको अनमु�त �लन स�कने कानूनी 

�ावधान कमजोर आ�थ�क अव�था भएका �यि�का ला�ग उपयोगी छ। तर यस कानूनी �यव�थाबारेको 

जानकार� जनमानसमा �य�त भएको पाइँदैन। यस सव��णबाट प�न उ� त�य पिु� ट भएको छ। म�ुा गन�का 

ला�ग अदालतमा �तनु�पन� कोट� फ� प�छ �तन� स�कने गर� अदालतबाट स�ुवधा �लन स�कने कानूनी बारेको 

जानकार� भए नभएको भनी सो�धएको �� नमा ९.६ ��तशत म�हलाबाट मा� जानकार� भएको र ६.६ ��तशत 

म�हलालाई अ�लअ�ल मा� जानकार� भएको तथा बाँक� ८३.८ ��तशत म�हलाह�लाई यसबारेमा जानकार� 

नभएको पाइएको छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.१.12: म�ुा गन�का ला�ग अदालतमा ला�ने कोट� फ� प�छ �तन� स�कने कुराको जानकार�  

 
 
 

6.१.४ सेवा �दायक �नकायको कामकारबाह�मा �व�छता 

�याय �दायक �नकायमा हनेु काम कारबाह�मा पारदिश�ता र इमानदा�रता हनु ुअ�नवाय� ह�ुछ। �याय �दायक 

�नकायमा हनेु काम कारबाह�मा अ�नय�मतता भएमा सेवा�ाह�ह�मा यी �नकायह� ��त आ�था कायम नरहने र 

यी �नकायह�बाट �याय पाइ�छ भ� ने �व� वास नहनेु अव�था आउँछ। यसबाट �याय सहज र सलुभ हनुमा 

बाधा प�ुछ। यस अ�ययनमा �याय �दायक �नकायह���तको म�हलाह�को �ि� टकोण अ�भ�य� भएको छ। 

जसले यी �नकायह�मा �यायमा पहुँचका �ि� टले सधुार गनु�पन� अव�था देखाउछ। यसस�ब�धी अ�ययनबाट 

�ा� त �ववरण तलको बुदँाह�मा उ�लेख ग�रएको छ। 

(क) कानूनबमोिजमको बाहेक अ�य द�तरु �तनु�पन� अव�थाः सेवा�ाह�ले �याय �दायक �नकायह�मा जाँदा 

कानूनबमोिजमको बाहेक अ�य द�तरु �तनु�पन� अव�था छ छैन भनी सो�धएको �� नमा उ�रदाता धेरै 

म�हलाह�ले �य�तो अव�था �व�मान रहेको ठा�छन ् भ� ने देिखएको छ। म�ुाको प� नभएका 

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

६०.

७०.

८०.

९०.

जानकार� छ  अ�लअ�ल जानकार� छ  जानकार� छैन  

९.६ ६.६ 

८३.८ 
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म�हलाह�ले �दएको उ�रको आधारमा हेदा� कानूनबमोिजम बाहेक अ�य द�तरु �तनु� पछ� भनी उ�र 

�दने म�हलाह�को ��तशत �हर� कम�चार�को स�ब�धमा ८६.५ ��तशत, अदालतको कम�चार�को 

स�ब�धमा ७८.२ ��तशत, सरकार� व�कलका स�ब�धमा ७४.१ ��तशत, �यायाधीशको स�ब�धमा 

६८.१ ��तशत, अ���या�यक �नकायको स�ब�धमा ५४.३ ��तशत र वैत�नक कानून �यवसायीको 

स�ब�धमा ५०.५ ��तशत देिखएको छ। यसस�ब�धी तलुना�मक त�या� कलाई तलको चाट�मा 

देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.१.13: कानूनबमोिजमको बाहेक अ�य द�तरु �तनु� पन� �नकाय 

 
 

(ख) सेवा �दायक �नकायमा भनसनु वा अ�य दबाबको �भावः कानूनी सेवा �दायक �नकायका पदा�धकार�ह� 

भनसनु वा अ�य दबाबबाट �भा�वत हनेु गरेका छन ्छैनन ्भ� ने �� नमा उ�रदाता धेरै म�हलाह�ले �भा�वत 

हनेु गरेका छन ् भ� ने जवाफ �दएका छन।् �यसर� �भा�वत ह�ुछन ् भ� ने उ�रदाताह�मा िज�ला �हर� 

काया�लयका स�ब�धमा ६५.५ ��तशत, अदालतका कम�चार�ह�को स�ब�धमा ५९.१ ��तशत, सरकार� 

व�कलका स�ब�धमा ४३ ��तशत, �यायाधीशको स�ब�धमा ४०.१ ��तशत, अध��या�यक �नकायको स�ब�धमा 

३७.१ ��तशत, कानून �यवसायीको स�ब�धमा ३४.५ ��तशत र वैत�नक कानून �यावसायीको स�ब�धमा 

२१.४ ��तशत छन।् यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

  

86.5
78.2

54.3 50.5 47

26.9

�हर� कम�चार� अदालतका 

कम�चार� 

सरकार� वक�ल �यायाधीश अ���या�यक 

�नकायका 

कम�चार� 

वैत�नक कानून 

�यवसायी  

�हर� कम�चार� अदालतका कम�चार� 

सरकार� वक�ल �यायाधीश 

अ���या�यक �नकायका कम�चार� वैत�नक कानून �यवसायी  
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चाट� नं. ६.१.14: सेवा �दायक �नकायमा भनसनु वा अ�य दबाबको �भाव  

 
 

6.१.=५ सेवा �दायकबाट म�हला सेवा�ाह�उपर ग�रने �यवहार  

सेवा �दायक �नकायह�मा �याय खो�न आउने म�हला��त ग�रने �यवहार क�तो छ भ� ने �� नमा 

उ�रदाताह�ले फरक �नकायह�का ला�ग फरक ��त��याह� �य� गरेका छन।् �यवहार रा�ो भ� ने 

उ�रदाताह�को स� �या हेदा� अदालतको स�ब�धमा ४७.४ ��तशत, �हर� कया�लयको स�ब�धमा ४४.६ 

��तशत, अध��या�यक �नकायको स�ब�धमा २८.८ ��तशत, सरकार� व�कलको स�ब�धमा ३५.९ ��तशत र 

कानून �यवसायीको स�ब�धमा ४३.३ ��तशत रहेको देिख�छ। अ�त नरा�ो वा नरा�ो �यवहार ह�ुछ भनी 

उ�र �दने म�हलाको स� �या हेदा� अदालतको स�ब�धमा १७.९ ��तशत, �हर� कया�लयको स�ब�धमा २६.१ 

��तशत, अध��या�यक �नकायको स�ब�धमा १४.७ ��तशत, सरकार� व�कलको स�ब�धमा ११.८ ��तशत र 

कानून �यवसायीको स�ब�धमा ९.६ ��तशत रहेको देिख�छ। �यवहार �ठकै खालको छ भनी जवाफ �दनेको 

स� �या प�न ठूलो रहेको छ। �य�ता उ�रदाताको ��तशतस�हतको �व�ततृ �ववरण अनसूुची ५ मा उ�लेख 

ग�रएको छ। साथै सि� �� त त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ।  

 

चाट� नं. ६.१.15: सेवा �दायकबाट म�हला सेवा�ाह�उपर ग�रने �यवहार   

 

०.० 
१०.० 
२०.० 
३०.० 
४०.० 
५०.० 
६०.० 
७०.० 

६५.० ५९.१ 

४३.० ४०.१ ३७.१ ३४.५ 
२१.४ 

अदालत  �हर� 

काया�लय  

अ�� 

�या�यक 

�नकाय 

सरकार� 

वक�ल 

कानून 

�यवसायी 

४७.४ ४४.६ 

२८.८ 
३५.९ 

४३.३ 

३४.७ २९.३ 

५६.५ 
५२.३ 

४७.१ 

१७.९ 

२६.१ 

१४.७ ११.८ 
९.६ 

रा�ो   

ठ�कै 

नरा�ो 
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6.१.६ �याय �ाि� तमा भौगो�लक अव�थाको �भाव 

�याय �दायक �नकायस�म प�ुने दूर� वा भौगो�लक �वकटताको कारणले �यायको पहुँचमा बाधा प�ुछ वा प�ुदैन 

भ� ने �� नमा सदरमकुामका उ�रदाताम�ये ६५.५ ��तशतले, सदरमकुामसँग जो�डएका गा.�व.स. वा 

नगरपा�लकाका उ�रदाताम�ये ५६.३ ��तशतले र दगु�ममा गा.�व.स. का उ�रदाताम�ये ५८.३ ��तशतले 

भौगो�लक �वकटतालाई �यायमा पहुँचका ला�ग बाधक त�वका �पमा मानेका छन।् यसबाट सदरमकुामबाट 

निजक वा टाढा जहा ँ रहेको भए प�न सबै उ�रदाताले भौगो�लक असहजताबाट �यायमा पहुँच �भा�वत हनेु 

धारणा रा�दछन ्भ� ने देिख�छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.१.16: भौगो�लक �वकटताले �यायको पहुँचमा पान� �भाव 

 
 

6.१.=७ म�हलालाई उजरु� गदा� �ा� त हनेु पा�रवा�रक तथा सामािजक सहयोग 

नेपालको सामािजक र पा�रवा�रक अव�था प�न म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग �भा�वत गन� त�वका �पमा 

देिखएको छ। प�ुष �धान सं�कारका कारण म�हलाह� प�ुषको �नण�यमा भरपनु� पन�, �ोत साधन ��त 

म�हलाको �नय��ण नहनेु, घर�भ�को काम र बालब�चाका ला�ग समय �दनपुन�, अ�यायमा परेका बखत 

प�ुष�व�� उजरु� गन� नस�ने र गरेप�न �भावकार� नहनेु ज�ता अव�था देिखएको छ। म�हलालाई म�ुा 

दायर�का ला�ग �ा� त हनेु सामािजक पा�रवा�रक सहयोबारेमा तलका (क) देिख (ग) स�मका बुदँामा �व� लेषण 

ग�रएको छ।  
 

(क) �यायमा अवरोधक त�वको �पमा सामािजक पा�रवा�रक अव�थाः अ�धकांश उ�रदाता म�हलाह�ले 

सामािजक पा�रवा�रक अव�थालाई �यायमा पहुँचको बाधक मानेका छन।् प�रवारको कामले फुस�द नहनेु, 

बालब�चाको हेरचाह गनु�पन� ज�ता पा�रवा�रक अवरोधको कारणले �यायको खोजी गन�मा बाधा प�ुछ भ� ने 

म�हलाको स� �या ८१.९ ��तशत छ। प�रवार र समाजबाट थप पीडा बेहोनु� पन� स�भावना, प�रवारको इ�जत 

जाने डर, गोपनीयता भ� ग हनेु भय ज�ता कारणले �यायको खोजी गन�मा बाधा पगेुको महससु गन� म�हलाको 

५०. 
५२. 
५४. 
५६. 
५८. 
६०. 
६२. 
६४. 
६६. 

सदरमकुाम भएको 

नगरपा�लकाका 

उ�रदाता 

सदरमकुामसँग 

जो�डएको 

नगरपा�लका/गा. �व.स. 

का उ�रदाता 

दगु�म गा. �व. स. का 

उ�रदाता 

६५.५ 

५६.३ 
५८.३ 
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स� �या ८५.२ ��तशत र �याय खो�ने म�हलाको सामािजक �ि� टकोण कारणले �यायको खोजी गन� बाधा 

पगेुको महससु गन� महलाको स� �या ७६.० ��तशत रहेको छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा 

देखाइएको छ:  

 

चाट� नं. ६.१.17: �यायमा अवरोधक त�वको �पमा सामािजक पा�रवा�रक अव�था 

 
 
 

(ख) �यायमा अवरोध र वैवा�हक अव�थाको स�ब�धः म�हला भएको कारणले �यायमा अवरोध भएको छ भनेर 

जवाफ �दने उ�रदाता म�हलाह�म�ये अ�ववा�हत म�हलाको तलुनामा �ववा�हत म�हलाको स� �या केह� बढ� छ 

भने �वधवा म�हलाको स� �या अझ बढ� छ। स�ब�ध �व�छेद भएका म�हलाह�म�ये सबैजसोले अवरोध ह�ुछ 

भ� ने जवाफ �दएका छन।् य�ता उ�रदाताम�ये म�हला भएको कारणले �यायमा अवरोध ह�ुछ भ� ने �ववा�हत 

म�हलाम�ये ३५.४ ��तशत, अ�ववा�हत म�हलाम�ये २६.५ ��तशत, �वधवा म�हलाम�ये ३६.४ ��तशत र 

स�ब�ध �व�छेद भएका म�हलाम�ये ६६.७ ��तशत म�हला रहेका छन।् अ�लअ�ल अवरोध ह�ुछ भ� ने र 

अवरोध हुँदैन भ� न म�हलाको स� �या प�न �श�त रहेको छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा 

देखाइएको छ: 
 

  

८५.२ 

८१.९ 

७६. 

७०. 

७२. 

७४. 

७६. 

७८. 

८०. 

८२. 

८४. 

८६. 

प�रवार र समाजबाट थप पीडा 

�यहोनु� पन� स�भावना 

प�रवारको कामले फुस�द नहनु,ु 

बाल ब�चा हेनु�पन� 

�याय खो�ने म�हलाको सामािजक 

���कोण 
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चाट� नं. ६.१.18: �यायमा अवरोध र वैवा�हक अव�थाबीचको स�ब�ध  

 
 

(ग) �याय पाउनमा रहेका अवरोध र जा�त समदुायबीचको स�ब�धः नेपालमा �व�वध जातजा�त र समदुायका 

�यि� बसोवास गन� भएको हुँदा कुन जा�त समदुायका म�हलामा �याय पाउनमा अवरोध छ भ� ने स�ब�ध 

�व� लेषण गदा� उ�रदाता बाहनु �े�ी म�हलाम�ये ३२.४ ��तशतले अवरोध छ भ� ने र २३ ��तशतले 

अ�लअ�ल अवरोध छ भ� ने जवाफ �दएको देिख�छ। आ�दवासी जनजा�तम�ये ३४.८ ��तशतले अवरोध छ भ� ने 

र १४.८ ��तशतले अ�लअ�ल अवरोध छ भ� ने जवाफ �दइएको पाइयो। �य�तै द�लत समदुायका ४७.७ 

��तशतले अवरोध छ भ� ने जवाफ �दएका छन।् मधेशीम�ये ३६.५ ��तशतले अवरोध छ भ� ने र २२.१ 

��तशतले अ�लक�त अवरोध छ भ� ने जवाफ �दएको पाइयो। अवरोध छैन भ� नेह� प�न देिख�छ तर य�ता 

स� �या द�लतमा कम र आ�दवासी जनजा�तमा बढ� छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको 

छ: 

 

  

३५.४ 

२६.५ 

३६.४ 

६६.७ 

१९.० 

२६.५ 

२५. 

३३.३ 

४५.६ 

४७. 

३८.६ 

० 

०. १०. २०. ३०. ४०. ५०. ६०. ७०. ८०. 

�ववा�हत 

अ�ववा�हत 

�वधवा 

स�व�ध �व�छेद 

अवरोध हुँदैन  

अ�लअ�ल अवरोध ह�ुछ  

अवरोध ह�ुछ  
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चाट� नं. ६.१.19: �याय पाउनमा रहेका अवरोध र जातीयता वा सामदुा�यकताबीचको स�ब�ध 

 
 

६.२ म�ुाको प� भएका म�हलाह�को �यायमा पहुँचस�ब�धी अनभुवको �व� लेषण 

म�ुामा प� नभएका म�हलाह�लाई सो�धएका �� नावल�बाट सामा�य �पमा म�हलाह�को अदालत��तको 

�ि� टकोण आकँलन ग�रएको �थयो भने आफ�  �यायको खोजीमा म�ुा मा�मलामा संल�न भएका २८२ जना 

म�हलाह�ले भोगेका वा बेहोरेका यथाथ�ताका आधारमा �यायमा पहुँचस�ब�धमा जानकार� �लइएको �थयो। यस 

�� नावल�बाट खास गर� सेवा �दायक �नकायले �यायस�ब�धी सेवा �दनपुन� म�हलाह�को �कृ�तको प�हचान 

गन�, अदालतलगायत सेवा �दायक �नकायले �दने �यवहारबारेमा जानकार� �लने र म�हला प� भएका म�ुामा 

अपनाउन ु पन� काय��व�धको पालनाको अव�था प�ा लगाउने उ�े�य रािखएको �थयो। म�ुाका प� भएका 

म�हलाबाट �ा� त भएका जवाफह�को �व� लेषण यहाँ ग�रएको छ। 

 

६.२.१ सेवा�ाह� म�हलाको �कृ�त 

यस अ�ययनमा उ�रदाता सेवा�ाह� म�हलाह�लाई उनीह�को पेसा, जा�त वा समदुाय, शैि�क तथा आ�थ�क 

अव�था तथा वैवा�हक अव�थाका आधारमा �वभाजन गर� �व� लेषण ग�रएको छ। जसलाई तलका बुदँाह�मा 

उ�लेख ग�रएको छ। 

 

०. १०. २०. ३०. ४०. ५०. ६०. 

बाहनु �े�ी 

आ�दवासी जनजाती 

द�लत 

मधेसी 

अ�य 

३२.४ 

३४.८ 

४७.७ 

३६.५ 

२७.३ 

२३.० 

१४.८ 

१४.४ 

२२.१ 

१८.२ 

४४.६ 

५०.४ 

३७.९ 

४१.४ 

५४.५ 

अवरोध छैन  

अ�लअ�ल अवरोध छ  

अवरोध छ  
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(क) सेवा�ाह� म�हलाको पेसा: सव��णका आधारमा हेदा� �याय �दायक �नकायमा म�ुा मा�मला �लएर आउने 

म�हलाह�म�ये मूलतः ग�ृहणी नै बढ� भएको पाइएको छ। त�या� कवाट य�ता म�हलाम�ये नोकर�मा संल�न 

७.५ ��तशत, कृ�षमा संल�न १४.६ ��तशत, �यवसायमा संल�न ११.७ ��तशत, ग�ृहणी ५६.९ ��तशत र 

अ�य ९.३ ��तशत भएको पाइएको छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.२.1: सेवा�ाह� म�हलाको पेसा 

 
 

(ख) सेवा�ाह� म�हलाको जा�त वा समदुायः �याय �दायक �नकायले सेवा �दान गनु�पन� म�हलाह� कुन 

जा�त वा समदुायका रहेछन ् भ� नेस�ब�धमा हेदा� बाहनु �े�ी ३७.६ ��तशत, आ�दवासी जनजा�त 

३१.६ ��तशत, द�लत ७.४ ��तशत, मधेसी १७.७ ��तशत र अ�य ५.७ ��तशत रहेको पाइएको छ। 

यसबाट म�ुा मा�मला गन� म�हलाह�को अ�धकांश �ह�सा बाहनु �े�ी र आ�दवासी जनजा�तम�येका 

हनेु देिख�छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ। 

 

चाट� नं. ६.२.२: सेवा�ाह� म�हलाको जा�त वा समदुाय 

 
 

७.५ 

१४.६ 

११.७ 

५६.९ 

९.३ नोकर� 

कृ�ष 

�यवसाय 

ग�ृहणी 

अ�य 

३७.६ 

३१.६ 

७.४ 

१७.४ 

५.७ 

बाहनु �े�ी 

आ�दवासी/ जनजाती 

द�लत 

मधेसी 

अ�य 
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(ग) सेवा�ाह� म�हलाको शैि�क अव�थाः �याय �दायक �नकायले सेवा �दान गनु�पन� म�हलाह�को शैि�क 

अव�थास�ब�धी त�या� कबाट �व� व�व�ालयको अ�ययन गरेका म�हला सेवा�ाह� ११.९ ��तशत, मा�य�मक वा 

उ�च मा�य�मक तह अ�ययन गरेका म�हला सेवा�ाह� ३३.१ ��तशत, �ाथ�मक तह अ�ययन गरेका म�हला 

सेवा�ाह� १२.९ ��तशत, सा�रता मा� भएका म�हला सेवा�ाह� १६.२ ��तशत र �नर�र म�हला सेवा�ाह� 

२५.९ ��तशत रहेको पाइएको छ। यसबाट म�ुाका प�ह�म�येको ठूलो �ह�सा �नर�र रहेको देिख�छ। 

�व� व�व�ालयको िश�ा हा�सल गरेका म�हलाह�को स� �या प�न अ�त �यून रहेको देिख�छ। यसस�ब�धी 

त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.२.३: सेवा�ाह� म�हलाको शैि�क अव�था 

 
 

(घ) सेवा�ाह� म�हलाको आ�थ�क अव�थाः �याय �दायक �नकायले सेवा �दान गनु�पन� म�हलाह�को आ�थ�क 

अव�थास�ब�धमा हेदा� वा�ष�क आय � ४०,०००। हजारस�म भएका म�हला सेवा�ाह� २१.२ ��तशत, � 

४०,०००। देिख �. १,००,०००। स�म वा�ष�क आय भएका म�हला सेवा�ाह� ४१.७ ��तशत भएको र �. 

१,००,०००। भ�दा बढ� वा�ष�क आय भएका म�हलाको स� �या ३७.१ ��तशत भएको देिख�छ। यसबाट �. 

१,००,०००। वा�ष�क आय भएका म�हलालाई आ�थ�क सहायताको आव�यकता पन� अनमुान गन� हो भने क�रब 

आधाभ�दा बढ� म�हला सेवा�ाह�लाई �यायको खोजी गन� आ�थ�क सहायता चा�हने देिख�छ। यसस�ब�धी 

त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

  

११.९ 

३३.१ 

१२.९ 

१६.२ 

२५.९ 

�व��व�ालय 

मा�या�मक वा उ�च मा�या�मक 

�ाथ�मक 

सा�र 

�नर�र 
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चाट� नं. ६.२.४: सेवा�ाह� म�हलाको आ�थ�क अव�था 

 
 
 

(ङ) सेवा�ाह� म�हलाको वैवा�हक अव�थाः �याय �दायक �नकायले सेवा �दान गनु�पन� सेवा�ाह� म�हलाह�को 

वैवा�हक अव�थास�ब�धी त�या� कबाट �ववा�हत म�हला सेवा�ाह� ८०.८ ��तशत, अ�ववा�हत म�हला सेवा�ाह� 

६.८ ��तशत, �वधवा म�हला सेवा�ाह� ६.४ ��तशत, स�ब�ध �व�छेद भएका म�हला सेवा�ाह� ६.० ��तशत 

रहेको देिखएको छ। यसबाट �ववा�हत म�हला नै मूलतः �ववादका प� हनेु गरेको देिख�छ। यसस�ब�धी 

त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ:  

 

चाट� नं. ६.२.५: सेवा�ाह� म�हलाको वैवा�हक अव�था 

 
 
 

२१.२ 

४१.७ 

३७.१ वा�ष�क � ४०,००० 

स�म 

वा�ष�क � ४०,००१ देिख 

�  १००,००० स�म 

वा�ष�क � १००,००० 

देिख मा�थ 

८०.८ 

६.८ 

६.४ 

६.० 

१२.४ 

�ववा�हत 

अ�ववा�हत 

�वधवा 

स�व�ध �व�छेद 
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६.२.२ सेवा�दायक �नकायबाट म�हला सेवा�ाह���त हनेु �यवहार 

(क) सेवा�ाह� म�हला��त हनेु भेदभावको अव�थाः सेवा�ाह� म�हला��त सेवा�दायक �नकायमा कुनै भेदभाव हनेु 

गरेको छ छैन भनी सो�धएको �� नमा ७९.८ ��तशतले भेदभाव नहनेु भ� ने र २०.२ ��तशतले हनेु भ� ने 

जवाफ �दएको पाइयो। यस त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ।  

 

चाट� न: ६.२.६: सेवा�ाह� म�हला��त हनेु भेदभावको अव�था 

 
 

(ख) म�हला सेवा�ाह�उपर हनेु भेदभावको �कृ�तः सेवा�दायक �नकायमा म�हला सेवा�ाह�उपर भेदभाव हनेु 

गरेको भनी जवाफ �दनेम�ये लै� �गक आधारमा भेदभाव ह�ुछ भ� नेको स� �या अ�य�धक रहेको छ। 

जसअनसुार लै� �गक आधारमा भेदभाव ह�ुछ भ� ने ६९.८ ��तशत र जातजा�त वा समदुायका आधारमा भेदभाव 

ह�ुछ भ� ने ६.५ ��तशत रहेको छ। आ�थ�क आधारमा भेदभाव ह�ुछ भ� ने १७.२ ��तशत, बास�थानका 

आधारमा भेदभाव ह�ुछ भ� ने ५.४ ��तशत र अ�य �कारका भेदभाव ह�ुछ भ� ने १.१ ��तशत रहेका छन।् तर 

धम�का आधारमा भेदभाव ह�ुछ भ� ने जवाफ पाइएन। यसस�बा�धी थप �ववरण तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.२.७: म�हला सेवा�ाह�उपर हनेु भेदभावको �कृ�त

 

२०.२ 

७९.८ 

भेदभाव ह�ुछ 

भेदभाव हुँदैन 

६९.८ 

६.५ 

५.४ 
०.० 

१७.२ 

१.१ 

१८.३ 

लै��कताका आधारमा 

जात वा समदुायका आधारमा 

बास�थानका आधारमा (�हमाल, 

पहाड, तराई) 
धम�का आधारमा  

आ�थ�क अव�थाका आधारमा 

अ�य आधारमा 
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६.२.३ कानूनी ���याबारे सेवा�ाह�को जानकार�को अव�था 

सेवा�ाह�ले असमथ� प�लाई �नःश�ुक कानूनी सेवा उपल�ध ह�ुछ भ� ने जानकार� भएमा �यसको खोजी गन� 

सिजलो ह�ुछ भने म�ुाका ���याका बारेमा अदालतबाट जानकार� पाउने अव�था भएमा अदालती ���याबारेमा 

सेवा�ाह�ले अलम�लन ुपद�न।  

 

(क) �नःश�ुक कानूनी सहायताबारेको जानकार�ः असमथ� प�लाई कानूनी सहायता उपल�ध हनेु कुराको 

जानकार� म�ुा मा�मला गरेका म�हलालाई प�न कम रहेको देिख�छ।आ�थ�क अव�था कमजोर भएमा वा घरेल ु

�हंसाबाट पी�डत भएमा �य�ता �यि� सबैलाई �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध हनेु कानूनी �ावधान छ। 

कानूनी सहायतास�ब�धी ऐन, २०५४ अनसुार वा अदालतमा �नय�ु वैत�नक कानून �यवसायीले वा क�तपय 

स� घ सं�थाह�ले य�तो सेवा उपल�ध गराइरहेका छन।् तर सेवा�ाह�लाई �यसबारेमा क�त जानकार� छ 

भ� नेस�ब�धमा सो�धएको �� नको जवाफबाट ३२.८ ��तशतलाई मा� यसबारेको जानकार� भएको र बाँक� 

६७.२ ��तशतलाई जानकार� नभएको देिखयो। जसलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.२.८: �नःश�ुक कानूनी सहायताबारेको जानकार� 

 
 
 

(ख) म�ुाको कारबाह�बारेको जानकार�ः अदालतमा आउने सेवा�ाह�लाई म�ुा ���या तथा ला�ने समय आ�दका 

बारेमा जानकार� �दनका ला�ग परामश� सेवा �दान गन�स�ब�धी ��याकलाप �यायपा�लकाको ते�ो रणनी�तक 

योजनामा �नधा�रण ग�रएको छ। तर सोबमोिजम सेवा�ाह�लाई जानकार� �दइ�छ वा �दइँदैन भ� ने बारेमा प�न 

�� न ग�रएको �थयो। उ� �� नमा ७६.७ ��तशतले �दइ�छ भ� ने जवाफ �दइएको र २३.३ ��तशतले �दइँदैन 

भ� ने जवाफ �दएको पाइएको छ। यस त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 
 
 

०. 

१०. 

२०. 

३०. 

४०. 

५०. 

६०. 

७०. 

थाहा छ  थाहा छैन 

३२.८ 

६७.२ 
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चाट� नं. ६.२.९: म�ुाको कारबाह� बारेको जानकार� �दइने वा न�दइने अव�था 

 
 

६.२.४ अदालतको �व�छता 

�यायको मूल आधार �न�प�ता र �व�छता भएको हनुाले अदालतमा �दइने �शास�नक सेवा वा �याय 

�न�पादनमा कुनै गैरकानूनी �भाव छ वा छैन भ� ने �� नका आधारमा यसको �व� लेषण ग�रएको छ।  

(क) अदालतमा गैरकानूनी �भावः सेवा�ाह� म�हलालाई सो�धएको �� नका आधारमा हेन� हो भने अदालतमा 

गैरकानूनी �भाव छ भ� ने म�हला १८.७ ��तशत, �य�तो �भाव छैन भ� ने ४२.० ��तशत र थाहा छैन भ� ने 

३९.३ ��तशत रहेको पाइयो। जसलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.२.१०: अदालतमा गैरकानूनी �भाव 

 
 

(ख) अदालतमा अनिुचत आ�थ�क फाइदा �लने �विृ�ः सेवा�ाह� म�हलालाई सो�धएको �� नका आधारमा हेदा� 

अदालतबाट �दान हनेु सेवाका ला�ग गैरकानूनी आ�थ�क फाइदा �लने �विृ� छ भ� ने म�हला ११.५ ��तशत र 

जानकार� �दइ�छ 

जानकार� �दइदैन 

76.7 

23.3 

०.० 

१०.० 

२०.० 

३०.० 

४०.० 

५०.० 

�भाव छ  

�भाव छैन  

थाहा छैन  

१८.७ 

४२.० 
३९.३ 
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�य�तो �विृ� छैन भ� ने म�हला ८८.५ ��तशत रहेको पाइयो। यसबाट अझैप�न अदालतमा सेवा�ाह� 

म�हलाबाट अनिुचत आ�थ�क फाइदा �लने �विृ� कायम छ भ� ने देिख�छ। यस त�या� कलाई तलको चाट�मा 

देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.२.1१: अदालतमा अनिुचत आ�थ�क फाइदा �लने �विृ� 

 
 

६.२.५ म�हलास�ब�धी म�ुामा काय��व�धको �योग 

 क�तपय म�हला प� भएका म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने उ�े�यले म�हलालाई पेसीमा �ाथ�मकता, �नर�तर 

सनुवुाइ, ब�द इजलासको �योग, म�ुाको ���यामा प� वा पी�डतको प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता ज�ता 

काय��व�धको �यव�था ग�रएको छ। सेवा�ाह� म�हलाबाट �ा� त जवाफको आधारमा यस �वषयलाई तलको 

बुदँाह�मा उ�लेख ग�रएको छ।  

 

(क) म�हलास�ब�धी म�ुाको �ाथ�मकता: म�हलास�ब�धी म�ुाह�लाई सनुवुाइका ला�ग �ाथ�मकतामा रा� नपुन� 

भ� ने केह� कानूनी �ावधानह� रहेका छन।् ती �ावधानह�को �योगको अव�थाका स�ब�धमा ग�रएको म�हला 

प� भएका म�ुालाई अदालतले �ाथ�मकता �द�छ वा �दँदैन भ� ने �� नमा ६८.५ ��तशत उ�रदाताले �दइने र 

३१.५ ��तशत उ�रदाताले न�दइने भ� ने जवाफ �दएको पाइएको छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई तलको 

चाट�मा देखाइएको छ: 

 
 
 
 
 
 
 

११.५ 

८८.५ 

अनिुचत फाइदा �लइ�छ 

अनिुचत फाइदा �लइदैन 
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चाट� नं. ६.२.1२: म�हलाका म�ुामा �ाथ�मकतापूण� �यवहारको अव�था 

 
 

(ख) म�हलाका म�ुामा अपनाइने काय��व�धको �योगः म�हलाका म�ुामा �नर�तर सनुवुाइको �योग भए नभएको 

�� नमा य�तो कारवाइ अपनाउन ुपन� म�ुाका प� म�हलाम�ये ५३.० ��तशतले मा� �य�तो कारबाह� �योग 

ग�र�छ भ� ने जवाफ �दएका र बाँक� ४७.० ��तशतले �य�तो कारवाइको �योग ग�रँदैन भ� ने जवाफ �दएका 

छन।् �य�तै, ब�द इजलासमा कारबाह� गनु�पन� म�ुाका सेवा�ाह� म�हला म�ये ३९.३ ��तशतले �य�तो 

इजलासको �योग ग�र�छ भ� ने र अ�य ६०.७ ��तशतले �योग ग�रँदैन भ� ने जवाफ �दएका छन।् म�ुाको 

कारबाह�मा गोपनीयताको �योग ग�र�छ वा ग�रँदैन भ� नेस�ब�धमा �� न गदा� २४.४ ��तशत म�हलाले ग�र�छ 

भ� ने र ७५.६ ��तशतले ग�रँदैन भनी जवाफ �दएको देिखयो। सा�ी पर��ण गराउँदा लै� �गक असंवेदनशील 

�� नको �योग ग�र�छ छ वा ग�रँदैन भ� ने �� नमा ४०.६ ��तशतले ग�र�छ भ� ने र ५९.४ ��तशतले ग�रँदैन 

भनी जवाफ �दएका छन।् यी सबै काय��व�धह� अ�नवाय� �पमा �योग हनुपुन� भए प�न �यनको पालना अझैप�न 

पूण� �पमा नभएको अव�था �व�मान रहेको देिखयो। जसको तलुना�मक त�या� क तलको चाट�मा देखाइएको 

छ: 

 

चाट� नं. ६.२.1३: म�हलाका म�ुामा अपनाइने काय��व�धको �योगको अव�था  

 

६८.५ 

३१.५ 

�दइ�छ 

�दइदैन 

५३.० 

३९.३ 

२४.४ 

४०.६ 

४७.० 

६०.७ 

७५.६ 

५९.४ 

०.० १०.० २०.० ३०.० ४०.० ५०.० ६०.० ७०.० ८०.० 

�नर�तर सनुवुाइको �योग 

गो�य इजलासमा सनुवुाइ 

म�ुाको कारवाह�मा गोपनीयताको �योग 

सा�ी वकप�मा लै��क असंवेदनशील ��को �योग 

ग�रदैन 

ग�र�छ 
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६.२.६ म�हलाको शैि�क यो�यता र �यायको खोजी गन�मा सामािजक र पा�रवा�रक सहयोग 

म�हलालाई म�ुा मा�मला गदा� �ा� त हनेु सामािजक र पा�रवा�रक सहयोगलाई उसको शैि�क यो�यताले �भाव 

पाछ� �क भ� ने आधारमा �व� लेषण ग�रएको �थयो। सामािजक सहयोग र शैि�क यो�यताबीचको स�ब�धबारेमा 

अनसूुची ६ मा उ�लेख ग�रएको छ। म�हलाको शैि�क यो�यता बढ� भएका म�हलालाई पा�रवा�रक सहयोग 

प�न बढ� नै भएको पाइएको छ। सहयोगी र सहानभु�ूतपूण� �यवहारलाई रा�ो �यवहार र असहयोगी, बाधक र 

ब�ह�करणलाई नरा�ो �यवहार मा� ने हो भने शैि�क�तर बढ� हनेुम�ये बढ� नै म�हलाले रा�ो �यवहार पाएको 

र शैि�क यो�यता कम हनेु म�हलाले नरा�ो �यवहार पाएको देिख�छ। �व� व�व�ालयको अ�ययन गरेका 

म�हलाम�ये रा�ो �यवहार पाउने क�रब ५५ ��तशत र नरा�ो �यवहार पाउने क�रब ४५ ��तशत भएको 

पाइएको छ। मा�य�मक िश�ा हा�सल गरेका म�हलाम�ये क�रब ५० ��तशतले रा�ो �यवहार पाएको 

त�या� कबाट देिख�छ। �य�तै, �ाथ�मक िश�ा मा� हा�सल गरेका म�हलाम�ये रा�ो �यवहार पाउने क�रब 

३९ ��तशत र नरा�ो �यवहार पाउने भने क�रब ६१ ��तशत रहेको छ। �नर�र म�हलाले भने �ाथ�मक 

िश�ा पाएका वा सा�र म�हलाको तलुनामा केह� बढ� रा�ो �यवहार पाएको पाइएको छ। यसस�ब�धी थप 

�ववरण तलको ता�लकामा ��ततु ग�रएको छः 

 

ता�लका नं. ६.२.1: म�हलाको शैि�क यो�यता र �यायको खोजी गन�मा पा�रवा�रक सहयोग 

शैि�क अव�था सहयोगी सहानभु�ूतपूण� असहयोगी बाधक सामािजक 

ब�ह�करण 

�व� व�व�ालय ४८.५ ६.१ २१.२ १५.१ ९.१ 

मा�य�मक ४४.६ ५.४ १७.४ १२.० २०.६ 

�ाथ�मक ३१.४ ८.६ ४५.७ २.९ ११.४ 

सा�र ३४.९ ७.० ३०.२ ९.३ १८.६ 

�नर�र ३८.० ९.९ २३.९ ५.६ २२.६ 

 

६.२.७ म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने उपायह� 

सेवा�ाह� म�हलाको अनभुवमा क�ता त�वह�ले �यायमा पहुँच बढाउनमा सहयोग प�ु याउँछन ् भ� नेस�ब�धमा 

हेदा� सबैभ�दा बढ� अथा�त ्क�रब ८७.१ ��तशत म�हलाले कम खिच�लो हनुपुन� �वचार �दएका छन।् �य�तै 

८५.२ ��तशतले ���या �छटो हनुपुन� र ८०.१ ��तशतले उजरु� गन� म�हलालाई सरु�ा �दान गनु�पन� भ� ने 

बताएका छन।् �य�तै ७० ��तशतभ�दा बढ� म�हलाले �या�यक सेवाह� निजकै उपल�ध हनुपुन�, म�हलालाई 

आ�थ�क सहयोग �दान गनु�पन�, �नःश�ुक कानूनी सहायता �दनपुन�, �याय �दायक �नकायका पदा�धकार�बाट 

सकारा�मक �यवहार हनुपुन� �वचार �दएका छन।् यसबारेमा धारणा रा� ने �व�भ� न जा�त समदुायका म�हलाको 

तथा उनीह�को शैि�क अव�थास�ब�धी त�या� क अनसूुची ७ र ८ मा उ�लेख ग�रएको छ। साथै, यसको 

समि� टगत त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 
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चाट� नं. ६.२.1४: �यायमा पहुँचलाई बढाउने उपायह� 

 
 

६.२.८ म�हला सेवा�ाह�लाई सेवा�दायक �नकायबाट �दान ग�रने सेवाको �तर 

�याय �दान गन� काममा संल�न �व�भ� न �नकायह�बाट �दइने सेवाको �तर क�तो छ भनी सो�धएको �� नमा 

अ�धकांश उ�रदाताले अदालतको सेवाको �तर तलुना�मक �पमा अ� �नकायको भ�दा रा�ो भएको बताएका 

छन।् रा�ो, ठ�कै र नरा�ो भनी �ा� त जवाफह�को �व� लेषण गदा� अदालतबाट सेवा�ाह�लाई ग�रने �यवहार 

रा�ो भ� ने ८४.३ र नरा�ो भ� ने ६.६ ��तशत देिखएको छ। बाँक�ले ठ�कै भ� ने जवाफ �दएका छन।् �हर� 

काया�लयमा हनेु �यवहार रा�ो भ� ने ४७.६ ��तशत र नरा�ो भ� ने १८.३ ��तशत छन।् �य�तै, �थानीय 

�नकायको �यवहार रा�ो भ� ने ५०.२ नरा�ो भ� ने ८.७ ��तशत छन।् म�हला तथा बालबा�लका काया�लयको 

�यवहार रा�ो भ� ने २६.१ ��तशत र नरा�ो भ� ने ३.३ ��तशत छन।् �यसैगर� म�हला आयोग सरकार� व�कल 

काया�लयको �यवहार रा�ो भ� ने �मशः १७.६ ��तशत र २४.१ ��तशत तथा नरा�ो भ� ने �मशः २.४ 

��तशत र ६.० ��तशत अ� बाँक�ले यी काया�लयमा हनेु �यवाहार ठ�कै खालको भएको बताएका छन।् 

यसस�ब�धी �व�ततृ �ववरण अनसूुची ९ मा र सि� �� त त�या� कलाई तलको ता�लकामा �दइएको छः 

 
 
 
 
 
 

०. १०. २०. ३०. ४०. ५०. ६०. ७०. ८०. ९०. 

सहज र �थानीय भाषाको �योग 

एक�ार सेवा के��को �यव�था 

जनशि�मा लै��क संवेदनशीलता 

सेवा�दायकबाट सकारा�मक �यवहार 

निजकै सेवाह�को उपल�धता 

�नश�ुक कानूनी सहायता 

उजरु� गन� आ�थ�क सहयोग 

उजरु� गन� म�हलालाई  सरु�ा 

�छटोछ�रतो ���या 

कम खिच�लो सेवा 

५०.५ 

५६.६ 

७१.६ 

७३.१ 

७४.२ 

७६.८ 

७७.९ 

८०.१ 

८५.२ 

८७.१ 
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चाट� नं. ६.२.1५: म�हला सेवा�ाह�लाई सेवा �दायक �नकायबाट �दान ग�रने सेवाको �तर  

  
 

६.२.९ पी�डत म�हला र �यायको खोजी बीचको खाडल 

म�ुाका प� रहेका ज�मा २८२ जना उ�रदाता म�हलाह� �व�भ� न �क�समका कानूनी सम�याह� एवम ्

�हंसामा परेका म�हलाह� �थए। यी म�हलाह�म�ये ४१.५ ��तशत म�हलाह�ले मा� सम�या पदा� त�काल 

कानूनी कारबाह�का ला�ग �या�यक �नकायमा उजरु� �दएको बताए। २५.५ ��तशत म�हलाले कानूनी सम�या 

परेको एक वष��भ�मा कानूनी उपचार खोजेको अव�था भे�टयो भने एक �तहाई पी�डत म�हलाह�ले (३३ 

��तशत) सम�या परेको २ देिख ६ वष�प�छ मा� �या�यक �नकायबाट कानूनी सहयोगको खोजी गरेको पाइयो। 

यसको समि� टगत त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 
 

चाट� नं. ६.२.1६: कानूनी उपचारको खोजी गन� पी�डत म�हलाले �लने गरेको समय (��तशतमा) 

 
 

०. २०. ४०. ६०. ८०. १००. 

अदालत  

�हर� काया�लय  

�थानीय �नकाय  

म�हला तथा बालबा�लका काया�लय 

म�हला आयोग 

सरकार� व�कल काया�लय 

८४.३ 

४७.६ 

५०.२ 

२६.१ 

१७.६ 

२४.१ 

९.१ 

३४.१ 

४१.१ 

७०.६ 

८०.० 

६९.९ 

६.६ 

१८.३ 

८.७ 

३.३ 

२.४ 

६.० 

नरा�ो 

ठ�कै 

रा�ो 

४१.५ 

२५.५ 

८.० 

६.२ 

४४.७ 

४४.४ 
९.७ 

त�कालै  

१ वष� �भ� 

२ वष� �भ� 

३ वष� �भ� 

४ वष� �भ� 

५ वष� �भ� 

6 वष� प�छ 
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६.२.१० पी�डत म�हलाह�ले �या�यक �नकायबाट त�काल कानूनी उपचार न�लनकुा कारणह�: 

कानूनी उपचारको खोजी गन�मा पी�डत म�हलाह�ले �वल�ब गनु�का पछा�डका कारणह�मा २८.८ ��तशतले 

आ�थ�क अभाव, २७.४ ��तशतले पीडकबाट भ�व�यमा पनुः �हंसा हनेु भय, २५.३ ��तशतले उजरु� कुन 

�नकायमा गन� भ� ने जानकार� नभएकाले, १८.५ ��तशतले प�रवारको इ�जत जाने डर, १७.८ ��तशतले उजरु� 

गदा�समेत केह� नहनेु भ� ने सोच,१६.४ ��तशतले ज�टल कानूनी ���या, १५.८ ��तशतले सेवा�दायक �नकाय 

धेरै टाढा रहेकाले, १२.३ ��तशतले भाषाको सम�या र १२.३ ��तशतले उजरु� तयार गन� सीपको अभाव 

भएको ज�ता �मखु कारणह� रहेको उ�रदाता म�हलाह�ले बताए। यसको समि� टगत त�या� कलाई तलको 

चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.२.1७: पी�डत म�हलाह�ले �या�यक �नकायबाट त�काल कानूनी उपचार न�लनकुा कारणह� 

 
म�ुाका प� भएका पी�डत म�हलाह�का अनसुार अ�धकांश म�हलाह�लाई (५३.२ ��तशत) कानूनी उपचारको 

खोजी गर� �हँ�दाको अव�थामा प�रवारका सद�यह�बाट असहयोगी, बाधक वा प�रवारबाट ब�ह�करणस�मको 

अव�थाबाट ग�ुन ुपरेको कटु यथाथ� रहेको छ भने ३२.९ ��तशत म�हलाह�ले समाजबाट असहयोगी, बाधक 

वा समाजबाट ब�ह�करणको अव�था भोगेका छन।् 

 

६.३ �मखु सूचनादाताह�बाट �ा� त जवाफको �व� लेषण 

यस अ�ययनमा खास गर� �या�यक सेवा �दायक �नकायका 148 जना पदा�धकार�ह�लाई �यायमा पहुँचको 

अव�था र यसमा सधुार गनु�पन� �वषयह�को बारेमा �� न गरेर जवाफ �लइएको �थयो। सेवा�ाह�का अपे�ाह� 

पूरा गन�का ला�ग चा�न ु पन� कदमह�, म�हला सेवा�ाह� ��त अदालतमा ग�रने �यवहार तथा म�हला प� 

भएका म�ुामा अपनाउन ुपन� काय��व�धको �योग आ�द �वषयमा �मखु सूचनादाताबाट जानकार� �ा� त भएको 

छ।  
 

आ�थ�क अभावको कारणले 

कहाँ उजूर� गन� भ�े कुरा जानकार�  नभएर 

प�रवारको  इ�जत जाने डरले 

�कृया ज�टल भएकोले   

उजूर� तयार गन� सीपको अभावले 

�ीमान  सास ु ससरुाले  घरबाट �नका�ने  डरले 

घरमा  कामगन�, पकाउने  तथा  ब�चा  हेर�वचार … 

28.8 

27.4 

25.3 

21.9 

18.5 

17.8 

16.4 

15.8 

12.3 

12.3 

8.9 

8.2 

6.8 

5.5 
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६.३.१ �मखु सूचनादाताह� 

�मखु सूचनादाताह� �व�भ� न सेवा�दायक �नकायका पदा�धकार�ह�बाट चयन ग�रएको �थयो। �यायमा पहुँचको 

अव�थाबारेमा वा�त�वक अनभुव भएका �यि��वह�को छनोट गर� वहाँह�को �वचार स� कलन ग�रएको 

�थयो। �मखु सूचनादाताह�को �ववरण तलका बुदँाह�मा उ�लेख ग�रएको छ। 

 

(क) पदका आधारमा �मखु सूचनादाताह�को �ववरणः जवाफ �दने ज�मा १४८ जना �मखु सूचनादाताह�म�धे 

३८.५ ��तशत अदालतका कम�चार�, १८.८ ��तशत कानून �यवसायी, २०.३ ��तशत �हर� कम�चार�, १२.२ 

��तशत �यायाधीश, ९.५ ��तशत सरकार� व�कल र ०.७ ��तशत अ�य सरकार� कम�चार� �थए। यस 

�ववरणलाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको छः  

 

चाट� नं. ६.३.1: पदको आधारमा �मखु सूचनादाताको वग�करण  

 
 

 (ख) �ल� गका आधारमा �मखु सूचनादाताको वग�करणः �मखु सूचनादाताह�म�ये ज�मा प�ुष ९१.२ 

��तशत र म�हला ८.८ ��तशत रहेका �थए। जसलाई तलको चाट�मा ��ततु ग�रएको छः 

 

  

१२.२ 

९.५ 

३८.५ 

१८.८ 

२०.३ 

०.७ 

�यायाधीश 

सरकार� वक�ल 

अदालतका कम�चार� 

कानून �यवसायी 

�हर� 

अ�य सरकार� कम�चार� 
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चाट� नं. ६.३.2: �ल� गका आधारमा �मखु सूचनादाताको वग�करण 

 
 

६.३.२ सेवा�दान गन� �सल�सलामा महससु गरेको �भाव 

�व�छ र पहुँचयो�य �यायका ला�ग �याय �दायक �नकाय �न�प� र �भावम�ु हनु ुअ�त आव�यक ह�ुछ। तर 

नेपालका �याय �दायक �नकायका पदा�धकार�ह�ले �व�भ� न �क�समको �भावको महससु गन� गरेको पाइएको 

छ। यी पदा�धकार�म�ये दबाबको महससु नगन� ४२.० ��तशत भए प�न अ� पदा�धकार�ह�ले कुनै न कुनै 

�कारको �भाव महससु गरेको पाइयो। �व�भ� न �कारका �भावह�म�ये राजनी�तक �भाव ३६.६ ��तशतले, 

आ�थ�क �भाव २५.४ ��तशतले, पा�रवा�रक �भाव १६.२ ��तशतले, समक�ीको �भाव १२.७ ��तशतले 

मा�थ�लो �नकायको �भाव १४.८ ��तशतले महससु गरेको पाइएको छ। यसस�ब�धी �ववरण तलको चाट�मा 

��ततु ग�रएको छः 

 

चाट� नं. ६.३.३: �यायसेवा �दायकले अनभुव गरेका �भावह� 

 

०. 

२०. 

४०. 

६०. 

८०. 

१००. 

म�हला  प�ुष 

८.८ 

९१.२ 

म�हला  

प�ुष 

०. 
५. 

१०. 
१५. 
२०. 
२५. 
३०. 
३५. 
४०. 
४५. 

राजनै�तक 

�भाव 

आ�थ�क 

�भाव 

पा�रवा�रक 

�भाव 

समक�ीको 

�भाव 

मा�थ�लो 

�नकायको 

�भाव 

�भाव महससु 

नगरेको 

३६.६ 

२५.४ 

१६.२ 
१२.७ 

१४.८ 

४२.० 
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६.३.३ �याय �णाल���त सव�साधारणको सचेतनाको अव�था 

�या�यक ���या सव�साधारणका ला�ग बोधग�य भएमा �याय सहज ह�ुछ। आम मा�नसह�मा 

�याय�णाल���तको जानकार�को �तर क�तो छ भ� ने �� नमा �मखु सूचनादाताह�म�ये ६.८ ��तशतले मा� 

जानकार छन ्भनी उ�लेख गरेका छन।् ८५.१ ��तशतले केह� जानकार अ�लअ�ल जानकार छन ्भनी र ८.१ 

��तशतले जानकार छैनन ् भनी बताएका छन।् यसबाट अ�धकांश सेवा�दायकह�ले सव�साधारणह� केह� 

मा�ामा भए प�न �याय�णाल���त जानकार छन ्भ� ने सोचाइ राखेको पाइयो। यसस�ब�धी थप �ववरण तलको 

चाट�मा उ�लेख ग�रएको छ:  

 

चाट� नं. ६.३.४: �याय�णाल���त सव�साधारणको सचेतनाको अव�था  

 
 

६.३.४ अदालत��त म�हलाको �ि� टकोण 

म�हला सेवा�ाह�ह� अदालत��त क�तो �ि� टकोण रा�छन ्भनी सो�धएको �� नमा �मखु सूचनादाताह� म�ये 

४४.९ ��तशतले सकारा�मक भ� ने र ५१.७ ��तशतले तट�थ छन ्भ� ने जवाफ �दएका छन।् ३.४ ��तशतले 

भने सेवा�ाह� म�हलाको �ि� टकोण नकारा�मक रहेको भनी बताएका छन।्जसलाई तलको चाट�मा देखाइएको 

छ: 

 
 
 
 
 
 
 

६.८ 

८५.१ 

८.१ 

०. 

१०. 

२०. 

३०. 

४०. 

५०. 

६०. 

७०. 

८०. 

९०. 

जानकार छन ् अ�लअ�ल जानकार छन ्  जानकार छैनन ्



म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धी अ�ययन ��तवेदन‚ २०७२ 99 

 

चाट� नं. ६.३.५: अदालत��त म�हलाको �ि� टकोण  

 
 

६.३.५ म�हलाको �यायमा पहुँचमा �भाव पान� त�व 

म�हलाको �यायमा पहुँचलाई �भा�वत गन� �व�भ� न त�वह�का बारेमा सो�धएको �� नमा �मखु 

सूचनादाताह�म�ये ७९.१ ��तशतले आ�थ�क अभाव, ७८.४ ��तशतले अ�धकारबारेमा जानकार�को कमी, 

७५.७ ��तशतले सामािजक पा�रवा�रक डर�ास, ७३.६ ��तशतले आ�थ�क पर�नभ�रता तथा ७२.३ ��तशतले 

झ�झ�टलो अदालती ���याले म�हलाको �यायमा पहुँचलाई बढ� �भाव पान� उ�लेख गरेका छन।् यसस�ब�धी 

थप �ववरण तलको चाट�मा देखाइएको छ:  

 

चाट� नं. ६.३.६: म�हलाको �यायमा पहुँचलाई �भाव पान� त�वह�  

 
 

४४.९ 

५१.७ 

३.४ 

सकरा�मक 

तट�थ 

नकरा�मक 

२०.३ 

२२.३ 

२४.३ 

२५.० 

३३.१ 

३४.५ 

४१.९ 

४३.९ 

४८.६ 

५३.४ 

५३.४ 

६२.८ 

६८.२ 

७२.३ 

७३.६ 

७५.७ 

७८.४ 

७९.१ 

कानूनको अपया��ता 

�नश�ुक कानूनी सहायता �भावकार� नहनु ु

आ�थ�क अ�नय�मतता 

अदालतमा म�हलालाई �ाथ�मकता न�दन ु

राजनी�तक दबाब  

अदालतमा ग�रने �यवहार म�हलामै�ी नहनु ु

भाषागत सम�या 

अदालतका भौ�तक संरचना म�हला मै�ी नहनु ु

अदालत��तको �व�ासमा क�म 

अ�य पा�रवा�रक िज�मेवार� 

�यून म�हला कम�चार� 

म�हला��तको ���कोण 

भौगो�लक क�ठनाइ 

झ�झ�टलो अदालती ���या  

आ�थ�क पर�नभ�रता 

डर, �ास 

अ�धकार बारेमा जानकार�को कमी 

आ�थ�क अभाव  
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६.३.६ �याय �णाल�लाई लै� �गक मै�ी बनाउन चा�न ुपन� उपायह� 

�याय �णाल�लाई लै� �गक मै�ी बनाउदा उनीह�को �यायमा पहुँच ब�न स�छ भ� ने अनमुानका आधारमा 

�याय �णाल�लाई लै� �गकमै�ी बनाउन गनु�पन� काय�ह�को बारेमा सो�धएको �� नमा �मखु सूचनादाताह�ले 

मूलतः िश�ालाई मह�व �दइएको पाइयो। ८३.० ��तशतले म�हलालाई कानूनी िश�ा��त आक�ष�त गनु�पन�, 

८१.६ ��तशतले समाजमा जनचेतना काय��म स� चालन गनु�पन�, ७८.२ ��तशतले �नःश�ुक कानूनी 

सहायतालाई �भावकार� बनाउन ु पन� र ७८.२ ��तशतले कानूनी ���या सरल बनाउन ु पन� उ�लेख गरेका 

छन।् �य�तै ६९.४ ��तशतले लै� �गक �वभेद गन� कानूनमा सधुार,६३.९ ��तशतले लै� �गक संवेदनस�ब�धी 

�िश�ण ज�ता कदम चा�न ुपन� सझुाव �दएका छन।् यसस�ब�धी थप �ववरण तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.3.७: �याय �णाल�लाई लै� �गकमै�ी बनाउन चा�न ुपन� उपायह� 

 
 

६.३.७ �याय�दायक �नकायह�बीचमा सहयोग र सम�वय 

�याय �न�पण एक साम�ुहक काय� हो। कुनै एक �नकाय वा पदा�धकार�को एकल �यासले मा� यो काय� 

सफल हुँदैन। धेरै सरोकारवाला �नकायह�को सहयोग र सम�वयबाट मा� अदालतले आ�नो काय� गन� 

स�छ। �या�यक सेवा �दायक �नकायबीच आव�यक पन� सहयोग र सम�वय क�तको �भावकार� छ भनी 

सो�धएको �� नमा �मखु सूचनादाताह�म�ये २८.१ ��तशतले �भावकार� भएको बताएका छन।् �य�तै, 

अ�लअ�ल �भावकार� छ भ� ने सूचनादाता ५६.८ ��तशत र �भावकार� छैन भ� ने सूचनादाता १५.१ ��तशत 

रहेका छन।् जसलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 
 
 

२८.६ 

४८.३ 

५३.१ 

५७.१ 

६३.९ 

६९.४ 

७८.२ 

७८.२ 

८१.६ 

८३.० 

०.० १०.० २०.० ३०.० ४०.० ५०.० ६०.० ७०.० ८०.० ९०.० 

म�हलाका म�ुा हेन� छु�ै अदालत 

म�हलाका म�ुा हेन� छु�ै इजलास  

म�हला जनशि� वढाउन े

म�ुामा ला�ने खच� हान� प�बाट भराउने 

लै��क संवेदनशीलता स�ब�धी �िश�ण 

ल���क �वभेद गन� कानूनमा सधुार 

सरल �या�यक ���या  

�भावकार� �नश�ुक कानूनी सहायता 

जनचेतना काय��म स�ालन 

म�हलालाई काननुी िश�ा��त आक�ष�त गन�   
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चाट� नं. ६.3.८: �याय�दायक �नकायह�बीचमा सहयोग र सम�वय 

 
 

६.३.८ �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउनका ला�ग गरेको म�त 

 म�हला सेवा�ाह�ह�मा वैत�नक कानून �यवसायीको सहयोग �नःश�ुक �पमा उपल�ध ह�ुछ भ� ने कुराको 

जानकार�को कमी छ। यो सम�या समाधान गन� सेवा�दायक �नकायका पदा�धकार�ले �मखु भ�ूमका खे�न 

स�छन।् �यसैले, �य�ता सेवा�ाह�लाई �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउन म�त गरे नगरेको बारेमा 

�� न गदा� ८४.१ ��तशत सूचनादाताले म�त गरेको बताएका छन ्भने १२.४ ��तशतले अ�लअ�ल म�त गरेको 

बताएका छन।् �य�तै ३.५ ��तशतले भने म�त नगरेको भनी बताएका छन।् जसलाई तलको चाट�मा 

देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.3.९: �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध गराउनका ला�ग गरेको म�त 

 

२८.१ 

५६.८ 

१५.१ 

�भावकार� छ 

अ�लअ�ल 

�भावकार� छ   

�भावकार� छैन                       

८४.१ 

१२.४ 

३.५ 

म�त गरेको  अ�लअ�ल म�त गरेको  म�त नगरेको  
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६.३.९ म�हलाका म�ुामा �नर�तर सनुवुाइ 

म�हला प� भएका म�ुामा �नर�तर सनुवुाइको ���या अवल�बन हनेु ग�रएको छ छैन भ� ने स�ब�धमा �मखु 

सूचनादाताह�म�ये ५८.८ ��तशतले हनेु गरेको बताएको र २६.५ ��तशतले अ�लअ�ल हनेु गरेको बताएका 

छन।् �य�तै १४.७ ��तशतले हनेु गरेको छैन भ� ने जवाफ �दएका छन।् यसबाट अ�नवाय��पमा अपनाउन ु

पन� �नर�तर सनुवुाइस�ब�धी कारबाह� अझै प�न पूण� �पमा लागू भएको छैन भ� ने देिखएको छ। जसलाई 

तलको चाट�मा देखाइएको छ:  

 

चाट� नं. ६.3.1०: म�हलाका म�ुामा �नर�तर सनुवुाइको �योग 

 
 

६.३.१० म�हला प� भएका म�ुामा ब�द इजलासको अ�यास 

म�हला प� भएका म�ुामा कानूनअनसुार ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनेु गरेको छ छैन भ� नेस�ब�धमा �मखु 

सूचनादाताह�म�ये ७०.८ ��तशतले हनेु गरेको बताएका छन ् भने २०.४ ��तशतले अ�लअ�ल हनेु गरेको 

बताएका छन।् �य�तै ८.८ ��तशतले भने हनेु गरेको छैन भ� ने जवाफ �दएका छन।् यसबाट अ�नवाय� �पमा 

अवल�बन गनु� पन� ब�द इजलासस�ब�धी कानूनी �यव�था अझै प�न पूण��पमा लागू हनु नसकेको देिखएको 

छ। जसलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

५८.८ 
२६.५ 

१४.७ 

हनेु गरेको छ 

अ�लअ�ल हनेु गरेको छ 

हनेु गरेको छैन 
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चाट� नं. ६.3.1१: म�हलाका म�ुामा ब�द इजलासको �योगको अव�था 

 
 

६.३.११ अदालतबाट देवानी म�ुामा �लइने गरेको द�तरु 

देवानी म�ुामा अदालतले कोट� फ� लगायतका केह� द�तरु �लने गद�छ। य�ता द�तरुका कारणले सेवा�ाह�को 

�यायमा पहुँचमा बाधा परेको छ �क भ� ने अनमुानका आधारमा �मखु सूचनादाताबाट �च�लत य�तो द�तरुको 

बारेमा �वचार �लइएको �थयो। �मखु सूचनादाताह�म�ये १३.६ ��तशतले यो द�तरु महँगो भएको बताए भने 

१५.0 ��तशतले स�तो भएको बताए। तर ६१.४ ��तशतले यो द�तरु ठ�कै भएको जवाफ �दएका छन।् १० 

��तशत सूचनादाताले भने यसाबारेमा थाहा छैन भ� ने जवाफ �दएका छन।् जसलाई तलको चाट�मा देखाइएको 

छ: 

चाट� नं. ६.3.1२: अदालतबाट देवानी म�ुामा �लइने गरेको द�तरु 

 
 

७०.८ 

२०.४ 

८.८ 

हनेु गरेको छ 

अ�लअ�ल हनेु गरेको छ 

हनेु गरेको छैन 

१३.६ 

१५.० 

६१.४ 

१०.० 

मह�ो 

स�तो 

�ठकै 

थाहाँ छैन   
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६.३.१२ पी�डत म�हला र सा�ीह�ले अदालतमा उपि�थत हुँदा पाउने भ�ाको �वतरण 

खास गर� सरकारवाद� म�ुामा पी�डत वा सरकार� सा�ीह� अदालतमा आउँदा �यसबापत दै�नक भ�ा �दनका 

ला�ग सरकारले बजेटको �यव�था गरेको छ। सो भ�ाको �वतरण उपय�ु �पमा भएको छ छैन 

भ� नेस�ब�धमा �मखु सूचनादाताह�म�ये 19.0 ��तशतले भइरहेको बताए भने ३१.८ ��तशतले अ�लअ�ल 

भइरहेको बताएका छन।् तर ४९.२ ��तशतले भने �वतरण नभएको बताएका छन।् त�या� कबाट राि� �य 

बजेटबाट ग�रने यस खच�को �यव�थापनमा अझै सधुार आव�यक भएको देिख�छ। यसस�ब�धी त�या� कलाई 

तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.3.1३: पी�डत म�हला र सा�ीह�ले अदालतमा उपि�थत हुँदा पाउने भ�ाको �वतरण

 
 

६.३.१३ अदालतमा उपि�थत हनु �दइने भ�ाले पी�डत र सा�ीलाई गन� उ��रेणा 

सरकारवाद� म�ुामा पी�डत र सा�ीलाई �दइने भ�ाले उनीह�लाई अदालतमा आएर सा�ीको �पमा बकप� 

गन� उ���ेरत गरेको छ छैन भ� ने �� न �मखु सूचनादाताह�सँग ग�रएको �थयो। यसको जवाफमा २८.८ 

��तशतबाट पी�डत र सा�ीलाई उ��रेणा गरेको छ भ� ने जवाफ पाइयो भने २७.2 ��तशतबाट अ�लअ�ल 

गरेको छ भ� ने र ४४.0 ��तशतबाट भने उ��रेणा गरे नगरेको थाहा छैन भ� ने जवाफ पाइयो। यसस�ब�धी 

त�या� कलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

  

०.० 

५.० 

१०.० 

१५.० 

२०.० 

२५.० 

३०.० 

३५.० 

४०.० 

४५.० 

५०.० 

भइरहेको छ अ�लअ�ल भइरहेको 

छ 

भइरहेको छैन 

१९.० 

३१.८ 

४९.२ 
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चाट� नं. ६.3.1४: पी�डत र सा�ीलाई �दइने दै�नक �मण भ�ाबाट भएको उ��रेणाको अव�था 

 
 

६.३.१४ म�हलाले िजतेका म�ुाको फैसला काया��वयनलाई �भावकार� बनाउने उपाय 

म�हला भएकै कारणले म�ुा िजतेप�न फैसला काया��वयनको अव�था �फतलो भएको देिखएको छ। यस 

अव�थामा सधुार �याउन अपनाउन ु पन� उपायका बारेमा सो�धएको �� नमा �मखु सूचनादाताह�म�ये ८०.३ 

��तशतले �भावकार� संय�� बनाउन ु पन�, ३३.६ ��तशतले सरकार� सहयोग बढाउन ु पन�, ३२.१ ले �ोत 

साधन थप गनु�पन� उ�लेख गरेका छन।् २७.७ ��तशतले भने नयाँ कानून नै तजु�मा गनु�पन� बताएका छन।् 

जसलाई तलको चाट�मा देखाइएको छ: 

 

चाट� नं. ६.3.1५: म�हलाले िजतेका म�ुाको फैसला काया��वयनलाई �भावकार� बनाउने उपाय 

 

२८.८ 

२७.२ 

४४.० गरेको छ  

अ�लअ�ल गरेको छ 

थाहा छैन 

०. 

२०. 

४०. 

६०. 

८०. 

१००. 

नयाँ कानूनको 

तजू�मा   

थप �ोत साधन    सरकार� सहयोग �भावकार� 

संय��   

२७.७ 
३२.१ ३३.६ 

८०.३ 
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६.४ लि�त वग�सँगको छलफलबाट म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धमा स� क�लत �वचारह� 

अ�ययनलाई अझ आ�धका�रक बनाउन ��येक नमनुा िज�लामा �व�भ� न �कारका लि�त समूहसँग छलफल 

ग�रएको �थयो। छलफलमा �याय�दायक �नकायमा काय�रत पदा�धकार�ह� म�हला अ�धकारकम�, �व�भ� न 

स� घ सं�थाह�को पनु: �थापना के�� तथा पारा�लगल क�मट�का ��त�न�ध, मेल�मलापकता�ह� र प�कार, 

�थानीय नाग�रक समाजका अगवुाह� सहभागी �थए। ३०६ जना सहभागीह�ले छलफलका �ममा देहायका 

�न�कष�ह� �नकालेका �थए।  

 

६.४.१ कानून र �यायस�ब�धी जानकार�को कमी 

म�हलालाई कानूनको जानकार� छैन। अ�धकार के हो, सोस�म थाहा छैन। माइतीको बात, लो�नेको लात भ�दै 

सहने �विृ� छ। य�तो अव�थामा �यायमा पहुँच टाढाको कुरा हो। अदालतबाट �याय पाइ�छ, पाइँदैन भ� ने 

कुरा प�न थाहा नभई पीडा सहेर बसेका ह�ुछन।् �यसकारण म�हलालाई �व�मान कानूनी �यव�था र 

उपचारको बारेमा जानकार� गराउन ु प� यो। अदालतमा �नःश�ुक कानूनी सहायता �दने �यव�था छ तर 

नाग�रकलाई �यसका बारेमा थाहा छैन। मा�य�मक �व�ालय�तरमा कानूनी सा�रता िश�ा हनुपुद�छ। 

�यायस�ब�धी सचेतना, कानूनी सा�रता काय��म, कानूनस�ब�धी अनौपचा�रक िश�ा स� चालन गनु�पद�छ। 

म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउनका ला�ग िज�लामा रहेका स� घ सं�था, �थानीय �नकाय, िज.�व.स., नगरपा�लका, 

गा.�व.स. र िज�ला बार इकाइको संय�� बनाएर एक�कृत जनचेतनाका काय��म ��येक गा.�व.स.मा ग�रन ु

रा�ो ह�ुछ। यसका ला�ग रा�यले योजना बनाई काय��म र बजेटको �यव�था ग�रन ुरा�ो ह�ुछ। �थानीय 

रे�डयो एवम ्एफ.एम.को मा�यम र नाग�रक बडाप�को प�न �योग�ारा सचेतना गाउँगाउँमा प�ु याउनपुद�छ।  

 

६.४.२ म�हलाको सामािजक अव�था 

म�हलाह�को �यायमा पहुँच कम हनुकुो कारण सामािजक�करण प�न हो। म�ुामा संल�न भएका म�हलालाई 

समाजले हेन� �ि� टकोण नै नकारा�मक छ। यसका ला�ग मानवीय सोचमा प�रवत�न हनुपुछ�। म�हलाह�को 

�यायमा पहुँच पान� त�वह�मा सामािजक र��त�रवाज पर�परा, सं�कार, िश�ाको कमी, भाषागत सम�या, भौगो�लक 

�वकटता, सामािजक �भाव (द�ु�साहन), इ�जत जाने डर, गोपनीयता भ� ग हनेु डर, पी�डतको सरु�ा, सामािजक 

सरु�ा तथा म�हलाले आफूलाई कमजोर ठा� न ु आ�द हनु।् पी�डत म�हलाको इ�छा �वपर�त गाउँमै म�ुा 

�मलाउने �विृ� छ। म�हला �हंसा�व��को ग�भीर म�ुालाई समदुायमा �मलाउने �विृ�को अ��य गनु�पछ�।  

 

६.४.३ पा�रवा�रक सहयोगको अभाव 

म�हलालाई �यायका ला�ग गहुार मा�दा प�रवारको सहयोग सकारा�मक हुँदैन। प�रवारको डर ह�ुछ। घरायसी 

घरध�दा, बालब�चा, खेतीपाती हेनु�पन� बा�यता छ। आमाबाबलेु सानै छँदा �सकाएको “छोर�ले सहेर ब�नपुछ�” 

भ� ने भनाइको छाप, घरबाट �न�केप�छ फे�र �यह� घरमा फक� दाको पीडा, छोराछोर� पालनपोषण गनु�पन� 

भएकाले अ�याय परे �याय मा�न अदालत जान नस�ने सम�याबाट गिु�रहेका छन।् 
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६.४.४ आ�थ�क पर�नभ�रता 

 स�पि�मा म�हलाको समान अ�धकार र �नण�य छैन। म�हलाह� आ�म�नभ�र हनु नसकेका र म�हलाको आय 

�ोत नभई प�तको आय�ोतमा आि�त हनुपुन� भएको कारणले अ�याय भए प�न सहेर ब�न ुपन� बा�या�मक 

ि�थ�त �सज�ना भएको छ। �नःश�ुक कानूनी सहायता �भावकार� छ र �व� वसनीय छैन। आ�थ�क �पमा 

असहाय म�हलाह�लाई �याय �ा��मा सहयोग �यव�था गनु� पद�छ। प�रवारको स�पि� लालपजुा�मा प�रवारका 

सबै सद�यको नाम हनुपुन� र बे�ने बेला सबैको म�जरु� चा�हने �यव�था गनु� प� यो। वैत�नक व�कलको स� �या 

�वशेष गर� म�हला वैत�नक व�कलको �यव�थास�हत बढाउनपुछ�। अस�म प�का ला�ग जाहेर� दरखा�त प�न 

सरकार� वा वैत�नक व�कलले नै लेिख�दन ुपन� �यव�था हनुपुद�छ। कमजोर आ�थ�क अव�था भएका म�हलाका 

म�ुामा खास गर� अंश, मानाचामल ज�ता म�ुामा अदालतमा �तनु� पन� द�तरु तथा कोट� फ� घटाउन ुवा �मनाह 

गनु�पछ�। 

 

६.४.५ अदालत��त जनमानसको नकारा�मक धारणा 

�यायमा पहुँच भ� ने कुरा �यवहारबाट नदेिखएस�म म�हलाले �यायालय��त �व� वास गन� अव�था हुँदैन। 

म�ुकानस�हतको अदालती सेवा भ� ने कुराको अनभु�ूत अदालतका कम�चार� र �यायाधीशले आम �यायका 

सेवा�ाह�लाई �दन स�नपुद�छ। गलत �याय स�पादन गन�ह�लाई र �यायाधीशह�लाई प�न कारबाह� गन� 

स�म �नकाय हनुपुछ�। अदालती काम, कारबाह�को बारेमा साव�ज�नक सनुवुाइ गनु�पछ�। 

 

६.४.६ भेदभावय�ु तथा अपया�� त कानूनह� 

म�हलाह�को �यायमा पहचुका ला�ग हाल �च�लत कानूनह� पया�� त छैनन।् �वभेदकार� कानून खारेज 

गनु�पद�छ र समानताको आधारमा नया ँकानूनह� �नमा�ण गनु�पद�छ। म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग हाल 

�च�लत कानूनह�मा समयानकूुल सधुार ग�रन ुपन� र कानूनको �भावकार� काया��वयन हनुपुद�छ। 

 

६.४.७ म�हला प� भएका म�ुामा �वशेष काय��व�ध 

म�हलाको प�रवार�भ� भएका म�ुा हेन� छु�ै पा�रवा�रक कानूनको काय��व�ध हनुपुद�छ। भाषाको सम�या छ। 

दोभाषकेो �यव�था हनुपुछ�। गोपनीयता कायम रा� न ु पन� म�ुाको ���यालाई �भावकार� बनाउनपुछ�। ब�द 

इजलासको छु�ै �यव�था गनु�पछ�।  

 

६.४.८ �या�यक �नकायह�मा म�हलाको सहभा�गता व�ृ� 

म�हलाले प�ुषको अगा�ड आ�ना कुराह� भ� न स�दैनन,् �यसैले बयान बकप� गराउँदा म�हला नै भएमा 

आ�ना कुराह� खलेुर कुरा रा� न ु स�छन।् िज�ला �हर� काया�लय, म�हला सेलमा म�हला जनशि� र 

अ�पतालमा म�हला डा�टरको अभावले गदा� सबै कुराह� खलेुर भ� न नस�ने र पी�डत म�हलाले प�ुष 

कम�चार�लाई आ�ना अ� गह� प�न देखाउन गा�ो हनेु अव�था छ। जसले गदा� म�हला पी�डत भएको 

म�ुाह�मा अनसु�धान प�न रा�ोसँग हनु स�करहेको छैन। �या�यक �नकायमा म�हला कम�चार�ह�बाट म�हलाका 

सम�याह� हे�रनपुद�छ। सनुवुाइ म�हला �यायाधीशबाट हनुपुन�, म�हला �यायाधीश, म�हला कम�चार�, म�हला 

�हर�लाई अ�धकारस�हत य�ुनट बनाउनपुछ�।  
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६.४.९ �याय �णाल�को �वके���करण 

गा.�व.स. वा नगरपा�लकाले सेवा �दए ज�तो िज�लामा �याय �णाल� �वकेि��त हनुपुछ�। �या�यक �नकायको 

इकाइ �थानीय �तरमा हनुपुछ�। �याय पाउने ���या अझ सरल�कृत हनुपुछ�। गाउँगाउँमा उजरु� दता� गन� 

�या�यक �नकायको �यव�था हनुपुद�छ। घाँ जाँच फारम प�न गाउँगाउँमा जानपुछ�। �या�यक काय��म घ�ुती 

सेवामाफ� त स� चालन गनु�पछ�। �यायाधीशको अ�य�तामा बनेको �या�यक स�म�तले गाउँगाउँमा भेला गर� 

�यायको अव�था र क�तो सधुारका काय�ह� गन� भ� ने सबैको राय सझुावह� स� कलन गनु�पद�छ।  

 

६.४.१० समयमै �याय स�पादन ग�रनपुन� 

�ढलो �याय �दंदा अदालत��तको �व� वासमा कमी आउँछ। म�ुा दता� भएप�छ फैसला हनेु �दनस�मको �यारे�ट� 

�दनपुछ�। पी�डत भई अ�यायमा पर� �याय खो�दै अदालतसम� आइपगेुका पी�डत म�हलाह�लाई कानूनी �याय 

�दनपुन�मा अदालतबाटै मेल�मलाप के��मा पठाइ�दँदा म�ुाको �न�पणमा �ढला भएको छ। पी�डत म�हलाका 

ला�ग म�ुा सनुवुाइमा �ाथ�मकता �दनपुद�छ। अदालतको परुानो संरचनालाई आध�ुनक�करण र ��व�धय�ु 

बनाउँदै �छटो छ�रतो �याय �दने वातावरण तयार पानु�पद�छ। क�तपय म�ुाह�मा व�कल स�ुमा म�ुामा आउँदा 

ज�त ��याशील ह�ुछन ्प�छ �य�त ��याशील हुँदैनन।् उिचत समयमा म�हलालाई �याय नभएकाले सहज �याय 

स�पादनका ला�ग �नर�तर सनुवुाइ वा फा�ट�याक कोट�बाट हेनु� पद�छ। 

 

६.४.११ �या�यक �नकायमा म�हला मै�ी भौ�तक संरचना नभएको 

अदालतमा म�हला प� वा सा�ी क�को अभाव छ। म�हलाका ला�ग छु�ै शौचालयको �यव�था नहुँदा म�हला 

सेवा�ाह�लाई पन� अ��ारोका कारण प�न �यायको पहुँचमा प�ुन क�ठन भएको छ। अदालतमा ब�चालाई 

रा� न तथा �तनपान गराउनका ला�ग छु�ै कोठाको �यव�था नहुँदा म�हलाह� �यायका ला�ग अगा�ड आउनमा 

बाधा परेको छ। �या�यक �नकायको सोधपछु क�मा म�हला कम�चार�को �यव�था गन�। ��येक अदालतह�मा 

म�हला इजलास �यव�था गनु�पछ�। कम�चार�लाई लै� �गकमै�ी ता�लमको �यव�था गनु�पद�छ। स� कट 

�यव�थापन एक�ार सेवा के�� �भावकार� बनाउनपुद�छ। ७५ वटै िज�लामा म�हला तथा बालबा�लका 

काया�लयमा कानून अ�धकृतको कम�चार�को �यव�था हनु ज�र� छ। 

 

६.४.१२ राजनी�तक दबाब 

जबरज�ती करणीको म�ुामा पीडक लगभग उ�कन खो�ने र अ�पताललाई �व�भ� न राजनी�तक दबाब �दन 

खो�ने, प�छ आफूआफू �म�न खोजे ज�तो गर� बाधा गन� खो�ने अनभुव छ। म�ुाको आफू अनकूुल �रपोट 

बनाउनका ला�ग हनेु राजनी�त दबाब अ�य�त ग�भीर �वषय हो। धेरैजसो ग�भीर �हंसाका घटनाह�मा पीडककै 

प�मा कुनै न कुनै राजनी�तक दबाब आउने गछ�। िज�लामा पी�डतको �था��यलगायत आव�यक पर��ण गन� 

��व�धह� नै पया�� त छैनन।् �हर�मा जाँदा राजनी�तक चलखेलले �हर� प�न पी�डतको �व��मा आइ�दँदा 

म�हलालाई �याय �दलाउन धेरै गा�ो परेको छ। 
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६.४.१३ पी�डत म�हलालाई बयान बद�न दबाब 

�याय खो�ने �ममा हनेु असरु�ाले नै म�हलाह� �याय खो�न डराउँछन।् गाउँमा �मलाप� गराउन खो�ने 

�विृ� बढ� छ। घर प�रवारको डरले भो�लदेिख कहाँ ब�ने, के खाने, घरमा ब�न �दँदैनन ्भनी म�हलाले जाहेर� 

�दन स�दैनन।् जाहेर� �दई हाले प�न सबै�तरको डरले केह� प�न भएको हैन भनी जाहेर� नै प�रवत�न गन� 

गरेकाले धेरै म�हला पी�डत भएका छन।् क�तपय पी�डतका अ�भभावक नै पैसाको �लोभनले गदा� य�ता 

म�ुाह� परे प�न पीडा लकुाउने सह� कुरा नबताउने गछ�न,् जसले गदा� �माण अपया�� त भई �याय पूण� �पमा 

पी�डतले पाउन सकेका छैनन।् �ायजसो म�ुामा पी�डतले नै प�छ अदालतमा बकप� गदा� दबाबमा परेर आ�नै 

जाहेर�को �वपर�त बकप� �दने (Hostile) गछ�न।् यसका ला�ग म�ुा अव�धभर खाने ब�ने ज�ता सेवा �दान गन� 

पनु:�थापना के��ह� पया�� त हनु र उिचत सरु�ा �यव�था गन� आव�यक छ। पी�डतका सा�ीह�लाई �दइने 

भ�ा पारदश� �पमा �वतरण हनुपुन� तथा पी�डत र सा�ीह�को सरु�ास�ब�धी कानून ब� नपुद�छ। 

 

६.४.१४ फैसला काया��वयन झ�झ�टलो 

म�ुा फैसला भए प�न काया��वयन गन� �ममा अ�य म�ुाले झेि�लँदा म�हलालाई �याय पाउन सम�या भएको छ 

र �या�यक ���या धेरै लामो भएको छ। फैसला काया��वयनमा भएका ज�टलतालाई हटाइ सरल�करण ग�रन ु

पद�छ। 

 

६.४.१५ �माण र कागजातको कमी 

म�हलाको नाग�रकता, ज�मदता�, �ववाह दता� ज�ता �माण नभएकाले गदा� �याय पाउन सकेका छैनन।् 

बालब�चा भएकोलाई प�न बबुाले �वीकारेको नगरेको अव�था छ र बालब�चाले धेरै दःुख पाएका छन।् 

म�हलामा �ववाह दता� गराउनपुछ� भ� नेबारेमा प�न रा�ोसँग �ान नभएको अव�था छ। प�ुष उपि�थत नभए 

प�न �व� वासनीय �माणको आधारमा प�न �ववाह दता� हनेु र आमाको नाग�रकताबाट प�न बालबा�लकाको 

ज�मदता� हनेु �ावधान आउन ुप� यो। तराईमा �ववाह दता�, नाग�रकता, ज�मदता� गराउन नमा� ने र गराइ�दयो 

भने �यनीह� प�न स�पि�को भा�गदार� ह�ुछन ् भनेर धेरै नै अ�यायमा पारेको अव�था छ। �ीमानले दो�ो 

�ववाह गरेका कारण प�न प�हलो �ीमतीका ला�ग कागजात नबनाइ�दने सम�या छ। यसले गदा� अदालतले 

अंश पाउने गर� फैसला गदा� प�न नाग�रकताको अभावले गदा� पाउन सकेका छैनन।् एकल म�हलालाई यो 

सम�या अझ बढ� छ। उनीह�लाई सरकारले �दएको सेवा स�ुवधामा प�न घर प�रवारका अ�य सद�यले 

ह�त�ेप गद�छन।्  

 

६.४.१६ �थानीय मेल�मलाप के��मा अ�नवाय� 

मेल�मलापको �यव�था �थानीय �नकायका सबै गा.�व.स. र नगरपा�लकामा �व�तार गर� सरकारवाद� हनेु 

म�ुाबाहेक अ�य �ववादका �वषयह� स�ु गन� प�हला �थानीय मेल�मलाप के��मा अ�नवाय� छलफल हनेु 

�यव�था गरेमा धेरैजसो �वषय गाउँ घरमै �म�न स�छन।् सलुभ एवम ् �छटो �याय प�न �ा� त हनु स�छ। 

सानोसानो �ववादसमेत एकैचो�ट िज�ला अदालतमा �वेश गन� पन� अव�थाले प�न अनपढ र सचेतना कम भएका 

म�हलाह�को �यायमा पहुँच प�ुन सकेको छैन।  
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६.४.१७ अदालतमा आ�थ�क अ�नय�मतता �व�मान रहेको 

म�ुामा �वचौ�लयाको चलखेल सामा�य ज�तै भएको छ। जाहेर� दता�देिख नै �वचौ�लया स��य ह�ुछन ्र �हर� 

काया�लयमा जाहेर� दता� नगर� टेबलुमा राखेर बाग��न� ग स�ु ह�ुछ। �हर�ह� आफ�  नै पीडकसँग �मल� पैसा 

�दएर छुटाउने गरेका छन।् अदालतमा �नयम कानूनभ�दा बढ� कम�चार�को �नयतले काम गछ�, आ�थ�क 

लेनदेनमा मा� काम ह�ुछ। �याय खो�न जाँदा प�न �बचबाटै �वचौ�लयाबाटै चलखेल स�ु ह�ुछ।  

 

�हर� काया�लयबाटै आ�थ�क चलखेलका कारण म�ुा �नि��य पन� गरेर म�हलाले �याय पाउन क�ठन हनेु 

गरेकाले म�हलाको �यायमा पहुँच प�ुन गा�ो भएर �यायमा पहुँच प�ुने वातावरण नै नबनेको अव�था रहेको 

छ। सबै तहमा �मलेमतो हनेु हुँदा ��य� �हर�बाट नै आ�नो �मलेमतोका व�कललाई भेट गराउने गर� बढ� 

आ�थ�क शोषण प�न गरेका छन।् व�कल र लेखनदासह�बाट प�न धेरै दखु भएको छ। �हर�बाट आ�नो 

लाइनको व�कलकहाँ अ�भय�ुका आफ�तलाई प�ु याइ�द�छन।्  

 

६.४.१८ लै� �गक मै�ी ता�लमको �यव�था गनु�पन� 

�या�यक �े�मा ग�रने �यवहार पी�डतमै�ी नभएकाले अदालतका कम�चार�लाई नै योस�ब�धी अ�भमखुीकरण 

गनु�पछ�। सेवा �दायक �नकायका कम�चार�ह�लाई समय समयमा लै� �गक मै�ी ता�लमको �यव�था गनु�पद�छ। 

 

६.४.१९ पी�डतमखुी �याय हनुपुन� 

अपराधीलाई द�ड �दइने तर पी�डतले ��तपू�त� नपाउने सरकार� ढुकुट�मा ज�मा हनेु �यव�थाको अ��य 

हनुपुद�छ। ��तपू�त� �दनपुन� म�ुामा अदालतबाट आदेश भएमा म�हला तथा बालबा�लका काया�लयबाट ��त �दने 

�यव�था रहेको छ। �यायमा म�हलाको पहुँच व�ृ� गन� सहजीकरणका ला�ग गैरसरकार� सं�था, अ�तरा�ि� �य 

गैरसरकार� सं�थाह�को मा�यमबाट प�न जानपुछ�। पारा�लगल क�मट�को स� �या व�ृ� गनु�पछ�। गाउँगाउँमा 

�नगरानी समूह, सहकार� सं�थाह� हनु आव�यक छ।  

 

६.५ िज�ला अदालतह�को अवलोकनबाट देिखएको अव�था 

म�हलाको �यायमा पहुँचको अव�थास�ब�धमा नमनुा िज�लाको �पमा छा�नएका १५ िज�ला अदालतह�को 

भौ�तक, मानवीय एवम ् �यवहारगत कुराह�को अवलोकन गर� भ�रएका फारामह�का आधारमा �ा� त 

�ववरणह�लाई देहायबमोिजम �व� लेषण ग�रएको छ।  

 

६.५.१ अदालतमा रहेको सहायता क�को अव�था 

अ�ययन ग�रएका १५ िज�ला अदालतह�म�ये ४ वटा िज�ला अदालतह�मा बाहेक ११ िज�ला अदालतह�मा 

सहायता क� रहेको पाइयो। सहायता क�को अवि�थ�त अदालतको मूल �वेश�ारमा नै भएको देिखएकाले 

अदालत �वेश गन� जोसकैु सेवा�ाह�लाई प�न सहायता क�बाट सेवा �दान भएको देिख�छ। सेवा�ाह�को 

सिजलोका ला�ग अदालतले �वकास गरेका ४० �कारका �नवेदनका ढाँचाह� सहायता क�मा उपल�ध गराई 

सोको �योगमा सेवा�ाह�ह�लाई सहयोग गन� कामसमेत केह� अदालतह�मा भएको देिख�छ। कुनै कुनै 

अदालतमा सहायता क� �यवि�थत नभएको तथा द� कम�चार�ह�समेत सहायता क�मा नखटाएर काया�लय 
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सहयोगी खटाएको पाइ�छ। पया�� त �थानाभाव, द� जनशि�को अभाव आ�द ज�ता कारणले सहायता क�को 

�भावका�रता सोचेज�तो हनु सकेको पाइँदैन। 

 

६.५.२ अदालतको जनशि�को �पमा म�हला कम�चार�को स� �या 

अ�ययन ग�रएका िज�लाह�मा म�हला कम�चार�ह�को स� �या हेदा� �याय �न�पणको िज�मेवार�मा रहने 

�यायाधीशमा एकजना प�न म�हला रहेको देिखएन भने अ�य फाँटह�मा काय� गन� म�हला कम�चार�ह�को 

उपि�थ�त उनीह�को जनस� �याको ��तशत अनसुारको स� �यामा नरहे प�न बभाङ िज�ला अदालतमा बाहेक 

कुनै न कुनै िज�मेवार�मा म�हला कम�चार�ह� रहेको देिखयो। अदालतसम� प�ुन स�ने म�हलाह�का ला�ग 

अदालतबाट �दान ग�रने आधारभतू सेवाका बारेमा जानकार� �लन म�हला कम�चार�ह�सँग सो�न �म�ने अव�था 

देिखयो।  

 

६.५.३ अदालतमा रहेका भौ�तक संरचना एवम ्स�ुवधाह�को अव�था 

अ�ययन ग�रएका १५ िज�ला अदालतह�मा म�हलाका ला�ग छु�ै सौचालय रहेको पाइ�छ। काठमाड� िज�ला 

अदालतमा ब�चालाई �तनपान गराउन छु�ै कोठा रहेको देिखयो भने अ�य अदालतमा सो स�ुवधा रहेको 

देिखएन। अदालतका सेवा�ाह�ह�, पी�डत एवम ्सा�ीको स�ुवधाका ला�ग �व�ाम क� रहेको तथा सो क�मा 

स�भव भएस�म फ�न�चरह�, �नःश�ुक �पउने पानी, गम� ठाउँमा प� खाको �यव�थाह� भए प�न उ� �यव�था 

सबै अदालतमा समान �पमा रहेको देिखँदैन।  

 

६.५.४ अदालतका कम�चार�ह�को म�हला सेवा�ाह�ह� ��त ग�रने �यवहार 

अदालतका कम�चार�ह�को म�हला सेवा�ाह�ह���तको �यवहार एवम ्म�हलाह�लाई �� न गन� शैल� धेरैजसो 

अदालतमा शाल�न र स�य रहेको देिखएको छ। तथा�प अदालतमा रहेका कम�चार�ह�को स� �यामा बढ� प�ुष 

रहने तथा बहस पैरवी गन� व�कलह�मा प�न प�ुषको स� �या नै बढ� हुँदा पी�डत म�हलाह�लाई सो�धएको 

�� नको जवाफ �दन �य�त सहज नहनेु अव�था छ। यसैगर� अदालतका कम�चार�ह�को सम� �यवहार हेदा� 

धेरै कामको चाप भएका अदालतह�मा सेवा�ाह� मै�ीभ�दा प�न सकेस�म आलटाल गन� खो�ने �विृ� रहेको 

देिखएको छ। अवलोकनकै �ममा एक अदालतमा काम ग�र�दनका ला�ग सेवा�ाह�सँग केह� रकम मा�ने तथा 

�लने गरेको देिखएको भ� ने सूचना आएको �थयो।  

 

६.५.५ �वप�का कानून �यवसायीह�को म�हला सेवा�ाह�ह���तको �यवहार 

सबै १५ वटा अदालतह�मा कानून �यवसायीह�को म�हला सेवा�ाह���तको �यवहार सोधप�ुको �ममा रा�ो 

देिखएको भनी उ�लेख भएको देिख�छ भने िजरह गदा�को अव�थामा भने धेरैजसो अदालतमा स�तोषजनक नहनेु 

खालको �यवहार देिखएको छ। यसैगर� सरकार� व�कलको म�हला सेवा�ाह�ह���तको �यवहार भने सबै 

अदालतह�मा स�तोषजनक एवम ्रा�ो रहेको देिखएको छ। 
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६.५.६ अदालती काय��व�ध म�हलामै�ी रहे नरहेको 

�व�भ� न �कारका म�ुाह�मा प�ह�को प�रचया�मक �ववरणमा गोपनीयता कायम रा� ने, ब�द इजलास एवम ्

�नर�तर सनुवुाइ गन� �यव�था रहेको र सोको �योग क�तपय िज�ला अदालतमा �भावकार� �पमा ग�रएको 

देिखयो भने क�तपयमा अदालतह�मा भौ�तक �ोतको अभावका कारण ब�द इजलास कायम गन� एवम ्

गोप�नयता कायम गन� काय� �य�त �भावकार� हनु नसकेको पाइएको छ। क�तपय अदालतमा इजलासको 

खलुापन तथा पया�� त भौ�तक साधन एवम ्�ोतको अभावले पी�डत म�हलाले इजलाससम� आ�ना कुरा �नध�� क 

साथ रा� न स�ने वातावरणको अभाव रहेको देिखयो। 

 

६.५.७ म�हलाह�का म�ुामा �नर�तर सनुवुाइस�ब�धी ���या 

िज�ला अदालत �नयमावल�मा �यव�था गरेका ९ �कारका म�ुाह�मा अ�ययन अवलोकनमा समावेश ग�रएका 

१५ िज�ला अदालतह�मा �नर�तर सनुवुाइ हनेु गरेको छ। यस काय�ले अदालतमा दायर भएका �व�भ� न 

�कृ�तका म�ुाह�मा म�हला एवम ्अ�य प�ले समयमै �याय �ा� त गन� स�भव भएको देिख�छ। 

 

६.५.८ मेल�मलाप के��को �यव�था 

अवलोकन ग�रएका १५ वटा िज�ला अदालतह�मा मेल�मलाप के��को �थापना भएको तर अदालतमा 

�थानभावका कारणले क�तपय अदालतमा रहेका मेल�मलाप के��ह�लाई इजलासमा �पा�तरण ग�रएको तथा 

फाँटमा प�रवत�न गर� काम स� चालन भएको देिखयो भने धेरैजसो अदालतह�मा मेल�मलाप के��स�ब�धी 

�यव�था भने भएको पाइयो।  

 

६.५.९ अदालतमा दोभाषकेो उपल�धता 

अवलोकन अव�धमा क�तपय अदालतह�मा दोभाषकेो �यव�था भई नसकेको देिखयो भने क�तपय अदालतह�मा 

दोभाष ेछनोट गन� स�म�त बनेर छनोटस�ब�धी काय� अगा�ड बढेको देिख�छ।  

 

६.६ फरक �कृ�तका सूचनादाताह�को �ि� टकोणबारेमा तलुना�मक �व� लेषण  

��ततु अ�ययनमा �व�भ� न �ोतबाट स� क�लत सूचना र त�या� कलाई यसअिघका शीष�कह�मा �व� लेषण गर� 

स�कएको छ। एउटै �वषयमा प�न सेवा�दायक �मखु सूचनादाताह�, म�ुाको प� नभएका म�हलाह� तथा 

म�ुाका प� भएका म�हलाह�को �ि� टकोणमा केह� �भ� नता देिखन ु �वाभा�वक प�न हो। खास गर� यस 

शीष�कमा म�हलाको �यायमा �भाव पान� त�वह�, �यायमा पहुँच बढाउने उपायह�, म�हला सेवा�ाह�लाई सेवा 

�दायक �नकायबाट �दान ग�रने सेवाको �तर आ�द �वषयमा �ा� त केह� �ि� टकोणलाई त�या� कको आधारमा 

तलुना�मक �व� लेशण ग�रएको छ। 

 

६.६.१ म�हलाको �यायमा पहुँचलाई �भाव पान� कारक त�वह� 

म�हलाको �यायमा पहुँचमा �भाव पान� �व�भ� न त�वह�म�ये म�ुाका प� नभएका म�हलाह� तथा सेवा�दायक 

�मखु सूचनादाताह�को �ि� टकोण हेदा� यी दवैु उ�रदाताह�म�ये सबैभ�दा बढ�ले म�हलाको आ�थ�क अभाव नै 

उनीह�को �यायमा पहुँचको कारण मानेका छन।् म�ुाका प� नभएका म�हलाह�म�ये ९०.७ ��तशतले र 
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�मखु सूचनादाताह�म�ये ७९.१ ��तशतले म�हलाको आ�थ�क अभावलाई �यायमा �भाव पान� म�ुय त�व 

मानेको देिख�छ। म�ुाका प� नभएका म�हलाह�म�ये ८१.३ ��तशतले र �मखु सूचनादाताह�म�ये ७८.४ 

��तशतले म�हलामा अ�धकारबारेमा जानकार�को कमीलाई �यायमा पहुँचमा �भाव पान� त�व मानेका छन।् यी 

दवैु उ�रदाताह�म�ये धेरैले आ�थ�क पर�नभ�रता, म�ुा गदा� बेहोनु� पन� डर�ास, अ�य पा�रवा�रक िज�मेवार� तथा 

झ�झ�टलो �या�यक ���या ज�ता कुरालाई प�न �य�तो कारक त�वम�ये �ाथ�मक त�व मानेका छन।् तर 

म�ुाका प� नभएका म�हलाह�म�ये ७६.७ ��तशतले सेवा�दायकको आ�थ�क अ�नय�मततालाई कारण 

मा�दछन ्भने सेवा�दायक सूचनादाताह�म�ये भने २४.३ ��तशतले मा� यसलाई म�ुय कारण मा�दछन।् यी 

दवैु �कारका उ�रदाताह�ले कानूनको अपया�� ततालाई भने अ� कारणको तलुनामा कम मह�व �दएको 

देिख�छ। यसस�ब�धी थप त�या� क तलको ता�लकामा उ�लेख ग�रएको छ। 

 

ता�लका नं. ६.६.१: म�हलाको �यायमा पहुँचलाई �भाव पान� कारक त�वह� 

�यायमा पहुँचका कारक त�वह� म�ुाका प� नभएका 

म�हला 

�मखु सूचनादाता 

म�हलाको आ�थ�क अभाव  ९०.७ ७९.१ 

म�हलामा अ�धकारका बारेमा जानकार�को कमी  81.3 ७८.४ 

म�ुा गदा� बेहोनु� पन� डर �ास  85.3 ७५.७ 

आ�थ�क �पमा पर�नभ�रता  ८०.९ ७३.६ 

झ�झ�टलो अदालती ���या  ७६.१ ७२.३ 

भौगो�लक क�ठनाइ 66.4 ६८.२ 

सेवा �दायक �नकायमा �यून म�हला जनशि� 66.1 ५३.४ 

अ�य पा�रवा�रक िज�मेवार�  81.9 ५३.४ 

अदालत��तको �व� वासमा कमी 51.0 ४८.६ 

अदालको भौ�तक संरचना म�हलामै�ी नहनु ु 54.5 ४३.९ 

अदालतमा ग�रने �यवहार म�हलामै�ी नहनु ु 54.6 ३४.५ 

राजनी�तक दबाब  74.5 ३३.१ 

अदालतमा म�हलालाई �ाथ�मकता न�दन ु ५६.३ २५.० 

आ�थ�क अ�नय�मतता 76.7 २४.३ 

कानूनको अपया�� तता ५१.५ २०.३ 

 

६.६.२ म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने उपायह� 

म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने �व�भ� न उपायह�म�ये म�हला सेवा�ाह� तथा �मखु सूचनादाताह� दवैुले सरल 

र सिजलो �या�यक काय��व�ध, �भावकार� �नःश�ुक कानूनी सहायता तथा सेवा�दायक �नकायका जनशि�मा 

लै� �गक संवेदनशीलतालाई मह�व �दएका छन।् म�हला सेवा�ाह� र �मखु सूचनादाताम�ये �मशः ८०.१ 

��तशतले सरल काय��व�धलाई, ७६.८ र ७८.२ ��तशतले �भावकार� �नःश�ुक कानूनी सहायतालाई र �मशः 
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७१.६ र ६३.९ ��तशतले जनशि�मा लै� �गक संवेदनशीलतालाई म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने उपाय 

मानेका छन।् जसलाई तलको चाट�मा उ�लेख ग�रएको छ। 

 

चाट� नं. ६.६.१: म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने उपायह� 

 
 

६.६.३ म�हला सेवा�ाह�लाई सेवा �दायक �नकायबाट �दान ग�रने सेवाको �तर 

�याय �दान गन� काय�सँग ��य� वा परो� �पमा संल�न �नकायह� ��त उनीह�को सेवा �लएका र न�लएका 

उ�रदाताह�को �ि� टकोणमा ठूलो �भ� नता पाइ�छ। म�ुाको प� नभएका म�हलाको �ि� टकोण उनीह�को 

धारणा मा� हो भने प� भएका म�हलाको �ि� टकोण उनीह�को अनभुव हो। तलको ता�लकामा यी 

सेवा�दायक �नकायको सेवा रा�ो छ भ� ने उ�रदाताको ��तशत उ�लेख ग�रएको छ। म�ुाको प� नभएका 

म�हलाह�म�ये ४७.४ ��तशतले मा� अदालतको सेवालाई रा�ो मानेकोमा म�ुाको प� भएका म�हलाह�म�ये 

८४.३ ��तशतले अदालतको सेवालाई रा�ो मानेको देिख�छ। �थानीय �नकाय र �हर� काया�लयह�को बारेमा 

भने यी दवैु वग�का म�हलाह�ले लगभग समान �वचार रा� ने गरेको पाइयो। यसस�ब�धी तलुना�मक त�या� क 

तलको चाट�मा उ�लेख ग�रएको छ। 
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चाट� नं. ६.६.२: म�हला सेवा�ाह�लाई सेवा �दायक �नकायबाट �दान ग�रने सेवाको �तर 

 

६.६.४ अदालतले �दान गन� सेवा��त सेवा�ाह�को �ि� टकोण 

 अदालत��तको �ि� टकोणको बारेमा सो�धएको �� नमा म�ुाको प� नभएका म�हलाह�म�ये केवल ४७.४ 

��तशतले अदालतको सेवालाई रा�ो मानेका छन ् तर अदालतको सेवा�ाह� म�हलाम�ये ८४.१ ��तशतले 

अदालतलाई रा�ो मानेको देिख�छ। यसर� अदालतको सेवा �ा� त गनु�भ�दा प�हलेभ�दा सेवा �ा� त गरेप�छ 

म�हलाको अदालत��तको धारणा सकारा�मक बनेको पाइएको छ। तर सेवा�दायक सूचनादाताह�ले भने 

अ�धकांशले अदालतको सेवाबारेमा सेवा�ाह�ह�ले रा�ो धारणा राखेका होलान ् भ� ने ठानेको पाइएको छ। 

यसबारेको तलुना�मक त�या� क तलको ता�लकामा ��ततु ग�रएको छ। 

 

ता�लका नं. ६.६.२: अदालतले �दान गन� सेवा��तको सेवा�ाह�को �ि� टकोण 

उ�रदाताह� अदालत��त रा�ो धारणा 

रा� नेह�को ��तशत 

म�ुाका प� नभएका म�हला 47.४ 

म�हला सेवा�ाह� 84.1 

�मखु सूचनादाता 96.6 
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भाग सात 

�न�कष� र सझुावह� 
 

��ततु अ�ययनमा �व�भ� न मा�यमह�बाट सूचना तथा त�या� क स� कलन ग�रएको �थयो। म�ुाका प� भएका 

तथा नभएका म�हलाह�बाट अल�गै �� नावल�का आधारमा जवाफह� स� कलन गनु�का साथै �यायस�ब�धी 

सेवा �दान गन� सेवा�दायक �नकायका पदा�धकार�ह�बाट उनीह�का �ि� टकोण �लइएको �थयो। लि�त समूह 

छलफल तथा िज�ला अदालतको �थलगत अवलोकनबाट �व�भ� न �कारका सूचना तथा त�या� क �ा� त 

ग�रएको �थयो। यसबाहेक अ�ययनका �ममा �व�भ� न ��तवेदन तथा अनसु�धान ��तवेदन र अ�य अ�ययन 

साम�ीह�को प�न उपयोग ग�रएको छ। यी �व�भ� न �ोतबाट �ा� त सूचना तथा त�या� कको �व� लेषणबाट 

देिखएको �न�कष� तथा यसबारेमा गनु�पन� सधुारका �वषयह�लाई यस प�र�छेदमा ��ततु ग�रएको छ।  

 

७.१ अ�ययनबाट देिखएका �न�कष� 

यस अ�ययनबाट देिखएका �मखु �न�कष�ह�लाई सिजलोका ला�ग तलका नौ बुदँामा �वभाजन गर� उ�लेख 

ग�रएको छः 

 

७.१.१ म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग �व�मान कानूनी संरचना  

पर�परागत �पमा नेपालको कानून म�हलामै�ी होइन। तर २०४७ सालको सं�वधानप�छ समानतामा आधा�रत 

कानूनको �वकासमा रा�ो �ग�त भएको छ। म�हलाका अ�धकारस�ब�धी सारवान ् कानून तथा उनीह�को 

अ�धकार स�ुनि� चत गन� काय��व�धगत कानूनमा प�न सकारा�मक प�रमाज�नह� भएका छन।् यसका ला�ग 

�यायपा�लकाले नेत�ृवदायी भ�ूमका �नभाएको छ। अ�य सरकार� तथा गैरसरकार� �तरबाट प�न यसबारेमा धेरै 

�यासह� भएका छन।् यस अव�धमा सव��च अदालतबाट भेदभावज�य कानूनह�को खारेजी तथा समानतामा 

आधा�रत कानून �नमा�ण गन� �श�त आदेशह� भए। म�हलाको पैतकृ स�पि�मा समान हकको �थापना गन�, 

�ववाहपूव� �ा� त गरेको स�पि� �ववाहप�छ �फता� गनु� नपन�, म�हलाको सामा�य शार��रक कमजोर�लाई लो�नेले 

बह�ुववाहको आधार बनाउन नपाउने, एकल म�हलालाई सामािजक सरु�ा उपल�ध गराउने, वैवा�हक जबज��ती 

करणीलाई अपराध घो�षत गन� तथा घरेल ु �हंसास�ब�धी कानून बनाउने ज�ता �व�भ� न �वषयमा सव��च 

अदालतबाट आदेशह� भएका छन।् यी सारवान ्कानूनको बारेमा मा� नभई क�तपय काय��व�धगत �वषयमा 

प�न कानूनमा सधुार भएको छ। पा�रवा�रक म�ुा हेन� शी� सनुवुाई गन� अदालतको �थापना, �नर�तर 

सनुवुाइस�ब�धी �नयमको �यव�था, �वशेष �कृ�तका म�ुामा प� वा पी�डतको प�रचया�मक �ववरणको 

गोपनीयता कायम रा� ने आ�द ज�ता काय�ह� �यायपा�लकाबाट स�ुआत भएका हनु।् यी आदेश एवम ्

�नण�यह�का आधारमा क�तपय कानूनह� प�रमाज�न प�न भएका छन।् 

 

२०७२ सालमा बनेको नेपालको सं�वधानमा प�न म�हलाका मौ�लक हकको �यव�था गनु�का साथै समावेिशतामा 

आधा�रत आर�णसमेतको अवधारणाको �यव�था ग�रएको हनुाले सी�मत केह� �वषयह�मा बाहेक यो सं�वधान 
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लै� �गक �ि� टले �ग�तशील मा�नएको छ। प�छ�लो समयमा लै� �गक समानता र लै� �गक �हंसा अ��य गन� 

केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� बनेको ऐन, २०७२ ले धेरै सारवान ् कानूनमा संशोधन गर� लै� �गकमै�ी 

बनाएको छ। साथै, उ� ऐनले मानव बेच�बखन तथा यौन �हंसामा परेका म�हलाह�को पनु:�थापना तथा 

��तपू�त� स�ब�धमा �वशेष �यव�थाह� गरेको छ। तर लै� �गक �यायका बारेमा सारवान ्तथा काय��व�धगत 

कानूनमा क�तपय सधुारको अझै आव�यकता छ। 

 

७.१.२ �यायको खोजीका ला�ग ला�ने खच� 

�यायको खोजी गन� अ�धकांश म�हलाह�को आ�थ�क अव�था कमजोर रहेको, म�ुाका प� म�हलाह� धेरैजसो 

�ववा�हत र ग�ृहणी हनेु गरेको देिखएको छ। अ�ययनमा स� क�लत त�या� कबाट यातायात खच�, अदालत 

लगायत सेवा�दायक �नकायमा ला�ने द�तरु, कानून �यवसायीका ला�ग ला�ने फ� आ�द ज�ता खच�ह�का 

कारण �यायमा पहुँच �भा�वत हनेु गरेको पाइएको छ। वा�ष�क आय बढ� हनेु म�हलाको तलुनामा कम आय 

हनेु म�हलाको �यायमा पहुँचमा अवरोध महससु गन� गरेको पाइएको छ। घरमूल� हनेु म�हलाह�को स� �या 

�नकै कम हनेु कारणले प�रवारमा म�हलाह� आ�थ�क �पमा पर�नभ�र रहन ु पन� अव�था रहेको र �यसको 

कारणले गदा� �यायको पहुँचमा अवरोध रहेको देिखएको छ। म�हलाले उजरु� नगनु�को म�ुय कारण प�न 

आ�थ�क अभाव हो भ� ने देिखएको छ। �नःश�ुक कानूनी सहायतास�ब�धमा सरकार� तथा गैरसरकार� �तरबाट 

�व�भ� न काय��मह� स� चालन ग�रएको भए प�न सोको जानकार� पया�� त मा�ामा म�हलाह�मा नभएकाले ती 

�नकायह�को सेवा �भावकार� हनु सकेको छैन। म�ुाका प� नभएका म�हलाह�ले म�हला भएकै कारण �याय 

पाउन खासै अवरोध रहेको महससु नगरेको पाइयो।  

 

�याय �दायक �नकायह� (अदालत, �हर�, िज�ला �शासन काया�लय, गा.�व.स., नगरपा�लका) का बारेमा 

आ�धकांश म�हलाह�मा सामा�य जानकार� रहेको पाइए ताप�न ती �नकायह�बाट �याय पाउनमा अवरोध रहेको 

धारणा पाइयो। �या�यक �नकायह�बाट �याय पाउन सहज नरहेको भ� ने म�हलाह�को आम धारणा प�न �हंसा 

वा अ�यायबाट पी�डत म�हलाह�ले कानूनी उपचार नखो�नकुो एक कारण रहेको यस अ�ययनले देखाएको छ। 

 

७.१.३ म�ुाको कारबाह�मा अपनाइने ���या र काय��व�ध 

उपल�ध सबै सूचना तथा त�या� कबाट म�ुामा अपनाइने काय��व�ध अ��ारो भएको, ���या झ�झ�टलो भएको 

तथा सेवा�दायक �नकायमा �योग हनेु कानूनी भाषागत सम�याह� �व�मान रहेको भ� ने देिखएको छ।  

 

�मखु सूचनादाताको �ि� टमा अ�धकांश म�ुामा म�हला प� भएका म�ुाको कारबाह�मा �ाथ�मकता �दएको, 

म�हलामै�ी काय��व�ध कानूनको �योग भएको भ� ने पाइए प�न यी �यव�थाह� पूण� �पमा अवल�बन गनु� पन�मा 

�य�तो हनु सकेको छैन। �कनभने म�हलाको म�ुामा �ाथ�मकता �दइँदैन भ� ने म�ुाका प� भएका म�हलाको 

स� �या अझै धेरै नै छ। �नर�तर सनुवुाइको �योग, म�हलाका म�ुामा ब�द इजलासको �योग, म�ुाको 

कारबाह�मा गोपनीयताको �योग, सेवा�ाह�मै�ी भाषाको �योग ज�ता काय��व�धह� केह� हदस�म अपनाइने 

गरेको भए प�न अपेि�त मा�ामा अवल�बन नभएको र अझै यसस�ब�धमा सेवा�ाह�को सम�या कायमै रहेको 
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पाइएको छ। िज�ला अदालतको �थलगत अवलोकनबाट धेरै अदालतह�मा दोभाषकेो सेवा �दनका ला�ग 

���या स�ु भए प�न सेवा �दान भई नसकेको अव�था देिखएको छ। 

 

७.१.४ म�ुाको कारबाह�मा ला�ने समायाव�ध 

हनु त िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालतह�मा परुाना म�ुाह�को स� �या अ�त �यून छ। सव��च 

अदालतमा भने ज�मा बाँक� म�ुा स� �याको आधाभ�दा बढ� म�ुा १८ म�हना अव�ध नाघेका छन।् यसले स�ु 

तहका अदालतह�मा म�ुाह� �छटो फ��ट भइरहेको देिख�छ।  

 

तर म�हला प� हनेु म�ुाह�मा भने �वशेष �ाथ�मकता �दनपुन� ह�ुछ। िज�ला अदालतमा खास गर� म�हला प� 

हनेु म�ुाह�म�ये अंश म�ुामा र मानाचामल म�ुामा �वप�ीले असहयोग गन�, काय��व�ध पूरा गन� नै धेरै समय 

ला�ने भएकाले �ढलो फैसला हनेु गरेको देिखएको छ। नाता कायम र स�ब�ध �व�छेदका म�ुाह� बढ� 

फ��ट हनेु गरेको भए प�न यी म�ुाह� दवैु प�को सहम�तमा आएकाबाहेक वा�त�वक �ववाद भएका य�ता 

�कृ�तका म�ुामा भने �वप�ीको असहयोगका कारण अ�धक समय ला�ने गरेको छ। बह�ुववाहस�ब�धी म�ुाह� 

भने वष�मा सरदर ७० ��तशत फ��ट हनेु अव�थाले १ वष��भ�ै फ��ट हनेु देिखएको छ। िजउमा�ने बे�ने 

तथा शर�र ब�धक बनाउने वा अपहरण गन� ज�ता म�ुाह� सरदर ९ म�हनादेिख १ वष�को अव�धमा फ��ट 

हनेु गरेको भए प�न लगातार सनुवुाइ गनु�पन� य�ता म�ुाह�को फ��ट अपेि�त समयमा भएको भ� न �म�ने 

अव�था छैन। �वप�ीले असहयोग गरेको अव�थामा अदालतले चाहे प�न समयमा नै �याय �दान गन� नस�कने 

खालका काय��व�धगत �नयमह� बाधक रहेका छन।् म�हला पी�डत हनेु खालका म�ुामा पनुरावेदन अदालतको 

तहमा पन� म�ुा फ��टको अव�था स�तोषजनक देिखए प�न सव��च अदालतमा अ� म�ुामा ज�तै म�हला प� 

हनेु म�ुाह� �नकै कम मा� फैसला हनेु गरेको पाइएको छ। लि�त समूहसँगको छलफलबाट मेल�मलापको 

���या अपनाउँदा म�ुाको �न�पण �ढलो हनेु गरेको भ� ने देिखएको छ। 

 

म�ुाका प� नभएका म�हलाह� �व�भ� �क�समका कानूनी सम�याह� एवम ् �हंसामा परेका म�हलाह�म�ये 

आधा ज�तोले मा� सम�या पदा� त�काल कानूनी कारबाह�का ला�ग �या�यक �नकायमा उजरु� �दने गरेको 

पाइयो भने केह�ले कानूनी सम�या परेको एक वष��भ�मा कानूनी उपचार खोजेको अव�था भे�टयो भने एक 

�तहाई पी�डत म�हलाह�ले सम�या परेको २ देिख ६ वष�प�छ मा� �या�यक �नकायबाट कानूनी सहयोगको 

खोजी गरेको पाइयो। 

 

७.१.५ म�हलाको शैि�क �तर र कानूनी ���याबारेको जानकार� 

म�ुा मा�मला गन� म�हलाम�ये अ�य�त �यून ��तशतले मा� �व� व�व�ालयस�मको अ�ययन गरेका छन।् 

अ�य�धक सेवा�ाह� �नर�र वा सामा�य सा�रस�मको अव�थामा रहेका छन।् सम�मा िशि�त म�हलाको 

स� �या नै नेपालमा कम रहेको छ। �यसमा प�न कानून र यसका काय��व�धबारे जानकार� रा� नेह� त झनै 

कम छन।् अ�ययनबाट िशि�त वा अिशि�त सबै वग�का अ�धकांश म�हलाले �याय पाउनमा अवरोध महससु 

गरेको देिख�छ। िशि�त हुँदैमा कानूनी ���याको �ान नहनेु र कानूनह�को सरल�करण अझै हनु नसकेका 
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कारणले प�न �यायमा अवरोधको अव�था कायमै रहेको छ। लि�त समूहसँगको छलफलबाट म�हलाह�मा 

अ�धकार हनन ्हुँदा प�न सहेर ब�ने �विृ� रहेको पाइएको छ। 

 

म�ुाको प� नभएका म�हलाम�ये धेरैलाई अ�याय हुँदा उपचार पाइ�छ भ� ने कुराको �ान भए प�न 

अ�धकांशलाई असमथ� प�का ला�ग �नःश�ुक कानूनी सहायता �ा� त ह�ुछ; म�ुा गदा� लागेको द�तरु म�ुा िजते 

�फता� पाइ�छ; कोट� फ� �तन� नसकेप�छ �तन� गर� म�ुाको कारबाह� अगा�ड बढाउन स�क�छ भ� ने ज�ता 

आधारभतू कुराको जानकार� नभएको देिख�छ। कानूनी उपचारको खोजी गन�मा पी�डत म�हलाह�ले �वल�ब 

गनु�का पछा�डका कारणह�मा म�ुय गर� आ�थ�क अभाव, पीडकबाट भ�व�यमा पनुः �हंसा हनेु भय, उजरु� कुन 

�नकायमा गन� भ� ने जानकार� नभएकाले, प�रवारको इ�जत जाने डर, उजरु� गदा�समेत केह� नहनेु भ� ने सोच, 

ज�टल कानूनी ���या, सेवा�दायक �नकाय धेरै टाढा रहेकाले, भाषाको सम�या र उजरु� तयार गन� सीपको 

अभाव भएको ज�ता �मखु कारणह� रहेको उ�रदाता म�हलाह�ले बताए। 

 

�नःश�ुक कानूनी सहायताबारे जानकार� नभएका कारण �यायको पहुँच �भा�वत हनु ु�वाभा�वक हो। तर म�ुाको 

प� भएका म�हलाम�ये थोरैलाई मा� असमथ� प�लाई �नःश�ुक कानूनी सहायता पाइ�छ भ� ने कुराको 

जानकार� रहेको देिख�छ। सेवा�दायक �नकायमा काय�रत पदा�धकार�ह� भने केह� मा�ामा भए प�न सेवा�ाह� 

म�हलाह� �याय�णाल���त जानकार छन ् भ� ने ठा�दछन।् यसर� सेवा�दायकह�ले सेवा�ाह�ह� कानूनी 

���याबारे जानकार� रा�छन ् भ� ने ठा� ने तर सेवा�ाह�ह�लाई जानकार� नहनेु अव�था �व�मान रहेको 

देिखएको छ।  

 

अ�ययनबाट अ�धकांश म�हलाह� अ�धकारबारे जानकार नहनु ु र चेतनाको �तर कम हनुलेु �यायको पहुँचमा 

��तकूल �भाव पछ� भ� ने ठा�दछन।् �व�भ� न अदालतमा ग�रएको �थलगत अवलोकनबाट अदालतले 

सेवा�ाह�को सहजताका ला�ग �नधा�रण गरेका �नवेदनका ढाँचा एवम ् फारामह� बारेमा समेत सेवा�ाह�ह� 

जानकार नरहेको पाइएको छ। 

 

७.१.६  सेवा�दायक �नकायको काम कारबाह�मा �व�छताको अव�था 

अ�धकांश म�हलाले सेवा�दायक �नकायमा हनेु आ�थ�क अ�नय�मतता, �ढलास�ुती र अदालत��तको अ�व� वासलाई 

�यायको बाधकको �पमा मा�छन।् अ�ययनबाट �यायस�ब�धी सेवा �दान गन� �नकायमा कानूनबमोिजम बाहेक 

अ�य द�तरु �दनपुन� अव�था अझै �व�मान रहेको देिख�छ। म�ुाका प� नभएका म�हलाह�को �ि� टमा 

रा�यबाट �दान हनेु सेवा �लन अ�य �नकायमा प�न द�तरु �तनु� पन� अव�था �व�मान रहेको र सेवा �दायक 

�नकायह� भनसनु वा अ�य दबाबबाट �भा�वत ह�ुछन ् भ� ने देिखएको छ। सेवा�ाह� म�हलाह�को �ि� टमा 

राजनी�तक दबाब �यायमा पहुँचलाई �भा�वत गन� �मखु त�वह�म�ये एक हो। तर म�ुाका प� नभएका 

म�हलाको तलुनामा म�ुाका प� भएका म�हलाम�ये कमले मा� अदालतमा गैरकानूनी �भाव हनेु वा अनिुचत 

आ�थ�क फाइदा �लने �विृ� रहेको ठा�दछन।् साथै, सेवा�दायक �नकायका पदा�धकार�ह�म�ये धेरैले �याय 

�दान गन� काय�मा राजनी�तक, आ�थ�क, पा�रवा�रकलगायतका �भाव महससु गन� गरेका छन।् 
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अदालत अवलोकनबाट केह� अदालतका केह� कम�चार�ह�ले सेवा �दान गदा� सेवा�ाह�सँग अ�त�र� रकम माग 

गन� गरेको पाइएको छ। �मखु सूचनादाताबाट �ा� त सूचनामा भने अदालतमा भएको अ�नय�मतता �नय��ण गन� 

�भावकार� संय�� नभएकाले अदालतको जनआ�था �भा�वत भएको देिखएको छ।  

 

७.१.७  सेवा�दायकबाट सेवा�ाह�उपर ग�रने �यवहार 

अ�धकांश म�हलाको �ि� टमा सेवा�दायक �नकायमा म�हला��त ग�रने �यवहार म�हलामै�ी नहनु ु �यायको 

पहुँचलाई �भा�वत गन� �मखु त�व हो। तर म�ुाका प� नभएका म�हलाम�ये अ�त कम सहभागीको �ि� टमा 

मा� सेवा �दायक �नकायमा धेरै रा�ो �यवहार ह�ुछ। म�हला तथा बालबा�लका काया�लय र �थानीय 

�नकायमा मा� तलुना�मक �पमा रा�ो �यवहार हनेु र सोबाहेक अ�य �नकायह�मा सामा�यतया रा�ोभ�दा 

बढ� नरा�ो �यवहार ग�रने गरेको देिखयो। खास गर� अदालतबाट �दान हनेु सेवाको स�ब�धमा म�ुाका प� 

भएका धेरै म�हलाह�को �वचार सकारा�मक देिख�छ। तर सेवा�दायक �नकायह�मा हनेु �यवहारमा भेदभाव 

ह�ुछ भ� ने प�न देिखएको छ। य�तो भेदभावम�ये लै� �गकताका आधारमा हनेु भेदभाव अ�य�धक छ। यसको 

�वपर�त सेवा �दायकह� भने म�हला��तको सेवा�दायकको �ि� टकोण नकारा�मक छ भ� ने ठा�दैनन ्वा थोरैले 

मा� �य�तो ठा�छन।् तर अ�ययनबाट सेवा�दायक �नकायका कम�चार�लाई लै� �गक संवेदनशीलता बारेको 

ता�लम वा अ�भमखुीकरण �दनपुछ� भ� ने देिखएको छ। 

 

अदालतको अवलोकन तथा लि�त समूह छलफलबाट अदालतका जनशि�ह�मा म�हलाको स� �या कम भएको 

कारणबाट प�न उनीह���त उिचत �यवहार हनु नसकेको भ� ने पाइएको छ। धेरै अदालतका भौ�तक 

संरचनाह� म�हलामै�ी नभएको, म�हलामै�ी शौचालय नभएको, खास गर� कम�चार�ह�ले म�हला��त शाल�न 

�यवहार गरेको पाइए प�न कानून �यवसायीह� म�ुय �पमा प�ुष नै हनेु तथा िजरहको समयमा म�हलालाई 

अ��ारो पन� खालका �� न सो�धने गरेको भ� ने देिखएको छ। 

 

७.१.८ �यायको पहुँचमा भौगो�लक �वकटताको �भाव 

अ�ययनबाट भौगो�लक �वकटता �यायको पहुँचमा �भाव पान� �मखु त�व हो भ� ने देिखएको छ। अ�धकाशं 

म�हला तथा सेवा �दायकको �ि� टकोणमा अदालतस�मको दूर�, साधनको उपल�धता ज�ता त�वह�ले �यायको 

पहुँच �भा�वत हनेु र �या�यक सेवाह� सेवा�ाह�को निजकमा उपल�ध भएमा �यायमा पहुँच सहज हनेु देिखएको 

छ। लि�त समूह छलफलबाट प�न घाउजाँच गराउन तथा उजरु� गन�का ला�ग गाउँमा स�ुवधा नभएको ज�ता 

सम�याले समेत �यायको पहुँचमा अवरोध रहेको भ� ने पाइएको छ। 

 

७.१.९ म�हलालाई �यायको खोजी गन� पा�रवा�रक तथा सामािजक सहयोग 

अ�ययनबाट सामािजक तथा पा�रवा�रक अव�थाले �यायमा पहुँच �भा�वत ह�ुछ भ� ने देिख�छ। उजरु� गदा� 

प�रवार तथा समाजबाट थप पीडा हनेु भय, पा�रवा�रक इ�जत जाने डर, गोपनीयता भ� ग हनेु भय ज�ता 

कारणले म�हलाह� उजरु� गन� �हि�कचाउँछन।् �यायको खोजी गन� म�हला��तको समाजको धारणा क�तो छ 

भ� ने कुराले प�न म�हलाह�लाई �यायको खोजी गन� वा नगन� भ� ने �नण�यमा प�ुने काय�मा �भाव पाद�छ। 

स�ब�ध �व�छेद भएका र �वधवा म�हलाह� अ� म�हलाको तलुनामा �याय पाउनमा बढ� अवरोध महससु 
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गद�छन।् �यसैगर�, अ�ववा�हत म�हलाको तलुनामा �ववा�हत म�हलाह� बढ� अवरोध महससु गछ�न।् साथै म�ुा 

मा�मला गन� म�हलाम�ये अ�धकांश �ववा�हत छन।् सा�र वा �नर�र म�हलाको तलुनामा िशि�त म�हलाले म�ुा 

मा�मला गन� बढ� पा�रवा�रक सहयोग पाउने गरेको देिख�छ। 

 

साम�ुहक छलफलबाट म�हलाह�ले प�रवारका सद�यबाहेकका अ�य �यि��व�� परेका म�ुामा पा�रवा�रक 

सहयोग �ा� त हनेु भए प�न म�हलाका म�ुाह� धेरैजसो आ�नै प�रवारका सद�यह� �व�� हनेु भएकाले 

पा�रवा�रक सहयोग पाउन क�ठन हनेु देिखएको छ। 

 

सबै जा�त र समदुायमा म�हलाको �यायमा पहुँचमा अवरोधको अव�था समान छैन। बाहनु �े�ी म�हलाको 

तलुनामा आ�दवासी जनजा�त म�हलाह� कम अवरोध महससु गछ�न।् द�लत म�हलाको तलुनामा मधेसी 

म�हलाह� कम अवरोध महससु गन� कुरा अ�ययनले देखाएको छ। �कन य�तो ह�ुछ भ� ने कुरा अल�गै 

अ�ययनको �वषय ब� न स�छ।  

 

म�ुाका प� भएका पी�डत म�हलाह�का अनसुार अ�धकांश म�हलाह�लाई कानूनी उपचारको खोजी गर� 

�हँ�दाको अव�थामा प�रवारका सद�यह�बाट असहयोगी, बाधक वा प�रवारबाट ब�ह�करणस�मको अव�थाबाट 

ग�ुन ु परेको कटु यथाथ� रहेको छ। जसले गदा� म�हलाले समाजबाट असहयोग, बाधक वा समाजबाट 

ब�ह�करणको अव�था भोगेका छन।् 

 

७.२ अ�ययनबाट प�हचान ग�रएका सझुावह� 

यसअिघको भागमा अ�ययन ग�रएका साम�ी, स� क�लत �व�भ� न सूचना तथा त�या� कका आधारमा म�हलाको 

�यायमा पहुँचस�ब�धमा �व�भ� न नौ �वषयका �न�कष�ह� ��ततु ग�रएको छ। जसले अब चा�न ु पन� 

कदमह�को बारेमा स� केत गद�छन।् तर म�हलाको �यायमा पहुँच रा�यको कुनै एक अ� ग वा �नकायको 

�यासबाट मा� सफल हनु स�दैन। अपेि�त सधुार हा�सल गन�का ला�ग नी�त तथा कानूनमा प�रमाज�न, 

�तनको काया��वयन, सेवा�ाह� र सेवा�दायकह�को �मता अ�भव�ृ� तथा सेवा�दायकमा उ�रदा�य�वको 

�वकासलगायतका �व�भ� न काय�ह� गनु�पन� ह�ुछ जसका ला�ग �ोतसाधनको प�रचालन र �यायका �व�भ� न 

सरोकारवाला �नकायह�बीचमा सम�वय प�न आव�यक पछ�। यस प�र�छेदमा अ�ययनबाट प�हचान ग�रएका 

�व�भ� न �वषयह�लाई स�बोधन गन�का ला�ग चा�नपुन� कदमह�बारेमा सझुाव ��ततु ग�रएको छ। 

 

७.२.१ कानूनी र नी�तगत सधुार 

अ�ययनबाट प�हचान भएका म�ुय सम�या कानूनी �पमा वा के���य�तरबाट नी�तगत सधुार गरेर स�बोधन 

ग�रएमा काया��वयन तहका �नकायले �यसको यथोिचत प�रपालना गन� भएकाले यसका ला�ग देहायका �वषयमा 

कानूनी वा नी�तगत �यव�था गनु�पछ�: 

(क) म�हलाको आ�थ�क अव�था �यायमा पहुँचका ला�ग म�ुय बाधक देिखएकाले यस सम�यालाई 

�यवि�थत र �दगो �पमा समाधान गनु�पछ�। यसका ला�ग आ�थ�क �पमा असमथ� म�हलाह�का 

ला�ग �या�यक उपचारको स�दभ�मा आव�यक पन� सबै खालका खच�को बारेमा सहायता उपल�ध 
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गराउन राि� �य�तरमा एउटा कोषको �ब�ध गन� कानून बनाउनपुछ�। यस कानूनमा खास गर� 

कोषको रकमबाट सहायता पाउनका ला�ग आव�यक मापद�ड, कुन कुन �वषयमा सो रकम 

उपयोग गन� पाउने तथा सो कोषको स� चालन कसबाट हनेु भ� ने �यव�था गन� उपय�ु ह�ुछ। 

हाल म�हला, बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयबाट म�हलाको �यायमा पहुँचस�ब�धमा 

प�रचालन भइरहेका �व�भ� न कोषह�लाई यसै कोषमा एक�कृत गन� मना�सब ह�ुछ। यस कोषको 

उपयोग म�ुय �पमा असमथ� म�हलाका ला�ग म�ुाको �ममा ला�ने कानूनी परामश� वा कानून 

�यवसायीको सेवाका ला�ग ला�ने खच�, अदालतमा ला�ने �व�भ� न द�तरुको खच�, प� र सा�ी 

अदालतमा �याउँदा ला�ने खच�, पी�डत भई उपचार गराउँदाको खच�, पनु:�थापना के��का ला�ग 

ला�ने खच�, यातायात खच�, ��तवाद� अ�म भएको कारणले पी�डत म�हलाले पाउने ��तपू�त�को खच� 

आ�द �योजनका ला�ग गनु�पछ�। 

(ख) असमथ� प�ह�लाई कानून �यवसायीह�ले समेत �वेि�छक (Pro Bono) �पमा कानूनी सेवा 

�दइरहेका तर वा�त�वक सेवा�ाह�को आव�यकतानसुार यसको �यव�थापन हनु नसकेको प�र��ेयमा 

यस �णाल�लाई सहजीकरण गन� गर� अदालतस�ब�धी �नयमावल�मा संशोधन गन� उपय�ु ह�ुछ। 

(ग) आ�थ�क असमथ�ताको कारणले उजरु� गन� वा म�ुा दायर गन� नस�ने मापद�डअनसुारका म�हलालाई 

अदालतमा ला�ने सरकार� द�तरु, श�ुक, कोट� फ� आ�द छुट �दन स�कने गर� कानूनी �यव�था 

�मलाउनपुछ�। 

(घ) म�हला प� वा पी�डत भएका सबै देवानी तथा फौजदार� म�ुाह�मा �नर�तर सनुवुाइको कारबाह� 

गन� गर� �नयममा संशोधन गनु�पछ�। यो �नयम हाल िज�ला अदालतमा मा� भएको हुँदा 

पनुरावेदक�य �े�ा�धकारमा प�न यो �नयम लागू हनुपुछ�। 

(ङ) अदालतमा म�हला जनशि� अ�य�त �यून रहेकाले हालको जनशि� संरचनाबाट मा� म�हला��तको 

संवेदनशील �यवहार हनु स�भव छैन। �यायसेवा��त नै कानून अ�ययन गन� जनशि�को आकष�ण 

घटेको र �यायपा�लकामा म�हला जनशि�को कमी रहेको स�दभ�मा यस सेवालाई ग�रमामय र 

आकष�क नबनाएस�म यहाँ लै� �गकमै�ी वातावरण कायम हनु अस�भव छ। यहाँ �वेश गन� चाहने 

र �वेश गरेका म�हलाह�लाई �वशेष स�ुवधा �दने गर� �यायपा�लकाले �प� ट काय�योजना बनाउन र 

रा�यले यसका ला�ग थप लगानी गनु�पछ�। 

(च) नयाँ सं�वधानले �थानीय तहमा �या�यक �नकाय रहन स�ने �यव�था गरेकाले यस �े�ा�धकारको 

दायरा फरा�कलो हनेु गर� कानून बनाउनपुछ�। 

(छ) म�ुा गरेको कारणले घरमा वास�थानको सम�या भो�न ुपन� देिखएमा पी�डतका प�मा संर�णा�मक 

आदेश �दने �यव�था पा�रवा�रक �हंसास�ब�धी �ववादमा मा� सी�मत नगर� अ�य म�ुाका स�ब�धमा 

प�न �व�तार गनु�पछ�। 

(ज) म�हलाले गरेका उजरु�ह� दता� नग�र�दने, म�ुा गरेको कारणबाट म�हलालाई थप पा�रवा�रक वा 

सामािजक �पमा असहयोग गन� तथा इ�छा�वपर�त म�ुा �फता� �लन वा �मलाप� गन� दबाब �दने 

काय�लाई अपराधको �पमा �लई सजाय गन� �यव�था गनु�पछ�। 
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(झ) म�हलास�ब�धी म�ुाह�म�ये अंश, मानाचामल, नाताकायम तथा स�ब�ध �व�छेद ज�ता म�ुामा 

��तवाद�ले �व�भ� न त�रकाले अ� �ारोमा पारेर लामो समय लगाइ�दने गरेकाले ���याका ला�ग 

ला�ने समय ज�तै, इतलायनामाको अव�ध, �याद�पजु�को अव�ध आ�द घटाउने गर� कानूनमा 

संशोधन गनु�पन� ह�ुछ। स�पि�को �ववाद भएका म�ुामा �फराद र ��तउ�रसाथ नै स�पि�को 

�ववरण पेस गन� �नयम बनाउनपुछ�। 

(ञ) यस अ�ययनबाट म�हलाका म�ुालाई पया�� त �पमा �ाथ�मकता न�दने ग�रएको भ� ने देिखएको तथा 

पा�रवा�रक म�ुाह� र म�हला प� भएका म�ुाह�का ला�ग अ� म�ुाभ�दा फरक त�रकाले र �छटो 

�नराकरण गनु�पन� भएको हुँदा य�ता म�ुाको कारबाह�लाई सरल र छोटो बनाउने गर� �नयमह�मा 

संशोधन गनु�पछ�।  

 

७.१.२ �शास�नक �नकाय वा भौ�तक संरचनामा सधुार 

म�हलाको �यायमा पहुँच अ�भव�ृ� गन� अदालत वा अ�य सरोकारवाला �नकायमा केह� सं�थागत वा संरचनागत 

सधुार गन� आव�यक देिख�छ, जसलाई तलका बुदँाह�मा उ�लेख ग�रएको छः 

(क) हाल िज�ला अदालतमा देवानी तथा फौजदार� म�ुा हेन� अल�गै इजलासको �यव�था नरहेकाले 

पा�रवा�रक म�ुा र म�हलास�ब�धी म�ुा बढ� भएका केह� िज�ला अदालतह�मा पा�रवा�रक 

इजलासको गठन गर� सव��च अदालतबाट सोस�ब�धी स� चालन �नद� िशका जार� गर� काया��वयनमा 

�याउनपुछ�। 

(ख) सव��च अदालतमा म�हलास�ब�धी म�ुाह�को फ��ट हनु वष� कुनु�पन� अव�था रहेकाले �य�ता 

म�ुाह�का ला�ग खास इजलास तोकेर �छटो �नण�य हनेु �यव�था �मलाउन उपय�ु ह�ुछ।  

(ग) हाल िज�ला अदालतभ�दा तल �थानीय �तरमा �यायस�ब�धी संरचना नभएकाले �थानीय �नकायसँग 

सम�वय गर� ती �नकायमा कानूनी सहायता स�पक�  शाखा राखी �यायको खोजी गन� उपाय तथा 

�नःश�ुक कानूनी सहायताबारे जानकार� �दने �यव�था �मलाउनपुछ�। 

(घ) अदालतमा �भावकार� सेवा �दान गन�का ला�ग सहायता क�बाट सेवा�ाह�लाई �नःश�ुक सेवा�दान 

गन� चाहने सामािजक सं�थालाई अनमु�त �दन र अदालतका खासखास कामह�मा कानूनका 

�व�ाथ�ह�को �नःश�ुक सेवा �लन स�बि�धत कानून अ�यापन गन� सं�थासँग सहकाय� गन� 

समयसापे� देिख�छ। 

(ङ) अदालतह�मा म�हलामै�ी संरचनाह� ज�तैः �तनपान क�, सा�ी संर�ण क�, म�हलामै�ी 

शौचालय तथा बालबा�लकाको हेर�वचार गन� �म�ने उपय�ु �थान आ�दको �ब�ध गन� आव�यक 

छ। 

(च) म�हलाह� पी�डत भएका म�ुाह�मा उजरु� गन�, शार��रक तथा मान�सक पर��ण गन�, कानूनी 

परामश� �दने र अनसु�धान गन� ज�ता सेवाह� एकै �थानमा उपल�ध हनेु गर� �थानीय �नकाय वा 

िज�ला �तरमा सेवाके�� प�रचालन गनु�पछ�। यसका ला�ग हाल काय� ग�ररहेका स�ब� �नकायसँग 

सम�वय र सहकाय� गन� आव�यक ह�ुछ। 
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७.२.३. जनशि� र �ोतसाधनको प�रचालन 

हाल म�हला �यायलाई केि��त गरेर जनशि�को प�रचालन तथा बजेटको �नमा�ण वा प�रचालन गन� 

अवधारणाको �वकास भएको देिखँदैन। �ोतसाधन �वना कुनै प�न काय��म सफल हनु नस�ने भएको हुँदा 

अदालतले म�हलाको �यायमा पहुँच स�ुनि� चत गन� उ�े�यका साथ देहायका काय� गनु� पन� देिख�छः 

(क) म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग लै� �गकमै�ी बजेटको �पमा अल�गै काय��मस�हतको बजेट 

माग गर� सोको प�रचालन गन� �यव�था �मलाउनपुछ�। 

(ख) असमथ� प�का ला�ग �थानीय �नकायमा जाने गरेको बजेट म�हलाको �यायमा पहुँचका ला�ग 

प�रचालन गन� �थानीय �नकायसँग सम�वय गनु�पछ�। 

(ग) दोभाषकेो सेवा �लनेस�ब�धमा हालै सव��च अदालतबाट जार� भएको �नद� िशकालाई काया��वयनमा 

�याउनका ला�ग चा�हने बजेट रकमको �नकासा गर� सव��च अदालतबाट काया��वयनबारे अनगुमन 

गनु�पछ�। 

(घ) अ�ययनबाट अदालतह�मा ब�द इजलास कायम गनु�पन� तथा गोपनीयता कायम गर� कारबाह� 

गनु�पन� �नयमह�को पूण� �पमा पालन नगरेको अव�था देिखएको हुँदा यस �यव�थाको 

काया��वयनको �भावकार� अनगुमन गनु�पन� देिख�छ। 

(ङ) जबज��ती करणी म�ुामा �नर�तर सनुवुाइ हनेु भए प�न पी�डत र जाहेरवालालाई अ�भयोगप�का 

साथमा अदालतमा पेस गन� स�कने �यव�था काया��वयनमा नआएको हुँदा काया��वयनमा �याउन 

सव��च अदालतले �नद�शन �दनपुछ�। 

(च) अदालतबाट �दइने सेवाह�को समयाव�ध तोकेर सो अव�धमा काय� भए नभएको आधारमा 

कम�चार�को मू�या� कन गन� �णाल� �वकास गन� आव�यक छ। 

(छ) सेवा�ाह� म�हलालाई �दइने सेवाह� अदालत �वेश गरेदेिख नै �भावकार� हनुपुन� भएकाले यसका 

ला�ग सूचना तथा सहायता क�मा �वशेष �यव�था गन� र �थानीय भाषा जा� ने �यि�लाई मा� 

सहायता क�मा रा� ने �यव�था �मलाउन ुपन� देिख�छ। 

(ज) बालब�चास�हतका म�हलाले म�ुामा�मला गनु�परेमा �य�ता बालबा�लकालाई िशश ु�याहार के��मा 

राखेमा सो अव�धका ला�ग ला�ने खच� रा�यले बेहोन� �ब�ध �मलाउन उपय�ु ह�ुछ। 

 

७.२.४  सेवा�दायकमा �मता र उ�रदा�य�वको �वकास 

�याय�दायक �नकायको जनशि� �ान, सीप र ��तब�ताय�ु भएमा मा� उनीह�ले सेवा �दान गन� स�म 

ह�ुछन।् अदालतको वत�मान जनशि�मा क�तपय �वषयमा धारणागत प�रवत�नको प�न आव�यकता छ। यसका 

ला�ग देहायका काय�ह� गनु�पन� देिख�छः  

(क) �यायाधीशबाट हनेु अ�नय�मतता बारेमा कारबाह� गन� �याय प�रष� भए प�न अदालतका 

काम�चार�बाट हनेु अ�नय�मतताको �नगरानी, �नय��ण र कारबाह� गन�स�ब�धमा कुनै �नकाय छैन। 

�यसैले अदालतमा हनेु अ�नय�मतताका बारेमा �नगरानी गन�का ला�ग कानूनी �यव�था गर� �याय 

प�रष� र �यायसेवा आयोगमाफ� त �नर�तर �पमा अनगुमन र �वभागीय कारबाह�को �यव�था 

�मलाउनपुछ�। 
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(ख) गनुासो गन� चाहने सेवा�ाह�का ला�ग हरेक अदालतमा उपय�ु वातावरण तयार गनु�पछ�। 

(ग) सेवा�ाह�को स�त�ु ट� मापन गर� सेवा�दान गन� पदा�धकार�को मू�या� कन गन� �व�ध अपनाउने र 

सो मू�या� कनका आधारमा पदा�धकार�लाई दि�डत वा परु�कृत गन� �णाल� अपनाउन ुआव�यक 

छ। 

(घ) कुनै अ�नय�मततालाई �ो�सा�हत गन� खालका काय�मा सहभागी नहनु सेवा�ाह�लाई अ�भमखुीकरण 

गन� र सेवा�दायकमा लै� �गकमै�ी धारणा तथा सेवा�ाह���तको उ�रदा�य�व �वकास गन� खालका 

ता�लमलाई �ाथ�मकतापूव�क स� चालन गनु�पछ�। 

(ङ) राजनी�तक नेत�ृवमा �याय �भा�वत गन� �यास गन� �विृ� रहेको पाइएको हुँदा यसबारेमा 

राजनी�तक नेत�ृवसँग आव�यक संवाद गर� �या�यक काय�को मू�य मा�यतालाई जगेना� गन� 

काय��म काया��वयन गन� आव�यक छ। 

(च) वैत�नक कानून �यवसायीबाट र कानूनी सहायतास�ब�धी ऐनका आधारमा कानूनी सेवा �लन चाहने 

असमथ� म�हलालाई समेत �भावकार� र सहज �पमा सो सेवा उपल�ध गराउन त�स�ब�धी सेवा 

स� चालनको �नद� िशका तयार गर� लागू गन� र सोको काया��वयन स�ब�धमा अनगुमन गनु�पछ�। 

(छ) अदालतमा लै� �गकमै�ी �यवहार गन�बारेमा तथा लै� �गकमै�ी �यवहारबाट �याय �न�पादन र 

समाजमा पन� �भावका बारेमा �यहाँका जनशि�, सरकार� व�कल र कानून �यवसायीलाई �िशि�त 

गनु�पछ�। 

 

७.२.५ सेवा�ाह�को �मता �वकास 

�यायमा पहुँच भ� न ु नै �यायको खोजी गन� �मता हो। सेवा�दायक स�म भए प�न �यहाँस�म आएर सेवा 

हा�सल गन� �मता नभएमा सेवा�ाह�ले �याय पाउन स�दैन। �याय हा�सल गन�का ला�ग म�हलाह� आ�थ�क, 

शैि�क, सामािजकलगायत �व�भ� न आधारमा स�म हनु ुअ�याव�यक हनेु त�य अ�ययनबाट देिखएको छ। तर 

म�हलाको �मता �वकास रा�यको द�घ�काल�न योजनाको �वषय हनु स�छ। यसका ला�ग ठूलो �ोतसाधन 

ला�न स�छ जो अदालत आफ� ले गन� स�दैन। तर म�हला सेवा�ाह�का ला�ग �याय हा�सल गन� आव�यक पन� 

आधारभतू जानकार� �दान गन� ज�ता केह� काय� भने अदालतले प�न गन� स�दछ। �याय खो�ने म�हलाको 

�मता �वकासका ला�ग देहायका काय� गन� आव�यक देिख�छः  

(क) म�हला पी�डत हनेु म�ुा बढ� भएका �थान प�हचान गर� ती �थानमा सरकारका तफ� बाट �यहाँका 

म�हलालाई आ�थ�क �पमा स�म बनाउने खालका द�घ�काल�न आय आज�नका काय��म 

स� चालन गनु�पछ�। 

(ख) अ�याय हुँदा �यायको खोजी गन�का ला�ग रा�यले उपल�ध गराएका सेवाह�को बारेमा सरल 

भाषामा सूचना साम�ीको �वकास गर� �ामीण �े�स�म �वतरण गनु�पछ�। यसका ला�ग �थानीय 

�नकाय, �व�ालय र �यारा�लगलस�ब�धी �नकायलाई प�रचालन गन� उपय�ु देिख�छ। 

 (ग) म�हलाको सचेतनाका ला�ग �व�भ� न सरकार� �नकायह�ले काय��मह� स� चालन ग�ररहेका र 

�यायपा�लकाबाट प�न �यायमा बा�पहुँच, �यायाधीशसँगको भेटघाट ज�ता काय��म भइरहेका 
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हुँदा उ�े�यमूलक आधारमा सूचना साम�ीको �वकास गर� �व�भ� न �नकायसँगको सम�वयमा य�ता 

काय��म स� चालन गनु�पछ�। 

(घ) एफएम रे�डयो �ामीण �े�स�म सूचना प�ु याउने �भावकार� मा�यम भएको हुँदा अदालत, �या�यक 

कारबाह�, म�हला अ�धकार आ�दबारेमा सचेतनाका ला�ग �थानीय एफएम रे�डयोको उपयोग गन� 

उपय�ु ह�ुछ। 

(ङ) िश�ा म��ालयसँग सम�वय गर� त�लो क�ादेिख नै �व�ालयको पा��ममा �याय 

���याबारेमा अ�यापन गराउने �यव�था �मलाउनपुछ�। 

(च) अदालतमा आउने सेवा�ाह�का ला�ग म�ुाको ���या, म�ुाको कारबाह�का ला�ग ला�ने समय 

आ�द �वषयका बारेमा अदालतका कम�चार�बाट परामश� �दने �यव�था ग�रएको भए प�न म�हला 

सेवा�ाह�ह�मा लि�त गर� अझ �भावकार� �पमा य�तो परामश� सेवा �दने �यव�था 

�मलाउनपुछ�। 

(छ) �थानीय �नकायमा �ववादका प� म�हलासमेतको सहम�त र सहभा�गतामा सामदुा�यक मेल�मलाप 

गन� काय�लाई �ो�साहन गन� गर� सूचनाह� स��षेण गनु�पछ�। तर म�हलाको इ�छा �वपर�त 

मेल�मलाप गराउनका ला�ग दबाब �दने ज�ता काय� �न��सा�हत गन� म�हलाका ला�ग 

जनचेतनामूलक काय��म स� चालन गनु�पन� देिख�छ।  

 

७.२.६ स�भा�य अ�ययनका �वषयह� 

सधुार �नर�तर ���या हो। एउटै अ�ययनबाट सबै �वषयलाई स�बोधन गन� प�न स�कँदैन। एकपटक आएका 

सझुावह� साव�का�लक हुँदैनन।् �यसैले अ�ययन र अनसु�धानका काय�लाई �नर�तरता �दनपुछ�। यस 

अ�ययनबाट थप केह� �वषयह�मा अनसु�धानमूलक काय� गन� उपय�ु देिखएको हुँदा ती �वषयलाई तल 

उ�लेख ग�रएको छः 

(क) म�हला अ�धकारको कानूनी ��याभ�ूत र �यसको उपचारको उपल�धता म�हलाको �यायमा 

पहुँचका ला�ग आधारभतू �वषय भएको हुँदा �व�मान सारवान ्तथा काय��व�ध कानूनमा म�हलाको 

�यायमा पहुँचको �ि� टले गनु�पन� सधुारका �वषय प�हचान गन�का ला�ग �व�ततृ अ�ययन गन�।  

(ख)  �याय �न�पादन अदालतबाट हनेु भए प�न �माण स� कलन, अ�भयोजन तथा अ�य सरोकारवाला 

�नकायह�का काम कारबाह�को �व�छताबाट प�न �याय �भा�वत हनेु गछ�। यसर� स�बि�धत 

सबै �नकायको �व�छताबाट मा� समि� टगत �पमा �यायको अ�तरस�ब�ताको �व�छता कायम 

हनेु भएकाले �या�यक �व�छता कायम गन� �वषयमा स�ब� �नकायको सहभा�गतामा अ�ययन 

गन�। 

(ग) म�हलाले कुनै �वषयमा उजरु� वा म�ुा गनु� पदा� �योग हनेु �नवेदन तथा उजरु�का सरल�कृत 

नमनुाह� �वषयगत आधारमा तयार गन�स�ब�धमा अ�ययन गन�। 

(घ) म�ुाको कारबाह� अि�तम भइसकेका प�ह�को �याय��तको स�तिु� ट मापनका स�ब�धमा 

अ�ययन गन�। 
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१२ लै� �गक �हंसा पी�डतको �यायमा पहुँचः २०७२ जरु� नेपाल  

१३ �यायपा�लकाको ते�ो रणनी�तक योजना (२०७१/७२ - ७५/७६), सव��च अदालत 

१४ �यायमा पहुँच आयोग वा�ष�क काय�योजना, (२०७२/०७३), �यायमा पहुँच आयोग, सव��च 

अदालत 

१५ म�हला�व��का �वभेद तथा �हंसालाई स�बोधन गन� नेपालमा �याय �े� सधुार गन�स�ब�धमा 

नेपालका ४ वटा छा�नएका िज�लाह�मा भएको अ�ययनः सार स� �ेप, २०१३  

 

१६ राि� �य जनगणना २०६८ : सि� �� त न�तजा , के���य त�या� क �वभाग 
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अ�तरा�ि� �य प�ुतक, ��तवेदन 

 Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa, UNDOC, (2011) 

 Access to justice for women of Karachi, Project Report, CIET Canada, (2002)  

 ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN IN PLURAL LEGAL SYSTEMS OF SOUTHEAST ASIA, A Guidance 
Paper, UN Women, (2014) 

 ACCESS TO JUSTICE ASSESSMENT TOOL A guide to analyzing access to justice for 
civil society organizations, American Bar Association, Washington DC, ( 2005).  

 Access to Justice Assessment Tool: A Guide to Analysing Access to Justice for Civil Society 
Organizations, American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), (2012).  

  International Access to Justice: Barriers and Solutions, Bingham Centre for the Rule of Law 
Report, International Bar Association, (2014). 

 Yash Ghai and Jill Cottrel, "The Rule of Law and Access to Justice: Finding of an ABA 
Project on Access to Justice", (2008). 

 Martin Gramtikov et al., A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to 
Justice, (2010). 

 M.A. Gramatikov, J.M. Barendrecht and J.H. Verdonschot Measuring the Costs and 
Quality of Paths to Justice: Contours of Methodology, Hague Journal on the Rule of Law, 
(2011). 

 
Websites 

 https://research.legalservicesboard.org.uk/ "Evaluation: How can we measure access to justice 
for individual consumers? A discussion paper, 2012, Legal Services Board (LSB),England & 
Wales". 

 www.nylslawreview.com/wp-content/uploads/sites "Holness, D., COORDINATING FREE LEGAL 
SERVICES IN CIVIL MATTERS FOR IMPROVED ACCESS TO JUSTICE FOR INDIGENT PEOPLE IN 
SOUTH AFRICA". 

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/LivingPoverty/AccessJusticePost2015.pdf. "Equality 
and Access to Justice in the Post-2015 Development Agenda’,2013".  

 www.apjrf.com/ "Programming for Justice: Access for All A Practitioner’s Guide to a Human 
Rights-Based Approach to Access to Justice". 

 http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html."Outcome Document on Sustainable 
Development Goals, 2014".  

 

सव��च अदालतका फैसलाह� 

1. अ� नपूणा� राणा �व. गोरख श�शेर ज. व. रा.समेत, ने.का.प. २०५५, �नण�य नं. ६५८८, प.ृ ४७६।  

2. क�वता पाँडेसमेत �व. नेपाल सरकारसमेत ने.का.प. २०६७, �नण�य नं ८४११, प.ृ ११२८। 

3. �यो�त (ल�साल) पौडेल समेत �व. नेपाल सरकारसमेत, ने.का.प. २०६७, �नण�य नं. ८५०७, प.ृ 

१९०३। 

4. �यो�त पौडेल �व. �ी ५ को सरकारसमेत, ने.का.प. २०६६, �नण�य नं. ८२८२, प.ृ २००१।  

5. टेक ता�ाकारसमेत �व. म��ीप�रष�को सिचवालयसमेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं. ७५५०, प.ृ 

६८०। 

6. �डलबहादरु �व� वकमा� �व. �ी ५ को सरकारसमेत, २०६२ सालको �न. नं. ७५३१, ४९२. 

7. न� कल� महज�नसमेत �व. नेपाल सरकारसमेत, संवत ्२०६३ सालको �रट नं. ००८९। 
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8. प�ुयवती पाठकसमेत �व. पररा� � म��ालयसमेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं ७५८५, प.ृ १०२५। 

9. �काशमिण शमा�समेत �व. नेपाल सरकारसमेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य नं ८००५, प.ृ ९९९। 

10. �काशमिण शमा�समेत �व. नेपाल सरकारसमेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य नं. ७९९१, प.ृ ९५६। 

11. �काशमिण शमा�समेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं 

७५७७, प.ृ ९३१।  

12. मीरा ढंुगाना �व. म��ीप�रषद सिचवालयसमेत, ने.का.प. २०६१, �नण�य नं. ७३५७, प.ृ ३७७। 

13. मीरा ढंुगानासमेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. २०६३, �नण�य नं. 

७७४३, प.ृ ९७९। 

14. मीरा ढंुगानासमेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत, संवत ्२०६१ सालको �वशेष 

�रट नं. ६४। आदेश �म�तः २०६२/१२/१७।  

15. मीरा ढु�ाना �व. म��ीप�रष�को सिचवालयसमेत संवत ्२०५८ सालको �रट नं. ५५। आदेश �म�तः 

२०५९/१/१९। 

16. मीरा ढु�ाना �व. �ी ५ को सरकारसमेत, ने.का.प.२०५२, �नण�य नं. ६०१३, प.ृ ४६२। 

17. रतनलाल कनौ�डया �व. रेण ुअ�धकार�, ने.का.प. २०५५, �नण�य नं ६५८५, प.ृ ४६०। 

18. रे�मा थापासमेत �व. �ी ५ को सरकारसमेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं ७४९८, प.ृ २०५। 

19. �लल� थापासमेत �व�� �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं. 

७५८८, प.ृ १०५४। 

20. श�म�ला पराजलु� �व. �ी ५ को सरकारसमेत, ने.का.प. २०६२, �नण�य नं.७४४९, प.ृ १३१२। 

21. सपना �धान म�ल �व. नेपाल सरकारसमेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य नं ८०३८, प.ृ १३५८। 

22. सपना �धान म�ल �व. नेपाल सरकारसमेत, संवत ्२०६३ सालको �रट नं. ३५६१। 

23. सपना �धान म�ल �व. म��ीप�रष� सिचवालयसमेत ने.का.प. २०६१, �नण�य नं. ७३५८, प.ृ 

३८७। 

24. सपना �धान म�लसमेत �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. २०६५, �नण�य 

नं ७९९७, प.ृ ९१७। 

25. स�वना दमाईसमेत �व. नेपाल सरकारसमेत, ने.का.प. २०६८, �नण�य नं. ८५५७, प.ृ २४७। 

26. स�ुतोल� धामी (शाह) �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प. २०६८, �नण�य 

नं. ८५४१, प.ृ ११२। 

27. सोम�साद पने�समेत �व. �ी ५ को सरकारसमेत, ने.का.प. २०६३, �नण�य नं ७७०५, प.ृ ६३१। 
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अनसूुची १  
 

लि�त समूह छलफलका सहभागीह�को लै� �गक वग�करण 

�.सं. िज�ला प�हलो समूह 

िज�ला �वा��य अ�धकृत 

(िच�क�सक), िज�ला सेवा के��, 

म�हला तथा बालबा�लका �वकास 

अ�धकृत, म�हला आयोग, िज�ला 

�शासन काया�लयका ��त�न�ध 

दो�ो समूह 

म�हला अ�धकारकम�, 

पनु:�थापना के��, पारा�लगल 

क�मट�का ��त�न�ध, 

मेल�मलापकता�ह� र प�कार, 

�थानीय नाग�रक समाजका 

अगवुाह� 

दवैु समूहका 

म�हला र प�ुष 

ज�मा  

  म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष 

१ पाँचथर  ४ ४ ८ ३ १२ ७ १९ 

२ मोरङ २ ६ ५ ४ ७ १० १७ 

३ सोलखु�ुब ु ८ ४ १५ ० २३ ४ २७ 

४ काठमाड� १ ३ १० १ ११ ४ १५ 

५ महो�र� ४ ० ४ ६ ८ ६ १४ 

६ बारा ० ७ ५ ७ ५ १४ १९ 

७ नवलपरासी ४ ८ ७ १४ ११ २२ ३३ 

८ तनहुँ २ ६ ९ ३ ११ ९ २० 

९ म�ुताङ १ ९ १ ११ २ २० २२ 

१० रो�पा ० ६ ५ २ ५ ८ १३ 

११ बाँके २ ५ ५ ८ ७ १३ २० 

१२ ज�ुला ४ ११ ५ ७ ९ १८ २७ 

१३ अछाम २ ५ ७ ४ ९ ९ १८ 

१४ बझाङ १२ ० १० ० २२ ० २२ 

१५ क� चनपरु  ५ ३ ४ ८ ९ ११ २० 

 ज�मा  ५१ ७७ १०० ७८ १५१ १५५ ३०६ 

 
 

अनसूुची २ 

 

अ�ययनको काय�मा संल�न सूचना स� कलन संयोजक तथा सहसंयोजकह�को नामावल� 

�.सं. िज�ला संयोजक सहसंयोजक 

१ पाँचथर �ी छ�व बासकोटा �ी गोपाल नेपाल 

२ मोरङ �ी �मना �गर� �ी नारायण रे�मी 

   �ी स�ुनल कु. कण� 
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   �ी �नम�ला �नरौला अया�ल 

३ सोलखु�ुब ु �ी �बदरु कु. ला�मछाने �ी दगुा� �. भ�राई 

४ काठमाड� �ी सिचता कुइकेल �ी रेणकुा व�याल 

   �ी ��तमा �तवार� 

   �ी देवी रे�मी 

   �ी संिजव राइ� 

   �ी �यो�त पा�डे 

५ महो�र� �ी बै�नाथ झा �ी �वना �ीवा�तव 

   �ी पनुम देवी 

६ बारा �ी �भातच�� दाहाल �ी राज ुिघ�मरे 

   �ी सजृन कु. उपा�याय 

७ नवलपरासी �ी बलकृ�ण पौडेल �ी शा�ता अया�ल 

   �ी �रगला यादव 

८ तनहुँ �ी स�रता भ�डार� �ी स�जन भतु�ल 

९ म�ुताङ �ी देवी �. शमा� �ी ह�रकृ�ण शमा� 

१० रो�पा �ी टेकम �. थापामगर �ी दामोदर दाहाल 

११ बाँके �ी स�ुनल �े� �ी �समला �े� 

   �न�ता �संह ठकुर� 

१२ ज�ुला �ी पदम ब. शाह� �ी �सज�ना आचाय� 

१३ अछाम �ी गणेश �. ढंुगाना �ी ने� ब. माझी 

१४ बझाङ �ी मोहनराज उपा�याय �ी अ�ल ब. रावल 

१५ क� चनपरु �ी टेक ब. कठायत �ी ल�मी भ� 

   �ी ��परेु� वर� भ� 

 

संयोजक तथा सहायक सूचना स� कलकह�को लै� �गक वग�करण 

संयोजक /सहसंयोजक म�हला प�ुष ज�मा 

संयोजक ३ १२ १५ 

सहसंयोजक १३ १३ २६ 

ज�मा १६ २५ ४१ 
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अनसूुची ३  

 

म�हलाले �कन उजरु� गद�नन ्भ� ने बारेमा म�ुाका प� नभएका म�हलाको धारणा र ��तशत 

 

�. सं. उजरु� नगनु�का कारण ��तशत 

१ सेवा�दायकबाट हनेु भेदभाव २.४ 

२ घरको िज�मेवार� ३.० 

३ गोपनीयता भ� ग हनेु डर ३.६ 

४ घरबाट �नका�ने डर ३.९ 

५ भाषाको सम�या ५.५ 

६ उजरु� तयार गन� सीपको अभाव ५.५ 

७ सेवा�दायक टाढा भएको ७.० 

८ ���याको ज�टलता ७.३ 

९ न�तजामा अ�व� वास ७.९ 

१० इ�जत जाने डर ८.२ 

११ प�छ गर�ला भनेर ९.७ 

१२ उजरु� गन� ठाउँको अ�ानता ११.२ 

१३ पीडकबाट बढ� �हंसा हनेु डर १२.१ 

१४ आ�थ�क अभाव १२.७ 

 
 

अनसूुची ४ 

 

�व�भ� न त�वह�लाई �याय हा�सल गन�मा बाधक मा� ने म�ुाका प� नभएका म�हलाको ��तशत 

�.सं. कारण ��तशत 

१ आ�थ�क अभाव (यातायात खच�, अदालतको द�तरु, कानून �यवसायीको खच�)  90.7 

२ डर �ास ( प�रवार र समाजबाट थप पीडा बेहोनु� पन� स�भावना, प�रवारको इ�जत 

जाने डर, गोपनीयता भ� ग हनेु डर) 

85.2 

३ पा�रवा�रक अवरोध (प�रवारको कामले फुस�द नहनेु, बालब�चा हेरचाह गनु� पन�) 81.9 

४ अ�धकारबारेमा जानकार� नहनु ु 81.3 

५ आ�थ�क पर�नभ�रता (प�रवारको सद�यमा भर पनु� पन� अव�था) 80.9 

६ सेवा�दायक �नकायमा हनेु आ�थ�क अ�नय�मतता 76.7 

७ अदालतको ���या झ�झ�टला हनु ु 76.1 
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८ �याय खो�ने म�हला��तको सामािजक �ि� टकोण 76.0 

९ राजनी�तक दबाब  74.5 

१० �यायपा�लकामा देिखएको �ढलास�ुती 72.4 

११ भौगो�लक �वकटता (अदालतस�मको दूर�, यातायातको साधनको उपल�ध नहनेु) 66.4 

१२ �याय �दायक �नकायमा �यून म�हला जनशि� 66.1 

१३ भाषागत सम�या 57.0 

१४ अदालतमा म�हलालाई �ाथ�मकता न�दन ु 56.3 

१५ अदालतमा ग�रने �यवहार म�हलामै�ी नहनु ु 54.6 

१६ अदालतका भौ�तक संरचना म�हलाका ला�ग मै�ीपूण� नहनु ु 54.5 

१७ कानूनमा अपया�� ता 51.5 

१८ अदालत��तको �व� वासमा कमी 51.0 

१९ अदालतमा �नःश�ुक कानूनी सहायता उपल�ध नहनु ु 49.1 

 

 

अनसूुची ५ 

 

सेवा �दायक �नकायबाट म�हला सेवा�ाह� उपर ग�रने �यवहारको बारेमा म�ुाका प� नभएका म�हलाको धारणा 

र ती म�हलाको ��तशत  

�नकाय धेरै रा�ो  रा�ो ठ�कै  नरा�ो  धेरै नरा�ो  

अदालत  ६.३ ४१.१ ३४.७ ९.० ८.९ 

�हर� काया�लय  ३.४ ४१.२ २९.३ १८.० ८.१ 

िज�ला �शासन काया�लय  ३.३ ४२.४ ३३.० १३.७ ७.६ 

�थानीय �नकाय 

(गा.�व.स/नगरपा�लका) 

५.३ ५१.३ २८.९ ९.७ ४.८ 

अ���या�यक �नकाय ३.० २५.८ ५६.५ ६.८ ७.९ 

म�हला तथा बालबा�लका 

काया�लय 

९.७ ४७.५ ३८.७ २.५ १.६ 

म�हला आयोग ८.१ ३९.१ ४६.५ १.८ ४.५ 

सरकार� व�कल ३.८ ३२.१ ५२.३ ५.८ ६.० 

कानून �यवसायी ५.२ ३८.१ ४७.१ ४.० ५.६ 
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अनसूुची ६ 

 

�व�भ� न शैि�क अव�थाका सेवा�ाह� म�हलाले �यायको खोजी गदा� पाउने सामािजक सहयोगको अव�थाबारेमा 

राखेको धारणा र ��तशत  

शैि�क अव�था सहयोगी सहानभु�ूतपूण� असहयोगी  बाधक वेवा�ता सामािजक 

ब�ह�करण 

�व� व�व�ालय ५०.० १८.८ १२.५  ३.१ १५.६ ०.० 

मा�य�मक ४७.३ २०.९ ८.८  ३.३ १५.४ ४.४ 

�ाथ�मक ४२.९ २५.७ २.९  ५.७ २२.९ ०.० 

सा�र ४०.९ १८.२ ९.१  ६.८ २०.५ ४.५ 

�नर�र ४७.९ २१.१ १५.५  १.४ ८.५ ५.६ 

 

 

अनसूुची ७ 

 

�व�भ� न जा�त वा समदुायका सेवा�ाह� म�हलाले राखेको �यायमा पहुँच बढाउने उपायबारेको धारणा र ��तशत  

�यायमा पहुँच बढाउने उपायह� बाहनु �े�ी आ�दवासी 

जनजा�त 

द�लत मधेसी अ�य 

कम खिच�लो सेवा 84.5 85.1 94.1 95.8 81.3 

�छटो छ�रतो ���या 83.5 85.1 82.4 91.7 81.3 

निजकै सेवाह�को उपल�धता 75.7 75.9 58.8 72.9 75.0 

उजरु� गन� म�हलालाई सरु�ा 79.6 82.8 70.6 77.1 87.5 

उजरु� गन� आ�थ�क सहयोग 75.7 78.2 64.7 81.3 93.8 

सहज र �थानीय भाषाको �योग 48.5 52.9 58.8 75.0 68.8 

सेवा�दायकबाट सकारा�मक �यवहार 71.8 77.0 64.7 66.7 87.5 

जनशि�मा लै� �गक संवेदनशीलता 74.8 74.7 70.6 56.3 81.3 

एक�ार सेवा के��को �यव�था 55.3 69.0 52.9 43.8 56.3 

�नःश�ुक कानूनी सहायता 76.7 72.4 76.5 79.2 93.8 
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अनसूुची ८ 
 

�व�भ� न आ�थ�क अव�थाका सेवा�ाह� म�हलाले राखेको म�हलाको �यायमा पहुँच बढाउने उपायबारेको धारणा र 

��तशत  

�यायमा पहुँच बढाउने उपायह� 

वा�ष�क आ�दानी �. 

४०,००० स�म ४०,००१ देिख 

१००,०००  

१००,००० देिख 

मा�थ 

सेवा खिच�लो कम ८८.० ८९.९ ५५.२ 

�छटो छ�रतो ���या ८६.१ ८९.९ ८८.५ 

निजकै सेवाह�को उपल�धता ७२.२ ७६.८ ७५.४ 

उजरु� गन� म�हलालाई सरु�ा ७७.८ ८२.६ ८६.९ 

उजरु� गन� आ�थ�क सहयोग  ८६.१ ७५.४ ८५.२ 

सहज र �थानीय भाषाको �योग भएमा ६९.४ ५८.० ४७.५ 

सेवा�दायकबाट सकारा�मक �यवहार ८०.६ ६३.८ ७५.४ 

जनशि�मा लै� �गक संवेदनशीलता ७२.२ ६२.३ ७०.५ 

एक�ार सेवा के��को �यव�था ६६.७ ५८.० ६०.७ 

�नःश�ुक कानूनी सहायता ८८.९ ७५.४ ८२.० 

 

 

अनसूुची ९ 

 

सेवा �दायक �नकायबाट �दान ग�रने सेवाको �तरको बारेमा सेवा�ाह� म�हलाको धारणा र ��तशत 

�नकायह� धेरै रा�ो रा�ो ठ�कै नरा�ो धेरै नरा�ो 

अदालत  २८.१ ५६.२ ९.१ ४.४ २.२ 

�हर� काया�लय  ६.५ ४१.१ ३४.१ १३.४ ४.९ 

िज�ला �शासन काया�लय  ८.४ ३०.२ ५४.९ ५.१ १.४ 

�थानीय �नकाय (गा.�व.स नगरपा�लका) १२.६ ३७.६ ४१.१ ७.३ १.४ 

अ�य अ���या�यक �नकाय ७.० ९.२ ७०.६ ४.२ ९.० 

म�हला तथा बालबा�लका काया�लय ९.६ १६.५ ७०.६ २.८ ०.५ 

म�हला आयोग ८.४ ९.२ ८०.० १.९ ०.५ 

सरकार� व�कल काया�लय ६.० १८.१ ६९.९ ५.१ ०.९ 

नेपाल बार एसो�सएसन ९.० २१.८ ६४.८ ३.९ ०.५ 

पारा�लगल स�म�त ८.१ ११.४ ७७.६ १.९ १.० 

जन�वा�थ काया�लय ७.३ १०.२ ८०.५ १.५ ०.५ 
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अनसूुची १० 
 

म�यौदा अ�ययन ��तवेदनस�ब�धी परामश� बैठकका सहभागीह� 

�थानः काठमाड� �म�त: २०७३ साल साउन २४  

 

�.सं नाम पद काया�लय 

1 माननीय �ी �ड�ल�राज आचाय� �यायाधीश पनुरावेदन अदालत, पाटन 

2 माननीय �ी राजे�� खरेल �यायाधीश ल�लतपरु िज�ला अदालत 

3 माननीय �ी सूय�नाथ�साद अ�धकार� �यायाधीश ल�लतपरु िज�ला अदालत 

4 माननीय �ी हेम�त रावल �यायाधीश काठमाड� िज�ला अदालत 

4 माननीय �ी �दपे�� अ�धकार� �यायाधीश काठमाड� िज�ला अदालत 

5 माननीय �ी �वदरु कोइराला �यायाधीश भ�परु िज�ला अदालत 

6 �ी �वपलु �यौपाने सहरिज��ार सव��च अदालत 

7 �ी महे��नाथ उपा�याय महा�नद�शक फैसला काया��वयन �नद�शनालय 

8 �ी नारायण प�थी रिज��ार पनुरावेदन अदालत, पाटन 

9 �ी बाबरुाम दाहाल �े�तेदार ल�लतपरु िज�ला अदालत 

10 �ी जग�ाथ पौडेल उपसिचव �वशेष अदालत 

11 �ी लोकनाथ पराजलु� उपसिचव सव��च अदालत 

12 �ी �व� वराज पौडेल उपरिज��ार सव��च अदालत 

13 �ी हमु बहादरु के.सी. उपसिचव कानून, �याय तथा संस�दय 

मा�मला म��ालय 

14 �ी सीता शमा� अ�धकार� उपसिचव राि� �य म�हला आयोग 

15 �ी कुमार इ� गनाम �ा�यापक काठमाड� �कुल अफ ल 

16 डा.�ी रामकृ�ण �तमि�सना काय�कार� �नद�शक नेशनल ल कलेज 

17 �ी ट�काराम पोखरेल कानून �यवसायी �प�पआर 

18 �ी द�पा आचाय� (अ�धकार�) मानव संसाधन अ�धकृत राि� �य मानव अ�धकार आयोग 

19 �ी म�नषा पौडेल कानून �यवसायी �याक 

20 �ी सदु�प गौतम �नद�शक सेलड� 

21 �ी शेरबहादरु के.सी. अ�य� नेपाल बार एसो�सएसन 

22 �ी अमरे��बहादरु �संह �हर� नायब �नर��क नेपाल �हर� 

23 माननीय �ी �जेश �याकुरेल �ाक�ट�/�यायाधीश राि� �य �या�यक ��त�ान 

24 माननीय �ी िशवबहादरु रानाभाट �ाक�ट�/�यायाधीश राि� �य �या�यक ��त�ान 

25 माननीय �ी ऋ�षराम आचाय� �ाक�ट�/�यायाधीश राि� �य �या�यक ��त�ान 
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26 �ी �ीकृ�ण म�ुमी उप�नद�शक राि� �य �या�यक ��त�ान 

27 �ी केशव दाहाल लेखा अ�धकृत राि� �य �या�यक ��त�ान 

28 �ी संजीव राई अनसु�धान अ�धकृत राि� �य �या�यक ��त�ान 

29 �ी �यो�त पा�डे अनसु�धान अ�धकृत राि� �य �या�यक ��त�ान 

30 �ी �ब�णबुहादरु ब�वाल �काशन सहायक राि� �य �या�यक ��त�ान 

31 माननीय �ी केशर�राज पि�डत काय�कार� �नद�शक राि� �य �या�यक ��त�ान 

32 माननीय �ी �तल�साद �े� �यायाधीश पनुरावेदन अदालत, पाटन 

33 माननीय �ी सूय��साद पराजलु� �यायाधीश काठमाड� िज�ला अदालत 

34 डा. �ी शिश अ�धकार� सहायक �डन कानून स� काय �डन काया�लय 

35 �ी ममता खनाल रिज��ार �शास�नक अदालत 

36 �ी ल�ला ग�तौला सह सिचव कानून, �याय तथा संसद�य 

मा�मला म��ालय 

37 �ी �वमल पौडेल रिज��ार राि� �य �या�यक ��त�ान 

38 �ी पारस पौडेल उप �नद�शक राि� �य �या�यक ��त�ान 

39 �ी राजनकुमार के.सी. काय��म �यव�थापक राि� �य �या�यक ��त�ान 

40 �ी स�वन �े� काय�कार� �नद�शक म�हला कानून र �वकास म� च 

41 �ी स�ुमधा शा� य परामश�दाता य ुएन वमुन 

42 �ी कृ�त थापा  य ुएन वमुन 

43 �ी तारा�साद भषुाल  य ुएन वमुन 
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