




न्यायपािलकाको लि क समानता र सामािजक 
समावेशीकरणसम्बन्धी  रणनीित 

(२०७८/०७९-२०८२/०८३) 

राि य न्याियक ूित ान, नपेाल
मनमजू, काठमाड  





सल्लाहकार सिमित 

माननीय ौी सपना ूधान मल्ल, न्यायाधीश, सव च्च अदालत  संयोजक 

ौी नपृध्वज िनरौला, मखु्य रिज ार*, सव च्च अदालत  सदःय 

ौी िडल्लीराज िघिमरे, सिचव#, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय सदःय 

माननीय ौी केदार पौडेल, नायव कायर्कारी िनदशक, राि य न्याियक ूित ान सदःय 

ौी ँयामकुमार भ राई, सहन्यायािधवक्ता$, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय  सदःय 

ौी मानबहादरु काकीर्, सहसिचव, न्याय पिरष  सिचवालय  सदःय 

ौी धमर्राज कुईकेल, सहसिचव, लोक सेवा आयोग   सदःय 

ौी अ णा जोशी, उपसिचव, कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय सदःय 

ौी कल्पना कुमारी खितवडा, उपसिचव, नेपाल कानून आयोग   सदःय 

ौी सिरता रायमाझी, उपसिचव, मिहला, बालबािलका तथा जे  नागिरक मन्ऽालय सदःय 

ौी िदि  काकीर्, ूहरी नायव उपरीक्षक, नेपाल ूहरी    सदःय 

ौी रक्षा वँयाल, अिधवक्ता, उपाध्यक्ष‚ नेपाल बार एसोिसएसन सदःय 

ौी सभुा घले, कायर्बम िव षेक, न्यायमा पहुँच, यएुन वमुन सदःय 
 

पनुरावलोकन िव  समूह 

ौी िडल्लीराज िघिमरे, सिचव#, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय  

ौी लाल बहादरु कँुवर, रिज ार@, सव च्च अदालत  

ौी यम बहादरु बढुामगर, रिज ार&, राि य न्याियक ूित ान  

ौी ममता खनाल, सहरिज ार%, सव च्च अदालत  

ौी हमुबहादरु के.सी. सहसिचव, कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय  

माननीय ौी गीता ौे , न्यायाधीश, काठमाड  िजल्ला अदालत  

 
* हाल मखु्य न्यायाधीश, उच्च अदालत  

# हाल अध्यक्ष, ूशासकीय अदालत 

$ हाल सिचव, बेप ा पािरएका व्यिक्तको छानिवन आयोग  

@ हाल मखु्य रिज ार, सव च्च अदालत   

& हाल रिज ार, उच्च अदालत   

% हाल न्यायाधीश, उच्च अदालत     



भाषा सम्पादन : ौी लालबहादरु कँुबर
ौी ौीकृंण मलु्मी

लेआउट   :  नव िून्ट सोलसुन 
ूकाशन ूित :  १०००  
ूकाशक :   राि य न्याियक ूित ान
ूकाशन िमित : २०७८ मंिसर 
मिुण   : नव िून्ट सोलसुन

     सहयोग 

लैि क समानता र मिहला सशिक्तकरणको लािग संयकु्त रा  संघको िनकाय (United Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of Women ) 

सरोकारवालाह को सझुावसमेतका आधारमा तयार गिरएको यस न्यायपािलकाको लि क समानता र 
सामािजक समावशेीकरणसम्बन्धी रणनीित (२०७८/०७९-२०८२/०८३) लाई लैि क समानता र मिहला 
सशिक्तकरणको लािग संयकु्त रा  संघको िनकायको सहयोगमा राि य न्याियक ूित ान ारा ूकाशन 
गिरएको हो। यसले लैि क समानता र मिहला सशिक्तकरणको लािग संयकु्त रा संघको िनकायको ि कोण 
तथा िवचारह को ूितिनिधत्व गदन। 



















कायर्कारी साराशं 

नेपालको संिवधानले समतामूलक समाजको िनमार्णको लािग लैि क तथा सामािजक समावेशीकरणलाई 
अंगीकार गरेको छ। राज्यका कायर्कारी र व्यवःथापकीय अ मा मिहला, दिलत, आिदवासी, जनजाित 

लगायतका समदुायको समानपुाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभािगता हनुे गरी संिवधानमा 
व्यवःथा गिरएको छ। सोही अनु प संवैधािनक अ  तथा सरकारी िनकायका पदमा िनयिुक्त गदार् लैि क 
तथा सामािजक समावेिशताको िस ान्त बमोिजम हनु े र आविधक संघीय तथा ूादेिशक िनवार्चन माफर् त 
व्यवःथािपकामा सारभतू ूितिनिधत्वको सिुन ततासमेत संिवधानमा गिरएको छ। यी व्यवःथाह को 
ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग िविभन् न िनकायले लैि क तथा सामािजक समावशेीकरणसम्बन्धी 
रणनीितह  तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याएको पाइन्छ।  

उिल्लिखत पृ भिूममा नेपाल न्याय सेवाका िविभन् न पदह  तथा न्यायाधीशको पदमा हनुे िनयिुक्तलाई 
लैि क तथा समावेशी बनाउन न्यायपािलकाको लैि क समानता र सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी 
रणनीित बनाईएको हो।  

ूःततु रणनीित न्यायपािलकालाई लैि कमैऽी तथा समावेशी बनाउनको लािग िविभ  तहमा गनुर्पन 
रणनीितक हःतक्षेप (Strategic Interventions) गन तथा िनयिुक्त गन िनकायलाई नै समावेशी बनाउन े
उ ेँयका साथ तयार गिरएको हो। न्यायपािलकामा आवँयक पन जनशिक्त उत्पादन गनर्का लािग कानूनी 
िशक्षाको अध्ययन अध्यापनमा िव ाथीर्ह को आकषर्ण बढाउन तथा न्याय सेवामा ूवेशको लािग आकषर्ण 
गनर् अवलम्बन गनुर्पन रणनीित तथा कायर्बमह  ूःततु रणनीितमा समावेश गिरएको छ। साथै रणनीितको 
कायार्न्वयनका लािग समय सीमा सिहतको कायर्योजना कायार्न्वयनको ःप  खाकासमेत तयार गरी सहज 
कायार्न्वयनको अपेक्षा समेत गिरएको छ।  

न्यायपािलकालाई लैि क तथा सामािजक समावेशी बनाउनको लािग अवलम्बन गनुर्पन रणनीित तथा 
कायर्बम सिहतको कायर्योजना तयार गनुर् नै ूःततु रणनीितको मखु्य हो। ूःततु रणनीितमा यसको 
पृ भिूम, उ ेँय, क्षऽे र सीमा र तयारी िविधका बारेमा समेत उल्लेख गिरएको छ। लैि क समानता र 
सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी कानूनी तथा नीितगत व्यवःथाको समीक्षा अन्तगर्त राि य कानूनी 
व्यवःथा, अन्तरार्ि य अभ्यासह , अन्य गैरसरकारी िनकायका नीितह , नीितगत संरचना, आविधक िवकास 
योजना, न्यायपािलकाको चौथो रणनीितक योजना, नेपाल सरकारका िविभन् न मन्ऽालयका नीितह , िदगो 
िवकासका लआयह , न्यायपािलकाबाट भएका ूयासह  र न्यायपािलकालाई लैि क तथा सामािजक 
समावेशी बनाउनको लािग रहेका अवरोधह का साथै समःया र चनुौितह  समावेश गिरएको छ। 
न्यायपािलकाको लैि क समानता र सामािजक समावशेीकरणसम्बन्धी रणनीितअन्तगर्त वतर्मान अवःथा 



रणनीितको आवँयकता, उ ेँय तथा लआयह  र लआयह  ूाि को लािग अवलम्बन गिरने रणनीितह  
िनधार्रण गिरएको छ। लआय ूाि का लािग संःथागत संरचना, कानूनी सधुार, अनगुमन तथा मूल्या न 
प ितबारे समेत उल्लेख गिरएको छ।  

ूःततु रणनीितका लआय तथा लआय ूाि का रणनीितह  देहाय बमोिजम रहेका छन।्  

लआय १ : कानूनी िशक्षा ूाि मा मिहला तथा लिक्षत वगर्को पहुँच अिभविृ  गन 

रणनीित १:  मिहला तथा लिक्षत वगर्लाई कानून िवषयको अध्ययन गनर् अिभूिेरत गन, 

रणनीित २:  माध्यिमक तह (कक्षा ११ र १२) देिख नै कानून िशक्षा अध्ययनको लािग मिहला 
तथा लिक्षत वगर्लाई अवसर ूदान गनर् िव ालय, कलेज र िव िव ालयह सँग 
सहकायर् गन, 

रणनीित ३ :  कानून िशक्षा अध्ययनको लािग मिहला तथा लिक्षत वगर्को व्यिक्त भनार्का लािग 
िनि त िसट संख्या सरुिक्षत गनर् िव ालय, कलेज र िव िव ालयह सगँ समन्वय 
गन, 

रणनीित ४ :  कानून िशक्षा अध्ययन गन िवप  मिहला तथा लिक्षत वगर्का िव ाथीर्ह को लािग 
छाऽविृ  तथा सहिुलयतपूणर् शैिक्षक कजार्लगायतको व्यवःथाका लािग पहल गन,  

रणनीित ५ :  कानून िशक्षा अध्ययन गन िव ाथीर्ह को लािग अदालत, न्याियक िनकाय तथा 
सम्ब  अन्य िनकायमा अभ्यास विृ  (इन्टनर्िसप) गन कायर्लाई थप ूभावकारी 
बनाउन,े 

रणनीित ६ :  मिहला तथा लिक्षत वगर्को लािग िविभ  ूितःपधार्त्मक परीक्षालाई लिक्षत गरी 
तयारी कक्षाको स ालन गन, 

रणनीित ७:  अदालतमा िरक्त हनु ेन्यायाधीशको पदमा िनयिुक्तको लािग योग्यता पगुेका संभािवत 
इच्छुक मिहला तथा लिक्षत वगर्का अिधकृत, कानून व्यवसायी, कानून र न्यायको 
क्षेऽमा कायर्रत व्यिक्तह को अिभलेख तयार गन, 

 

 



लआय २ : न्यायपािलका र न्याय सेवामा मिहला तथा लिक्षत वगर्को साथर्क र सारभतू ूितिनिधत्व सिुनि त 
गन 

रणनीित १ :  सव च्च अदालत र उच्च अदालतमा कम्तीमा पचास ूितशत न्यायाधीशको पदमा 
मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तह  मध्येबाट िनयिुक्त गन नीित अवलम्बन गन,

रणनीित २ :  िजल्ला अदालतमा कम्तीमा पचास ूितशत न्यायाधीशको पदमा मिहला तथा लिक्षत 
वगर्का योग्यता पगुेका व्यिक्तह  िनयिुक्त गन नीित अवलम्बन गन,

रणनीित ३ :  नेपालको संिवधानको धारा १५२ बमोिजमका िविशि कृत अदालत, न्याियक िनकाय 
वा न्यायािधकरण जःता न्याियक िनकायमा रहने सदःयह  मिहला तथा लिक्षत 
वगर्को ूितिनिधत्व गराउन ेनीित अवलम्बन गन,

रणनीित ४ :  नेपाल न्याय सेवामा खलुा ूितयोिगता ारा पूितर् हनु ेिरक्त पदमध्ये पैतालीस ूितशत 
पदमा मिहला तथालिक्षत वगर्को ूितिनिधत्वका लािग उपयकु्त नीित अवलम्बन गन,

रणनीित ५ :  वैतिनक कानून व्यवसायी तथा िजल्ला कानूनी सहायता सिमितमा रहन ेअिधवक्ताको 
िनयिुक्तलाई लैि क मैऽी तथा समावेशी बनाउन उपयकु्त नीित अवलम्बन गन,

लआय ३ : न्यायपािलका र नपेाल न्याय सेवामा रहेका मिहला तथा लिक्षत वगर्को क्षमता अिभविृ  एवं 
सेवाको िनरन्तरताको लािग अनकूुल वातावरण तयार गन 

रणनीित १:  विृ  िवकासलाई सहज एवं ूभावकारी बनाउन मिहला तथा लिक्षत वगर्को क्षमता 
अिभविृ का कायर्बमह  स ालन गन नीित अवलम्बन गन,

रणनीित २:  न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्त हनुे मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तह का लािग 
कानून, न्याय तथा नेततृ्व िवकास सम्बन्धी कायर्बमह  स ालन गन,

रणनीित ३: ःवदेशी तथा वैदेिशक अध्ययन, अवलोकन ॅमण, तािलम लगायतका अवसरमा 
मनोनयन गदार् मिहला तथा लिक्षत वगर्को सहभािगतालाई सिुनि त गन,

रणनीित ४: न्यायपािलका तथा न्याय क्षेऽको योजना, नीित, कायर्बम तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन 
तथा मूल्या न गदार् मिहला तथा लिक्षत वगर्को अथर्पूणर् सहभािगतालाई सिुनि त गन,

रणनीित ५: न्यायपािलका र न्याय क्षेऽमा कायर्रत मिहला तथा लिक्षत वगर्को सशिक्तकरणका 
लािग ूभावकारी स ाल र सूचना ूणालीको ःथापना गन,

रणनीित ६: न्यायपािलका र नेपाल न्याय सेवामा कायर्रत मिहला तथा लिक्षत वगर्को 
व्यिक्तह लाई सेवा वा व्यवसायको िनरन्तरताका लािग अनकूुल वातावरण तयार 
गन,  
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पिरच्छेद  –  एक  

पिरचय 

१.१  पृ भिूम 

नेपालको संिवधानले समतामूलक समाजको िनमार्णको लािग लैि क तथा सामािजक समावेशीकरणलाई 
अंगीकार गद राज्यका ूत्येक िनकायमा मिहला, दिलत, आिदवासी, जनजाित लगायतका समदुायको 
समानपुाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभािगताको हक ूत्याभतू गरेको छ। संवैधािनक अ  र 
िनकायका पदमा िनयिुक्त गदार् समावेशी िस ान्तबमोिजम गिरने गरी संिवधानले सै ािन्तक आधार सजृना 
गरेको छ। िनजामित सेवा लगायतका सेवाह लाई लैि क तथा सामािजक पमा समावशेी बनाउनको लािग 
पिछल्ला िदनह मा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीित तथा कानूनी व्यवःथाबाट यस सेवा समूहका 
पदह  बमश समावेशी हुँदै गएको अवःथा छ। नेपाल न्याय सेवाका िविभ  ौेणीका पदमा समेत यसको 
सकारात्मक ूभाव देिखएको छ। मिहला तथा आिदवासी, जनजाित, मधेशी, दिलत, अपा ता भएका व्यिक्त र 
िपछिडएको क्षऽेका व्यिक्त (यसपिछ "लिक्षत वगर्" भिनएको) को समेत िनजामित सेवामा ूवेशको लािग 
लोक सेवा आयोगको ूितयोिगतात्मक परीक्षामा सहभािगताको संख्या बढेको छ। 

न्याय ूणालीलाई पहुँच योग्य बनाउन ेमहत्वपूणर् लआय िलएको न्यायपािलकाको तेॐो प  वषीर्य रणनीितक 
योजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) को सहयोगी रणनीितह  अन्तगर्त जनशिक्त आपूितर् र विृ  
िवकासको योजना लागू गरी न्यायाधीशको िनयिुक्तलाई ूितिनिधमूलक र समावशेी बनाउन न्याय 
पिरषद्सँगको समन्वयमा नीित तय गन रणनीितक कायर्बम समावेश भएको िथयो। 

न्यायमा पहुँच अिभविृ  गन चाल ु न्यायपािलकाको चौथो प  वषीर्य रणनीितक योजना (२०७६/०७७-
२०८०/०८१) को महत्वपूणर् लआय रहेको छ। यस लआयअन्तगर्त अदालतका कायर्क्षेऽ िभऽका न्यायमा 
पहुँचका अवरोधह को सम्बोधन गन, अदालतबाट ूवाह हनुे सेवालाई गणुःतरीय र ूभावकारी बनाउन,े 

कानूनी सहायतालाई ूभावकारी बनाउन,े न्याियक ूिबया र ूणालीबारे सूचना ूवाह गन र पीिडत मैऽी 
न्याय ूणालीको सु ढीकरण गन रणनीितक उ ेँयह  समावशे भएका छन।्  

न्यायपािलकाको जनशिक्त आपूितर्मा राज्यको नीित बमोिजम समावेशी व्यवःथा कायम गिरएको भएता पिन 
न्यायाधीशको पदमा समावेशी र समानपुाितक िनयिुक्तको िवषयमा ू  कानूनी व्यवःथा हनु सकेको छैन। 
व्यवहारमा िनयिुक्तलाई समावशेी बनाउन े ूयास भए पिन बाध्यात्मक पले पालना गनुर्पन नीित तथा 
कानूनी व्यवःथा नरहेको कारण अपिेक्षत नितजा ूा  हनु सकेको छैन। नेपालको संिवधानको धारा १४९ 
को उपधारा (२) बमोिजम िजल्ला न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्तको लािग िविभ  क्षेऽ, वगर् र समदुायको 
ूितिनिधत्व हनु े गरी उम्मेदवारको उपलब्धतालाई समेत सिुनि त गनर्को लािग कानूनी िशक्षादेिख नै 
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समावेिशता सिुनि ता गनुर्पन र न्याय सेवाूित त्यःतो वगर्, समदुाय र क्षेऽलाई आकिषर्त गनुर् आवँयक 
छ।

नेपाली समाजको िविवधतालाई ूितिविम्बत गन गरी न्यायपािलकालाई िविवधतायकु्त बनाउनको लािग 
कानून अध्ययन तथा सेवा ूवशेमा नै मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेशी, था , मिुःलम, िपछडा वगर्,
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपा ता भएका व्यिक्त तथा िपछिडएको क्षेऽका व्यिक्तलाई आकषर्ण गनुर्पन 
अवःथा सजृना भएको छ। न्यायपािलकालाई लैि क मैऽी तथा सामािजक समावेशी बनाउनको लािग 
न्यायाधीश तथा कमर्चारीको िनयिुक्त समेतका िवषयमा अवलम्बन गनुर्पन रणनीितक व्यवःथाको लािग 
ूःततु रणनीित तयार गिरएको छ। 

१.२  रणनीितको उ ेँ य 

राज्यका िविभन ् न िनकायह ले लैि क तथा सामािजक समावेिशतासम्बन्धी रणनीित िनमार्ण गरी 
कायार्न्वयनमा ल्याएको पाइन्छ। लैि कमैऽी तथा सामािजक समावेिशतासम्बन्धी रणनीित आजको ूमखु 
आवँयकता हो। त्यसैले न्यायपािलकालाई पिन लैि क तथा सामािजक पमा समावेशी बनाउनको लािग 
अबलम्बन गिरएका उपाय तथा भावी िदनमा अवलम्बन गनुर्पन रणनीितह को पिहचान र सोको 
कायार्न्वयन गनर् कायर्योजनासिहतको ूःततु रणनीित तयार गिरएको हो। 

१.३  रणनीितको के्षऽ र सीमा 
न्यायपािलका र न्याियक क्षेऽलाई लैि क तथा सामािजक समावेशी बनाउनको लािग न्याय सेवा र िविभ  
तहका न्यायाधीशको िनयिुक्त तथा अधर्न्याियक िनकाय र न्याय ूशासनको अंगको पमा रहेका नपेाल 
ूहरी, सरकारी वकील र कानून व्यवसायको क्षेऽसमेतलाई लैि क तथा सामािजक पमा समावशेी 
बनाउनपुन हनु्छ। न्याय सेवालाई समावेशी बनाउन न्याय, कानून तथा सरकारी वकील समूहलाई समावशेी 
बनाउनकुो अितिरक्त कानून व्यवसायको क्षेऽलाई पिन समावशेी बनाउनको लािग कानूनको अध्ययनदेिख नै 
लैि क तथा सामािजक पमा समावेशी बनाउन लिक्षत वगर् र समदुायका व्यिक्तह लाई कानून िवषयको 
अध्ययनमा आकषर्ण गनुर्पन हनु्छ। साथै न्यायपािलकाबाट ूदान गिरन ेसेवा ूवाहलाई पिन समावेशी तथा 
लैि कमैऽी बनाउन, न्यायपािलकाको भौितक संरचनालाई लैि क तथा अपा मैऽी बनाउन एवम ् भािषक 
लगायतका अवरोधह लाई हटाई सबै समदुायको न्यायमा सहज पहुँच अिभविृ  गनुर् आवँयक छ। 

ूःततु रणनीितमा न्याय सेवाका पद तथा िविभन् न तहका अदालतमा न्यायाधीशको पदमा हनु े िनयिुक्तलाई 
समावेशी बनाउने िवषयमा माऽ आवँयक रणनीितह  तय भएका छन।् त्यसका लािग कानूनी िशक्षा 
ूदान गन, िनयकु्त गन तथा सेवामा िटकाई राख्न े िवषय र क्षेऽह मा समाविेशताका लािग अवलम्बन 
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गनुर्पन रणनीित तथा कायर्बमह  समावेश गिरएका छन।् ूःततु रणनीितले वा न्यायाधीशको पद र न्याय 
सेवाका िविभ  समूहह लाई समावेशी बनाउन ेबाहेकको अन्य क्षेऽ र िवषयलाई समेटेको छैन।  

ूःततु रणनीितको सीमा र दायरा देहाय बमोिजम रहेको छ : 
 न्यायपािलकाबाट उपलब्ध हनुे सेवा, सिुवधा र सोको संरचनालाई लैि कमैऽी तथा सामािजक पमा 

समावेशी बनाई मिहला तथा लिक्षत वगर्को पहुँच अिभविृ  गन िवषयमा न्यायमा पहुँच आयोगबाट 
अध्ययन तथा आवँयक रणनीितको िवकास गिरएको हनुाले यो रणनीित मिहला तथा लिक्षत वगर्को 
सहभािगता, सशिक्तकरण र क्षमता अिभविृ मा केिन्ित गिरएको छ। 

 न्याय सम्पादनको सहयोगी िनकायको पमा रहेका महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, नेपाल ूहरी तथा 
अधर्न्याियक िनकायमा हनुे िनयिुक्तलाई लि क समानता तथा सामािजक समावेशी बनाउने िवषय 
सम्बिन्धत सेवाको गठन गन कानून र सम्बिन्धत िनकायको रणनीितबाटै सम्बोधन हनुे भएकोले यस 
रणनीितमा समावेश गिरएको छैन। 

 सामािजक समावेशीकरणको दायरा र सीमा बहृ र रहेकोमा न्याय सेवा तथा न्याय क्ष ेऽको िनयिुक्तलाई 
केन्िमा राखी त्यसलाई पिरभािषत गिरएको छ।  

 

१.४  रणनीितको तयारी िविध 

ूःततु रणनीित समावेशीकरणको ममर् अनु प न्यायपािलकामा त्यसको व्यावहािरक  कायार्न्वयन गनर् सिकने 
गरी तयार गिरएको छ।यस रणनीितमा मूलतः िव मान कानूनी तथा व्यावहािरक अवःथाको िववरणात्मक 
उल्लेखन तथा िव षेण गद समावेशीकरणको लािग अवलम्बन गनुर्पन रणनीितह  तथा त्यसको 
कायार्न्वयनको लािग कायर्योजना ूःततु गिरएको छ। यस बममा िव िव ालयका कानून संकाय, नेपाल 
कानून व्यवसायी पिरषद, न्यायपिरष  सिचवालय तथा अन्य सम्ब  िनकाय लगायतका सरोकारवालाह सँग 
छलफल, अन्तिबर् या तथा त्यःता िनकायबाट ूा  तथ्या , सझुाव तथा जानकारीको आधारमा रणनीितलाई 
अिन्तम प िदईएको छ।  

राि य न्याियक ूित ानबाट सन ् २०१३ मा न्यायपािलकामा लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको अवःथाको िव षेणात्मक अध्ययन भएको पाइन्छ। त्यस अध्ययनले न्याय सेवाको 
४९०८ जनशिक्तमध्ये ७७.६ ूितशत बाहनु क्षेऽी र पु षको संख्या ८६.१ ूितशत रहेको देखाएको छ। 
त्यसैगरी न्यायाधीशह मध्ये ८७.१ ूितशत बाहनु क्षेऽी र ९.४ ूितशत जनजाित रहेको पाइएको छ। 
कानून व्यावसायीको संख्यामा पिन ९०.६ ूितशत पु ष र १८.३ ूितशत जनजाित रहेको पाइएको छ। 
कानून िवषय अध्ययनको लािग भनार् हनुे िव ाथीर्ह मा २३.९ ूितशत मिहला, १४.६ ूितशत जनजाित र 
८३.४ ूितशत बाहनु क्षेऽी समदुायको रहेको देखाएको छ। त्यस अध्ययनले न्यायपािलकालाई लैि क 
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समानता तथा सामािजक समावेशीकरणयकु्त बनाउनको लािग आवँयक नीितगत व्यवःथाको साथै 
संःथागत, ूणालीगत, ूिबयागत सधुार गनुर्पन, त्यःतो सधुार कानून अध्ययन अध्यापन, कानून व्यवसाय 
नेपाल न्याय सेवा तथा न्यायपािलकासमेतमा हनुपुन िनचोड सिहतको सझुाव पेश भएको पाइन्छ। सधुारको 
कायर्बमलाई न्यायपािलकाको योजना तथा रणनीितक योजनामा समावशे गरेर जान ु पन अध्ययनमा 
औलं्याइएको छ। राि य न्याियक ूित ानमाफर् त गिरएको त्यस अध्ययनमा न्यायपािलकामा लैि क 
समानताको अवःथा तथा त्यसमा रहेका अवरोधह  र ती अवरोधह को सम्बोधनको लािग अवलम्बन 
गनुर्पन उपायह का िवषय पिहचान गरी सझुाव ूा  भई सकेको सन्दभर्मा सो अध्ययनको िनचोड तथा 
सझुावको आधारमा समेत यो रणनीित तयार गिरएको छ। 

राि य न्याियक ूित ानबाट सन ्२०१३ मा गिरएको न्यायपािलकामा लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको अवःथाको िबँ लेषण सम्बन्धी अध्ययनका िनंकषर्ह लाई आधारको पमा िलईएको छ। 
उक्त अध्ययन ूितवेदनका िनंकषर् तथा िव मान सान्दिभर्क नीितह , यस सम्बन्धी तथ्या /िववरणह लाई 
अध्ययनको नै मखु्य ॐोतका पमा िलईएको छ। 

यसैगरी २०७४ सालमा नै सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ौी सपना ूधान मल्लज्यूको 
संयोजकत्वमा रणनीित तयारी िनदशक सिमित (अनसूुची १) र उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश 
ौी टेकूसाद ढु ानाको सयोजकत्वमा रणनीित तयारी कायर्समूह (अनसूुची २) गठन भएको िथयो। तयारी 
कायर्समूहबाट तयार भएको मःयौदा रणनीित उपर परामशर् बैठकका िव ह बाट (अनसूुची ३) ूा  राय, 
सल्लाह र सझुावका आधारमा रणनीितलाई अिन्तम प िदईएको िथयो ।

ूःततु रणनीित दईु वषर् अिघ नै तयार भई सक्नपुन िथयो।तर कोिभड १९ को िव ब्यापी महामारी र 
केही ूािविधक कारणले गदार् िनधार्िरत समयमा ूकाशन हनु सकेन। तत्प ात िमित २०७६।६।२ 
गतेको िनणर्यानसुार नेपालको पन्ी  योजना, मौिलक हक कायार्न्वयनको लािग बनेका ऐनतथा कानूनह को 
व्यवःथा एवम ्पिछल्लो समयमा यस िवषयमा सम्प  भएका  राि य तथा अन्तरार्ि य दःतावजेसमेतको 
आधारमा ूःततु रणनीितलाई पिरमाजर्न गनर्का लािग सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीश ौी सपना 
ूधान मल्लज्यूको संयोजकत्वमा सल्लाहकार सिमित (अनसूुची ४) गठन गिरएको िथयो।साथै उक्त 
रणनीितको पनुरावलोकन एवम ्पिरमाजर्नका लािग ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयका तात्कालीन 
सिचव ौी िडल्लीराज िघिमरेको संयोजकत्वमा पनुरावलोकन कायर्समूह (अनसूुची ५) गठन गिरएको िथयो। 

उक्त रणनीितलाई अिन्तम प िदने बममा रणनीित कायार्न्वयन गन िजम्मेवार िनकायह को सःथागत 
धारणा समेत िलईएको र मःयौदा रणनीितलाई ूकाशन गनुर् पूवर् िजम्मेवार िनकाय र सम्ब  िव ह  र
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िवशेष गरी सव च्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूह  एवम ् सव च्च अदालतका विर  अिधकृतह बाट 
(अनसूुची ६) रणनीितलाई पनुरावलोकन समेत गरी तयार पािरएको छ ।  

१.५  रणनीितको संरचना  

ूःततु रणनीितलाई मूलतः चार पिरच्छेदमा िवभाजन गिरएको छ। पिरच्छेद एकमा अध्ययनको उ ेँय, 

क्षेऽ, सीमा, रणनीित र तयारी िविधको िवषयमा उल्लेख गिरएको छ। पिरच्छेद दईुमा लैि क समानता र 
सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी मौजदुा कानूनी तथा नीितगत व्यवःथाको अध्ययन तथा समीक्षा गिरएको 
छ। यसअन्तगर्त नेपालको संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा, नेपालले अन्तरार्ि य ःतरमा जनाएका 
ूितव ता, अन्य मलुकुह को ूयास, नीितको आवँयकता तथा चनुौितको िवषयमा संक्षेपमा उल्लेख 
गिरएको छ। पिरच्छेद तीनमा न्यायपािलकाको लैि क समानता र सामािजक समावेशीकरणका लआय, लआय 
ूाि का लािग अवलम्बन गनुर्पन रणनीितह , संःथागत व्यवःथा, कानूनी सधुार, अनगुमन तथा 
मूल्या नसमेतका िवषयमा उल्लेख गिरएको छ।पिरच्छेद चारमा रणनीितको कायार्न्यवनको लािग 
कायर्योजना ूःततु गिरएको छ। पिरच्छेद पाचँमा समःया, चनुौितह  तथा कायार्न्वयनमा रहेका जोिखमका 
सम्बन्धमा िव षेण गिरएको छ।  

 



पिरच्छेद   –  दईु 
लैि क समानता र सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी कानूनी तथा नीितगत व्यवःथाको 

समीक्षा 

२.१  पृ भिूम 

मिहला र पु षह बीचको असमानता र िवभेद रहँदै आएको अवःथामा औपचािरक समानताले माऽ 
मिहलाह को अवःथालाई सम्बोधन गनर् नसकेको कारण नै मिहला अिधकारका लािग आन्दोलनह  हुँदै 
आएको र मिहलावादी अवधारणा अगािड सािरएको देिखन्छ।यसले मिहलाह को िवशेष परिःथितलाई 
िवचार गरी संरक्षणको िवशेष व्यवःथा हनुपुछर् भ  ेमान्यता ःथािपत गर ् यो।यसले मिहलाको संरक्षणको 
नाममा मिहलाको भिूमकालाई सहायकको पमा िलइएकोले मिहला पु षका बीचमा सारभतू पमा 
समानता हनु सकेन। यसपिछ दोॐो अवधारणाको पमा बराबरीको अवधारणा (Principle of Sameness)

आयो, जसले मिहला र पु षलाई एकै िकिसमको व्यवहार भएमा माऽ समान अिधकार ूा  गनर् सक्छन ्
भ े मान्यता अिघ सार ् यो। यसको ूयोग माफर् त मिहला र पु षलाई बराबरीको अिधकार िदँदा 
मिहलाह ले समान अिधकार ूा  गनर् सकेनन।् मिहलावादी दोॐो अवधारणाको पमा आएको 
सधुारात्मक धारणाले (Corrective Approach) मिहलाह  ऐितहािसक कालदेिख पिछ पद आएका हनुाले 
समान पमा मानेर समान सिुवधा िदँदैमा पगु्दैन, उनीह लाई इितहासले गरेको गल्तीमा क्षितपूितर् ज री छ 
भ  ेमान्यताको िवकास गर ् यो। यसको लािग सारभतू समानताको व्यवःथा संिवधान, कानून र नीित ारा 
व्यवःथा गरी मिहलाह का लािग िनि त सेवा सिुवधा र सहिुलयतमा आरक्षणको अवसर ारा केही 
समयसम्म िवशेष अिधकारको व्यवःथा ारा माऽ समान अिधकार ूा  गनर् सक्छन ्भ  े िनंकषर्का साथ 
मिहलाह को सहभािगता, क्षमता अिभविृ  र सशिक्तकरण सम्भव भएको छ। 

सामािजक समावेशीकरण बि ितकरणमा परेका समूहलाई समाजको मूलधारमा समावेश गनर् ूभावकारी 
वातावरण िसजर्ना गन एक महत्वपूणर् आधार हो। समावशेी हक ूाि का लािग आिथर्क, सामािजक,

राजनीितक र कानूनी क्षेऽमा हःतक्षेप गरी समावेिशताको लािग लैि क असमानता हटाउन आरक्षण, 
ूाथिमकता, क्षमता अिभविृ , सहिुलयत, छुट लगायतको उपयकु्त वातावरण िनमार्णमा िवशेष ध्यान िदन ु
पदर्छ। समावशेी हकको सिुनश ् िचतताको लािग िव मान व्यवःथामा सधुार र नीित िनमार्ण एवम ्कायर् 
योजना बनाई बि ितकरणमा परेका मिहला तथा लिक्षत वगर्को हक अिधकारका लािग िवशेष रणनीितको 
कायार्न्वयन आवँयक पदर्छ।

यस पिरच्छेदमा लैि क समानता र सामािजक समावेशीकरणको सम्बन्धी नपेालको संवैधािनक तथा कानूनी 
संरचना तथा अन्तरार्ि य अभ्यासबारे संक्षेपमा उल्लेख गिरएको छ। संवैधािनक र कानूनी ूबन्धको 
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पृ भिूमसिहत नपेालको संिवधान, ऐन तथा िनयमावलीमा रहेको व्यवःथा, लैि क समानता र सामािजक 
समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तरार्ि य अभ्यास र न्याियक ि कोण समेतका िवषयमा देहायबमोिजम चचार् 
गिरएको छ।  

२.२  राि य कानूनी व्यवःथा 
२.२.१ संवैधािनक व्यवःथा  

नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ ले समानताको हकको व्यवःथा गरी आिथर्क तथा 
सामािजक पले िपछिडएका वगर्लाई संरक्षण र िवकासका लािग िवशेष व्यवःथा गनर् सक्न ेव्यवःथा गरेको 
िथयो। सोही संिवधानले राज्यका िनदशक िस ान्त तथा नीितह  अन्तगर्त धारा २७ को उपधारा (१०) 
मा िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारीको िवशेष व्यवःथा गरी आिथर्क तथा सामािजक पले िपछिडएका जाित र 
समदुायको उत्थान गन नीित राज्यले अवलम्बन गन उल्लेख गिरएको िथयो। ती िस ान्त तथा नीितह को 
कायार्न्वयनको लािग नेपाल सरकारले आिथर्क वषर् २०६०/०६१ को वािषर्क बजेटबाट देशको आिथर्क 
तथा ूशासिनक क्षेऽमा सहभािगता बढाउन सकारात्मक सहभािगताको नीित अपनाउने िनणर्य गरेको र 
सोही नीितअनसुार सरकारी अनदुानबाट स ािलत महािव ालय र िव िव ालयह ले ूत्येक शैिक्षक सऽको 
भनार्मा न्यूनतम १० ूितशत दिलत, १५ ूितशत जनजाित तथा २० ूितशत मिहलालाई अिनवायर् पमा 
भनार् गनुर्पन व्यवःथा गिरएको िथयो। 

नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ ले समानताको हक तथा सामािजक न्यायको हकको व्यवःथा गरी 
लैि क समानता तथा समािजक समावेशीकरणको नीितलाई राज्यको नीितको पमा अगािड बढाउन ुपन 
िवषयलाई िनदिशत गरेको िथयो।  

सोही अनु प नेपाल सरकारले छाऽविृ सम्बन्धी िनयमावली, २०६० मा संशोधन गरी मिहला, दिलत, 

अपा ता भएका व्यिक्त, जनजाित र िपछिडएका क्षेऽका िव ाथीर्लाई िवतरण गिरने छाऽविृ मा 
समावेशीकरणको नीित अवलम्बन गरेको िथयो। िनजामित सेवाऐन, २०४९ मा गिरएको दोॐो संशोधन, 

(२०६४) बाट िनजामित सेवालाई समावेशी बनाउनको लािग आवँयक कानूनी व्यवःथाह  गिरएको 
पाइन्छ।  

नेपाल सरकारले सावर्जिनक िनकाय र पदलाई समानपुाितक समावेशी बनाउने उ ेँयले 
२०६५।१०।२८ मा समावशेीकरणसम्बन्धी अध्यादेश, २०६५ जारी गरेको िथयो। यस अध्यादेशबाट 
िवकास सिमित ऐन लगायतका ऐनह मा मिहला, मधेशी, दिलत, अपा ता भएका व्यिक्त, आिदवासी जनजाित 
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तथा िपछिडएका क्षेऽका लािग आरक्षणको व्यवःथा गिरएको िथयो।अध्यादेशबाट गिरएको यस 
व्यवःथालाई ऐनबाट ूितःथापन नगिरएको कारण यसले िनरन्तरता पाउन सकेन। 

नेपालको संिवधानको ूःतावनामा वगीर्य, जातीय, क्षेऽीय, भािषक, धािमर्क, लैि क िवभेद र सबै ूकारका 
जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आिथर्क समानता, समिृ  र सामािजक न्याय सिुनि त गनर् समानपुाितक 
समावेशी र सहभािगतामूलक िस ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको िनमार्ण गन िवषय उल्लेख गद 
िविभ  िकिसमको िवभेदको अन्त्य गन र समावेिशतालाई संिवधानको आधारभतू संरचनाको पमा महण 
गिरएको छ। संिवधानको धारा ४ ले नेपाल राज्यलाई एक समावेशी राज्यको पमा पिरभािषत गरेको 
छ। 

नेपालको संिवधानको भाग ३ मा मौिलक हक र कतर्व्यको व्यवःथा गिरएको छ। धारा १८ मा 
समानताको हकको व्यवःथा गद सबै नागिरक कानूनको ि मा समान हनुे र कसैलाई पिन कानूनको 
समान संरक्षणबाट बि त नगिरने संवैधािनक ूत्याभतू गिरएको छ। त्यसैगरी सामान्य कानूनको ूयोगमा 
उत्पि , धमर्, वणर्, जात, जाित, िल , शारीिरक अवःथा, अपा ता, ःवाःथ्य िःथित, वैवािहक िःथित, गभार्वःथा,
आिथर्क अवःथा, भाषा वा क्षेऽ, वैचािरक आःथा वा यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगिरन ेतथा राज्यले 
नागिरकह का बीच उत्पि , धमर्, वणर्, जात, जाित, िल , आिथर्क अवःथा, भाषा, क्षेऽ, वैचािरक आःथा वा 
यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगन ःप  व्यवःथा गरेको छ। साथै समान कामका लािग लैि क 
आधारमा पािरौिमक तथा सामािजक सरुक्षामा कुनै भेदभाव नगिरने तथा पैतकृ सम्पि मा लैि क भेदभाव 
िवना सबै सन्तानको समान हक हनु ेव्यवःथा गिरएको छ।

समानताको हक अन्तगर्त सामािजक वा साःंकृितक ि ले िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी 
जनजाित, मधेशी, था , मिुःलम, उत्पीिडत वगर्, िपछडा वगर्, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, िकसान, ौिमक, यवुा,
बालबािलका, ज्ये  नागिरक, लैि क तथा यौिनक अल्पसंख्यक, अपा ता भएका व्यिक्त, गभार्वःथाका व्यिक्त,

अशक्त वा असहाय, िपछिडएको क्षेऽ र आिथर्क पले िवप  खस आयर् लगायतका नागिरकको संरक्षण,

सशिक्तकरण वा िवकासका लािग कानून बमोिजम िवशेष व्यवःथा गनर् सिकने गरी सकारात्मक िवभेद 
सम्बन्धी अध्ययन गनर् सिकन ेव्यवःथा गिरएको छ।

संिवधानको धारा २४ ले जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कायर्ःथलमा कुनै ूकारको भेदभाव गनर् 
नपाइन ेगरी छुवाछूत तथा भेदभाव िव को हकको व्यवःथा गरेको छ। त्यसैगरी धारा २९ ले धमर्,
ूथा, परम्परा, संःकार, ूचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पिन व्यिक्तलाई कुनै िकिसमले शोषण गनर् 
नपाइन ेगरी शोषण िव को हक, धारा ३१ मा अपांगता भएका र आिथर्क पले िवप  नागिरकलाई 
कानून बमोिजम िनःशलु्क उच्च िशक्षा पाउन ेर ि िवहीन नागिरकलाई ॄेलिलिप तथा बिहरा र ःवर वा 
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बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागिरकलाई सांकेितक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोिजम िनःशलु्क 
िशक्षा पाउने हक सिुनि त गिरएको छ।  

धारा ३८ मा मिहलाको हकअन्तगर्त ूत्येक मिहलालाई लैि क भेदभाव िवना समान वंशीय हकहनु,े मिहला 
िव  कुनै पिन िकिसमको िहंसाजन्य कायर् वा शोषण गनर् नहनु,े राज्यका सबै िनकायमा मिहलालाई 
समानपुाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभागीताको हक हनु,े मिहलालाई िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी र 
सामािजक सरुक्षामा सकारात्मक िवभेदका आधारमा िवशेष अवसर ूा  गन हक हनु े र सम्पि  तथा 
पािरवािरक मािमलामा दम्पतीको समान हकलगायतका मिहलाको मौिलक हकको ूत्याभतू गिरएको छ।  

धारा ४० मा दिलतको हकअन्तगर्त राज्यका सबै िनकायमा दिलतलाई समानपुाितक समावेशी िस ान्तको 
आधारमा सहभागी हनु ेहकको ूत्याभिूत गद सावर्जिनक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेऽमा दिलत 
समदुायको सशिक्तकरण, ूितिनिधत्व र सहभािगताका लािग कानूनबमोिजम िवशेष व्यवःथा गिरने उल्लेख 
छ। दिलत िव ाथीर्लाई उच्च िशक्षासम्म छाऽविृ सिहत िनःशलु्क िशक्षाको व्यवःथा तथा ूािविधक र 
व्यावसाियक उच्च िशक्षामा िवशेष व्यवःथा गनुर्पन व्यवःथा गिरएको छ।  

धारा ४२ मा सामािजक न्यायको हकअन्तगर्त आिथर्क, सामािजक वा शैिक्षक ि ले पछािड परेका मिहला, 
दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेशी, था , मिुःलम, िपछडा वगर्, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपा ता भएका 
व्यिक्त, लि क तथा यौिनक अल्पसंख्यक, िकसान, ौिमक, उत्पीिडत वा िपछिडएको क्षेऽका नागिरक तथा 
आिथर्क पले िवप  खस आयर्लाई समानपुाितक समावशेी िस ान्तका आधारमा राज्यका िनकायमा 
सहभािगताको हकको व्यवःथा गिरएको छ। 

धारा ५० को उपधारा (१) मा राज्यको िनदशक िस ान्त तथा नीितह  अन्तगर्त लैि क समानता, 
समानपुाितक समावेशीकरण, सहभािगता र सामािजक न्यायको माध्यमबाट राि य जीवनका सबै क्षेऽमा 
न्यायपूणर् व्यवःथा गरी ःथानीय ःवाय ता र िवकेन्िीकरणको आधारमा शासन व्यवःथामा समानपुाितक 
िस ान्तलाई आत्मसात ्गद लोकतािन्ऽक अिधकारको उपभोग गनर् पाउने अवःथा सिुनि त गनर् संघीय 
लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक व्यवःथा सु ढ गन राज्यको राजनीितक उ ेँ य हनु ेव्यवःथा रहेको छ। धारा 
५१ को खण्ड (ञ) ले सामािजक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीितअन्तगर्त राज्यले आिदवासी जनजाित, 

अल्पसंख्यक समदुायको लािग िवशेष व्यवःथा गन, मधेशी समदुाय, मिुःलम र िपछडा वगर्लाई आिथर्क, 

सामािजक तथा सांःकृितक अवसर र लाभको समान िवतरण तथा त्यःता समदुायिभऽका िवप  नागिरकको 
संरक्षण, उत्थान, सशिक्तकरण र िवकासका अवसर तथा लाभका लािग िवशेष व्यवःथा गन नीित अिख्तयार 
गरेको छ।  
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२.२.२ कानूनी व्यवःथा 
(क) िनजामित सेवा र अन्य सरकारी सेवा अन्तगर्तका कानूनी व्यवःथाह
सावर्जिनक सेवालाई लैि क पमा समान तथा सामािजक पमा समावशेी बनाउनको लािग ऐन तथा 
िनयमावलीह मा समेत आवँयक कानूनी व्यवःथा हुँदै आएको छ। िनजामित सेवा ऐन, २०४९ मा 
२०५५ सालमा भएको संशोधनबाट पिहलो पटक लैि क समानता र सामािजक समावेशीकरणको 
मान्यतालाई आत्मसात ्गद मिहलालाई िनजामित सेवा ूवेशमा उमेरको हद चालीस वषर् कायम गिरएको,
परीक्षणकालको अविध छ मिहना रहने र बढुवाको लािग एक वषर्को सेवा अविध कम गरी मिहला 
सहभािगतालाई ूोत्साहन गनर् खोिजएको िथयो।यस ऐनमा २०६४ सालमा भएको संशोधनबाट िनजामित 
सेवालाई समावशेी बनाउन खलुा ूितयोिगता ारा पूितर् हनु ेपदमध्ये ४५ ूितशत पद छु ाई त्यःतो पदमा 
मिहलालाई ३३ ूितशत, आिदवासी/जनजाितलाई २७ ूितशत, मधेशीलाई २२ ूितशत, दिलतलाई ९ 
ूितशत अपा ता भएका व्यिक्तलाई ५ ूितशत र िपछिडएको क्षेऽलाई ४ ूितशत पद छु ाई सो पदमा 
सम्बिन्धत समूहका उम्मेदवार बीचमा छु ै ूितःपधार् गराई पदपूितर् गिरन े व्यवःथा गिरएको छ। यःतै 
व्यवःथा संघीय संसद सिचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७ र नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ 
को दफा ८ मा गिरएको छ। िशक्षक सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ मा िशक्षक सेवालाई समावेशी 
बनाउन सामदुाियक िव ालयमा नेपाल सरकारबाट ःवीकृत दरबन्दीमा खलुा ूितयोिगता ारा पूितर् हनुे 
पदमध्ये ४५ ूितशत पद सरुिक्षत गिरएको छ। त्यसमध्ये मिहलाको लािग ३३ ूितशत ःथान 
छु याइएको र मिहलाको लािग छु याइएको मध्येबाट ३ ूितशत ःथान दिलत समदुायका मिहला र २ 
ूितशत ःथान मिुःलम समदुायका मिहलाका लािग छु याउन ु पन व्यवःथा सोही िनयमावलीको िनयम 
११क. मा गिरएको छ।

सैिनक सेवा िनयमावली, २०६९ ले सैिनक सेवालाई समावेशी बनाउन िनयम ५ मा खलुा ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा पूितर् हनु े पदमध्ये ४५ ूितशत पद छु ाई त्यःतो पदमा मिहला २० ूितशत,

आिदवासी/जनजाित ३२ ूितशत, मधेसी २८ ूितशत, दिलत १५ ूितशत र िपछिडएको क्षेऽलाई ५ 
ूितशत सरुिक्षत गरी सम्बिन्धत समूहका उम्मेदवार बीचमा माऽ छु ाछु ै ूितःपधार् गराई पदपूितर् गिरने 
व्यवःथा गरेको छ।ूहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ९ र सश  ूहरी िनयमावली, २०७२ को िनयम 
९ मा यस िकिसमको व्यवःथा गिरएको छ। 

सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजम कम्तीमा एक जना रथी वनृ्द, दईु जना महासेनानी वा ूमखु सेनानी र दईु 
जना सेनानी दजार्का अिधकृत रहने गरी पाचँ जना अिधकृत रहेको जनरल सैिनक अदालत, कम्तीमा दईु 
जना सेनानी दजार्का अिधकृत रहन ेगरी कम्तीमा तीन जना अिधकृत रहेको समरी जनरल सैिनक अदालत,

कम्तीमा दईु वषर् आयकु्त पद ूा  गरेका मध्येबाट कम्तीमा तीन जना अिधकृत रहेको िडि क्ट सैिनक 



न्यायपािलकाको लि क समानता र सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीित | 11 

 

अदालत, नेपाली सेनाको िवभाग, फमशन वा एकाइको कुनै कमािण्ड  अिधकृत रहेको एक व्यिक्तको समरी 
सैिनक अदालत रहने व्यवःथा रहेको छ। सैिनक अदालतको फैसला वा अिन्तम आदेश उपर पनुरावदेन 
सु  न्याय पिरषद्को िसफािरसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 
रक्षा मन्ऽालयका सिचव र ूाड िववाकका ूमखु सदःय रहेको सैिनक िवशेष अदालत रहन े व्यवःथा 
गिरएको छ।  

(ख) न्याय पिरषद ऐन तथा अन्य ऐनह मा रहेका व्यवःथाह  

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० ले आयोगले आफ्नो काम कारवाही गदार् संिवधान बमोिजम 
समानपुाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा गन व्यवःथा गरेको छ। न्याय पिरषद ऐन, २०७३ ले न्याय 
पिरषद्ले संिवधानबमोिजम न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्त हनु योग्यता पगुेका नेपाली नागिरकह को अिभलेख 
तयार गन व्यवःथा गरेको छ। न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्तको लािग िसफािरस गदार् संिवधानको अधीनमा 
रही समानपुाितक समावेशी िस ान्तबमोिजम िसफािरस गन व्यवःथा सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) 
मा रहेको छ।  

न्याय पिरष  िनयमावली, २०७४ ले पिन ऐनको उिल्लिखत दफा ५ को अिधनमा रही सव च्च अदालत, 

उच्च अदालत र िजल्ला न्यायाधीशको िनयिुक्तको लािग िसफािरस गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ। त्यसैगरी 
सो िनयमावलीको िनयम ६ मा िजल्ला न्यायाधीशको पदपूितर्को लािग संिवधानको धारा १४९ को उपधारा 
(२) को खण्ड (ग) बमोिजम छु ाइएको पद मध्येबाट ४५ ूितशत पद छु ाई सो ूितशतलाई शत 
ूितशत मानी मिहला ३३ ूितशत, आदीवासी/जनजाित २७ ूितशत, मधेशी २२ ूितशत, दिलत ९ ूितशत, 

अपा  ५ ूितशत, िपछिडएको क्षेऽ ४ ूितशत उम्मेदवारह  बीचमा समावेशी िस ान्तका आधारमा 
छु ाछु ै ूितःपधार् गराई पदपूितर् गन व्यवःथा गिरएको छ। 

नेपालको संिवधानले िनदिशत गरेको समावेशी िस ान्तको व्यवःथा र न्याय पिरषद िनयमावली, २०७४ को 
व्यवःथा बाहेक अदालत तथा अन्य न्याियक िनकायको िनयिुक्तको िवषयमा समावेिशताको िस ान्तलाई 
बाध्यात्मक पमा अवलम्बन गनुर्पन अन्य कानूनी व्यवःथा भएको देिखँदैन। राजःव न्यायािधकरण ऐन, 

२०३१ मा कानून, राजःव र लेखा सदःय रहेको तीन सदःयीय राजःव न्यायािधकरण गठन हनु ेव्यवःथा 
रहेको छ।त्यसैगरी िवशेष अदालत ऐन, २०५९ मा नेपाल सरकारले राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी िवशेष 
अदालतको गठन गनर् सक्न,े िवशेष अदालतको अध्यक्ष र सदःयमा नेपाल सरकारले न्याय पिरषद्को 
परामशर्मा उच्च अदालतका न्यायाधीशह मध्येबाट तोक्न े व्यवःथा रहेको छ। वैदेिशक रोजगार ऐन, 

२०६४ मा नपेाल सरकारले राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 
ौम अदालतका अध्यक्षले तोकेको सोही अदालतको एक जना सदःय र न्याय सेवा आयोगले िसफािरस 
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गरेको न्याय सेवाको ूथम ौेणीको अिधकृत सदःय रहेको तीन सदःयीय वैदेिशक रोजगार 
न्यायािधकरणको गठन गन व्यवःथा रहेको छ। बक तथा िव ीय संःथाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ मा 
कानून, बैिकङ र लेखा सदःय भएको तीन सदःयीय ऋण असलुी न्यायािधकरण रहने तथा त्यसउपरको 
पनुरावेदन सु को लािग रहन ेपनुरावेदन न्यायािधकरणमा उच्च अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको 
वा हनु योग्यता पगुेको व्यिक्तलाई पनुरावेदन सु  ेअिधकारीको पदमा िनयिुक्त गनर् सक्ने व्यवःथा रहेको 
छ।

उपयुर्क्त बमोिजमको संवैधािनक तथा कानूनी व्यवःथाबाट गिरएको सकारात्मक िवभेदको पिरणाम ःव प 
िनजामित सेवामा मिहला कमर्चारीको संख्या बढी रहेको छ। य िप िजल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालत तथा 
सव च्च अदालतमा मिहला तथा लिक्षत वगर्को ूितिनिधत्व नपेालको संिवधानले अंगीकार गरेको िस ान्त 
बमोिजमको संख्यामा हनु सकेको पाईँदैन। सव च्च अदालत तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा 
िनजामित सेवामा जःतै िविभ  वगर् र समदुायका व्यिक्त िनयिुक्त हनु सक्न ेअवःथाको सिुनि तता गन 
कानूनी व्यवःथा छैन। िजल्ला न्यायाधीशको िनयिुक्तको लािग आवँयक योग्य उम्मेदवारको अिभलेख 
तयार गन तथा नेपालको संिवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) बमोिजम खलुा परीक्षाबाट िनयिुक्तको 
लािग िसफािरस गदार् िनजामित सेवा ऐनमा अवलम्बन गिरएबमोिजमको सकारात्मक िवभेदको नीित 
अवलम्बन गन गरी न्याय पिरषद िनयमावली, २०७४ मा व्यवःथा गिरएको छ। त्यसैगरी उच्च अदालत 
तथा सव च्च अदालतमा पिन योग्यतमह  मध्येबाट िनयिुक्तलाई समावशेी बनाउन े सम्बन्धमा नीितगत 
व्यवःथा आवँयक देिखन्छ।

(ग) अन्य कानूनी व्यवःथाह  

(अ) मौिलक हकको कायार्न्वयनको लािग बनकेा ऐनह  

नेपालको संिवधानले ूदान गरेको मौिलक हकको कायार्न्वयनको लािग बनेका पिछल्ला ऐनह मा 
लि क तथा सामािजक समावेशीकरणलाई ूोत्साहन सम्बन्धी आवँयक व्यवःथासमेत समावशे 
गिरएको छ। सरुिक्षत माततृ्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ ले सरकारी गैरसरकारी 
तथा नीिज क्षेऽमा कायर्रत मिहलालाई कम्तीमा अन्ठानब्बे िदनसम्मको तलबी िवदा िदन ुपन, त्यःतो 
िवदा अपगु भएमा िचिकत्सकको िसफािरसमा बढीमा एक वषर्सम्मको वेतलबी िवदा िदनपुन, ःथानीय 
तहले माततृ्व तथा ूजनन ःवाःथ्य सेवाको क्षेऽमा बजेटको व्यवःथा गनुर् पन समेतको व्यवःथा 
गरेको छ। जनःवाःथ्य सेवा ऐन, २०७५ मा उपचार गदार् सबै सेवामाही ूित समान तथा आदरपूणर् 
व्यवहार गनुर्पन, मिहला, बालबािलका दिलत तथा नेपाल सरकारले तोकेको लिआयत समूहका लािग 
िवशेष व्यवःथा गिरन े उल्लेख छ। त्यसैगरी आवासको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा 
नागिरकको आवासको अिधकारको सम्मान गनुर्पन, कुनै पिन नागिरकलाई िवभेद गनर् नहनुे, नेपाल 
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सरकारले आवास िविहन नागिरकलाई ूाथिमकीकरण गरी आवास सिुवधा उपलब्ध गराउने व्यवःथा 
गिरएको छ। खा  अिधकार तथा खा  सम्ूभतूा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले गिरबी भौगोिलक 
िवकटता, िवपद वा त्यःतै अन्य कारणले खा  असरुक्षाको जोिखममा रहेका लिक्षत घर पिरवारको 
लािग सहिुलयत मूल्यमा र तोिकए बमोिजम िनःशलु्क खा  सहायता उपलब्ध गराउन े व्यवःथा 
गरेको छ। अिनवायर् तथा िनःशलु्क िशक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले िशक्षा ूदान गन दाियत्व 
राज्यको हनु े उल्लेख गद पछािड परेका समदुायका वा तोिकएको सीमाभन्दा कम वािषर्क आय 
भएका आिथर्क पले िवप  वा अपागंता भएका नागिरकको पिरवारलाई छाऽविृ को व्यवःथा गन, 

िदवा खाजाको व्यवःथा गन, अपागंता भएका नागिरकको लािग सांकेितक भाषासमेतको आधारमा 
िशक्षा िदन,े दिलत नागिरकको लािग िवशेष व्यवःथा गिरने समेतको व्यवःथा गरेको छ। रोजगारीको 
हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय तहले रोजगार कायर्बम 
स ालन गदार् मिहला, दिलत, आिथर्क पले िवप  व्यिक्त, शहीद पिरवार र वेप ा पािरएका व्यिक्तका 
पिरवारलाई ूाथिमकता िदनपुन समेतको व्यवःथा गिरएको छ। सामािजक सरुक्षा ऐन, २०७५ मा 
आिथर्क पले िवप , अशक्त वा असहाय अवःथामा रहेका व्यिक्त, असहाय एकल मिहला, अपांगता 
भएका, बालबािलका तथा लोपोन्मखु जाितको लािग सामािजक सरुक्षा भ ा उपलब्ध गराउन ेव्यवःथा 
गिरएको छ। 

(आ) न्याियक ि कोण  

लैि क न्याय र समानताका िवषयमा सव च्च अदालतले िविभन् न िरट िनवेदन माफर् त मह वपूणर् 
फैसलाह  समेत गरेको पाइन्छ। केही मखु्य फैसलाह  यस ूकार छन:्  

ू ोष के्षऽीसमेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय २०६१ सालको िरट नं. ३०५९ िन 
िमित २०६१।7।13 

 मिहला¸ िपछिडएका र संरक्षण आवँयक भएका वगर्लाई कानून बनाएर संरक्षण िदने 
भिनएकोमा िबना कानून िऽ. िव. िव. को कमर्चारीमा आरक्षण ूदान गन िनणर्य संिवधान 
िवपिरत भएको।  

अिधवक्ता ूकाशमिण शमार् समेत िव. नपेाल सरकार मिहला, बालबािलका तथा समाजकल्याण 
मन्ऽालयसमेत २०६२ सालको िरट नं. .....६९(िन. नं. ७६३४) 

 िनजामित सेवा ऐन, २०४९ अनसुार मिहला कमर्चारीह को हकमा छ मिहना परीक्षणकालको 
अविधको व्यवःथा गरेकोले अ  कानूनी व्यवःथामा मिहलाको लािग छु ै व्यवःथा नभएको 
भ े िजिकर कै आधारमा ती कानूनी व्यवःथाह लाई तत्काल नै असंवैधािनक घोषणा गनर् 
निमल्ने। 
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पक ढकाल समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायर्लयसमेत २०६१ सालको िवशेष िरट 
नं..५५ (िन. नं. 7678) 

 िपछिडएको वगर्लाई आधार र कारण सिहत नछु ाई िसंगो समूहलाई संरक्षण ूदान गनर्
खोज्दा सारभतू समानता नभै फेिर पिन व्यवहारमा असमानताकै पृ पोषण हनु जाने।

शम्भ ुू साद संजेल समेत िव. संःकृित पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयसमेत तथा ौीराम तामाङ 
समेत िव. संःकृित पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयसमेत २०६३ सालको िवशेष िरट नं. .. WS 
००३६ २०६३ सालको िवशेष िरट नं. .. WS – ००३७ (िन. नं. ७८७६) 

 समानताको हक कुनै कानून ारा त्यःतै ःतर अवःथा र हैिसयतका व्यिक्तह बीच एउटाको
तलुनामा अक लाई कुनै िवशेष सिुवधा वा संरक्षण गनुर् र अक लाई त्यःतो िवशेष सिुवधा वा
संरक्षणबाट वि त गिरन ु समानतासम्बन्धी संवैधािनक हकको िवपरीत भै उक्त कानून
संिवधानको समानता सम्बन्धी व्यवःथासँग अस त भएको मा ुपन।

अिधवक्ता नारायण झा िव. िऽभवुन िव िव ालय सभा, कीितर्परुसमेत २०६७–WS–००३३ न ेका प 
२०६९ अंक २ िन. नं. ८७६५ ७.९ 

 आिथर्क तथा सामािजक पबाट िपछिडएका व्यिक्तह लाई आरक्षणको सिुवधा उपलब्ध हनुे
कानूनी व्यवःथा रहेको र सो ूयोजनका लािग “मिहला” लाई एउटा छु ै वगर्को पमा
पिहचान गरी ३३ ूितशत आरक्षण सरुिक्षत गिरसिकएको सन्दभर्मा अब अन्य वगर्ह
(आिदवासी/जनजाित, मधेशी, दिलत, अपा , िपछिडएको क्षेऽ) िभऽ पिन फेिर मिहलाका लािग
३३ ूितशत पद संख्या छु ाउन ेगरेको उक्त िनयम ६.३(८) को खण्ड (ख) को व्यवःथा
सारभतू समानताको िस ान्तअनकूुल देिखन आउँदैन।मिहलाको सम्बन्धमा गिरएको यःतो
व्यवःथाले ूकारान्तरले मिहलासरह नै बि ती र बिहंकरणमा परेका अन्य वगर्ह  उपर नै
फेिर पिन असमान र भेदभावपूणर् व्यवहार हनु जाने।

शािन्त बलमपाकी िव. नपेाल सरकार, ःवाःथ्य मन्ऽालयसमेत ०७२-WO-०४८४ उत्ूषेण/परमादेश 
(िन. नं. ९९७४) 

 ःतनपान मिहलाले माऽै गराउन सक्न ेभएकोले सानो दधेु बालक रहेको आमालाई राज्यले
िवशेष व्यवःथा गनर् आवँयक रहने।

 दोहोरो भिूमकामा रहेकी मिहलाका लािग राज्यको नीित कानून िनयमले समेत ःप पमा
िवशेष संरक्षण गरी मिहलाको ःवीकृितिवना २ वषर्भन्दा सानो बच्चा भएको मिहला
कमर्चारीलाई स वा गनर् निमल्न े ःप  कानूनी व्यवःथाको उल्ल नले सन्तान जन्माउँदा
मिहलाको भिूमकालाई सम्मान गनुर्पन ूाकृितक सामािजक मान्यता माऽ उल्ल न भएको
नभई संिवधानको धारा ३८(२) ारा ूद  सरुिक्षत माततृ्व तथा ूजनन ःवाःथ्यसम्बन्धी
मौिलक हककै उल्ल न भएको मािनने।



न्यायपािलकाको लि क समानता र सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीित | 15 

 

(ई) कोिभड १९ र न्यायपािलका  

चीनको हबेुइ ूान्तबाट २०१९ देिख शु  भएको नोवल कोरोना भाइरस हाल िव भरी नै फैिलएको छ। 
कोिभड १९ को नामले िचिनन ेयस रोगले िव व्यापी महामारीको प िलएको छ। यो रोग मािनसबाट 
मािनसमा ाशू ाशको माध्यमबाट सन भएको हुँदा सबै संबिमत हनु सक्दछन।्   

यस संबमण एवम ् महमारीबाट जोिगनका लािग ूाय जसो सबै मलुकुले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको 
पाईन्छ।नेपालमा पिन २०७६ चैऽ ११ गतेदेिख लक डाउन सु  गिर महामािरलाई िनयन्ऽण गय । यस 
महामारीका कारण बन्दाबन्दी हुँदा यस संबमणका कारण सवै जसो शैिक्षक, सामािजक तथा आिथर्क 
क्षेऽमा नराॆो असर पगु्यो।यसको ूभाव न्याय ूणाली र न्याियक ूिबयामा समेत ूत्यक्ष असर पनर् 
गयो। यसै समयमा कोिभड १९ सँग सम्बिन्धत िविभ  िरट मध्ये केही िनवेदनह  तत्कालै व्यिक्तको 
कानूनी हकको बारेमा सम्बोधन गनुर् पन ूकृितका िथए। यस मध्ये अिधवक्ता रोशनी पौडेलसमेतको िरट 
िनवेदनमा िनवदेकह बाट माग गिरएका मागह  मध्ये ६ नं मागको पमा "मिहलाह मा पनर् गएका 
असर, ूभाव र न्यूनीकरण तथा समाधानका लािग ूभावकारी मनोसामािजक सेवा ूवाह ूाथिमकताका साथ 
गनर् गराउन र नेपाल सरकारले गन हरेक नीित िनमार्ण ूिबयामा मिहलाको सहभािगता सिुनि त गनुर् 
गराउन ुभन् ने उपयकु्त आदेश गिरपाऊँ  भन् न ेरहेको िथयो। यसै िनवेदनको फैसलामा "मिहलाको अथर्पूणर् 
सहभािगताको सिुनि तताको लािग आगामी िदनमा हनु ेकोिभड-१९ को रोकथामसँग सम्बिन्धत कुनै पिन 
छलफल, योजनाको िनमार्ण, व्यवःथापन, अनगुमन ूिबया लगायतका िनणर्य ूिबयामा र यससम्बन्धी बन् न े
सबै सिमितह मा संिवधानको समानपुाितक समावेशीताको ममर् र लैि क समानताको अवधारणा अनसुार 
समावेशीताको सिुनि तता गनर् नेपाल सरकारको नाउँमा िनदशनात्मक आदेश जारी गिरएको छ" भ े 
व्यहोरा उल्लेख गरेको छ।   

२.३ अन्तरार्ि य अभ्यास र नेपालको सन्दभर् 
२.३.१ अन्य केही मलुकुको अभ्यास 
लैि क समावेशीकरणले जनआःथा कायम गनर् तथा मिहलालाई न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोध घटाउन 
सहयोग गरी बढी सन्तिुलत पमा कानून कायार्न्वयन गनर् सघाउने भएकाले लैि क समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरणमा िव व्यापी पमा जोड िदइएको पाइन्छ। िनि त अविधको लािग योग्यतम र 
सीपको आधारमा िसट आरक्षण गरी मिहला न्यायाधीश िनयिुक्त गनर् सिकन े अभ्याससमेत गिरएको 
पाइन्छ। न्याय सेवा तथा न्यायपािलकालाई लैि क मैऽी तथा समावेशी बनाउन ेिवषयमा आिथर्क सहयोग 
र िवकास सहयोग संगठन (OECD) लगायतका अन्य मलुकुह ले पिन िविभ  ूयासह  गरेको पाइन्छ।  
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कोसोभोमा राजनीितक, आिथर्क र सामािजक जीवनका हरेक क्षेऽमा मिहलाको सहभािगता बढाउन 
ूगितशील कानून तथा नीितको अवलम्बन गिरएको छ। मिहला तथा पु ष दवैुको पचास पचास ूितशत 
ूितिनिधत्व हनुपुन गरी व्यवःथा गिरएको पाइन्छ। कानूनको िवषयको अध्ययन तथा बार परीक्षामा 
सहभािगता बढाउन, यवुा कानून व्यवसायीलाई तािलम लगायतका िबयाकलापह  स ालन गरी सो 
िवषयको अध्ययनको लािग आकषर्ण गन तथा क्षमता िवकासका कायर्बमह  स ालन गिरएको पाइन्छ। 

बोिःनया हजर्गोिभनामा कानूनबमोिजम राज्यका सबै तहमा लैि क समानता र ूितिनिधत्व गराउने व्यवःथा 
गिरएको छ। यहा ँ न्यायाधीश र अिभयोजनकतार् गरी किरब ६० ूितशत मिहलाको ूितिनिधत्व रहेको 
पाइन्छ। 

अिृकामा सन ् २०१० देिख २०१५ सम्मको अविधमा मिहला न्यायाधीशको संख्यामा विृ  भएको 
पाइन्छ। अदालतको उच्चतम तहमा समेत मिहला न्यायाधीशको िनयिुक्त भएको र कितपय अिृकी 
मलुकुमा ूधान न्यायाधीशको पदमा समेत मिहला पगुेको देिखन्छ। अिृकी मलुकुमा तल्लो तहको 
अदालतमा पिन मिहला न्यायाधीशको िनयिुक्तमा जोड िदएको पाइन्छ। अिृकी मलुकु तान्जािनयामा 
पनुरावेदन तह र उच्च तहको अदालतमा किरब ५६ ूितशत न्यायाधीश मिहला रहेको पाइन्छ। राि य 
सभा तथा ःथानीय तहमा िसट आरक्षण गिरएको छ। ूत्येक न्यायािधकरणमा ८ जनाको संख्यामा 
न्यायाधीश रहेको अवःथामा ३ जना मिहला हनैुपन व्यवःथा गिरएको छ। 

केन्याको न्यायपािलकामा मिहलाको ूितिनिधत्व उच्च छ। त्यहाँको संिवधानले न्यायपािलकासिहतका 
िनयिुक्त वा िनवार्िचत हनु ेिनकायको पदमा एकै िल को व्यिक्त दईु ितहाई भन्दा बढीको संख्यामा हनु नहनु े
व्यवःथा गरेको छ। ११ सदःय रहेको न्याय सेवा आयोगमा कम्तीमा ३ जना सदःय मिहला हनुपुन 
संवैधािनक व्यवःथा छ। यो व्यवःथाले लैि क समानताको क्षेऽमा धेरै सकारात्मक ूभाव पारेको 
पाइन्छ। सरकारको ूयास अिधक लैि क समानता कायम गनतफर्  िनदिशत रहेको देिखन्छ। 

यगुाण्डामा उच्च राजनैितक नेततृ्वबाट लैि क समानता कायम गन ूयास गरेको पाइन्छ। ूधान 
न्यायाधीश पु ष भए उपूधान न्यायाधीश मिहला हनु,े मखु्य न्यायाधीश पु ष भए मखु्य रिज ार मिहला हनुे 
अभ्यास रहेको पाइन्छ। यहाँको संिवधानले मिहलालाई राजनीितक, आिथर्क, सामािजक िबयाकलापमा 
पु षसरह समान अिधकार हनु ेव्यवःथा गरेको छ। सन ्२०१२ को अध्ययनबाट कुल न्यायाधीशको ३९ 
ूितशत न्यायाधीश मिहला र सव च्च तथा उच्च अदालतमा किरब ३३ ूितशत न्यायाधीश मिहला रहेका 
छन।् न्याय सेवा आयोगका दश सदःयमा दईु जना मिहला हनुे व्यवःथा छ। 

जोडर्नमा कुल न्यायाधीशमा किरब १२.५ ूितशत मिहला न्यायाधीश रहेको २०११ को अध्ययनले 
देखाएको िथयो। मिहलाको संख्या बढाउनको लािग Institute of Judicial Studies मा कम्तीमा १५ ूितशत 
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मिहला भनार् गनुर्पन व्यवःथा छ। यसका साथै ुिनिसयामा कुल न्यायाधीश संख्याको ३० ूितशत 
मिहला न्यायाधीश रहेका छन।्  

िवकास उन्मखु मलुकु माऽै होइन बेलायत जःतो िवकिसत मलुकुमा समेत न्यायपािलकालाई िविवधतायकु्त 
बनाउनको लािग िनरन्तर ूयास गिररहेको पाइन्छ।न्यायपािलकामा गोरा र िनजी क्षेऽमा अध्ययन गरेका 
वगर्को ूभतु्व रहेकोमा यसलाई िविवधतापूणर् बनाई मिहला, अँ वेत वणर्का, एिशयन तथा अल्पसंख्यक 
जातीय समदुायको ूितिनिधत्व बढाउनको लािग अध्ययन तथा आवँयक ूयासह  भएको पाइन्छ। 
िविवधता व्यवःथापनको लािग न्यायपािलकातफर्  आकषर्ण गनर्को लािग वातावरण सजृना गन, ूितभा 
व्यवःथापन गन, शु  तहको सेवा ूवेशमा नै मिहला, अँ वेत वणर्का, एिशयन तथा अल्पसंख्यक जातीय 
समदुायको ूितिनिधत्व बढाउन जोड िदनजेःता कायर्नीित अवलम्बन गिरएको पाइन्छ।  

िविवधता व्यवःथापनको लािग बेलायतमा कायर्योजना लागू गरेको पाइन्छ। यस कायर्योजनाले मूलत चार 
पक्षलाई समेटेको पाइन्छ। पिहलो आकषर्ण र सहयोग (Attract and Support) अन्तगर्त यवुाह लाई कानून 
तथा न्यायको क्षेऽ आकषर्ण गन, मिहला, अँ वेतह , एिशयन तथा अल्पसंख्यक जातीय समदुायलाई सेवा 
ूवेश गनर् ूोत्साहन गन, िविभ  क्षेऽका ूितभालाई आकषर्ण गन, कायर्शाला, सूचना ूवाह तथा 
अनलाईनबाट समेत क्षमता िवकासमा जोड िदन े िबयाकलापह  स ालन गन गरेको पाइन्छ। दोॐो 
छनौट र िनयिुक्तअन्तगर्त पृ पोषण र जानकारी गराउन,े तेॐो िवकासअन्तगर्त तािलम, कोिचङ िदन,े अन्तर 
स ालको ःथापना गनजःता िबयाकलाप समावेश गरेको पाइन्छ। तेौो मूल्या न र जानकारी, 
न्यायाधीशको शैिक्षक योग्यता, पृ भिूम मूल्या न लगायतका िबयाकलाप समावेश गिरएको पाइन्छ।  

समममा औषतमा २५ ूितशत मिहला न्याय सेवािभऽ रहेको देिखन्छ। कितपय मलुकुमा यस ूकारको 
संख्या बढी र कितपयमा कम रहेको छ। धािमर्क तथा सामािजक परम्परा तथा मान्यता, मिहलामा 
न्यायाधीशको पदमा रहेर काम गनर् सिकन्छ भ  ेआत्मिव ासको कमीसमेतको कारणसेवा ूवेश गनर् 
उत्सकु नहनु े अवःथा रहेको छ। यसको लािग बा  पहुँचका ूयासह  हनुपुन, तािलम तथा क्षमता 
िवकासका कायर्बम हनुपुन, कानूनी िशक्षा तथा न्यायपािलका लैि कमैऽी बनाउन,े स ार माध्यमसगँको 
सहकायर्समेतका िवषयमा िवचार गनुर्पन हनु्छ।  

िछमेकी मलुकु भारतको न्यायपािलकामा मिहलाको सहभािगताको अवःथा नेपालको हालको अवःथा भन्दा 
खासै फरक पाईँदैन। सम्बिन्धत उच्च अदालतले न्यायपािलकाको लािग कमर्चारी भनार् गन व्यवःथा 
भएको कारण राज्यका अन्य सेवामा जःतो न्यायपािलकाका कमर्चारीह को पदपूितर् गदार् सबै ूदेशमा एक 
पता रहेको पाइँदैन। भारतको न्याय सेवालाई All India Judicial Service को पमा गठन गरी मिहला 
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तथा Scheduled Tribe/Scheduled Caste and Other Backward Class को हकमा राज्यका अन्य िनकायमा 
जःतै आरक्षणको व्यवःथा हनुपुन िवषयमा आवाज उठ्ने गरेको छ। 

सव च्च अदालत तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशको पद संवैधािनक पद भएको र भारतको संिवधानको 
धारा १२४ र २१७ ले सव च्च अदालत र उच्च अदालतमा कुनै जात वा वगर्लाई न्यायाधीशको पदमा 
िनयिुक्तको लािग िवशेष व्यवःथा नगरेको मान्यता रहेकोमा सन ्२००१ को अिूलमा पशे भएको लोक 
सभाको एक सिमितको ूितवेदनबाट सव च्च अदालत तथा उच्च अदालतको न्यायाधीश तथा 
न्यायपािलकामा रहने कमर्चारीलाई समावेशी बनाउनको लािग संिवधानको धारा १२४ र २१७ लाई 
संशोधन गनर् आवँयक भएमा सोसमेतको कायर् गन गरी कडा कदम चाल्न सरकारलाई सझुाव िदएको 
पाइन्छ। न्यायपािलकामा Scheduled Castes and Scheduled Tribe को ूितिनिधत्व न्यून रहेको व्यहोरा 
National Commission on Schedule Castes को सन ् २०१४ व्यवःथािपका संसदमा पेश गिरएको 
ूितवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी पािकःतानको न्यायपािलकामा पिन मिहला न्यायाधीशको ूितिनिधत्व बढाउनका लािग ूयास 
भएको पाईन्छ। त्यहाँको राि य मानव अिधकार आयोगले सन ्२०१६ मा पािकःतानको अदालतको उच्च 
तहमा मिहला न्यायाधीशको संख्या कुल संख्याको ५.८ ूितशत रहेको जनाउँदै बढाउनको लािग आवँयक 
उपाय अवलम्बन गनर् िसफािरस गिरएको पाइन्छ। 

२.३.२ िदगो िवकाससम्बन्धी रा संघीय ूयासह  
संयकु्त रा  संघका १९३ सदःय रा  सिम्मिलत सेप्टेम्बर २०१५ को ऐितहािसक रा  संघीय साधारण 
सभाको िशखर सम्मेलनबाट पािरत भई जनवरी १, २०१६ देिख लागू भएको िदगो िवकासका सम्बन्धी 
१७ लआयह  मध्ये समावेिशताको सन्दभर्मा लआय ४, ५ र १६ उल्लेखनीय छन।् लआय ४ ले सबैका 
लािग समावेशी तथा समतामूलक गणुःतिरय िशक्षा सिुनि त गन र जीवन पयर्न्त िसकाईका अवसरह  
ूव र्न गन लआय राखेको छ। लआय ५ मा लि क समानता हािसलगन र सबै मिहला, िकशोरी र 
बािलकालाई सशक्त बनाउन ेव्यवःथा रहेको छ। यो लआय कायार्न्वयन गनर् िविभ  सहायक लआयह  पिन 
तय गिरएको छ। राजनीितक, आिथर्क र सावर्जिनक जीवनमा सबै िनणर्यात्मक तहमा मिहलाको पूणर् 
ूभावकारी नेततृ्व, सहभािगता र समान व्यवहार सिुनि त गन सहायक लआय रहेको छ। लआय १६ मा 
िदगो िवकासको लािग शािन्तपूणर् र समावेशी समाजको ूव र्न गन, सबैको न्यायमा पहुँच सिुनि त गन र 
सबै तहमा ूभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संःथाको ःथापना गन उल्लेख छ भन ेयो लआय हािसल गनर् 
तय गिरएका सहायक लआयह का सबै तहमा उ रदायी, समावेशी, सहभािगतामूलक तथा ूितिनिधत्वमूलक 
नीित िनमार्ण सिुनि त गन समेतका िवषयह  समावेश भएका छन।्
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२.३.३ नेपाल पक्ष रहेका महासिन्ध र नेपालको दाियत्व  

(क) नागिरक तथा राजनैितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य ूित ापऽ, १९६६ 

यस ूित ापऽमा जाित, वगर्, िल , भाषा, धमर्, राजनीितक वा अन्य िवचार राि य वा सामािजक उत्पित, 
सम्पित, जन्म वा अन्य हैिसयतका आधारमा कुनै पिन ूकारको भेदभाव नगिरने [धारा २(१)] उल्लेख 
गिरएको छ। ःवतन्ऽतापूवर्क राजनैितक हैिसयत िनधार्रण गरी आफ्नो आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक 
िवकास गनर्सम्पूणर् जनताह लाई आत्म िनणर्यको अिधकार हनुे [धारा (१)] व्यवःथा गिरएको छ।  

(ख) आिथर्क, सामािजक तथा साःंकृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य ूित ापऽ, १९६६ 

यस ूित ापऽमा आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक अिधकारह को उपभोग गनर् समान अिधकार हनु े
[धारा (३)] उल्लेख गिरएको छ। िशश ुजन्मन ुअिघ र पिछको उिचत अविधमा आमाह लाई िवशेष 
संरक्षण गिरने र यःता अविधभर काम गन आमालाई तलवी िवदा तथा पयार्  सामािजक सरुक्षा र फाईदा 
सिहतको िवदा िदने ....[धारा १०(२)] व्यवःथा गिरएको छ। क्षमताको आधारमा उिचत उपाय ारा 
िनशलु्क िशक्षाको अवलम्वनबाट उच्च िशक्षा समान पहचु यकु्त बनाउन े .... [धारा १३ (२)] व्यवःथा 
गरेको छ।  

(ग) मिहला िव  हनु ेसबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गनसम्बन्धी महासिन्ध, १९७९ 

यस मिहला िव का सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गन सम्बन्धी महासिन्ध, १९७९ ले मिहलालाई 
राजनीितक, आिथर्क, सामािजक वा साँःकृितक वा अन्य कुनै पिन क्षेऽमा भेदभाव गनर् नहनु ेव्यवःथा गरेको 
छ।महासिन्धको धारा ७ ले राजनैितक तथा सामािजक जीवनमा मिहला िव को भेदभाव उन्मूलन गनर् 
सम्पूणर् उपायह  अवलम्बन गन पक्ष रा को दाियत्व हनुे व्यवःथा छ।सिन्धको कायार्न्वयनको लािग 
सरकारी नीितको तजुर्मा र कायार्न्वयनमा सहभागी हनुे तथा सावर्जिनक पद धारण गन र सरकारका सबै 
तहह मा हनु ेसावर्जिनक कायर्ह  सम्पादनको गन अिधकार सिुनि त गनुर्पन व्यवःथा गरेको छ।  

(घ) मिहलाको राजनीितक अिधकारसम्बन्धी महासिन्ध, १९५२ 

यस मिहलाको राजनीितक अिधकारसम्बन्धी महासिन्ध, १९५२ ले मिहलालाई कुनै पिन भेदभाविवना 
पु षसरह िनवार्चनमा मतादान गन, उम्मेदवार हनु,े िनवार्िचत हनु ेतथा सावर्जिनकपद धारण गन अिधकार 
हनुे व्यवःथा गरेको छ।  

(ङ) बेइिजङ घोषणापऽ तथा कायर्योजना, १९९५  

यस बेइिजङ घोषणापऽ तथा कायर्योजना, १९९५ मा मिहला न्यायाधीश, वकील तथा अिधकृतको पु ष 
न्यायाधीश, वकील तथा अदालतका अन्य अिधकृतसरह समान अिधकार हनु ेउल्लेख गिरएको छ। लआय नै 
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तय गरी लैि क पमा सन्तिुलत न्यायपािलका बनाउन, मिहला न्यायाधीशको सारभतू सहभािगता बढाउन े
तथा समान ूितिनिधत्व कायम गन घोषणा गरेको छ।

(च) मिहला िव  हनु ेसबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गन महासिन्ध अन्तगर्तको नपेालको छैठ  आविधक 
ूितवदेन मािथ िदएको िनंकषर् सझुाव, २०१८

मिहला िव  भेदभाव उन्मूलन सिमितले उिल्लिखत ूितवेदनका सम्बन्धमा िदएका मखु्य सझुाव देहाय 
बमोिजम रहेका छन–्
 अन्तरवगीर्य र बहिुवभेदको सामना गिररहेका मिहला, धािमर्क अल्पसंख्यक समदुायका पमा रहेका

मिहला, अपा ता भएका मिहला, दगुर्म ःथानमा बसोबास गन मिहला, समिल ी मिहला, िविल ी, परिल ी
मिहला तथा अन्तरिल ी व्यिक्त र िवःथािपत आूवासनमा परेका मिहलाह लाई लिक्षत गरी िव ीय
सहयोग र आम पमा बोिलन ेभाषामा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन,े

 न्यायपािलकाका सबै सदःयह , ःथानीय न्याियक सिमितका सदःयह  र कानून कायार्न्वयन
अिधकारीह लाई मानव अिधकार पिरषद्को िव व्यापी आविधक समीक्षाको संयन्ऽ अन्तगर्त पक्ष
राज्यले दोॐो चरणको समीक्षा अविधमा व्यक्त गरेको ूितब ता अनु प मिहला अिधकार र
लैि कमैऽी अनसुन्धान तथा बयान कायर्िविधह का सम्बन्धमा राि य न्याियक ूित ान माफर् त
अिनवायर् पमा तािलम उपलब्ध गराउने।

 राि य लैि क समानता नीित पािरत हनु िढलाई भई रहेको र राि य मिहला आयोग, मिहला,
बालबािलका तथा ज्ये  नागिरक मन्ऽालय, संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय र
सामािजक िवकास मन्ऽालयह बीच लैि क समानता ूवधर्न गन कायर्मा पयार्  समन्वयको अभाव
रहेकोले ूभावकारी समन्वय कायम गन।

 मिहला अिधकार र लैि क समानताका िवषयलाई सम्बोधन गनर् ःथानीय सरकारको अिधकार र
क्षमता सु ढ पान र मिहला नतेतृ्वलाई ःथानीय तहबाटै िवकास गराउन लिक्षत बजेट िविनयोजन गन
कायर्लाई पनुः लागू गन।

 गरीब घर पिरवार, दगुर्म क्षेऽ, तल्लो जातजाित, आिदवासी जनजाित र धािमर्क तथा भािषक
अल्पसंख्यक समूहका बािलकाह  र शारीिरक अपा ता भएका बािलकाह को लािग सहयोग संयन्ऽ,

छाऽविृ  र ूोत्साहन अिभविृ  गरेर, िशक्षक िशिक्षकाह लाई समावेशी िव ालयका सम्बन्धमा
ूिशक्षण िदएर र पक्ष राज्यको िव ालय क्षेऽ सधुार योजनाको खाकामा ती उपायह को
कायार्न्वयनको अनगुमन गरेर िशक्षामा समानता र समाविेशता ूवधर्न गन िबयाकलाप सु ढ पान;

 समदुायबाट मनािसब दरुीमा रहने गरी बािलका तथा अपा मैऽी िव ालयह  रहेको सिुनि त गन र
ःवच्छ खानेपानी र बािलकाह को लािग छु ै सफा शौचालयको व्यवःथा गन;
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 िशक्षक िशिक्षका ूिशक्षण केन्ि र कलेजह मा मिहलाको ूवेश विृ  लगायतका कायर् गरेर 
ूाथिमक र माध्यािमक तहमा िशिक्षकाको अनपुात अिभविृ  गन; 

 िविभ  ूकारका भेदभाव खेपी रहेका आिदवासी, जनजाित, दिलत मिहला, मामीण मिहला, अपा ता 
भएकामिहला र िहन्द ु समदुायमा िवधवा मिहलाका साथै न्  र ूाकृितक ूकोपबाट ूभािवत 
मिहलाह लगायतका मिहलाह को ःवाःथ्य सेवा, िशक्षा, सरुिक्षत पानीर सरसफाई सेवा, खाना, उबर्र 
जमीन, ूाकृितक ॐोत, आवास, ऋण र आयआजर्न गनअवसरमा पहुँच अिभविृ  गनर् िवशेष अवसरह  
सम्बन्धी संवैधािनक ूावधानह को ममर्अनु प हनु ेगरी ःप  समयतािलका सिहत अःथायी िवशेष 
उपायह  अवलम्बन गनुर्का साथै रा पित मिहला उत्थान कायर्बम स ालन गन।  

२.३.४ दात ृिनकाय तथा अन्य गैरसरकारी िनकायको सन्दभर् 
नेपालमा कायर्रत दात ृ िनकायह को लािग Common Framework for Gender Equality and Social 

Inclusion for International Development Partners Group, Nepal, 2017 जारी गिरएको पाइन्छ। यस 
साझा ढाचँामा नेपालको संिवधानले िलएको लैि क तथा सामािजक समावशेीकरणको व्यवःथा कायार्न्वयन 
गनर् तथा नेपालको िदगो िवकासको लआय ूाि को लािग लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको 
नीित आवँयक रहेको दशार्इएको छ। लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका लािग ःथानीय, 

िजल्ला तथा केन्िीय ःतरमा रहेका संयन्ऽह , नीित कायर्न्वयनको लािग समावेशीकरण गनुर्पन वगर् तथा 
समदुायको पिहचान, समावेशीकरणको लािग नीितको िवकास तथा त्यसको कायार्न्वयन, अनगुमन, ूितवदेन 
तथा मूल्या न समेतका िवषय उक्त ृेमवकर् मा उल्लेख गिरएको छ।  

त्यसैगरी िविभ  गैरसरकारी िनकायह ले कायर्बमगत पमा लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणका नीितह को िवकास गरी कायार्न्वयन गरेको पाइन्छ। Strengthening the Rule of Law 

and Human Rights Protection System in Nepal Programme (RoLHR) ले आफ्नो कायर्बमको लािग 
Gender Equality and Social Inclusion Mainstreaming Strategy िलएको पाइन्छ। गैरसरकारी क्षेऽबाट 
स ािलत हिरयो वन कायर्बम लगायतका कायर्बमह को लािग समेत लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको मूलूवाहीकरणसम्बन्धी रणनीित बनाएको पाइन्छ। 

२.४ नीितगत संरचना  

२.४.१ आविधक िवकास योजना  

योजनाव  िवकास ूिबयाको ूारम्भसँगै नेपालमा िव. सं. २०१३ मा पिहलो योजना शु  गिरयो। यस 
ूकार नेपालको योजनाब  िवकास ूयास सु  भएको साढे छ वटा दशक पगुी सकेको छ। पिछल्लो 
राजनीितक पिरवतर्नले ःथािपत गरेको नागिरक अिधकारसँगै सामािजक न्यायसिहतको आिथर्क िवकास र 
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समृ  समाजको िनमार्ण गन िवषय राज्यको ूाथिमकतामा परेको छ।िव व्यापीकरणको ूभावलाई 
व्यवःथापन गद जनताको िवकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गनर् र समानपुाितक तथा सन्तिुलत 
िवकासको सिुनश ् चताका लािग त्यसका ूाथिमकताह को पिहचान सिहत योजनाह को िनमार्ण र 
कायार्न्वयन हुँदै आएका छन।् 

हरेक आविधक योजनाले त्यस समयको समाजको माग र आवँयकतालाई ूाथिमकता िदई योजनाको 
िनमार्ण र कायार्न्वयन हुँदै आएको पाइन्छ। उदाहरणको लािग पिहलो योजनाको ूाथिमक क्षेऽ कृिष र 
िसंचाई, दोॐो योजनाको यातायात र संचार तेॐो योजनाको सामािजक िवभेदको अन्त्य गद ःवच्छ समाजको 
िनमार्ण गन चौथो योजनाले पनु: यातायात र स ारलाई ूाथिमकतामा राख्यो। 

पाँचौ योजनाको ूाथिमक क्षेऽ कृिष िवकास र खा ान ् न उत्पादन विृ  रहेको िथयो र यसले मिहला 
िशिक्षकाको िनयिुक्त तथा मिहलाह को संःथागत ूिशक्षण िदन े व्यवःथा गरेको िथयो। छैठौ योजनाको 
पिहलो ूाथिमकता कृिष र दोॐोमा सामािजक सेवाको अिभविृ  िथयो।यसै योजानामा मिहलाको िनिम  
रोजगारीका अवसर बढाउन ेनीित िलएको पाइन्छ। 

सातौ िवकास योजना (२०४२–२०४७) ले नपेालमा लैि क समानताको िवषय पिहलो पटक यसै योजनामा 
समावेश भएको पाइन्छ। यस योजनाले मिहलाको िवकासको लािग उनीह को सहभािगता जटुाउन सक्षम 
तलु्याउन ेर िशक्षाको अवसर बढाउन ेनीित िलएको िथयो। आठ  आविधक योजना (२०४९–२०५४) मा 
पिन मिहलाको िवकास, िशक्षा, ःवाःथ्य क्षेऽमा सहभािगता बढाउन ेनीित िलइएको िथयो। यसै योजनादेिख 
लैि कता सम्बोधन गन बजेटको व्यवःथा गन अवधारणा िवकास भएको पाइन्छ। नव  योजना (२०५४–

२०५९) मा िवभेदको अन्त्य गरी समानतामूलक व्यवःथा गन, मिहलापु ष वीचको आिथर्क सामािजक तथा 
अन्य िवभेदका पह  अन्त्य गन, सचेतना कायर्बम, मिहलाको आिथर्क, राजनीितक तथा सामािजक क्षेऽमा 
पहुँच बढाउनको लािग समान अिधकार हनु ेगरी कानूनमा सधुार गन उ ेँय तथा नीित िलएको िथयो। 
दश  योजना (२०५९–२०६४) मा लैि क समानता तथा मूल ूवाहीकरणको क्षेऽमा आवँयक रणनीित,

नीित तथा कायर्बमको व्यवःथा गद भेदभाव अन्त्य गनर् कानूनी सधुार, सचेतना अिभविृ  तथा कानूनको 
कायार्न्वयन, लैि क बजेट लागू गन, लैि क सम्पकर्  िवन्दकुो ःथापना, राि य मिहला आयोगको ःथापना गन 
नीित िलएको िथयो।

एघार  (तीन वषीर्य) अन्तिरम योजना (२०६४–२०६७) ले लैि क मूलूवािहकरण तथा समावेशीकरणको 
िवषयमा ःथानीय तहदेिख राि य तहको नीित िनमार्ण तथा िनणर्य ूिबयामा मिहलाको कम्तीमा ३३ 
ूितशत ूितिनिधत्व सिुनि त गनर् आवँयक रणनीित अवलम्बन गन र मन्ऽालयले स ालन गरेका 
कायर्बममा लाभािन्वत संख्या कम्तीमा ३३ ूितशत मिहला हनुपुन, सम्पूणर् राज्य संयन्ऽमा जातीय 
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संरचनाको आधारमा कम्तीमा ३३ ूितशत मिहला ूितिनिधत्व सिुनि त गन, कानूनी उपचार तथा सहायता 
सिमित स ालन गन जःता नीित तथा कायर्नीित िलएको िथयो।  

बा॑  योजना (२०६७-२०७०) ले सबै वगर् र क्षेऽका मिहलाह को सामािजक, आिथर्क तथा राजनीितक 
सशिक्तकरण गद िदगो शािन्त एवम ् िवकासमा मिहलाह को भिूमकालाई सशक्त बनाउन े र मिहला 
िव का िविभ  ूकारका लैि ंकतामा आधािरत िहंसा एवम ्िवभेदको अन्त्य गन उ ेँय िलएको िथयो।  

ते॑  योजना (२०७०-०७३) ले लैि क समानता, समावेशीकरण र मूलूवाहीकरणको लािग मिहलाको 
मलुभतू तथा समान अिधकार सिुनि त गद लैि क पले समावेशी र समतामूलक रा  िनमार्ण गन लआय 
िलएको िथयो। यस योजनाले शासन ूणालीको ूत्येक चरण र िवकास ूिबयाको सबै चबमा 
मिहलाह को उल्लेखनीय र साथर्क सहभािगता अिभविृ  गन रणनीित रहेको िथयो। राज्यका संरचनामा 
मिहलाको ूितिनिधत्वलाई न्यूनतम ३३ ूितशत परु् याउन,े रोजगारी र ःवरोजगारीका लािग कायर्बम 
स ालन गन, लोक सेवा पिरक्षाको लािग तयारी कक्षाह  स ालन गिरने कायर्नीित िलएको पाइन्छ।  

चौध  योजना (२०७३/७४-२०७५/०७६) ले अपा ताको आधारमा हनु ेसम्पूणर् भेदभावह को अन्त्यका 
लािग िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारीका अवसरह मा सहज पहुँच बढाई अपा ता भएका व्यिक्तह को 
जीवनःतरमा सधुार गन लआय िलएको िथयो। लैि क समानतातफर्  यस योजनाले शासन ूणालीको ूत्येक 
तह र िवकास ूिबयाका सबै चरणमा मिहलाह को उल्लेखनीय र िनणर्यमा ूभाव पानर् सक्ने गरी अथर्पूणर् 
सहभािगता बढाउन े रणनीित िलएको िथयो। साथै  व्यावसाियक तथा सीपमूलक तािलम, छाऽविृ को 
व्यवःथा, आधारभतू ःवाःथ्य सेवामा पहुँच, िवशेष लिक्षत कायर्बमह  स ालन, िनजामित सेवालगायत 
राज्यका िविभ  अ मा मिहला तथा लिक्षत वगर्को ूितिनिधत्व बढाउन िवशेष तयारी कक्षाह  स ालन 
गरने समेतका कायर्नीित अवलम्बन गरेको िथयो।  

पन्ध  योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) ले लि क समानतामूलक रा  िनमार्ण गन स च िलएको छ। 
मिहलाको समान तथा अथर्पूणर् सहभािगतासिहत सारभतू समानता कायम गन लआय िलएको छ। यस 
योजनाले संघीय, ूादेिशक तथा ःथानीय तहबाट सबै क्षेऽमा समान पमा अवसर, पहुँच, ूितफल र लाभ 
सिुनि त गनर् लिगक समानताको नीित अवलम्बन गन व्यवःथा गरेको छ। त्यसैगरी राज्यका सबै तह, 

संरचना र िवकास ूिबयाका ूत्येक चरणमा मिहलाको सहभािगता पचास ूितशत हनु े व्यवःथा गन 
कायर्नीित िलएको छ। आिथर्क पले िवप  र सामािजक पले पछािड परेका मिहलालाई िवशेष 
ूाथिमकता िदंदै आिथर्क सशिक्तकरण र सामािजक पान्तरण गन रणनीित िलएको छ। न्यायमा सबैको 
समान पहुँच ःथापना गन उ ेँय िलएको छ। यस योजनाले समावेशीकरण सम्बन्धमा राज्यका सबै 
नागिरकको उपिःथित र अथर्पूणर् सहभािगतामा समावेशी िवकास गन सोच िलएको छ। यस योजनाले 



24 | न्यायपािलकाको लि क समानता र सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीित

आिथर्क, सामािजक तथा राजनीितक अवसरबाट वि ितमा परेका लिक्षत वगर्का लािग मलुकुमा उपलब्ध 
साधन, ॐोत र सिुवधामा समानपुाितक समावेशी पहुँचको सिुनि त गन उ ेँय सिहत शासन स ालन तथा 
िवकासका सबै क्षेऽको िनणर्य ूिबयामा सहभािगता सिुनि त गन, आिथर्क, सामािजक तथा भौगोिलक पले 
पछािड परेका नागिरकह लाई सकारात्मक िवभेद र आरक्षणको माध्यमबाट राजनैितक, सामािजक र 
ूशासिनक क्षेऽमा अथर्पूणर् सहभािगता सिुनि त गन समेतका कायर्नीित िलएको छ। 

२.४.२ सरोकारवालाह का रणनीितक योजना र भएका ूयास  

न्यायमा सहज पहुँचको लािग न्यायपािलकाबाट िविभ  ूयासह  हुँदै आएका छन।् वैतिनक कानून 
व्यवसायीको व्यवःथा तथा सो सेवालाई ूभावकारी बनाउन भएका ूयासह  र तत्सम्बन्धी कानूनी 
व्यवःथा एक महत्वपूणर् पक्ष हो। त्यसैगरी सव च्च अदालतले न्यायमा पहुँच आयोगको गठन गरी त्यःतो 
आयोगको कायर्योजना तथा काम कारवाहीबाट न्यायमा पहुँच बढाउनको लािग िनरन्तर लािग रहेको छ। 
अदालतमा ूयोग हनुे मु ाको कारवाहीसम्बन्धी ढाचँाह को व्यवःथा गरी ढाचँा भनर्को लािग अदालतबाटै 
सहयोग गन व्यवःथा, अदालतमा दोभाषकेो व्यवःथा जःता कायर्ह बाट सवर्साधारणको न्यायमा पहुँच 
बढाउनको लािग महत्वपूणर् योगदान भईरहेको छ। िनजामित सेवामा भएको सकारात्मक िवभेदको 
व्यवःथाबाट न्याय सेवाको पदह  पदपूितर् गदार्को अवःथामा मिहला, आिदवासी जनजाित, मधेशी, दिलत 
समदुायबाट समेत कमर्चारी सेवामा ूवेश गरेको अवःथा छ। त्यसैगरी मिहला तथा लिक्षत वगर्लाई 
कानूनी िशक्षा तथा कानूनी क्षऽेलाई पेशाको पमा अगाल्नको लािग आकषर्ण गनर् कानूनको शासन तथा 
मानव अिधकार संरक्षण कायर्बम अन्तर्गत छाऽविृ को व्यवःथा तथा नवोिदत कानून व्यवसायीह बाट 
छनौटको आधारमा अभ्यास विृ को व्यवःथा गिरएको छ। यसबाट न्याय सेवा तथा कानूनी क्षेऽलाई 
िविवधतायकु्त बनाउन तथा िविभ  वगर् र समदुायलाई न्यायपािलकाूित अपनत्व र िव ास बढाउन योगदान 
पगु्नेछ।

(क) न्यायपािलकाको प वषीर्य रणनीितक योजना
न्यायपािलकाको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना (२०७0/0७1– २०75/०76) ले न्याय सम्पादनको 
कायर्लाई िछटो छिरतो तलु्याउने, न्याियक ूिबयालाई अनमुान योग्य बनाउने, न्याय ूणालीलाई पहुँच योग्य 
बनाउन,े न्यायपािलका ूित आःथा र िव ास अिभविृ  गन गरी चार वटा लआयह  िलएको िथयो। तेॐो 
रणनीितक योजनाले िलएका सबै लआयह को समममा ७२.२७ ूितशत उपलिब्ध भएको देिखन्छ। 

न्यायपािलकाको चौथो प वषीर्य रणनीितक योजना (२०७६/७७– २०८०/०८१) मा योजनाले िछटो 
छिरतो र गणुःतिरय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अिभविृ , न्याियक शसुासनको ूवधर्न, अदालत 
व्यवःथापनको सु ढीकरण, न्यायपािलका ूितको आःथा र िव ास अिभविृ  गन ५ वटा लआयह  िनधार्रण 
गिरएका छन।् यी लआयह  ूाि को लािग २३ वटा रणनीितक उ ेँयह  िलएको छ। ती रणनीितक 
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उ ेँय मध्ये कानूनी सहायतालाई ूभावकारी बनाउन,े न्याियक ूिबया र ूणालीबारे सूचना ूवाह गन, 

पीिडत मैऽी न्याय ूणालीको सु ढीकरण गन, मानव संशाधन व्यवःथापनलाई सु ढ बनाउन े तथा 
अदालतका सरोकारवालासँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई सु ढ तलु्याउन ेसमेतका रणनीितह  रहेका छन।्  

न्यायमा पहुँच आयोगको आिथर्क वषर् २०७३/०७४ को वािषर्क कायर्योजनाबाट न्यायमा पहुँच बढाउनको 
लािग सेवामाहीमा केिन्ित रहेर सेवामाहीलाई अिधकारको िवषयमा जानकारी िदन,े कानूनी आधार तयार गन 
जःता कायर्बम र सेवा ूदायक िनकायमा केिन्ित रहेर अवरोधह को पिहचान, िनःशलु्क कानूनी 
सहायतालाई िवःतार, वैतिनक कानूनी सेवा तथा ूो बोनो (ःवेिच्छक कानूनी सेवा) लाई ूभावकारी 
बनाउन,े अनगुमन बढाउन,े अनवुादकको व्यवःथा तथा अन्तर िनकायको समन्वयलाई ूभावकारी बनाउने 
व्यवःथा गरेको िथयो। न्यायमा पहुँचका लािग पूवार्धार सधुार तथा सेवा ूदायक कमर्चारीको व्यवहार 
सेवामाही मैऽी बनाउन ेर िविभन ् न जानकारीमूलक पिुःतका ूकाशन तथा िवतरण गन कायर्बमह समेत 
भएको पाइन्छ। आ.ब. २०७५/०७६ का लािग न्यायमा पहुँच आयोगबाट न्यायमा पहुँचका अवरोधक 
त वह को पिहचान गरी सम्बोधन गन, लिक्षत वगर्को न्यायमा पहुँच अिभविृ  गरी सशिक्तकरणको लािग 
कानूनी आधारको िवकास गन, न्यायमा पहुँच सिुनि तताको लािग ूभावकारी सहयोग ूणाली िवकास गन 
समेतका लआयह  िलएको छ।  

सब च्च अदालतबाट जारी भएको वैतिनक कानून व्यवसायीको िनयिुक्त र सेवाको शतर् सम्बन्धी िनदिशका, 
२०७२ ले वैतिनक विकल छनौटका लािग िनधार्रण गरेका िविभ  आधार र मूल्या नको आधार मध्ये 
१० अंक जनजाित र िपछिडएका वगर्का उम्मेदवारलाई िदइन े व्यवःथा गरेको छ। त्यसैगरी उपलब्ध 
भएसम्म सव च्च अदालतमा एक जना मिहला वैतिनक विकल राख्न ेव्यवःथा गरेको छ।  

(ख) महान्यािधवक्ताको कायार्लयको तेौो पञ् चवषीर्य रणनीितक योजना (२०७८/०७९ -२०८२/०८३)  

कानूनी शासनको सिुनि तता पिर ंय तय गिर वै ािनक ूमाणमा आधािरत अिभयोजन तथा ूभावकारी 
ूितरक्षा गन व्यावसाियक संःथाको पमा ःथािपत हनु ेपिरलआय राखी अिभयोजनलाई वःतगुत र वै ािनक 
ूमाणमा आधािरत बनाउन,े मु ा तथा िरटको ूभावकारी ूितरक्षा गन, संवैधािनक तथा कानूनी िजम्मेवारी 
ूभावकारी पमा सम्पादन गन, सरकारी वकील सेवालाइर् व्यावसाियक बनाउन े र संःथागत सु ढीकरण 
गन जःता ५ वटा मखु्य लआयह  िनधार्रण गिरएका छन।् यी पिरलआयह  ूाि का लािग िविभ  
रणनीितह  सिहत िविभ  िबयाकलापह  िनधार्रण गिरएको छ।   

(ग) नपेाल बारको Periodic Strategic Plan 2020 – 2024  

नेपाल बार एसोिसयसनले पिहलो पटक Periodic Strategic Plan 2020 – 2024 तयार गरेको छ।यस 
रणनीितले Accessible Quality Legal Service for Justice लाई ूाथिमकतामा राखी ४ वटा मखु्य नितजाह  
पिरकल्पना (Expected Results) गरेको छ। ती पिरकल्पनाह  यस ूकार छन।्  
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(क) कानून व्यवसाय र कानून व्यवसायीको क्षमता अिभबिृ  गन 
(ख) कानूनको शासन, सवैधािनक सव च्चता, न्याय र मानव अिधकारको संरक्षण गन  
(ग) कानून व्यवसाय पेशालाई सध  परम इमानदारीताका साथ िनवार्ह गरी जनताको िव ासको योग्य 

हनुेमा कानूनी समदुायलाई िव ःत पान।
(घ) नेपाल बारको संःथागत पमा संःथागत पनु: संरचना र पूवार्धार िवकास  

(घ) नपेाल काननुव्यवसायी पिरषद्को पिहलो प वषीर्य रणनीितक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३)
नेपाल कानून व्यवसायी पिरष  ऐन, २०५० बाट गठन भएको यस पिरषद्ले किरव २८ वषर् पिछ 
औपचािरक पमा ऐनको दफा ८ बमोिजम पिरषदको काम, कतर्व्यह को ूभावकारी कायार्न्वयनका लागी 
सक्षम र मयार्िदत कानून व्यवसायमाफर् त िविधको शासनको ूब र्न गन पिर ँय सिहत ूःततु ूथम 
प वषीर्य रणनीितक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३) जारी गिरएको छ। 

ूःततु योजनाको पिर ंय सक्षम र मयार्िदत कानून व्यवसाय माफर् त िविधको शासनको ूब र्न रहेको छ 
भने कानूनको शासन र न्यायमा पहुँचको सिुनि तताका लािग व्यावसाियक पमा सक्षम र नैितक पमा 
िन ावान कानून व्यवसायीको िनयामक िनकायको पमा ःथािपत हनु ेपिरलआय तय गिरएको छ।ःवच्छ 
सनुवुाइ, कायर् सम्पादनमा ःवच्छता, समानता र अिवभेद, सदाचार र िन ा, मयार्दा र सम्मान, व्यावसाियक 
ूितिनिधत्व, गणुःतरीय सेवा, समाविेशता र समानपुाितक सहभािगता, लोकतन्ऽ र ःवतन्ऽ 
न्यायपािलकाूितको ूितब ता, न्यायमा पहुँच, िनरन्तर िसकाइलाई मलु्यको पमा िलईएको छ। योजनाले 
पिरकल्पना गरेका पिर ँय र पिरलआय हािसल गनर्का लािग ६ वटा लआयह  मध्ये लआय ५ को न्यायमा 
पहुँच अिभबिृ  अन्तरगतको रणनीित ५.४: पिरषदका काम कारवाहीमा लैि क तथा समावेशी वातावरण 
सिुनि त गन रहेको छ। यस रणनीितको पिहलो िबयाकलाप "दिलत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वगर्का 
कानून व्यवसायीको सारभतू सहभािगता अिभबिृ  गन िवषयमा समेत केिन्ित हनु े गरी लैि क तथा 
सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी नीित तयार गन" रहेको छ भनै दोौोमा "लैि क तथा सामािजक 
समावेशीकरणका बारेमा ूत्येक ूदेशमा ूत्येक वषर् अिभमखुीकरण कायर्बम स ालन गन" रणनीित तय 
गरेको देिखन्छ।

२.४.३ नेपाल सरकारका के्षऽगत नीितह  
मिहला, बालबािलका तथा जे  नागिरक मन्ऽालयबाट लैि क समानता सम्बन्धमा राि य नीित जारी गन 
ूयास भई रहेको पाइन्छ। यस नीितले लैि क समानता र समावेशीकरणको पक्षलाई माऽ समावेश गरेर 
नीितलाई अिन्तम प िदने तफर्  कारवाही भईरहेको छ। यस मन्ऽालयबाट ूःतािवत मःयौदामा नीित 
योजना, कायर्बमको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्या नमा लैि क समानतालाई अिनवायर् तत्वको 
पमा िलने व्यवःथा गनर् कानून िनमार्ण गन व्यवःथा समेत मःयौदामा समावेश गरेको पाइन्छ। नेपाल 
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सरकारका िविभ  मन्ऽालयह ले लैि क समानता तथा सामािजक समावशेीकरणसम्बन्धी, नीित, रणनीित वा 
मापदण्ड बनाई कायार्न्वयनमा ल्याएका छन।् मन्ऽालयह ले जारी गरेका त्यःता नीित तथा मापदण्डमध्ये 
केही मन्ऽालयको नीित तथा मापदण्डको व्यवःथा संक्षेपमा देहायबमोिजम उल्लेख गिरएको छ।  

संघीय मािमलातथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयले २०६६ सालमा नै लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण नीित जारी गरेको िथयो। नीितको मूल उ ेँ य मन्ऽालय अन्तगर्तका महाशाखा, शाखा, 
िवभाग, इकाई तथा आयोगलगायतको संःथागत संरचना तथा त्यसका कायर्बममा लैि क तथा सामािजक 
समावेशीकरणका िवषयमा संवदेनशील हनु,े ःथानीय िनकायको कायर्बम तथा बजेटबाट यसको सिुनि तता 
गन, सरोकारवालाको क्षमता बढाउन,े ःथानीय िवकास ूिबयामा मिहला, बालबािलका तथा गिरव र 
वि ितकरणमा परेकालाई सहभािगता गराउन ेरहेको पाइन्छ। यस नीितले गरेका मखु्य व्यवःथाह  यस 
ूकार छन।्  

 समानपुाितक सहभािगता सिहतको िवकास, िवकासमा समावशेीकरण र लैि क समानता, सशिक्तकरण, 

अन्तरार्ि य दाियत्वको कायार्न्वयन गन, 

 संःथागत संयन्ऽ, ूितिनिधत्व ूणाली र कायर्क्षेऽमा सधुार गन, 

 सचेतना र सशिक्तकरण गरी समावेशी िवकास ूिबयाको थालनी, िव ीय ौोतमा पहुँच, संःथागत तथा 
मानव ॐोत दवैुको क्षमता बढाउन,े ःथानीय तहमा संःथागत संयन्ऽ, ूितिनिधत्व ूणाली तथा कायर् 
क्षेऽगत शतर् समेत िनधार्रण गरी संःथागत संरचनामा समावशेी ूितिनिधत्वको व्यवःथा, 

 सचेतनामूलक कायर्बम, अन्तरिबया तथा सूचना ूवाहबाट जानकारी बढाउन,े लैि क तथा सामािजक 
समावेशीकरणमा संवेदनशील बनाउन,े कायर्बम तथा बजेट तजुर्मा, अनगुमनको लािग क्षमता बढाउन,े 

संःथागत स ाल, महासंघह को क्षमता बढाउन,े 

 मन्ऽालय, िवभागबाट स ािलत कायर्बममा कम्तीमा ३३ ूितशत मिहला सहभािगता हनुपुन, दिलत, 

आिदवासी जनजाित, िपछिडएका क्षेऽ, मधेशी, मिुःलम, अपा ता भएका व्यिक्तको सहभािगता सिुनि तता 
बढाउन ेर कायार्न्वयन तथा अनगुमन संयन्ऽको व्यवःथामा जोड। 

ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयको ःवाःथ्य के्षऽको लैि क समानता तथा सामािजक समावशेीकरण 
रणनीित, २०६६ ले लैि क समानता, समािजक समावेशीकरण, समानता, समता तथा िवप  वगर् समेतको 
पिरभाषा गरेको छ। यस रणनीितले लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण गनर् अनकूुल वातावरण 
तयार गनर् नीित, रणनीित, योजना र कायर्बम तयार गन, सेवा ूदायकको क्षमता अिभविृ  गरी लिक्षत 
वगर्को ःवाःथ्य सेवामा पहुँच बढाउन,े अिधकारमा आधािरत ःवाःथ्य सेवा िलन खोज्न ेबानीको िवकास गन 
उ ेँय िलएको छ। यसले मूलत देहायका रणनीित िलएको िथयो : 
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 ःवाःथ्य क्षेऽको नीित, रणनीित, योजना र मापदण्ड तथा बजेट िनधार्रणमा लैि क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण सिुनि त गनर् िव मान नीित, िनयम तथा िनदिशकालाई िव षेण र लैि क
समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको लािग नीितगत व्यवःथा गन,

 ःथानीय तहको योजना, कायर्बम बजेट तजुर्मा अनगुमन तथा मूल्या नमा लैि क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणलाई ूाथिमकता िदई ःवाःथ्य सेवाको उपलब्धता र पहुँच बढाउन,े

 योजना, कायर्बम, बजेट तजुर्मा अनगुमन मूल्या न लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको
ि बाट गन,

 ःवाःथ्य सेवा कायर्बममा लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषय समावशे गन,

 लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको लािग िविभ  संःथाह बीच समन्वय र सहभािगताको
िवकास गन,

 अःपतालह मा सामािजक सेवा इकाईको ःथापना तथा ःवाःथ्य मन्ऽालयमा लैि क समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण डेःकको ःथापना गन

 ःवाःथ्य सेवा ूदायकको क्षमता अिभविृ  तथा सेवाूित उ रदायी बनाउन सेवा ूदायक संःथाको
प ितमा सधुार गन,

 सेवाको पहुँच बढाउनको लािग िनःशलु्क ःवाःथ्य कायर्बम स ालन, लिक्षत वगर्को लािग िनःशलु्क
ूसिुत कायर्बम र िवशेष लिक्षत कायर्बम स ालन गन,

 िजल्ला अःपतालमा एकजना मिहला डाक्टर हनुपुन,

 ःथानीय भाषा जा  े ःवाःथ्यकमीर् र िजल्लाःतरमा नीित, सामािजक पिरक्षणको व्यवःथा गन
सशिक्तकरणको लािग सचेतना कायर्बम स ालन गिरन ेतथा संःथागत व्यवःथा अन्तगर्त केन्िःतरमा
मन्ऽालयमा वेगलै शाखा, िवभागमा इकाई, अःपतालमा सेवा इकाई ःथापना गन,

 क्षेऽीय ःतरमा सामािजक स ालको िनमार्ण तथा समदुाय ःतरमा ःवाःथ्य संःथाको व्यवःथापन
सिमितलाई समावेशी बनाउन,े

 अनगुमन तथा ूितवेदन ूणालीलाई ूभावकारी बनाउनको लािग केन्ि, क्षेऽ, िवभाग, िजल्ला
समदुायःतरबाट अनगुमन गन,

 अनगुमनको लािग सहभािगतामूलक अनगुमन, ूितवेदन ूणाली, सेवामाही सम्पकर्  अनगुमन, बैठक तथा
आविधक समीक्षाको ूिबयाअवलम्बन गन।

सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण मन्ऽालयको लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मागर्दशर्न,

२०७० ले िवप , वि त समूह, जोिखममा परेका समूह, लैि क समता, समानता, सामािजक समावशेीकरण 
लगायतका शब्दावलीह को पिरभाषा गिरएको छ। यसमा मूलत देहायका व्यवःथाह  रहेका छन:्
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 मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायमा स ािलत आयोजना लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
सम्बिन्धत िबयाकलापह लाई एकीकृत पमा कायार्न्वयन गन, अनगुमन गन, कायर्बम तथा 
आयोजनामा उिचत संवोधन गन,  

 मन्ऽालयमा सामािजक समन्वय, लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण शाखा, आयोजना तथा 
अन्य िनकायह मा लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण इकाईको ःथापना, िवभागःतरमा 
वेग्लै शाखाको ःथापना, क्षेऽीय, िडिभजन वा सविडिभजन ःतरमा इकाईको ःथापना गन,  

 आयोजनाको पिहचान, िव षेण, तयारी, पूवर् मूल्या न, कायार्न्वयन,अनगुमन तथा मूल्या नका चरणमा 
लैि क समानता तथा सामािजक समावशेीकरणको पक्षबाट िव षेण तथा समावेश गन, 

 लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको लािग आयोजनाका चरणह मा, संःथागत व्यवःथा, 
अनगुमन तथा मूल्या न गन व्यवःथा गन,  

 

नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको एकीकृत राि य कानूनी सहायता नीित, २०७६ मा नपेालमा सरकारी 
तथा गैरसरकारी िविभ  िनकायबाट उपलब्ध गराउँदै आएको कानूनी सहायतालाई समन्वयात्मक र 
एकीकृत पमा उपलब्ध गराउन े व्यवःथा गिरएको छ। नीितको यस मःयौदामा आिथर्क पले िवप  
पक्षको साथै सामािजक कारणबाट आफ्नो कानूनी हकिहत संरक्षण गनर् असमथर् पक्षका लािग देवानी तथा 
फौजदारी मु ाका सबै चरणमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन,े सामािजक कानूनी सहायता ूणालीको 
िवकास गन, कानूनी सहायतालाई न्याियक था अधर्न्याियक क्षेऽमा िवःतार गन, सेवा उपलब्ध गराउने 
ूिबयालाई सरलीकरण गन, वैतिनक विकल िनयिुक्त गदार् तथा कानूनी सहायताको लािग कानून 
व्यवसायीको सूची तयार गदार् समावेशी आधारमा गन तथा लिगक िहंसा वा घरेल ुिहंसा पीिडत मिहलालाई 
उपलब्ध भएसम्म मिहला कानून व्यवसायी माफर् त िनःशलु्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने समेतका 
िविभ  व्यवःथा ूःताव गिरएको छ। 
 

नपेाल ूहरीमा लैि कमैऽी कायर् वातावरण तथा लैि कमैऽी भौितक पूवार्धार िवकास गरी लैि क 
संवेदनशीलतालाई सिुनि त गनर् तथा शािन्त सरुक्षा कायम गन सवालमा स ठन बािहरका लैि क 
िवषयह लाई ूभावकारी पमा सम्बोधन गनर् तथा मिहला ूहरीह को क्षमता अिभविृ  गन ूावधान 
सिहत नपेाल ूहरीको लैि क नीित, २०६९ जारी गिरएको छ। यस नीितले स ठनका नीित, कायर्बम, 

योजना तथा नीित िनणर्यमा लैि क समानता एवम ् लैि क न्यायलाई समािहत गराई ूत्यक्ष सेवा माफर् त 
मिहलालाई न्याय िदन ेतथा मिहला िव का िवभेदकारी व्यवहारह लाई सम्बोधन गन लआय िलएको छ। 



पिरच्छेद  –  तीन 

न्यायपािलकामा लैि क समानता र सामािजक समावेिशतासम्बन्धी वतर्मान अवःथाको 
िव षेण रणनीित िनमार्ण

३.१  लैि कसमानता र सामािजक समावेिशताको वतर्मान अवःथाको िव षेण  

३.१.१ िनजामित सेवामा समावेिशता सम्बन्धी वतर्मान अवःथा  

खलुा िव ापनमा समावेशी समूहका उम्मेदवार िसफािरस सम्बिन्धत समावेशी समदुाय/क्षेऽलाई माऽ लिक्षत 
िव ापनबाहेक अन्य समावेशी समूह, खलुा तथा आन्तिरक ूितयोिगतात्मक िव ापनह मा समावेशी 
उम्मेदवार छनौटको तलुनात्मक िःथित यस खण्डमा ूःततु गिरएको छ। िव.सं. २०६३ सालदेिख लागू 
भएको समावशेी पदपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा कायार्न्वयनको १२ वषर् पूरा भई सकेको छ। िनजामित सेवामा 
समावेशीकरणको अवःथा र ूभाव सम्बन्धमा भएका अध्ययनह ले िनजामित सेवामा समावेशीकरण लागू 
भएको पिछल्लो ७ वषर्मा सेवा र नीित िनमार्ण तहमा मिहलाको संख्या उत्साहव र्क रहेको देखाएको छ। 
िनजामित सेवामा मिहलाको संख्या समावशेी नीित, कानून लागू हनुअुिघ ९ ूितशत रहेकोमा सो अविधमा 
२३.१७ ूितशत पगुेको देिखएको छ।समावेशीकरण नीित, कानून लागू गिरएको कारण आिदवासी 
जनजाित, मधेसी, दिलत, अपा  र िपछिडएका क्षेऽका व्यिक्तको सहभािगताको संख्या सारभतू पमा बढ्दै 
गएको अवःथा छ।

आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा गिरएका कुल िसफािरस पद संख्या ४ हजार ५ सय ७४ मा आ.ू. 
तफर् को २ सय ९७ बाहेक ४ हजार २ सय ७७ मध्ये खलुा िव ापन र समावेशी िव ापन दवैु गरेर ३२ 
ूितशत पदमा मिहला, १९ ूितशत पदमा आिदवासी/जनजाित, १८ ूितशत पदमा मधेसी, ७ ूितशत पदमा 
िपछिडएको क्षऽेका उम्मेदवार, ५ ूितशत पदमा दिलत उम्मेदवार र ३ ूितशत पदमा अपा  उम्मेदवार 
िसफािरस भएको देिखन्छ। तािलका नं १ मा यससम्बन्धी िवःततृ िववरण ूःततु गिरएको छ। 
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तािलका नं. १ 

िविभ  िव ापनबाट िसफािरस भएका समावशेी समूहका उम्मेदवारह  समावशेी समूहतफर्  िव ापन र 
दरखाःत 

िसफािरस 
समूह 

समावेशी समूह अनसुार िसफािरस उमेदवार संख्या 
मिहला आ.ज मधेशी दिलत अपा िप.के्ष जम्मा 

आ.ू 
३२ 

(२६%) 
३४ 

(27%) 
३१ 

(2५%) 
१० 

(8%) 
७ 

(६%) 
११ 

(९%) 
१२५ 

(100%) 

खलुा  
५४६ 

(४०%) 
२३७ 

(१७%) 
३४३ 

(२५%) 
४१ 

(३%) 
३६ 

(३%) 
१७२ 

(१३%) 
१३७५ 

(१००%) 

मिहला 
६२५ 

(७७%) 
९७ 

(१२%) 
५१ 

(६%) 
१० 

(१%) 
१ 

(०%) 
३१ 

(४%) 
८१५ 

(१००%) 

आ.ज 
१२३ 

(१९%) 
५०९ 

(७८%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
९ 

(१%) 
१२ 

(२%) 
६५३ 

(१००%) 

मधेशी 
६१ 

(१३%) 
० 

(०%) 
४०९ 

(८६%) 
० 

(०%) 
५ 

(१%) 
० 

(०%) 
४७५ 

(१००%) 

दिलत 
३६ 

(१६%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
१६८ 

(७३%) 
३ 

(१%) 
२२ 

(१०%) 
२२९ 

(१००%) 

अपा  
१५ 

(११%) 
७ 

(५%) 
८ 

(६%) 
० 

(०%) 
९५ 

(६७%) 
१७ 

(१२%) 
१४२ 

(१००%) 

िप.के्ष 
१० 

(११%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
१ 

(१%) 
७७ 

(८८%) 
८८ 

(१००%) 

जम्मा  १४४८ ८८४ ८४२ २२९ १५७ ३४२ ३९०२ 

ूितशत  (३२%) (१९%) (१८%) (५%) (३%) (७%)  

ॐोत: लोक सेवा आयोगको साठी औ ंवािषर्क ूितवदेन २०७५।२०७६ 

समावशेी समूहतफर्  िव ापन र दरखाःत: ूितवेदन अविधमा भएका बढुवा सूचना र आन्तिरक 
ूितयोिगतात्मक िव ापन बाहेक िनजामित सेवातफर् का कुल १ सय ३८ िव ापनमध्ये जम्मा १ सय २ 
िव ापनह  अथार्त ् ७४ ूितशत िव ापनह  िविभ  समावेशी समूहका लािग गिरएको िथयो। उक्त 
िव ापनमध्ये ३ सय २६ पदका लािग समावेशी समूहका उम्मेदवारह का लािग लिक्षत गरी िव ापन 
गिरएको िथयो। यसरी भएका िव ापनह मा समावशेी समूहका लािग माऽ ६३ हजार ९ सय ८४ 
दरखाःत परेका िथए। जनु कुल दरखाःतको करीब ४८.६ ूितशत हो। िविभ  समावशेी समूहमा परेको 
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ूित पद औसत दरखाःत हेदार् सबैभन्दा बढी मिहला समूहमा २ सय ७७ जना र सबैभन्दा कम अपा  
समूहमा ८१ जना रहेको देिखन्छ। िव ापनको पदसंख्या र संकिलत दरखाःतसम्बन्धी िववरण तािलका नं 
२ मा उल्लेख गिरएको छ। 

तािलका नं. २ 

आ.व. २०७५/७६ मा भएका समावशेी िव ापन र दरखाःत 

समावेशी समूह मिहला आ.ज मधेशी दिलत अपा िप.के्ष जम्मा 

िव ापन संख्या
२५

(२५%)
२४

(२३%)
२३

(२२%)
१६

(१६%)
८

(७%)
६

(७%)
१०२ 

(१००%) 

पद संख्या
१०९
(३३%)

९०
(२८%)

७१
(२२%)

३२
(१०%)

१४
(४%)

१०
(३%)

३२६ 

(१००%) 

दरखाःत संख्या
३०१६४
(३३%)

१२९३९
(२८%)

१५३९१
(२२%)

३०२८
(१०%)

११३२
(४%)

१३३०
(३%)

६३९८४ 

(१००%) 

ूित पद दरखाःत
२७७
(४७%)

१४४
(२०%)

२१७
(२४%)

९५
(५%)

८१
(२%)

१३३
(२%)

१९६ 

(१००%) 

ॐोत: लोक सेवा आयोगको साठीऔ ंवािषर्क ूितवदेन 

समावशेी पदपूितर्को ूविृ : समावेशी पदपूितर् व्यवःथा लागू भएको आिथर्क वषर् २०६४/०६५ देिख 
आ.व.२०७५/०७६ सम्म िविभ  ६ समावेशी समूहका िव ापनबाट भएको िसफािरस संख्या तथा तत ्तत ्
वषर्मा खलुा िव ापनबाट भएको िसफािरस संख्या तािलका नं ३ मा ूःततु गिरएको छ। उक्त अविधमा 
समावेशी िव ापनबाट जम्मा २१ हजार ५ सय ४६ जना उम्मेदवार िसफािरस भएको देिखन्छ भने खलुा 
िव ापनह तफर्  सोही अविधमा कुल ३१ हजार ६ सय ७१ उम्मेदवारह  िसफािरस भएका छन।् 
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तािलका नं. ३ 
समावशेी तथा खलुा िव ापनबाट िसफािरस भएका उम्मेदवार संख्या 

आिथर्क वषर् समावेशी िव ापनबाट िसफािरस खलु्ला 
िसफािरस मिहला आ.ज मधेशी दिलत अपा िप.के्ष जम्मा 

०७५/०७६ 
६२५ 

(३३%) 
५०९ 

(२७%) 
४०९ 

(२२%) 
१६८ 

(९%) 
९५ 

(५%) 
७७ 

(४%) 
१८८३ 

(१००%) 
२३९४ 

०७४/०७५ 
१०८८ 

(३४%) 
८५८ 

(२६%) 
७११ 

(२२%) 
२९२ 

(९%) 
१६३ 

(५%) 
१३२ 

(४%) 
३२४४ 

(१००%) 
४००७ 

०७३/०७४ 
१३८३ 

(३४%) 
१०२६ 

(२५%) 
९०१ 

(२२%) 
३८५ 

(१०%) 
१८९ 

(५%) 
१४२ 

(४%) 
४०२६ 

(१००%) 
५२७३ 

०७२/०७३ 
७९७ 

(३४%) 
६२९ 

(२७%) 
५०३ 

(२२%) 
२१३ 

(९%) 
१०१ 

(४%) 
९५ 

(४%) 
२३३८ 

(१००%) 
३३०० 

०७१/०७२ 
६३९ 

(३२%) 
५४७ 

(२८%) 
४५४ 

(२३%) 
१६८ 

(८%) 
९५ 

(५%) 
७६ 

(४%) 
१९७९ 

(१००%) 
२७८३ 

०७०/०७१ 
६२६ 

(३४%) 
५०९ 

(२७%) 
३८४ 

(२१%) 
१७३ 

(९%) 
९१ 

(५%) 
७१ 

(४%) 
१८५४ 

(१००%) 
२७६७ 

०६९/०७० 
३७२ 

(३४%) 
३१८ 

(२८%) 
२५४ 

(२२%) 
१०६ 

(९%) 
५१ 

(४%) 
३५ 

(३%) 
११३६ 

(१००%) 
१७०७ 

०६८/०६९ 
३५२ 

(३४%) 
२८० 

(२८%) 
२१२ 

(२१%) 
९९ 

(१०%) 
४० 

(४%) 
३० 

(३%) 
१०१३ 

(१००%) 
१८०५ 

०६७/०६८ 
४७१ 

(३५%) 
३७१ 

(२८%) 
३०० 

(२२%) 
१०५ 

(८%) 
५९ 

(४%) 
४३ 

(३%) 
१३४९ 

(१००%) 
२४८७ 

०६६/०६७ 
४९५ 

(३५%) 
३६८ 

(२६%) 
३१९ 

(२२%) 
१४२ 

(१०%) 
६४ 

(४%) 
४३ 

(३%) 
१४३१ 

(१००%) 
२०८० 

०६५/०६६ 
११७ 

(३२%) 
९४ 

(२६%) 
९१ 

(२५%) 
३६ 

(१०%) 
१५ 

(४%) 
१२ 

(३%) 
३६५ 

(१००%) 
८४० 

०६४/०६५ 
३६६ 

(३९%) 
२४५ 

(२६%) 
१८३ 

(२०%) 
८४ 

(९%) 
३३ 

(४%) 
१७ 

(२%) 
९२८ 

(१००%) 
२२२८ 

जम्मा ७३३१ 

(३४%) 
५७५४ 

(२६%) 
४७२१ 

(२२%) 
१९७१ 

(९%) 
९९६ 

(५%) 
७७३ 

(४%) 
२१५४६ 

(१००%) 
३१६७१ 

ॐोत: लोक सेवा आयोगको साठीऔ ंवािषर्क ूितवदेन 
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३.१.२ नपेाल न्याय सेवामा समाविेशतासम्बन्धी वतर्मान अवःथा  

(अ) न्याय समूह: नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहमा आ. व २०७५/०७६ मा सबै तह (िविश , रा. प. 
ूथम, ि तीय र ततृीय ौेणी) का गरी कुल अिधकृत ७८९ जनामध्ये १५२ जना (१९ ूितशत) 
मिहलाको ूितिनिधत्व देिखन्छ।जसमा आिदवासी/जनजाित ८९ जना (११ ूितशत), मधेशी ४० 
जना (५ ूितशत), दिलत १८ जना (२ ूितशत), अपा  ६ जना (१ ूितशत) र िपछिडएको क्षेऽका 
१९ जना (२ ूितशत) को ूितिनिधत्व देिखन्छ। यसैगरी आ. व २०७६/०७७ सबै तह (िविश ,

ूथम, ि तीय र ततृीय ौेणी) का गरी कुल अिधकृत १०२८ जनामध्ये २४२ जना (२४ ूितशत) 
मिहलाको ूितिनिधत्व देिखन्छ।जसमा आिदवासी/जनजाित ११३ जना (११ ूितशत), मधेशी ५१ 
जना (५ ूितशत), दिलत २४ जना (२ ूितशत), अपा  १२ जना (१ ूितशत) र िपछिडएको क्षेऽका 
२२ जना (२ ूितशत) को ूितिनिधत्व देिखन्छ। मािथल्लो पदह मा लैि क तथा समावेिशताको 
न्यून ूितिनिधत्व देिखन्छ भन ेतल्लो पदह मा सकारात्मक ूितिनिधत्व रहेको देिखन्छ। नेपाल न्याय 
सेवा, न्याय समूहका अिधकृत कमर्चारीह को िववरण तािलका नं ४ मा उल्लेख गिरएको छ। 

तािलका नं  ४
नपेाल न्याय सेवाका न्याय समूहका अिधकृत कमर्चारीह को िववरण 

ब.सं. कमर्चारीह  मिहला प ु ष जम्मा आ.ज मधेशी दिलत अपा  िप.के्ष 
क िविश  

२०७६/०७७ 
१

(२५%)
३

(७५%)
४ 

(१००%)
०

(०%)
०

(०%)
०

(०%)
० 

(०%)
० 

(०%)

२०७५/०७६
०

(०%)
४

(१००%)
४ 

(१००%)
०

(०%)
०

(०%)
०

(०%)
० 

(०%)
० 

(०%)
ख रा.प ूथम 

२०७६/०७७ 
०

(०%)
२०

(१००%)
२०

(१००%)
२

(१०%)
०

(०%)
०

(०%)
० 

(०%)
१ 

(५%)

२०७५/०७६
२

(१०%)
१९

(९०%)
२१

(१००%)
२

(१०%)
०

(०%)
०

(०%)
० 

(०%)
० 

(०%)
ग रा.प ि तीय  

२०७६/०७७ 
२१

(१०%)
१९०
(९०%)

२११
(१००%)

१३
(६%)

८
(४%)

१
(०.५०%)

२ 
(१%)

३ 
(१%)

२०७५/०७६
१८

(११%)
१५३
(८९%)

१७१
(१००%)

१४
(८%)

४
(२%)

३
(२%)

१ 
(१%)

२ 
(१%)
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घ रा.प ततृीय         

२०७६/०७७ 
२२०
(२८%) 

५७३
(७२%) 

७९३
(१००%) 

९८
(१२%) 

४३
(५%) 

२३ 
(३%) 

१० 
(१%) 

१८ 
(३%) 

२०७५/०७६ 
१३२
(२२%) 

४६१
(७८%) 

५९३
(१००%) 

७३
(१२%) 

३६
(६%) 

१५ 
(३%) 

५ 
(१%) 

१७ 
(३%) 

२०७४/०७५ 
६४

(१४%) 
३८७ 

(८६%) 
४५१ 

(१००%) 
३३ 

(७%) 
२० 

(४%) 
६ 

(१%) 
३ 

(१%) 
१२ 

(३%) 
जम्मा     
२०७६/०७७ २४२

(२४%) 
७८६ 

(७६%) 
१०२८ 

(१००%) 
११३ 

(११%) 
५१ 

(५%) 
२४ 

(२%) 
१२ 

(१%) 
२२ 

(२%) 
२०७५/०७६ १५२

(१९%) 
६३७ 

(८१%) 
७८९ 

(१००%) 
८९ 

(११%) 
४० 

(५%) 
१८ 

(२%) 
६ 

(१%) 
१९ 

(२%) 

ॐोत: न्याय पिरष  र न्याय सेवा आयोगको वािषर्क ूितवदेन २०७६/०७७  र २०७५/०७६ 

(आ) सरकारी विकल समूह: नेपाल न्याय सेवा, सरकारी विकल समूहमा आ. व २०७५/०७६ मा सबै 
तह (िविश ,ूथम, ि तीय र ततृीय ौेणी) का गरी कुल अिधकृत ४१३ जना मध्ये ६५ जना (१६ 
ूितशत) मिहलाको ूितिनिधत्व देिखन्छ। जसमा आिदवासी/जनजाित ३५ जना (८ ूितशत), मधेशी 
१३ जना (३ ूितशत), दिलत ४ जना (१ ूितशत), अपा  ३ जना (१ ूितशत) र िपछिडएको 
क्षेऽका १७ जना (४ ूितशत) को ूितिनिधत्व देिखन्छ। यसैगरी आ. व २०७६/०७७ मा सबै 
तह (िविश ,ूथम, ि तीय र ततृीय ौेणी) का गरी कुल अिधकृत ४२६ जना मध्ये ६२ जना (१५ 
ूितशत) मिहलाको ूितिनिधत्व देिखन्छ। जसमा आिदवासी/जनजाित ३२ जना (८ ूितशत), मधेशी 
१८ जना (४ ूितशत), दिलत ४ जना (१ ूितशत), अपा  २ जना (०.५० ूितशत) र िपछिडएको 
क्षेऽका १७ जना (४ ूितशत) को ूितिनिधत्व देिखन्छ। यस समूहमा पिन मािथल्लो पदह मा 
लैि क तथा समावेिशताको न्यून ूितिनिधत्व देिखन्छ भने तल्लो पदह मा सकारात्मक ूितिनिधत्व 
रहेको देिखन्छ। नेपाल न्याय सेवा, सरकारी विकल समूहका अिधकृत कमर्चारीह को िववरण 
तािलका नं ५ मा उल्लेख गिरएको छ।  
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तािलका नं  ५
नपेाल न्याय सेवाका सरकारी विकल समूहका अिधकृत कमर्चारीह को िववरण

ब.सं. कमर्चारीह मिहला प ु ष जम्मा आ.ज मधेशी दिलत अपा िप.के्ष
क िविश  

२०७६/०७७ 
०

(०%) 
४ 

(१००%) 
४ 

(१००%) 
०

(०%) 
०

(०%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 

२०७५/०७६ 
०

(०%) 
५ 

(१००%) 
५ 

(१००%) 
०

(०%) 
०

(०%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
ख रा.प ूथम  

२०७६/०७७ 
१

(३%) 
३३

(९७%) 
३४

(१००%) 
१

(३%) 
१

(३%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
१ 

(३%) 

२०७५/०७६ 
१

(४%) 
२७

(९६%) 
२८

(१००%) 
१

(४%) 
०

(०%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
१ 

(४%) 
ग रा.प ि तीय 

२०७६/०७७ 
१२
(८%) 

१४८
(९२%) 

१६० 
(१००%) 

१२
(८%) 

४
(३%) 

१
(१%) 

० 
(०%) 

६ 
(४%) 

२०७५/०७६ 
८

(५%) 
१४०
(९५%) 

१४८ 
(१००%) 

९
(६%) 

३
(२%) 

०
(०%) 

१ 
(१%) 

३ 
(२%) 

घ रा.प ततृीय 

२०७६/०७७ 
४९

(२१%) 
१७९
(७९%) 

२२८
(१००%) 

१९
(११%) 

९
(४%) 

३
(२%) 

२
(१%) 

१०
(६%) 

२०७५/०७६ 
५६

(२४%) 
१७६
(७६%) 

२३२
(१००%) 

२५
(११%) 

१०
(४%) 

४
(२%) 

२
(१%) 

१३
(६%) 

जम्मा
२०७६/०७७ ६२

(१५%) 
३६४
(८५%) 

४२६ 
(१००%) 

३२
(८%) 

१८
(४%) 

४
(१%) 

२ 
(०.५०%) 

१७ 
(४%) 

२०७५/०७६ ६५
(१६%) 

३४८
(८४%) 

४१३ 
(१००%) 

३५
(८%) 

१३
(३%) 

४
(१%) 

३ 
(१%) 

१७ 
(४%) 

ॐोत: न्याय पिरष  र न्याय सेवा आयोगको वािषर्क ूितवदेन २०७६/०७७  र २०७५/०७६ 

(इ) कानून समूह: नपेाल न्याय सेवा कानून समूहमा आ.व २०७५/०७६ मा सबै तह (िविश , ूथम, 
ि तीय र ततृीय ौेणी) का गरी कुल अिधकृत २४१ जनामध्ये ६० जना (२५ ूितशत) मिहलाको 
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ूितिनिधत्व देिखन्छ। जसमा आिदवासी/जनजाित ३१ जना (१३ ूितशत), मधेशी १२ जना (५ 
ूितशत), दिलत ४ जना (२ ूितशत), अपा  २ जना (१ ूितशत), र िपछिडएको क्षेऽका ६ जना 
(२ ूितशत) को ूितिनिधत्व देिखन्छ। यसैगरी आ. व २०७६/०७७ मा सबै तह (िविश , ूथम, 
ि तीय र ततृीय ौेणी) का गरी कुल अिधकृत २६९ जनामध्ये ६९ जना (२६ ूितशत) मिहलाको 
ूितिनिधत्व देिखन्छ। जसमा आिदवासी/जनजाित ३० जना (११ ूितशत), मधेशी १४ जना (५ 
ूितशत), दिलत ७ जना (३ ूितशत), अपा  ३ जना (१ ूितशत), र िपछिडएको क्षेऽका ६ जना 
(२ ूितशत) को ूितिनिधत्व देिखन्छ। यस समूहमा पिन मािथल्लो पदह मा लैि क तथा 
समावेिशताको न्यून ूितिनिधत्व देिखन्छ भने तल्लो पदह मा सकारात्मक ूितिनिधत्व रहेको 
देिखन्छ। नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका अिधकृत कमर्चारीह को िववरण तािलका नं ६ मा 
उल्लेख गिरएको छ।  

तािलका नं  ६ 

नपेाल न्याय सेवाका कानून समूहका अिधकृत कमर्चारीह को िववरण 

ब.सं. कमर्चारीह  मिहला प ु ष जम्मा आ.ज मधेशी दिलत अपा  िप.के्ष 
क िविश         

२०७६/०७७ 
१

(२५%) 
३ 

(७५%) 
४

(१००%) 
०

(०%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 

२०७५/०७६ 
०

(०%) 
५ 

(१००%) 
५

(१००%) 
०

(०%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
ख रा.प ूथम         

२०७६/०७७ 
२

(८%) 
२३ 

(९२%) 
२५

(१००%) 
२

(८%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 

२०७५/०७६ 
३

(१२%) 
२३ 

(८८%) 
२६

(१००%) 
२

(८%) 
०

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
० 

(०%) 
ग रा.प ि तीय         

२०७६/०७७ 
२०

(२२%) 
७१ 

(७८%) 
९१

(१००%) 
१०

(१२%) 
४

(४%) 
१ 

(१%) 
१ 

(१%) 
१ 

(१%) 

२०७५/०७६ 
८

(९%) 
७८ 

(९१%) 
८६

(१००%) 
१२

(१४%) 
५

(६%) 
० 

(०%) 
१ 

(१%) 
१ 

(१%) 
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घ रा.प ततृीय 

२०७६/०७७ 
४६

(३१%)
१०३
(६९%)

१४९
(१००%)

१८
(१६%)

१०
(५%)

६
(४%)

२ 
(१%)

५ 
(४%)

२०७५/०७६
४९

(४०%)
७५

(६०%)
१२४

(१००%)
१७

(१४%)
७

(६%)
४

(३%)
१ 

(१%)
५ 

(४%)
जम्मा 

२०७६/०७७ 
६९

(२६%) 
२००
(७४%) 

२६९
(१००%) 

३०
(११%) 

१४
(५%) 

७
(३%) 

३ 
(१%) 

६ 
(२%) 

२०७५/०७६ 
६०

(२५%) 
१८१
(७५%) 

२४१
(१००%) 

३१
(१३%) 

१२
(५%) 

४
(२%) 

२ 
(१%) 

६ 
(२%) 

ॐोत: न्याय पिरष  र न्याय सेवा आयोगको वािषर्क ूितवदेन २०७६/०७७  र २०७५/०७६ 

३.१.३ न्यायाधीशको पदमा समाविेशतासम्बन्धी वतर्मान अवःथा 
सव च्च अदालतका कायम रहेका २० जना न्यायाधीशह मध्ये जम्मा ३ (१५ ूितशत) जना माऽ मिहला 
न्यायाधीशको सङ्ख्या रहेको छ।उच्च अदालतमा कायम रहेको कुल न्यायाधीह मध्ये मिहला 
न्यायाधीशको सङ्ख्या २१ जना (१४ ूितशत) रहेको छ भन े िजल्ला अदालतमा कायम रहेको कुल 
न्यायाधीह मध्ये ११ (४ ूितशत) जना माऽ मिहला न्यायाधीश रहेको अवःथा छ। न्याय पिरषद 
िनयमावली, २०७४ ले िजल्ला न्यायाधीशको पदपूितर्को लािग संिवधानको धारा १४९ को उपधारा (२) 
को खण्ड (ग) बमोिजम छु ाइएको पद मध्येबाट ४५ ूितशत पद छु ाई सो ूितशतलाई शत ूितशत 
मानी मिहला, आदीवासी/जनजाित, मधेशी, दिलत, अपा ता भएका व्यिक्त, िपछिडएको क्षेऽका उम्मेदवारह  
बीचमा समावेशी िस ान्तका आधारमा छु ाछु ै ूितःपधार् गराई पदपूितर् गन व्यवःथा गिरएको छ।

आ.व २०७५/०७६ मा सबै तहका न्यायाधीशह  (सव च्च अदालत, उच्च अदालत र िजल्ला 
अदालत)गरी कुल न्यायाधीश ४०९ जना मध्ये २८ जना (७ ूितशत) मिहला न्यायाधीशको ूितिनिधत्व 
देिखन्छ।जसमा आिदवासी/जनजाित ३४ जना (८ ूितशत), मधेशी १६ जना (४ ूितशत), दिलत ४ जना 
(१ ूितशत), अपा  एक जना पिन नरहेको र िपछिडएको क्षेऽका ५ जना (१ ूितशत) को ूितिनिधत्व 
देिखन्छ।

यसै गरी आ.व २०७६/०७७ मा सबै तह न्यायाधीशह  (सव च्च अदालत, उच्च अदालत र िजल्ला 
अदालत) गरी कुल न्यायाधीश ४१७ मध्ये ३५ जना (८ ूितशत) मिहला न्यायाधीशको ूितिनिधत्व 
देिखन्छ। जसमा आिदवासी/जनजाित ४२ जना (१० ूितशत), मधेशी १८ जना (४ ूितशत), दिलत ५ 
जना (१ ूितशत), अपा  १ जना (०.२० ूितशत) र  िपछिडएको क्षेऽका ५ जना (१ ूितशत) को 
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ूितिनिधत्व देिखन्छ। सव च्च अदालतमा लैि क तथा समावेिशताको न्यून ूितिनिधत्व देिखन्छ भन ेउच्च 
र िजल्ला अदालतमा सकारात्मक ूितिनिधत्व रहेको देिखन्छ। न्यायाधीशह को सङ्ख्यात्मक िववरण 
तािलका नं ७ मा उल्लेख गिरएको छ।  

तािलका नं  ७ 

माननीय न्यायाधीशह को सङ्ख्यात्मक िववरण 

ब.सं अदालत मिहला पु ष जम्मा आ.ज मधेशी दिलत अपा  िप.के्ष 

१ सव च्च अदालत   

२०७६/०७७ 
३

(१५%) 
१७ 

(८५%) 
२० 

(१००%) 
५

(२५%) 
१

(५%) 
० 

(०%) 
 ० 

(०%) 
 ० 

(०%) 

२०७५/०७६ 
३

(१५%) 
१७

(८५%) 
२० 

(१००%) 
  

२ उच्च अदालत   

२०७६/०७७ 
२१ 

(१४%) 
१३० 

(८६%) 
१५१ 

(१००%) 
१९ 

(१२%) 
१३
(९%) 

३
(२%) 

० 
(०%) 

३ 
(२%) 

२०७५/०७६ 
१७ 

(११%) 
१४३ 

(८९%) 
१६० 

(१००%) 
१७ 

(११%) 
१४
(९%) 

३
(२%) 

० 
(०%) 

३ 
(२%) 

३ िजल्ला अदालत   

२०७६/०७७ 
११
(४%) 

२३५
(९६%) 

२४६  
(१००%) 

१८ 

(७%) 
४

(२%) 
२

(१%) 
१ 

(०.४%) 
२ 

(१%) 

२०७५/०७६ 
८ 

(४%) 
२२१ 

(९६%) 
२२९ 

(१००%) 
१७ 

(७%) 
२

(१%) 
१

(०.५%) 
० 

(०%) 
२ 

(१%) 
जम्मा   

२०७६/०७७ 
३५
(८%) 

३८२ 

(९२%) 
४१७ 

(१००%) 
४२ 

(१०%) 
१८ 

(४%) 
५ 

(१%) 
१ 

(०.२०%) 
५ 

(१.२०%) 

२०७५/०७६ 
२८
(७%) 

३८१
(९३%) 

४०९
(१००%) 

३४
(८%) 

१६
(४%) 

४
(१%) 

० 
(०%) 

५ 
(१%) 

ॐोत: न्याय पिरष  र न्याय सेवा आयोगको वािषर्क ूितवदेन २०७६/०७७  र २०७५/०७६ र न्याय 
पिरषदको िमित २०७७।११।२८ गते वसेको बैठकको िनणर्य बमोिजम सव च्च अदालत, उच्च अदालत र 
िजल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा िनयिुक्तको िसफािरस 
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३.१.४ कानून व्यवसायीमा समाविेशतासम्बन्धी वतर्मान अवःथा 
कानून व्यवसायको क्षेऽमा पिन मिहलाको सङ्ख्या न्यून रहेको पाइन्छ। नेपाल कानून व्यवसायी 
पिरषद् बाट २०७७ सालको २८ औ (िवशेष) परीक्षासम्ममा जम्मा ३०,४५९ कानून व्यवसायीमध्ये 
मिहला कानून व्यवसायीको सङ्ख्या ३,७०७ (१२ ूितशत) रहेको छ। मिहलाको ूितिनिधत्व कम्तीमा 
३३ ूितशत परु् याउनको लािग पयार्  सङ्ख्यामा कानून तथा न्यायको क्षेऽमा मिहलालाई अध्ययन गनर् 
तथा पेशामा आउनका लािग आकिषर्त गनुर्पन अवःथा देिखन्छ। कानून व्यवसायीह को िववरण तािलका 
नं ८ मा उल्लेख गिरएको छ।

तािलका नं  ८
कानून व्यवसायीह को िववरण 

ब.सं. कानून व्यवसायीह
दतार् भएका 

अध्याविधक 
भएका  

मिहला पु ष जम्मा जम्मा 

१ विर  अिधवक्ता 
२८

(6%)
४२०

(९६%)
४४८

(१००%)
३३४ 

२ अिधवक्ता 
२,९६०
(१6%)

१५,९८४
(८४%)

१८,९४४
(१००%)

११,०५६ 

३ अिभवक्ता
७१४
(७%)

९,२६०
(९३%)

९,९७४
(१००%)

३२६ 

४ अिभकतार्
५

(०.५%)
१,०८८

(९९.५%)
१,०९३

(१००%)
१३ 

जम्मा 
३,७०७ 

(१२%) 
२६,७५२ 

(८८%) 
३०,४५९ 

(१००%) 
११,७२९ 

ब.सं. कानून व्यवसायीह  २०७६/०७७ सम्म २८ औ (िवशेष) परीक्षा सम्म 

मिहला पु ष जम्मा मिहला पु ष जम्मा 
१ विर  अिधवक्ता 28 

(6%)
420
(94%)

448
(१००%)

28
(6%)

420
(94%)

448
(१००%)

२ अिधवक्ता 2138
(13%)

14440
(87%)

16578
(१००%)

2९६०
(१६%)

15९८४
(8४%)

1८९४४
(१००%)

३ अिभवक्ता ७१४ 
(७%)

९२६० 
(93%)

९९७४
(१००%)

७१४
(7%)

९२६० 
(93%)

९९७४ 
(१००%)
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४ अिभकतार् ५
(.5%) 

१०८८
(99.5%) 

१०९३
(100%) 

५
(5.5%) 

१०८८ 
(99.5%) 

१०९३ 
(१००%) 

 जम्मा  2८८५
(10%) 

२५२०८ 

(90%) 
२८०९३ 

(१००%) 
३७०७ 

(1२%) 
२६७५२ 

(8८%) 
३०४५९ 

(१००%) 
ॐोत: नेपाल कानूनव्यवसायी पिरषद् को पिहलो पञ् चवषीर्य रणनीितक योजना २०७८।०७९-२०८२।०८३ 

३.१.५ कानूनी िशक्षा अध्ययन तथा भनार् भएका िव ाथीर्मा समावेिशतासम्बन्धी वतर्मान अवःथा  

अिहलेसम्म िऽभवुन िव िव ालय, पूवार् ल िव िव ालय र काठमाड  िव िव ालयमा ३ र ५ वष ःनातक 
(एलएल बी) र २ वष ःनातको र (एलएल एम) तहका साथै िव ावािरिधसम्मको कानून िवषयमा अध्ययन 
तथा अध्यापन भएको पाइन्छ। ती िवश ् विव ालय र १० जोड दईुका कलेज वा उच्च माध्यािमक 
िव ालयह मा भनार् भएका िव ाथीर्ह को िववरण यसूकार छन।्  

(अ) िऽभवुन िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्  याम्पस 

िऽभवुन िव िव ालय उच्च िशक्षाका लािग देशको सबैभन्दा परुानो र ठूलो िव िव ालय एवम ्राि य 
शैिक्षक संःथा हो। सरकारी ःवािमत्वमा स ािलत यस िव िव ालयको कानून संकाय अन्तगर्त ८ 
वटा आिंगक क्याम्पसह मा ३ वष एलएल िव, पाँच वष िवए एलएल िव, एलएल एम र िव ावािरिध 
सम्मको पढाई हनु्छ। यस िवश ् विव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह मा भनार् 
भएका िव ाथीर्को िववरण तािलका नं ९, १० र ११ मा उल्लेख गिरएको छ। 

तािलका नं ९ 

िऽभवुन िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क् याम्पसह मा एलएल एममा भनार् भएका 
िव ाथीर्को िववरण  

ब.सं कलेजको नाम दईु वष एलएल एम  तीन वष एलएल एम 

मिहला प ु ष जम्मा मिहला पु ष जम्मा 

१ नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौ ( वागमित ूदेश)

 

२०७५/०७६ 
२१

(४२%) 
२९

(५८%) 
५० 

(१००%) 
१७

(४९%) 
१८ 

(५१%) 
३५ 

(१००%) 

२०७४/०७५ 
२१

(४२%) 
२९

(५८%) 
५० 

(१००%) 
१९ 

(५४%) 
१६ 

(४६%) 
३५ 

(१००%) 
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३ 

२ नेशनल ल कलेज, लिलतपरु (वागमित ूदेश) 

२०७५/०७६ २७
(५४%) 

२३
(४६%) 

५०
(१००%) 

पढाई नहनेु 

२०७४/०७५ २२
(५४%) 

२८
(५६%) 

५०
(१००%) 

पढाई नहनेु 

तािलका नं १० 

िऽभवुन िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह मा तीन वष एलएल िव, पाचँ वष िवए 
एलएल िव मा भनार् भएका िव ाथीर्को िववरण  

ब.सं कलेजको नाम तीन वष एलएल िव पाचँ वष िवए एलएल िव 

मिहला प ु ष जम्मा मिहला पु ष जम्मा 

१ नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौ (बागमती  ूदेश) 

०७५/०७६ 
२५६८
(२४%) 

८२९५
(७६%)

१०८६३
(१००%)

७२
(७१%) 

२९
(२९%) 

१०१
(१००%)

०७४/०७५ 
२०४६
(२३%) 

६७८४
(७७%) 

८८३०
(१००%)

७२
(७१%) 

२९
(२९%) 

१०१
(१००%)

२ पथृ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा (गण्डकी ूदेश)

०७५/०७६ भनार् नभएको  
५०

(७१%)
२०

(२९%) 
७०

(१००%) 

०७४/०७५ 
१७५
(२८%) 

४४९
(७२%) 

६२४
(१००%)

४६
(६६%)

२४
(३४%) 

७०
(१००%) 

३ नेशनल ल कलेज, लिलतपरु (बागमती ूदेश)

०७५/०७६ पढाई नहनेु  
८८

(५३%)
७७ 

(४७%) 
१६५

(१००%) 

०७४/०७५ पढाई नहनेु 
७१

(६८%)
३४ 

(३२%) 
१०५

(१००%) 
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तािलका नं ११ 
िऽभवुन िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह मा तीन वष एलएल िव, मा भनार् 

भएका िव ाथीर्को िववरण  

ब.सं कलेजको नाम मिहला प ु ष जम्मा 

१ महेन्ि वहमुखुी क्याम्पस, बाकेँ (लिुम्बिन ूदेश)

 २०७५/०७६ भनार् नभएको

२०७४/०७५ २७२ (२३%) ९१६ (७७%) ११८८ (१००%) 

२ महेन्ि वहमुखुी क्याम्पस, सनुसरी (१ नं ूदेश)

 २०७५/०७६ भनार् नभएको

२०७४/०७५ ३११ (३१%) ७१० (६९%) १०१२ (१००%) 

३ महेन्ििवन्दे री वहमुखुी क्याम्पस, स री (२ नं ूदेश)

 २०७५/०७६ भनार् नभएको

२०७४/०७५ २६७ (१८%) ११८९ (८२%) १४५६ (१००%) 

४ बटुवल वहमुखुी क्याम्पस, पन्देही (लिुम्विन ूदेश)

 २०७५/०७६ भनार् नभएको

२०७४/०७५ १६३ (२७%) ४३८ (७३%) ६०१ (१००%) 

५ हिरखेतान क्याम्पस, पसार् (२ नं ूदेश) 

 २०७५/०७६ भनार् नभएको

२०७४/०७५ ७३ (२५%) २१४ (७५%) २८७ (१००%) 

ॐोत: िऽभवुन िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह  बाट िमित २०७६ माघ २१ 
मा ूा  जानकारी अनसुार 

(आ) पूवार् ल िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पस 

नेपालमा पयार्  शैिक्षक र गणुःतिरय िशक्षाको िवकासको लािग सन ्१९९३ मा ःथापना गिरएको 
पूवार् ल िव िव ालयमा कानून िवषयको उच्चःतरसम्म अध्यापन गराउने गिरएको छ। यस 
िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह मा भनार् भएका िव ाथीर्को िववरण 
तािलका नं १२ मा उल्लेख गिरएको छ। 
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तािलका नं १२ 

पूवार् ल िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह  पाचँ वष िवए एलएल िव र एलएल 
एम मा भनार् भएका िव ाथीर्को िववरण

ब.सं कलेजको नाम पाचँ वष िवए एलएल िव एलएल एम
मिहला प ु ष जम्मा मिहला पु ष जम्मा 

१ चबवितर् हबी एकेडेमी काठमाड (३ नं ूदेश)

२०७५/०७६ ५३
(५३%)

४७
(४७%)

१००
(१०0%)

२६
(२६%)

७३
(७४%)

९९
(१०0%)

२०७४/०७५ ५४
(५४%)

४६
(४७%)

१००
(१०0%)

३१
(३२%)

६७ 
(६८%)

९८ 
(१०0%)

२ ॄाइट िभजन कलेज काठमाड (३ नं ूदेश)
२०७५/०७६ ३५

(६०%)
२३

(४०%)
५८

(१०0%)
३

(२३%)
१०

(७७%)
१३

(१०0%)
२०७४/०७५ ३२

(६८%)
१५

(३२%)
४७

(१०0%)
४

(२४%)
१३

(७६%)
१७

(१०0%)
३ काठमाडौ ःकूल अफ ल, भक्तपरु (३ नं ूदेश) 

२०७५/०७६ १२८
(७८%)

३७
(२२%)

१६५
(१०0%)

२३
(५८%)

१७
(४२%)

४०
(१०0%)

२०७४/०७५ ११७
(४०%)

९२
(६0%)

२९५
(१०0%)

१७
(५८%)

१९
(४२%)

३६
(१०0%)

ॐोत: पूवार् ल िव िव ालय पिरक्षा िनयन्ऽण कायार्लयबाट िमित २०७६ माघ २१ गते ूा  जानकारी 
अनसुार  

(इ) काठमाड  िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह  
काठमाड  िव िव ालय सन ्१९९१ को िडसेम्बरमा ःथािपत यस िव िव ालयमा मानिवकी, व्यवःथापन, 
वािणज्य, िव ान, िचिकत्साशा , इिन्जिनयिर  र कानूनको पढाई हनुे गरेको छ। यस िव िव ालयले 
२०१३ देिख कानूनमा पाँच वष िविवएम एलएल िव शु  गरेको छ। यस िव िव ालयमा भनार् 
भएका िव ाथीर्को िववरण तािलका नं १३ मा उल्लेख गिरएको छ।
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तािलका नं १३ 

काठमाड  िव िव ालय अन्तगर्त सम्बन्धन ूा  तथा आिंगक क्याम्पसह  पाचँ वष िवए एलएल िव मा भनार् 
भएका िव ाथीर्को िववरण 

ब.सं कलेजको नाम पाचँ वष िवए एलएल िव 

मिहला पु ष जम्मा 
१ काठमाड  िवश ्विव ालय (३ नं ूदेश)

२०७५/०७६ ३४(७७%) १०(२३%) ४४(१००%) 
२०७४/०७५ ३४(७६%) ११(२४%) ४५(१००%) 

ॐोत: काठमाड  िव िव ालयको िमित २०७६ पषु २२ गते ूा  जानकारी अनसुार 

(ई) उच्च माध्यािमक िव ालयःतरमा कानून िवषयको अध्ययन तथा अध्यापन 

िशक्षा ऐन, २०२८ मा गिरएको आठ  संशोधनले उच्च माध्यिमक िशक्षा पिरषद्को खारेज गरी राि य 
परीक्षा बोडर् ःथापना गरेको र सो बोडर् माफर् त माध्यिमक िशक्षाको सम्बन्धमा व्यवःथापन तथा 
िनयमन गन व्यवःथा भएपिछ कानून िवषयमा अध्यापन गराउन े िव ालयको संख्या र कानून िवषय 
अध्ययन गन िव ाथीर्को संख्या समेत विृ  हुँदै गएको पाइन्छ। कानून िवषयको ूिवणता ूमाणपऽ 
तहको अध्ययनको अभावलाई केही हदसम्म पूितर् गन उ ेँ यले केही समयअिघ देिख माऽ राि य 
पिरक्षा वोडर्को सम्बन्धन ूा  केही कलेज वा उच्च माध्यािमक िव ालयह मा कानून िवषयको 
पिनअध्ययन अध्यापन हनुे गरेको पाइन्छ।हालसम्म कक्षा ११ र १२ मा कानून िवषय अध्यापन 
गराउन  ४५ वटा उच्च माध्यािमक िव ालयह ले अनमुित िलएका छन।् ती िव ालयमा भनार् भएका 
िव ाथीर्ह को िववरण तािलका नं १४ मा उल्लेख गिरएको छ। 

तािलका नं. १४ 
कलेज वा उच्च माध्यािमक िव ालयह मा कानून िवषयमा भनार् भएका िव ाथीर्ह को िववरण 

ब.सं. कोड िव ालयको नाम ठेगाना २०७५ २०७६ 
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१ 0544 ौी सत्यनारायण
सेकेण्डरी ःकुल (१ नं 
ूदेश) 

िवराटनगर,
मोरङ 

21 19 40 30 32 62 
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२ 2501 ौी नेशनल इिन्ःटच्यटु 
अफ साइन्स (बागमती 
ूदेश)

पाटन, 
लिलतपरु

2 4 6 ६ ७ १३

३ 2533 ौी काठमाण्डौ मोडेल
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश)

इमाडोल,

लिलतपरु
७ 24 31 ९ ३३ ४२

४ 3822 ौी िनमर्ल सेकेण्डरी
ःकुल(गण्डकी ूदेश)

वडागाउँ, तनहुँ 6 14 20 १५ २९ ४४

५ 8337 ौी प्यारागन ऐकेडेमी
सेकेण्डरी ःकुल (१ नं 
ूदेश) 

िवराटनगर, ३ 
मोरङ 

0 17 14 31 

६ 3474 ौी िसिट ःकुल अफ
िवरग  सेकेण्डरी 
ःकुल (२ नं ूदेश) 

िवरगञ् ज १३,

पसार् 
0 19 5 24 

७ 1778 ौी सव दय बोिडर्ङ
सेकेण्डरी ःकुल (२ नं 
ूदेश) 

जनकपरुधाम 
८ धनषुा 

0 4 6 10 

८ 3402 ौी हिर खेतान बहमुिुख 
क्याम्पस (२ नं ूदेश) 

िवरगञ् ज, पसार् 0 12 7 19 

९ 3432 ौी होिलल्याण्ड
इिङ्लस सेकेण्डरी 
ःकुल (२ नं ूदेश) 

ौीपरु,
िवरगञ्  ज, पसार् 

0 39 14 53 

१० 2418 ौी बनेपा िनःट
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश)

नयाँबःती
बनेपा 
काॅपेलाञ्  चोक 

0 9 17 26 

1१ 2550 ौी अक्सिॄज
इन्टरनेशनल सकेण्डरी 
ःकुल (बागमती ूदेश) 

लगनखेल,

लिलतपरु
0 0 9 9 

1२ 2623 ौी मोडर्न वोिडर्ङ
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

दिधकोट ७ 
भक्तपरु

९ २२ ३१ 15 27 42 

1३ 2646 ौी भक्तपरु िनःट मध्यपरु िठमी, 0 10 9 19 
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सेकेण्डरी ःकुल
(बागमती ूदेश) 

भक्तपरु 

1४ 2732 ौी ानकुञ् ज आविशय
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

रवीभवन
काठमाण्डौ 

१३ २१ ३४ 8 15 23 

1५ 2750 ौी जेिभयर इन्टरनेशन
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

कालोपलु, 

काठमाण्डौ 
0 2 7 9 

1६ 2764 ौी िहमालय इिङ्लस
बोिडर्ङ सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

कोटेश ् वर
काठमाण्डौ 

0 8 17 25 

1७ 2765 ौी अ िणमा सेकेण्डरी
ःकुल (बागमती ूदेश) 

बौ , 

काठमाण्डौ 
0 7 13 20 

1८ 2791 ौी एिक्टभ एकेडेमी
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

बसनु्धरा, 
काठमाण्डौ 

0 7 22 29 

1९ 3016 ौी धािदङ वोिडर्ङ 
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

धािदङबेसी, 
धािदङ 

0 18 15 33 

२० 3058 ौी एडभान्स एकेडेमी
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

िनलकण्ठ ३, 

धािदङ 
0 17 24 41 

2१ ३१२० ौी िस ाथर् सेकेण्डरी
ःकुल (बागमती ूदेश) 

हेटौडा, 
मकवानपरु 

0 14 49 63 

2२ 7615 ौी नवोिदत िव ाकुञ् ज
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

म्हेपी, 
काठमाण्डौ 

0 9 12 21 

2३ 7644 ौी नेपालय एडकेुशन
फाउण्डेशन सेकेण्डरी 
ःकुल (बागमती ूदेश) 

कल ी, 
काठमाण्डौ 

0 10 १8 २8 

2४ 7652 ौी काठमाण्डौ ःकुल
अफ सेन्शल ःटेट 
(बागमती ूदेश) 

सोल्टीमोड, 

कालीमािट 
काठमाण्डौ 

0 21 38 59 
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2५ 7690 ौी बढुािनलकण्ठ
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

नारायणःथान,

काठमाण्डौ 
0 4 8 12 

2६ 7738 ौी पुं पलाल मेमोिरयल 
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

कपन,

काठमाण्डौ 
0 12 13 25 

2७ 7751 ौी कामना
इन्टरनेशनल सेकेण्डरी 
ःकुल (बागमती ूदेश) 

ढु ेधारा,
काठमाण्डौ 

0 11 20 31 

2८ 7779 ौी महेन्ि राि य
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

बालवुाटार,
काठमाण्डौ 

0 7 11 18 

2९ 7798 ौी ॑ृत ऐकेडेमी
सेकेण्डरी ःकुल 
(बागमती ूदेश) 

बालाज,ु

काठमाण्डौ 
२४ ५० ७४ 32 59 91 

३० 7829 ौी िरभेयरा
इन्टरनेशनल सेकेण्डरी 
ःकुल (बागमती ूदेश) 

मैजवुहाल,

चाविहल,

काठमाण्डौ 

0 9 14 23 

3१ 7845 ौी जगुल इिङ्लस
िमिडयम सेकेण्डरी 
ःकुल (बागमती ूदेश) 

कपन,

काठमाण्डौ 
0 10 32 42 

32 4442 ौी िलिमठाना सेकेण्डरी 
ःकुल 
(गण्डकी ूदेश)

फलेवास ७ 
िलिमठाना, पवर्त 

0 7 4 11 

33 4508 ौी अमतृ आदशर्
सेकेण्डरी ःकुल 
(गण्डकी ूदेश) 

महेन्िपथ,

बाग्लङु
0 2 3 5 

34 5668 ौी िहमाल एकेडेमी
(लिुम्बनी ूदेश) 

तलु्सीपरु ६
दाङ 

0 21 30 51 

35 5718 ौी धमबोझी सेकेण्डरी
ःकुल 
(लिुम्बनी ूदेश)

नेपालग ,

वाँके
५ २ ७ 13 11 24 

3६ 4808 ौी महाकवी देवकोटा सनुवल, 0 27 23 50 
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सेकेण्डरी ःकुल
(लिुम्बनी ूदेश) 

नवलपरासी

3७ 4919 ौी अन ्नपणुर् सेकेण्डरी
ःकुल (लिुम्बनी ूदेश) 

बटुवल, 

पन्देही 
११ १६ २७ 15 13 28 

3८ 4947 ौी कािलका मानव ान
सेकेण्डरी ःकुल 
(लिुम्बनी ूदेश) 

बटुवल, 

पन्देही 
२९ ४१ ७० 15 44 59 

३९ 4966 ौी शािन्त नमनुा
सेकेण्डरी ःकुल 
(लिुम्बनी ूदेश) 

मणीमाम
आनन्दवन 

७ २३ ३० 20 36 56 

4० 8411 ौी जनकल्याण
सेकेण्डरी ःकुल 
(लिुम्बनी ूदेश) 

सैनामैना, ६
पन्देही 

१० २० ३० 11 32 43 

4१ 8425 ौी पािमर इन्टरनेशनल
ऐकेडेमी (लिुम्बनी 
ूदेश) 

ितलो मा, २
पन्देही 

0 2 4 6 

4२ 5444 ौी न्यु मनुलाईट
सेकेण्डरी ःकुल 
(कणार्ली ूदेश) 

मसुीकोट, 

कुम 
0 6 9 15 

4३ 5968 ौी पिव्लक ऐकेडेमी
(कणार्ली ूदेश) 

िवरेन्िनगर 2 
सखुत 

0 15 18 33 

4४ 5969 ौी एडभान्स
डव्ल.ुइ.एम. सेकेण्डरी 
ःकुल (कणार्ली ूदेश) 

िवरेन्िनगर 3 
सखुत 

0 34 52 86 

4५ 5971 ौी िस पाईला इ.एम. 
सेकेण्डरी ःकुल 
(कणार्ली ूदेश) 

िवरेन्िनगर
10 सखुत 

0 18 28 46 

जम्मा १४४ 2५६ ४०० 5९७ ९१३ १५१०  

ॐोत: राि य पिरक्षा बोडर्को २०७६ माघ ८ गते ईमेल माफर् त ूा  जानकारी अनसुार 
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३.२ न्यायपािलकालाई लैि क तथा सामािजक समावेशी बनाउनको लािग रहेका 
अवरोधह  

न्यायपािलकालाई लैि क तथा सामािजक पमा समावेशी बनाउनको लािग मािथका पिरच्छेदमा उल्लेिखत 
वःतिुःथित, िव मान नीितह  तथा कायार्न्वयनको अवःथा समेतको िव षेण र मूल्या नका आधारमा केही 
अवरोधक तत्वह को िव मानता समेत देिखन आएको छ। 

राि य न्याियक ूित ानबाट सन ् २०१३ मा न्यायपािलकामा लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणको अवःथाको िवंलेषणात्मक अध्ययनले न्यायपािलकालाई लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणयकु्त बनाउनको लािग आवँयक नीितगत व्यवःथाको साथै संःथागत, ूणालीगत, ूिबयागत 
सधुार गनुर्पन, त्यःतो सधुार कानून अध्ययन अध्यापन, कानून व्यवसाय न्याय सेवा तथा न्यायपािलका 
समेतमा हनुपुन िनचोडसिहतको सझुाव पेश गरेको छ। 

उक्त अध्ययनले न्यायपािलकालाई लैि क पमा समान तथा सामािजक पमा समावेशी बनाउनको लािग 
पिहचान गरेका कानूनी, ूिबयागत, संःथागत तथा सामािजक अवरोधह का सम्बन्धमा संक्षेपमा देहाय 
बमोिजम उल्लेख गिरएको छ:-

३.२.१ कानूनको िशक्षा ूाि मा रहेका अवरोधह
कानूनी िशक्षाको महत्व र कानूनको अध्ययनबाट ूा  हनु सक्न ेअवसरबारे िव ाथीर् तथा अिभभावकलाई 
पयार्  जानकारी गराउन नसकेको कारण कानून िवषय अध्ययन गनर्को लािग मिहला तथा लिक्षत वगर्लाई 
आकषर्ण गनर् सिकएको छैन। िव ालयःतरमा कानूनको आधारभतू िवषयमा समेत जानकारी िदन ेपा बम 
रहेको छैन।

कानून िवषयको अध्ययन खिचर्लो रहेको, अन्य कुनै िवषयमा ःनातक गरेपिछ माऽ कानूनको ःनातक तहमा 
भनार् हनु पाउन ेर सो ःतरको अध्ययन गनर् कम्तीमा ३ वषर् अविध लाग्न ेअवःथा पिन अवरोधको पमा 
रहेको छ। सीिमत कलेज तथा िव िव ालयमा माऽ अध्यापन हनु ेभएकाले ःथानीय पमा कानून िवषय 
अध्ययन गन अवसर उपलब्ध नहनु ुतथा शलु्क तलुनात्मक पमा अन्य संकाय भन्दा बढी भएको कारण 
थप खचर् गनुर्पन भएकाले लिक्षत वगर्को यस िवषयमा आकषर्ण हनु सकेको छैन। त्यसैगरी यस िवषयमा 
अध्ययन गनर् चाहन ेलिक्षत वगर्का िव ाथीर्लाई आरक्षण र पयार्  छाऽविृ  उपलब्ध हनु सकेको छैन। 
त्यसैगरी कानूनको पा   यबमले नै गहन अध्ययन तथा िव षेणको माग गदर्छ। यसको लािग थप िमिहनेत 
तथा पा   य साममीमा लगानी गदार् बढी खिचर्लो हनुे भई अध्ययनलाई िनरन्तरता िदन किठनाई आउन े
अवःथा रहन्छ।
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परम्परावादी सामािजक मान्यता कारणबाट पिन कानून अध्ययनमा मिहलाको संख्या बढाउन अवरोध रहेको 
छ। आफ्नो परम्परागत पेश व्यवसायमा आकिषर्त हनु ेसामािजक ूचलन, मिहलालाई अध्ययनको लािग 
बािहर पठाउन नचाहन े स च यसको अक  सामािजक अवरोध हो।य पी यी अवरोधका बावजदु पिन 
हालका शैिक्षक वषर्ह मा मिहला िव ाथीर्को संख्यामा बिृ  भएको पाईन्छ ।   

३.२.२ सेवा ूवेशमा रहेका अवरोधह  

सेवा ूवेशको लािग कानूनी तथा ूिबयागत अवरोधह  रहेका छन।् सेवा ूवेशको लािग िलईन े
ूितयोिगतात्मक परीक्षा िनि त ःथानमा माऽ िलईन े व्यवःथा भएकाले आिथर्क अवःथा कमजोर भएको 
लिक्षत वगर्को उम्मेदवारले त्यःतो ूितयोिगतात्मक परीक्षामा भाग िलनको लािग किठनाई हनु ेगरेको छ। 
परीक्षाको लािग पूवर् तयारी कक्षा, त्यसको लािग लाग्न ेअविध र खचर्को कारणबाट पिन लिक्षत वगर्का 
ूितःपधीर् उम्मेदवार आकिषर्त हनु सकेका छैनन।् 

संरक्षणात्मक उपायको कायार्न्वयनको कमी यस क्षेऽको अक  अवरोध रहेको छ।केिह वषर् यताबाट न्याय 
सेवाको राजपऽाि त तिृतय ौेणी अिधकृतको सेवा ूवेश पिरक्षामा ूारिम्भक पऽको पिरक्षा हटाईए पिन 
न्याय सेवाको लिक्षत वगर्को लािग सरुिक्षत गरेको आरिक्षत तथा समावेशी सवै पदह मा पूितर् हनु नसकेको 
अवःथा छ। त्यसैगरी सेवामा ूवेश गरेका व्यिक्तको लािग पिन लैि क तथा सामािजक पमा समावशेी 
मैऽी एवम ्सरुिक्षत वातावरणको सजृना हनु सकेको छैन। सेवा ूवेश गरेका मिहला तथा लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तलाई व्यावसाियकता िवकासको लािग तािलमको व्यवःथा रहेको छैन। 

३.२.३  न्यायाधीश िनयिुक्तमा रहेका अवरोधह  

न्यायाधीशको िनयिुक्तलाई समावेशी बनाउन े नीित भए पिन िनजामित सेवामा जःतो पद आरक्षण गन 
व्यवःथा गरी अवलम्बन गिरएको छैन। वतर्मान सामािजक, आिथर्क सन्दर्भको कारणबाट पिन मिहला तथा 
लिक्षत वगर्को न्यायाधीश िनयिुक्तमा अवरोधह  रहेका छन।् 

३.२.४ कानून व्यवसायको के्षऽमा रहेका अवरोधह  

कानून व्यवसायलाई पेशाको पमा शु वात गनर् लगानीको आवँयकता पन र सोको व्यवःथापन गन 
िवषय पिन समःयाको पमा रहेको छ। यसको लािग अक  कानून व्यवसायीको फमर्मा अभ्यास गन वा 
आफै ल फमर् खोलेर पेशा गन भ े िवकल्प रहेको हनु्छ। आफ्नै ल फमर् खोल्ने अवःथामा त्यसको लािग 
लाग्ने खचर् तथा अ को फमर्मा काम गदार् जीवनयापनको लािग लाग्ने आवँयक खचर्को व्यवःथा गनर् 
समःया भई पेशालाई िनरन्तरता िदन किठनाई महससु गन गरेको देिखएको छ। 



52 | न्यायपािलकाको लि क समानता र सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीित

त्यसैगरी मिहला तथा लिक्षत वगर्का िव ाथीर्ले िशक्षा ूा  गरी सकेपिछ आफूलाई ूितंपधीर् बनाउन तथा 
आफ्नो सक्षमताूित िव ास बढाउन े अवसर नपाउँन,ु व्यवसायमा आउन उत्ूिेरत नहनु,ु पहुँच तथा 
सम्पकर् को कमीको अनभुिूत अक  अवरोध रहेको छ। 

मिहलाको लािग सामािजक पमा थप चनुौितह  रहेका छन।् साझँ िबहान पिन पेशाको काममा खिटनपुन,

घर बािहर जानपुन हनु्छ। यो काम आफ्नो घरायसी तथा पािरवािरक कामको अितिरक्त गनुर्पन 
हनु्छ।यसरी मिहलाको कामको बोझ बढी हनु ुतथा कितपय अवःथामा पिरवारबाट सहयोग ूा  नहनु ुपिन 
अवरोधको पमा रहेको छ। मिहला तथा लिक्षत वगर्का नवोिदत कानून व्यवसायीह लाई ःवयं कानून 
व्यवसायको क्षऽे र ईजलासबाट समेत वािञ्छत पमा ूोत्सािहत गनर् सिकएको देिखँदैन। 

३.३ मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तको विृ  िवकास तथा सेवामा िनरन्तरताका केही 
अवरोध एवम ्व्यवधानह  

न्यायपािलकामा मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तको विृ  िवकास तथा सेवामा िनरन्तर िटकाई राख्न पिन 
केही अवरोध एवम ्व्यवधानह  अझै िव मान छन।्मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तह  पिन बढुवाको 
लािग भौगोिलक क्षेऽ बापतको अंक आजर्नका लािग दगुर्म जानपुन अपिरहायर्ता, वैदेिशक तथा ःवदेशी 
अध्ययन तथा अवलोकनमा न्यून अवसर, नीित िनमार्ण अथार्त नेततृ्व बहन गन ठाँउमा न्यून ूितिनिधत्व र 
कायर्ःथलमा मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तको लािग उपयकु्त भौितक संरचनाको अभाव लगायतका 
अवरोधले पिन मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तको विृ  िवकास तथा सेवामा िनरन्तर िटकाई राख्न पिन 
त्यितकै चनुौित रहेको पाइन्छ। यसले पेशामा आउन चाहने कानून व्यवसायी र पेशामा िनरन्तरताको लािग 
अनकूुल वातावरणको सजृना हनु सकेको छैन। यसका लािग सम्बिन्धत सरोकारवाला िनकायसँग समन्वय 
गरी अल्पकालीन र दीघर्कालीन नीित तजुर्मा गरी लागू गनुर्पन देिखन्छ। 

३.४ रणनीितको आवँयकता 
नेपालको संिवधानले िलएको सबै वगीर्य, जातीय, क्षेऽीय, भािषक, धािमर्क, लैि क िवभेद र सबै ूकारका 
जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आिथर्क समानता, समिृ  र सामािजक न्याय सिुनि त गनर् समानपुाितक 
समावेशी र सहभािगतामूलक िस ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको िनमार्ण गन संकल्पलाई पूरा गनर् 
न्यायपािलकालाई लैि क पमा समान तथा सामािजक पमा समावेशी बनाउन े रणनीितको आवँयकता 
रहेको छ। 

नेपालले िविभ  समयमा गरेका महासिन्ध, अन्तरार्ि य ूित ापऽ, रा  संघीय सिमितह का िनंकषर् र 
सझुाव, घोषणापऽ एवम ्कायर् योजना समेतबाट सिृजत नेपालको दाियत्व एवम ्ूितव तालाई कायार्न्वयन 
गरी अन्तरार्ि य मञ्  चमा नपेालको न्यायपािलकालाई लैि क समानता र सामािजक समावेशीकरणको 
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ि कोणबाट संवेदनशील न्यायपािलकाको पमा ःथािपत गनर् यो रणनीितको िनमार्ण गनुर्पन आवँयक 
रहेको छ। 

त्यसैगरी राज्यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानपुाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभागी हनुे, 
िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी र सामािजक सरुक्षामा सकारात्मक िवभेदका आधारमा िवशेष व्यवःथा गन, 

मिहलाको मौिलक हकको कायार्न्वयन गनर् राज्यका सबै िनकायमा समानपुाितक समावेशी िस ान्तको 
आधारमा सहभागी हनु ेदिलतको हक तथा समावेशी िस ान्तका आधारमा राज्यको िनकायमा सहभागी हनु 
पाउन े लगायत लिक्षत वगर्को हकको सिुनश ् िचतता माफर् त नेपालको न्यायपािलकालाई समावेशी तथा 
िविवधतायकु्त बनाई न्यायपािलकाूितको जनआःथा अिभविृ  गनर् समेत ूःततु रणनीितबाट सहयोग पगु्ने 
देिखन्छ।  

३.५ रणनीितको उ ेँ य तथा लआयह   

उ ेँ य : न्यायपािलका र न्याय सेवामा मिहला तथा लिक्षतवगर्को उिचत ूितिनिधत्व र सहभािगता माफर् त 
लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सिुनि त गन। 

लआयह   

लआय १: कानूनी िशक्षा ूाि मा मिहला तथा लिक्षत वगर्को पहुँच अिभविृ  गन, 

लआय २: न्यायपािलका र न्याय सेवामा मिहला तथा लिक्षत वगर्को साथर्क र सारभतू ूितिनिधत्व सिुनि त 
गन, 

लआय ३: न्यायपािलका र न्याियक सेवामा रहेका मिहला तथा लिक्षत वगर्को क्षमता अिभविृ  एवम ्सेवाको 
िनरन्तरताको लािग अनकूुल वातावरण तयार गन, 

३.६ लआय ूाि को लािग अवलम्बन गिरने रणनीितह  

न्यायपािलकालाई लैि क पमा समान तथा सामािजक पमा समावेशी बनाउनको लािग िलईएको 
उिल्लिखत लआय ूाि को लािग देहायबमोिजमका रणनीितह  अवलम्बन गिरनेछ:  
 

लआय १ : कानूनी िशक्षा ूाि मा मिहला तथा लिक्षत वगर्को पहुँच अिभविृ  गन, 

रणनीित १:  मिहला तथा लिक्षत वगर्लाई कानून िवषयको अध्ययन गनर् अिभूिेरत गन, 

रणनीित २:  माध्यिमक तह (११ र १२ कक्षा) देिख नै कानून िशक्षा अध्ययनको लािग मिहला तथा लिक्षत 
वगर्लाई अवसर ूदान गनर् िव ालय, कलेज र िवश ् व िव ालयह सँग सहकायर् गन, 

रणनीित ३:  कानून िशक्षा अध्ययनको लािग मिहला तथा लिक्षत वगर्को व्यिक्त भनार्का लािग िनि त िसट 
संख्या सरुिक्षत गनर् िव ालय, कलेज र िवश ् व िव ालयह सँग समन्वय गन, 
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रणनीित ४:  कानून िशक्षा अध्ययन गन िवप  मिहला तथा लिक्षत वगर्का िव ाथीर्ह को लािग छाऽविृ  तथा 
सहिुलयतपूणर् शैिक्षक कजार् लगायतको व्यवःथाका लािग पहल गन,

रणनीित ५:  कानून िशक्षा अध्ययन गन िव ाथीर्ह को लािग अदालत, न्याियक िनकाय तथा सम्ब  अन्य 
िनकायमा अभ्यास विृ  (इन्टनर्िसप) गन कायर्लाइ थप ूभावकारी बनाउने,

रणनीित ६:  मिहला तथा लिक्षत वगर्को लािग िविभ  ूितंपधार्त्मक परीक्षालाई लिक्षत गरी तयारी कक्षाको 
स ालन गन,

रणनीित ७:  अदालतमा िरक्त हनेु न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्तको लािग योग्यता पगेुका संभािवत इच्छुक 
मिहला तथा लिक्षत वगर्का अिधकृत, कानून व्यवसायी, कानून र न्यायको क्षेऽमा कायर्रत 
व्यिक्तह को अिभलेख तयार गन,

लआय २:  न्यायपािलका र न्याय सेवामा मिहला तथा लिक्षत वगर्को साथर्क र सारभतू ूितिनिधत्व सिुनि त गन,

रणनीित १: सव च्च अदालत र उच्च अदालतमा कम्तीमा पचास ूितशत न्यायाधीशको पदमा मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का व्यिक्तह मध्येबाट िनयिुक्त गन नीित अवलम्बन गन,

रणनीित २:  िजल्ला अदालतमा कम्तीमा पचास ूितशत न्यायाधीशको पदमा मिहला तथा लिक्षत वगर्का 
योग्यता पगेुका व्यिक्तह  िनयिुक्त गन नीित अवलम्बन गन,

रणनीित ३:  नेपालको संिवधानको धारा १५२ बमोिजमका िविश ीकृत अदालत, न्याियक िनकाय वा 
न्यायािधकरण जःता न्याियक िनकायमा रहने सदःयह मा मिहला तथा लिक्षत वगर्को ूितिनिधत्व 
गराउने नीित अवलम्बन गन,

रणनीित ४:  नेपाल न्याय सेवामा खलुा ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु िरक्त पदमध्ये पैतालीस ूितशत पदमा मिहला 
तथा लिक्षत वगर्को ूितिनिधत्वका लािग उपयकु्त नीित अवलम्बन गन,

रणनीित ५:  वैतिनक कानून व्यवसायी तथा िजल्ला कानूनी सहायता सिमितमा रहने अिधवक्ताको िनयिुक्तलाई 
लैि कमैऽी तथा समावेशी बनाउन उपयकु्त नीित अवलम्बन गन,

लआय ३:  न्यायपािलका र न्याियक सेवामा रहेका मिहला तथा लिक्षत वगर्को क्षमता अिभविृ  एवम ् सेवाको 
िनरन्तरताको लािग अनकूुल वातावरण तयार गन 

रणनीित १:  विृ  िवकासलाई सहज एवम ्ूभावकारी बनाउन मिहला तथा लिक्षत वगर्को क्षमता अिभविृ का 
कायर्बमह  स ालन गन नीित अवलम्बन गन,

रणनीित २:  न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्त हनेु मिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तह का लािग कानून, न्याय 
तथा नेततृ्व िवकास सम्बन्धी कायर्बमह  स ालन गन,

रणनीित ३:  ःवदेशी तथा वैदेिशक अध्ययन, अवलोकन ॅमण, तािलम लगायतका अवसरमा मनोनयन गदार् 
मिहला तथा लिक्षत वगर्को सहभािगतालाई सिुनि त गन,

रणनीित ४:  न्यायपािलका तथा न्याय क्षेऽको योजना, नीित, कायर्बम तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा 
मूल्या न गदार् मिहला तथा लिक्षत वगर्को अथर्पूणर् सहभािगतालाई सिुनि त गन,



न्यायपािलकाको लि क समानता र सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीित | 55 

 

रणनीित ५:  न्यायपािलका र न्याय क्षेऽमा कायर्रत मिहला तथा लिक्षत वगर्को सशिक्तकरणका लािग 
ूभावकारी स ाल र सूचना ूणालीको ःथापना गन, 

रणनीित ६: न्यायपािलका र न्याय सेवामा कायर्रत मिहला तथा लिक्षत वगर्को व्यिक्तह लाई सेवा वा 
व्यवसायको िनरन्तरताको लािग अनकूुल वातावरण तयार गन। 



पिरच्छेद  –  चार 
लैि क समानता र सामािजक समावेशीकरण रणनीित कायार्न्वयनसम्बन्धी कायर्योजना 

४.१  रणनीित कायार्न्वयनसम्बन्धी कायर्योजना 
न्यायपािलकाको लैि क समानता तथा समावशेीकरणसम्बन्धी रणनीितको कायार्न्वयनको िजम्मेवार िनकाय,

सहयोगी िनकाय तथा कायार्न्वयन गनुर्पन अविध िनधार्रण गिरएको छ।कितपय िबयाकलापह  िनरन्तर 
पमा गनुर्पन ूकृितका रहेका छन।् तत्काल कायार्न्वयन गनर् सिकन े ूकृितका रणनीित तथा त्यस 
अन्तर्गतका िबयाकलापह लाई अविध तोकी कायर्योजनामा ूःताव गिरएको छ। कायार्न्वयनको तयारी र 
कायर्बमको ूकृितको आधारसमेतलाई िवचार गरी कायार्न्वयनको अविध ूःताव गिरएको छ।

न्यायपािलकाको लैि क समानता तथा समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीितले िलएका लआय ूाि को लािग 
िनधार्िरत रणनीितह को कायार्न्वयनको लािग मखु्य िजम्मेवार िनकाय, सहयोगी िनकाय, सूचक तथा समय 
सीमा सिहतको कायर्योजना देहायबमोिजम ूःततु गिरएको छ।

लआय १ : कानूनी िशक्षा ूाि मा मिहला तथा लिक्षत वगर्को पहुँच अिभविृ  गन
रणनीित १: मिहला तथा लिक्षत वगर्लाई कानून िवषयको अध्ययन गनर् अिभूिेरत गन

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक

अपेिक्षत 
नितजा

१ कानून िवषयको 
अध्ययनबाट ूा  हनेु 
अवसरबारे िव ालयःतरमा 
जनकारीमूलक कायर्बम 
स ालन गन। 

सव च्च अदालत,

उच्च तथा िजल्ला 
अदालतह ,

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
अथर् 
मन्ऽालय,

िशक्षा, 
िव ान तथा 
ूिविध  
मन्ऽालय

िनरन्तर वािषर्क
पमा 
स ालन 
हनेु 
कायर्बमको 
संख्या

कानून 
अध्ययन 
गनर् मिहला 
तथा लिक्षत 
वगर्का 
िव ाथीर्ह  
अिभूिेरत 
हनेु।

२ कक्षा ९ र १० को
पा बममा कानून र 
न्यायसम्बन्धी आधारभतू 

सव च्च अदालत
कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 

िशक्षा,
िव ान तथा 
ूिविध  

२०७९
साल मंिसर 
मसान्तसम्म

पा बममा 
समावेश 
गन 

कक्षा ९ र 
१० को 
पा बममा 
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जानकारीमूलक पा बम
समावेश गनर् समन्वय गन 

मन्ऽालय मन्ऽालय िवषयवःत ु
िनधार्रण

कानून र 
न्यायको 
िवषय 
समावेश 
भएको 
हनेु।

रणनीित २: माध्यिमक तह (११ र १२ कक्षा) देिख नै कानून िशक्षा अध्ययनको लािग मिहला तथा लिक्षत 
वगर्लाई अवसर ूदान गनर् िव ालय, कलेज र िव िव ालयह सगँ सहकायर् गन

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक

अपेिक्षत 
नितजा

१ ूत्येक ूदेशमा कम्तीमा
दशवटा िव ालयमा 
कानून िवषयको अध्ययन 
अध्यापन हनेु व्यवःथाका 
लािग थप िव ालयह को 
संभाव्यता अध्ययन गनर् 
समन्वय गन 

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 

िशक्षा,
िव ान तथा 
ूिविध  
मन्ऽालय 
ूदेश 
सरकारको 
कानून 
मन्ऽालय,

ःथानीय तह 

२०८०
साल पषु
मसान्त 
सम्म 

संभाव्यता 
अध्ययन 
ूितवेदन 

थप 
िव ालयह
मा कानून 
िवषयको 
अध्ययन 
अध्यापन 
शु  भएको 
हनेु। 

२ मिहला तथा लिक्षत
वगर्लाई ि गत गरी ११ 
र १२ कक्षाको कानून 
िवषयको पा बम 
पिरमाजर्न तथा सधुार गनर् 
सहजीकरण गन। 

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

सव च्च अदालत,

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय

िशक्षा,
िव ान तथा 
ूिविध  
मन्ऽालय

२०७९
साल पषु
मसान्त 
सम्म

पा बम 
पिरमाजर्नका 
लािग 
समन्वय 
बैठक र 
छलफल

पा बम 
तयार भएको 
हनेु।

३ कानूनमा ःनातक तह
अध्ययन गनर् चाहने 
िव ाथीर्ह लाई लिक्षत 
गरी ूत्येक ूदेशमा 
कम्तीमा २ वटा 

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 
सव च्च अदालत, 
महान्यायािधवक्तको 

िशक्षा,
िव ान तथा 
ूिविध  
मन्ऽालय,

ूदेश 

२०८०
साल 
आषाढ 
मसान्त 
सम्म 

समन्वय 
बैठक 

कानून 
िवषयको 
अध्ययन 
अध्यापनका 
लािग 
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कलेजमा अध्ययन
अध्यापन हनेु व्यवःथाका 
लािग सहजीकरण गन। 

कायार्लय सरकारको
कानून 
मन्ऽालय 

कलेजको 
पिहचान 
हनेु। 

४ कानूनमा ःनातको र तह
अध्ययन गनर् चाहने 
िव ाथीर्ह को लािग 
ूत्येक ूदेशमा कम्तीमा 
एक िव िव ालय वा 
अन्तगर्तको कलेजमा 
अध्ययन अध्यापन हनेु 
व्यवःथाका लािग 
सहजीकरण गन।  

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 
सव च्च अदालत, 
महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय 

िशक्षा,
िव ान तथा 
ूिविध  
मन्ऽालय, 
िव िव ालय 
अनदुान 
आयोग,

सम्बिन्धत 
िव िव ालय

२०८१
साल 
आषाढ 
मसान्त 
सम्म  

समन्वय 
बैठक 

कानून 
िवषयको 
अध्ययन 
अध्यापनका 
लािग 
िव िव ालय 
वा कलेजको 
पिहचान 
हनेु। 

५ ूत्येक ूदेशमा कम्तीमा
एउटा कानून पःुतकालय 
ःथापना गनर्को लािग 
पहल गन। 

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 

सव च्च
अदालत, 
िशक्षा, 
िव ान तथा 
ूिविध  
मन्ऽालय,

ूदेश 
सरकार,
केन्िीय 
कानून 
पःुतकालय 

२०८२
साल 
ौावण 
मसान्त 
सम्म  

पऽाचार, 
समन्वय 
बैठक, 
िनणर्य 

पःुतकालय 
ःथापना 
भएको हनेु। 

रणनीित ३: कानून िशक्षा अध्ययनको लािग मिहला तथा लिक्षत वगर्को व्यिक्त भनार्का लािग िनि त िसट 
संख्या सरुिक्षत गनर् िव ालय, कलेज र िव िव ालयह सगँ समन्वय गन 

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक

अपेिक्षत 
नितजा

१ कानून िवषयको अध्यापन
गन िव ालय, कलेज, 
िव िव ालयमा कम्तीमा 

िशक्षा, िव ान तथा 
ूिविध  मन्ऽालय 

सव च्च
अदालत,

िशक्षा 

२०७९
साल भाि 
मसान्तसम्म

समन्वय 
सम्बन्धी 
बैठक 

समन्वय 
भएको हनेु। 
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पचास ूितशत िसट
मिहला तथा लिक्षत 
वगर्लाई उपलव्ध गराउन 
समन्वय गन। 

मन्ऽालय, 

महान्यायािध- 
वक्ताको 
कायार्लय, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय 

२ मिहला तथा लिक्षत
वगर्लाई भनार्मा कम्तीमा 
पचास ूितशत िसट 
उपलव्ध गराउन नीित 
िनमार्ण गन। 

िशक्षा, िव ान तथा
ूिविध  मन्ऽालय, 
ूदेश िशक्षा 
मन्ऽालय 

िव िव ालय
अनदुान 
आयोग, 

सम्बिन्धत 
िव िव ालय 

२०७९
साल मंिसर 
मसान्तसम्म 

िनणर्य, नीित िसट सरुिक्षत 
भएको हनेु। 
 

 

रणनीित ४ : कानून िशक्षा अध्ययन गन िवप  मिहला तथा लिक्षत वगर्का िव ाथीर्ह को लािग छाऽविृ  
तथा सहिुलयतपूणर् शैिक्षक कजार् लगायतको व्यवःथाका लािग पहल गन  

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय
सीमा 

कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

1 कानून िशक्षा अध्ययन
गन िवप  मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
िव ाथीर्ह को लािग 
िनि त संख्या तोकी सबै 

तहको अध्ययनमा 
छाऽबिृ को व्यवःथा गनर् 
समन्वय र सहजीकरण 
गन।  

सव च्च अदालत,  
कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय  

अथर्
मन्ऽालय, 
िशक्षा 
मन्ऽालय, 

िव िव ालय 
अनदुान 
आयोग  

िनरन्तर छाऽविृ को 
लािग 
समन्वय 
बैठक  

छाऽविृ  
उपलब्ध 
भएको हनेु। 

2 कानून िशक्षा अध्ययन
गन िवप  मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
िव ाथीर्ह लाई सहिुलयत 

सव च्च अदालत, 

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय, 

सम्बिन्धत 

अथर्
मन्ऽालय, 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 

िनरन्तर शैिक्षक 
कजार्को 
व्यवःथा  

कानूनी 
िशक्षा 
अध्यनको 
लािग  
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पूणर् शैिक्षक कजार्को
लािग सहजीकरण गन। 

िव िव ालय
कलेजह  

मािमला
मन्ऽालय,

नेपाल रा  
बक,

िशक्षा, िव ान 
तथा ूिविध  
मन्ऽालय,

बक तथा 
िव ीय संःथा 

ूोत्सािहत 
हनेु। 

3 छाऽविृ मा अध्ययन गन
िव ाथीर्सँग न्याय र 
कानूनको के्षऽमा 
नेपालमा नै काम गन 
कबिुलयतनामा गन। 

सम्बिन्धत
िव िव ालय 
कलेजह

िशक्षा
मन्ऽाल 
िशक्षा, िव ान 
तथा ूिविध  
मन्ऽालय,

िव िव ालय,

िव िव ालय 
अनदुान 
आयोग 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय 

िनरन्तर कबिुलयत- 
नामा  

कानून र 
न्यायको 
के्षऽमा 
िवप  
मिहला र 
लक्षीत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

४ मिहला तथा लिक्षत
वगर्का िव ाथीर्को लािग 
छाऽावासको संभाव्यता 
अध्ययन गरी सिुवधा 
उपलब्ध गराउन 
आवँयक सहजीकरण 
गन। 

सव च्च अदालत,

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय  

अथर्
मन्ऽालय, 
िशक्षा, िव ान 
तथा ूिविध  
मन्ऽालय,

िव िव ालय 
अनदुान 
आयोग,

सम्बिन्धत 
शैिक्षक संःथा 

िनरन्तर संभाव्यता 
अध्ययन 
ूितवेदन / 
छाऽावास 
उपलब्धता 

छाऽावासको 
सिुवधा 
उपलब्ध 
गराउने नीित 
लागू भएको 
हनेु। 
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रणनीित ५: कानून िशक्षा अध्ययन गन िव ाथीर्ह को लािग अदालत, न्याियक िनकाय तथा सम्ब  अन्य 
िनकायमा अभ्यास विृ  (इन्टनर्िसप) गन कायर्लाइ थप ूभावकारी बनाउन े

ब.सं िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

1 कानून िशक्षा
अध्ययन गन 
िव ाथीर्ह का लािग 
अदालत, न्याियक 
िनकाय तथा सम्ब  
अन्य िनकाय र 
संःथामा अभ्यास 
विृ  (इन्टनर्िसप) 
गन कायर्लाई 
उ ेँयमूलक एवम ्
ूभावकारी बनाउने  

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 

सव च्च अदालत, 

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय, 

सम्बिन्धत 
िव िव ालय, कलेज 

िशक्षा, िव ान
तथा ूिविध  
मन्ऽालय य 

२०७९ 
आि न 
मसान्त  

पा बम, 

अभ्यास 
विृ  
सम्बन्धी 
िनदिशका  

कानूनका 
िव ाथीर्लाई 
व्यावहािरक 
ान तथा 
अनभुव हनेु/ 
न्याय सेवामा 
आकिषर्त 
गन। 

2 कानूनका 
िव ाथीर्ह लाई 
मिहला तथा लिक्षत 
वगर्को न्यायमा 
पहुँचको 
आवँयकतालाई 
सम्बोधन गनर् र 
त्यःतो वगर् र 
समदुायलाई कानूनी 
िशक्षा ूित आकषर्ण 
गनर् समदुायमा 
आधािरत 
िबयाकलाप 
समावेश गरी 
पा बम पिरमाजर्न 
गन। 

िशक्षा, िव ान तथा 
ूिविध  मन्ऽालय 
िव िव ालयह  

सव च्च
अदालत, 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािधव
क्ताको 
कायार्लय 

२०८० 
साल मंिसर 
मसान्त  

पिरमािजर्त 
पा बम  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को लािग 
कानूनी 
सहायता 
उपलब्ध हनेु 
/कानूनी 
िशक्षा ूित 
आकिषर्त 
हनेु। 
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रणनीित ६: मिहला तथा लिक्षत वगर्कोलािग िविभ  ूितंपधार्त्मक परीक्षालाई लिक्षत गरी तयारी कक्षाको 
स ालन गन 

ब.सं िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ कानून िवषयको अध्ययन
गनर् िव ालय, कलेज, 
िव िव ालयमा भनार्का 
लािग तयारी कक्षा 
स ालन गन िवषयमा 
मिहला तथा लिक्षत वगर्को 
जानकारीका लािग सूचना 
ूवाह गन। 

सव च्च अदालत,  
कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािधवक्ता 
को कायार्लय

राि य
न्याियक 
ूित ान,

न्याय सेवा 
तािलम 
केन्ि, िशक्षा, 
िव ान तथा 
ूिविध  
मन्ऽालय 
तथा ूदेश 
िशक्षा 
मन्ऽालय 

िनरन्तर पऽपिऽका 
तथा 
िव तुीय 
माध्यमबाट 
सूचना 
ूकाशन 
तथा ूशारण 

सूचना ूवाह 
भएको हनेु।

२ कानून िवषयको अध्ययन
गनर् मिहला तथा लिक्षत 
वगर्को लािग तयारी कक्षा 
स ालन गन। 

ूदेश कानून
मन्ऽालय, राि य 
न्याियक ूित ान,

न्याय सेवा 
तािलम केन्ि  

सव च्च
अदालत,

कानून, न्याय 
तथा 
संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािध
वक्ताको 
कायार्लय,

सम्बिन्धत 
कलेज,

िव िव ालय 

िनरन्तर तयारी
कक्षाको 
स ालन 

मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
िव ाथीर् 
भनार्को 
संख्यामा विृ  
भएको हनेु। 

३ नेपाल कानून व्यवसायी
पिरषद्ले स ालन गन 
अिधवक्ताको परीक्षाको 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

सव च्च
अदालत,

नेपाल 

िनरन्तर तयारी
कक्षाको 
स ालन/

अिधवक्ताको 
परीक्षामा 
मिहला तथा 
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लािग तयारी कक्षा
स ालन गन व्यवःथा 
िमलाउने। 

राि य न्याियक 
ूित ान, 

नेपाल कानून 
व्यवसायी पिरष   

बारएशोिसए
शन, कानून 
िवषय 
अध्यापन 
गराउने 
िव िव ालय 

सहभागी 
संख्या  

लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तको 
सफलताको 
संख्यामा विृ  
हनेु। 

४ लोक सेवा आयोगले
स ालन गन अिधकृतको 
परीक्षाको लािग तयारी 
कक्षा स ालन गन 
व्यवःथा िमलाउने। 

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 

राि य न्याियक 
ूित ान, 

न्याय सेवा 
तािलम केन्ि, 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

सव च्च
अदालत, 

महान्यािधव
क्ताको 
कायार्लय, 

न्याय सेवा 
आयोग, 

मिहला, 
बालबािलका 
तथा 
समाजकल्या
ण मन्ऽालय 

िनरन्तर तयारी 
कक्षाको 
स ालन/ 

सहभागी 
संख्या 

लोक सेवा 
आयोग ारा 
िलईने 
ूितपधार्त्मक 
परीक्षामा 
मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तको 
सफलताको 
संख्यामा विृ  
हनेु।  

५ न्याय सेवा आयोगले
स ालन गन िजल्ला 
न्यायाधीशको परीक्षाको 
लािग तयारी कक्षा 
स ालन गन व्यवःथा 
िमलाउने। 

कानून, न्याय तथा
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 
सव च्च अदालत, 
महान्यायािधवक्ता
को कायार्लय, 

राि य न्याियक 
ूित ान 

न्याय
पिरष , 
अथर् 
मन्ऽालय, 

मिहला 
बालबािलका 
तथा समाज 
कल्याण 
मन्ऽालय, 

नेपाल बार 
एसोिशएसन, 

नेपाल 
कानून 
व्यवसायी 
पिरष  

िनरन्तर तयारी 
कक्षाको 
स ालन/ 
सहभागी 
संख्या 

न्यायसेवा 
आयोग ारा 
िलईने िजल्ला 
न्यायाधीशको 
ूितंपधार्त्मक 
परीक्षामा 
मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तको 
सफलताको 
संख्यामा विृ  
हनेु। 
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रणनीित ७: अदालतमा िरक्त हनु े न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्तको लािग योग्यता पगुकेा संभािवत इच्छुक 
मिहला तथा लिक्षत वगर्का अिधकृत, कानून व्यवसायी, कानून र न्यायको के्षऽमा कायर्रत 
व्यिक्तह को अिभलेख तयार गन  

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक

अपेिक्षत 
नितजा

१ सव च्च अदालत र उच्च
अदालतमा िरक्त हनेु 
न्यायाधीशको पदमा 
िनयिुक्तको लािग योग्यता 
पगेुका न्यायाधीश,

अिधकृत, कानून 
व्यवसायी, कानून र 
न्यायको के्षऽमा कायर्रत 
व्यिक्तह को अिभलेख 
तयार गरी अध्याविधक 
गन।

न्याय पिरष , 
न्याय सेवा 
आयोग

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
महान्यायािध- 
वक्ताको 
कायार्लय,

नेपाल कानून 
व्यवसायी 
पिरष ,

िव िव ालयका 
कानून अध्ययन 
संकाय

िनरन्तर िववरण 
संकलन 
तथा 
अ ाविधक

िविभ  तहको 
अदालतमा 
िनयिुक्त हनु
योग्यता 
भएका 
व्यिक्तको 
अ ाविधक 
अिभलेख 
तयार भएको 
हनेु।

२ न्याय पिरषद् मा तयार
गिरएको अिभलेखको 
आधारमा इच्छुक मिहला 
तथा लिक्षत वगर्का 
न्यायाधीश, अिधकृत,

कानून व्यवसायी, कानून 
र न्यायको के्षऽमा 
कायर्रत व्यिक्तह को 
छु ै सूची तयार गन। 

न्याय पिरष , 
न्याय सेवा 

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
महान्यायािध- 
वक्ताको 
कायार्लय,

नेपाल कानून 
व्यवसायी 
पिरष ,
िव िव ालयका 
कानून अध्ययन 
संकाय 

िनरन्तर सूचीको 
तयारी  

िविभ  तहको 
अदालतमा 
िनयिुक्त हनु
योग्यता 
भएका 
व्यिक्तको 
अ ाविधक 
सूची तयार 
भएको हनेु। 
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लआय २: न्यायपािलका र न्याय सेवामा मिहला तथा लिक्षत वगर्को साथर्क र सारभतू ूितिनिधत्व सिुनि त 
गन, 

रणनीित १: सव च्च अदालत र उच्च अदालतमा कम्तीमा पचास ूितशत न्यायाधीशको पदमा मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का व्यिक्तह  मध्येबाट िनयिुक्त गन नीित अवलम्बन गन 

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ सव च्च अदालत र उच्च
अदालतमा न्यायाधीशको 
पद संख्या यिकन गरी 
त्यसमध्ये पचास ूितशत 
पदमा मिहला तथा लिक्षत 
वगर्का योग्यता पगेुका 
व्यिक्तह बाट िनयिुक्त गन 
नीित अवलम्बन गन। 

न्याय पिरष  सव च्च
अदालत, 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािध- 

वक्ताको 
कायार्लय, 

नेपाल कानून 
व्यवसायी 
पिरष , 

नेपाल बार 
एसोिसएशन, 

िव िव ालय
का कानून 
अध्ययन 
संकाय 

२०७९ चैऽ 
मसान्तसम्म 

नीित 
तयारी 
बैठक र 
नीितको 
ःवीकृित 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
ूितिनिधत्व
को 
सिुनि तता 
हनेु। 

२ सव च्च अदालत र उच्च
अदालतमा िरक्त हनेु 
न्यायाधीशको पदसंख्या 
यिकन गरी त्यःता 
पदमध्ये पचास ूितशत 
पद छु ाई त्यःता पदमा 
मिहला तथा लिक्षत वगर्का 
योग्यता पगेुका 

न्याय पिरष  
 
 

 

सव च्च 

अदालत, 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािध- 

वक्ताको 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 
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व्यिक्तह बाट िनयिुक्त
गन। 

कायार्लय,

नेपाल कानून 
व्यवसायी 
पिरष ,
नेपाल बार 
एसोिसएशन,

िव िव ालय
का कानून 
अध्ययन 
संकाय, 

रणनीित २ : िजल्ला अदालतमा कम्तीमा पचास ूितशत न्यायाधीशको पदमा मिहला तथा लिक्षत वगर्का 
योग्यता पगुकेा व्यिक्तह  िनयिुक्त गन नीित अवलम्बन गन

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ नेपालको संिवधानको धारा
१४९ को उपधारा (२) 
बमोिजम िनयिुक्त गिरने 
ूत्येक खण्डको पद 
संख्यालाई सतूितशत 
मानी सोको पचास 
ूितशत पदमा योग्यता 
पगेुका मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का व्यिक्तबाट 
िनयिुक्त गन नीित 
अवलम्बन गन। 

न्याय पिरष सव च्च
अदालत, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
महान्यायािधव
क्ताको 
कायार्लय 

२०७९ 
मंिसर 
मसान्तसम्म 

नीितको 
ःवीकृित 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
ूितिनिधत्व
को 
सिुनि तता 
हनेु।

२ नेपालको संिवधानको धारा
१४९ को उपधारा (२) 
को खण्ड (क) बमोिजम 
ूत्येक वषर् िरक्त हनेु 
पदमध्ये पचास ूितशत 

न्याय पिरष सव च्च
अदालत, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  
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पदमा योग्यता पगेुका
मिहला तथा लिक्षत 
वगर्का अिधकृतबाट 
िनयिुक्त गन। 

मन्ऽालय, 

महान्यायािधव
क्ताको 
कायार्लय 

हनेु। 

३ नेपालको संिवधानको धारा
१४९ को उपधारा (२) 
को खण्ड (ख) बमोिजम 
ूत्येक वषर् िरक्त हनेु 
पदमध्ये पचास ूितशत 
पदमा योग्यता पगेुका 
मिहलातथा लिक्षत वगर्का 
अिधकृतबाट िनयिुक्त 
गन। 

न्याय पिरष  

 
सव च्च
अदालत, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािध-

वक्ताको 
कायार्लय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

४ नेपालको संिवधानको धारा
१४९ को उपधारा (२) 
को खण्ड (ग) बमोिजम 
ूत्येक वषर् िरक्त हनेु 
पदमध्ये पचास 
ूितशतपदमा योग्यता 
पगेुका मिहला तथालिक्षत 
वगर्का अिधकृत तथा 
कानून र न्यायको के्षऽमा 
काम गरेको व्यिक्त, 

अिधवक्ता र कानून 
अध्ययन तथा 
अनसुन्धानमा संलग्न 
भएको व्यिक्तमध्येबाट 
िनयिुक्त गन। 

 न्याय पिरष  
 

 

सव च्च
अदालत, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािध-

वक्ताको  

कायार्लय 

 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 
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रणनीित ३ : नपेालको संिवधानको धारा १५२ बमोिजमका िविश ीकृत अदालत, न्याियक िनकाय वा 
न्यायािधकरण जःता न्याियक िनकायमा रहन ेअध्यक्ष तथा सदःयह  मिहला तथा लिक्षत 
वगर्को ूितिनिधत्व गराउन ेनीित अवलम्बन गन 

ब.सं िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ िवषशे अदालत, ूशासिकय
अदालत, राज  
न्यायािधकरण, ऋण असिुल 
न्यायािधकरण, वैदेिशक 
रोजगार न्यायािधकरण,

ौम अदालत, सूचना ूिविध 
न्यायािधकरण, सूचना 
ूिविध पनुरावेदन 
न्यायािधकरण, खानेपानी 
महशलु पनुरावलोकन 
आयोग, सावर्जिनक खिरद 
पनुरावेदन सिमित, सश  
ूहरी िवषशे अदालत,

सैिनक िवशेष अदालत,

राि य पनुः िनमार्ण 
ूािधकरण पनुरावेदन 
सिमित, नगर िवकास 
सिमित, काठमाड  
उपत्यका िवकास 
ूािधकरण िवकास 
सिमितमा कम्तीमा एक 
जना मिहला तथा लिक्षत 
वगर्को व्यिक्तमध्येबाट 
ूितिनिधत्व हनेु गरी 
िनयिुक्त गन नीित 
अवलम्बन गन। 

न्याय पिरष , 
मिन्ऽपिरष  

सव च्च
अदालत, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािध-

वक्ताको 
कायार्लय 

२०७९ 
मंिसर 
मसान्त 

नीितको 
ःवीकृित 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
ूितिनिधत्व
को 
सिुनि तता 
हनेु।
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२ िवशेष अदालतमा रहने
अध्यक्ष वा सदःयह मध्ये 
ूत्येक इजलासमा एक 
जना मिहला वा लिक्षत 
वगर्को ूितिनिधत्व रहने 
गरी िवशेष अदालतको 
गठन गन व्यवःथा गन। 

न्याय पिरष , 
नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष , 

 

सव च्च 

अदालत 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय 

२०७९
मंिसर 
मसान्त  

मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ   

हनेु। 

३ ूशासकीय अदालतमा
रहने अध्यक्ष वा 
सदःयह मध्ये कम्तीमा 
एक जना मिहला वा 
लिक्षत वगर्को ूितिनिधत्व 
रहने गरी अदालतको 
गठन गन व्यवःथा गन। 

नेपाल सरकार  

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 
मिन्ऽपिरष , 
 

 

संिघय
मािमला तथा 
सामान्य 
ूशासन 
मन्ऽालय 

िनरन्तर नीित 
अवलम्बन 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
ूितिनिधत्व
को 
सिुनि तता 
हनेु। 

४ राजःव न्यायािधकरणमा
रहने कानून सदःय, 

राजःव सदःय वा लेखा 
सदःय मध्ये कम्तीमा एक 
जना मिहला वा लिक्षत 
वगर्बाट ूितिनिधत्व रहने 
गरी िनयिुक्त गन। 

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष , 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 

न्याय पिरष  

अथर् मन्ऽालय िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ   

हनेु। 

५ ऋण असलुी 
न्यायािधकरणमा रहने 
कानून सदःय, बिक  
सदःय वा लेखा 
सदःयमध्ये कम्तीका 
एकजना मिहला वा लिक्षत 
वगर्को ूितिनिधत्व रहने 
गरी िनयिुक्त गन। 

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष  

अथर्
मन्ऽालय, 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

नेपाल रा  
बक, 

न्याय सेवा 
आयोग 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ   

हनेु। 

६ वैदेिशक रोजगार
न्यायािधकरणमा रहने 

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष , 

न्याय सेवा
आयोग 

िनरन्तर मिहला 
तथा 

मिहला तथा 
लिक्षत 
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अध्यक्ष तथा 
सदःयह मध्ये कम्तीमा 
एक जना मिहला वा 
लिक्षत वगर्को ूितिनिधत्व 
रहने गरी िनयिुक्त गन। 

न्याय पिरष ,

सव च्च अदालत,

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 

ौम तथा
रोजगार 
मन्ऽालय 

लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

वगर्को 
संख्यामा 
विृ  
हनेु। 

७ ौम अदालतमा अध्यक्ष र 
सदःयह को ौम ऐन, 
२९७४ को दफा १५१ 
बमोिजम िनयिुक्त गदार् 
किम्तमा एक जना मिहला 
वा लिक्षत वगर्को 
ूितिनिधत्व हनेु गरी 
िनयकु्त गन। 

सव च्चअदालत
न्याय सेवा आयोग 

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

८ सूचना ूिविध 
न्यायािधकरणमा रहने 
कानून सदःय, सूचना 
ूिविध सदःय र वािणज्य 
सदःयमध्ये किम्तमा 
एकजना मिहला वा लिक्षत 
वगर्बाट पन गरी िनयिुक्त 
गन। 

न्याय पिरष ,

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष  

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
िशक्षा, 
िव ान तथा 
ूिविध 
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

९ सूचना ूिविध पनुरावेदन
न्यायािधकरणमा रहने 
कानून सदःय, सूचना 
ूिविध सदःय र वािणज्य 
सदःय भएमध्ये किम्तमा 
एकजना मिहला वा लिक्षत 
वगर्बाट पन गरी िनयिुक्त 
गन। 

न्याय पिरष ,

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष  

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
िशक्षा,
िव ान तथा 
ूिविध 
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

१० िनधार्रण गरेको 
खानेपानीको महसलुको 
सम्बन्धमा पनुरावलोकन 
गनर् गठन हनेु महसलु 

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
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पनुरावलोकन आयोगमा
रहने अध्यक्ष वा 
सदःयमध्ये कम्तीमा एक 
जना मिहला वा लिक्षत 
वगर्बाट पन गरी िनयिुक्त 
गन। 

मन्ऽालय िनयिुक्त  विृ  हनेु। 

११ सावर्जिनक खिरद
पनुरावलोकन सिमित गठन 
गदार् अध्यक्ष वा सदःय 
मध्येमा कम्तीमा एकजना 
मिहला तथा लिक्षत वगर्को 
व्यिक्तमध्येबाट िनयिुक्त 
गन। 

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष  

सावर्जिनक
खिरद 
अनगुमन 
कायार्लय, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

१२ सैिनक िवशेष अदालतको
अध्यक्ष वा सदःयह मध्ये 
कम्तीमा एकजना मिहला 
वा लिक्षत वगर्बाट रहने 
व्यवःथा गन। 

न्यायपिरष  

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरष , 

नेपाली सेना 

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

रक्षा 
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

१३ सश  ूहरी िवशेष
अदालतको अध्यक्ष वा 
सदःयह मध्ये कम्तीमा 
एक जना मिहला वा 
लिक्षत वगर्बाट िनयिुक्त 
गन। 

नेपाल सरकार, 
मिन्ऽपिरष  

न्याय सेवा आयोग, 

गहृ मन्ऽालय 

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

सश  ूहरी 
बल, नेपाल 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

१४ राि य पनुिनर्मार्ण
ूािधकरणले गरेको िनणर्य 
वा आदेश उपर िच  
नबझेुमा पनुरावेदन गनर् 
रहने सिमितको अध्यक्ष 
तथा सदःयमध्ये कम्तीमा 
एक जना मिहला वा 

नेपाल सरकार, 
मिन्ऽपिरष  

न्याय पिरष  

ूधानमन्ऽी
तथा 
मिन्ऽपिरष
द्को 
कायार्लय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ   

हनेु। 
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लिक्षत वगर्बाट पन गरी
िनयिुक्त गन। 

१५ नगर िवकास सिमितले
गरेको िनणर्य उपर 
पनुरावेदन सु  गठन हनेु 
पनुरावेदन सिमितका 
अध्यक्ष तथा सदःयमध्ये 
कम्तीमा एक जना मिहला 
वा लिक्षत वगर्बाट पन 
गरी िनयिुक्त गन। 

न्याय पिरष
नेपाल सरकार,
मिन्ऽपिरष  

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय,

शहरी िवकास 
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

१६ काठमाड  उपत्यका
िवकास ूािधकरणले गरेको 
िनणर्यउपर पनुरावेदन सु  
गठन हनेु 
पनुरावेदनसिमितका अध्यक्ष 
तथा सदःयमध्ये कम्तीमा 
एक जना मिहला वा 
लिक्षत वगर्बाट पन गरी 
िनयिुक्त गन। 

न्याय पिरष
नेपाल सरकार,
मिन्ऽपिरष  

कानून, न्याय
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय,

शहरी िवकास 
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त। 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

रणनीित ४: नपेाल न्याय सेवामा खलुा ूितयोिगता ारा पूितर् हनु े िरक्त पदमध्ये पैतालीस ूितशत पदमा 
मिहला तथा लिक्षत वगर्को ूितिनिधत्वका लािग उपयकु्त नीित अवलम्बन गन 

ब.सं िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ न्याय सेवा र सरकारी
वकील तथा 
महान्यायािधवक्ताको 
मातहतमा रहने 
कमर्चारीको सेवा शतर् 
सम्बन्धी कानून िनमार्ण 
गदार् पतालीस ूितशत 

न्याय सेवा आयोग 
सव च्च अदालत,

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय
महान्यायािधवक्ता
को कायार्लय 

मिन्ऽपिरष
द्को 
कायार्लय, 
व्यवःथािपका 
संस  
सिचवालय

२०८०
बैशाख 
मसान्त 

सेवा शतर् 
सम्बन्धी 
कानूनको 
िनमार्ण 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
ूितिनिधत्व
को 
सिुनि तता 
हनेु
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पदमा मिहला तथा लिक्षत
वगर्को आरक्षण हनेु गरी 
आवँयक कानून िनमार्ण 
गन। 

२ न्याय सेवा र सरकारी
वकील तथा 
महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय अन्तगर्त वषर् 
िरक्त हनेु पदमध्ये 
पतालीस ूितशत पदमा 
िव ापन गरी मिहला तथा 
लिक्षत वगर्को िनयिुक्त 
गन। 

न्याय सेवा आयोग
लोकसेवा आयोग 

महान्यायािधवक्ता
को कायार्लय 

सव च्च
अदालत, 
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

संिघय 
मािमला तथा 
सामान्य 
ूशासन 
मन्ऽालय 

िनरन्तर पदपूितर्को 
लािग 
ूितशत 
िनधार्रण 
तथा 
िव ापन 
र िनयिुक्त 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  
हनेु। 

 

रणनीित ५: वैतिनक कानून व्यवसायी तथा िजल्लाकानूनी सहायता सिमितमा रहन ेअिधवक्ताको िनयिुक्तलाई 
लैि कमैऽी तथा समावशेी बनाउन उपयकु्त नीित अवलम्बन गन  

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ वैतिनक कानून 

व्यवसायीको िनयिुक्त 
गदार् रोल बमका 
आधारमा मिहला तथा 
लिक्षत वगर् रअन्य 
वगर्का अिधवक्ता 
मध्येबाट िनयिुक्त गन 
र एक भन्दा बढी 
पद भएका अदालतमा 
कम्तीका पचास 
ूितशत पदमा मिहला 

सव च्च अदालत, 

सम्बिन्धत अदालत 

नेपाल बार
एशोिसयसन 

िनरन्तर मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ   

हनेु। 
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तथा लिक्षत वगर्का
अिधवक्तामध्येबाट 
िनयिुक्त गन। 

2 िजल्ला कानूनी 
सहायता सिमितको 
पदमा मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
अिधवक्ताह लाई 
ूाथिमकता िदई 
िनयिुक्त गन। 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

केन्िीय कानूनी 
सहायता सिमित,

नेपाल बार एशोिसएसन 
महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय 

िजल्ला
कानूनी 
सहायता 
सिमित 

िनरन्तर मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
िनयिुक्त  

मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  
हनेु। 

3 िजल्ला कानूनी 
सहायता सिमितले 
तयार गन कानून 
व्यवसायीको सूचीमा 
मिहला तथा लिक्षत 
वगर्का कानून 
व्यवसायीको नाम 
समावेश गन। 

िजल्ला कानूनी सहायता 
सिमित,

केन्िीय कानूनी 
सहायता सिमित 

नेपाल बार
एशोिसएसन 

िनरन्तर मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्का 
कानून 
व्यावसायीको 
नाम सूचीमा 
समावेश  

कानूनी 
सहायता 
ूदान गन 
मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  
हनेु। 

लआय ३ : न्यायपािलका र न्याियक सेवामा रहेका मिहला तथा लिक्षत वगर्कोक्षमता अिभविृ  एवम ्सेवाको 
िनरन्तरताको लािग अनकूुल वातावरण तयार गन 

रणनीित १: विृ  िवकासलाई सहज एवम ्ूभावकारी बनाउन मिहला तथा लिक्षत वगर्को क्षमता अिभविृ का 
कायर्बमह  स ालन गन नीित अवलम्बन गन 

ब.सं िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ न्यायपािलकामा मिहला
तथा लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तको विृ  िवकास 

सव च्च अदालत,

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 

अथर्
मन्ऽालय,

राि य योजना 

२०८०
माघ 
मसान्त 

नीितको 
ःवीकृित। 

न्यायपािलका
मा मिहला 
तथा 
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तथा सेवामा िनरन्त र
िटकाई राख्न सम्बिन्धत 
सरोकारवाला 
िनकायसँग समन्वय 
गरी अल्पकालीनर 
दीघर्कालीन नीित 
तजुर्मा गरी लागू गन। 

मन्ऽालय, 

महान्यायािध-वक्ताको 
कायार्लय 

आयोग, 

राि य 
न्याियक 
ूित ान, 

न्याय सेवा 
तािलम केन्ि 

लोक सेवा 
आयोग 

संघीय 
मािमला तथा 
सामान्य 
ूशासन 
मन्ऽालय,  

मिहला, 
बालबािलका 
तथा जे  
नागिरक  
मन्ऽालय 

सम्बन्ध अन्य 
संवैधािनक 
आयोगह   

लिक्षतवगर्को 
ूितिनिधत्व 
सिुनि त 
भएको हनेु  

२ न्याय सेवामा कायर्रत
मिहला तथा लिक्षत 
वगर्का अिधकृतलाई 
उपसिचव, सहसिचव र 
िजल्ला न्यायाधीशको 
पा बममा 
आधािरतरहेर क्षमता 
अिभविृ का 
कायर्बमह  स ालन 
गन। 

सव च्च अदालत, 

राि य न्याियक 
ूित ान, 

न्याय सेवा तािलम केन्ि 

न्याय पिरष , 

न्याय सेवा 
आयोग, 

अथर् 
मन्ऽालय, 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािध-

वक्ता को 
कायार्लय 

िनरन्तर क्षमता 
िवकास 
सम्बन्धी 
कायर्बमको 
संख्या  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
ूितःपधार्त्म
क क्षमता 
अिभविृ  
भई संख्यामा 
विृ  हनेु। 
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३ मिहला तथा लिक्षत
वगर्का अिधवक्तालाई 
कानूनी िलखतह को 
मःयौदा कला,
बहसकला तथा कानून 
र न्यायका के्षऽमा 
िवकास भएका 
नवीनतम अवधारणाको 
िवषयमा क्षमता 
अिभविृ का 
कायर्बमह  स ालन 
गन। 

नेपाल कानून व्यवसायी 
पिरष ,

नेपाल बार एशोिसएसन,

राि य न्याियक ूित ान 

अथर्
मन्ऽालय,

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय 

िनरन्तर क्षमता 
िवकास 
सम्बन्धी 
कायर्बमको 
संख्या 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
ूितंपधार्त्म
क क्षमता 
अिभविृ  
भईन्याय 
सेवामा 
त्यःता 
वगर्को 
संख्यामा 
विृ  हनेु। 

४ नवोिदत मिहला तथा
लिक्षत वगर्का कानून 
व्यवसायीलाई 
व्यवसायमा ःथािपत 
हनु तथा व्यावसाियक 
क्षमता अिभविृ  गनर् 
आवँयक कायर्बम 
स ालन गन। 

नेपाल कानून व्यवसायी 
पिरष ,

राि य न्याियक ूित ान 

अथर्
मन्ऽालय,

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय
नेपाल बार 
एशोिसएसन 

िनरन्तर क्षमता 
िवकास 
सम्बन्धी 
कायर्बमको 
संख्या 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्का 
कानून 
व्यवसायीको 
व्यावसाियक 
क्षमता 
अिभविृ  
हनेु।  

५ िव िव ालय अन्तगर्त
कानून िवषय ूाध्यापन 
गन मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तलाई न्याय 
सम्पादन, कानून 
व्यवसाय र ूाध्यापन 
सम्बन्धी क्षमता 
अिभविृ का 
कायर्बमह  स ालन 
गन। 

सम्बिन्धत िव िव ालय
नेपाल कानून व्यवसायी 
पिरष ,

नेपाल राि य न्याियक 
ूित ान 

सव च्च
अदालत,

अथर् 
मन्ऽालय,

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय
नेपाल बार 
एशोिसएन,

िनरन्तर क्षमता 
िवकास 
सम्बन्धी 
कायर्बमको 
संख्या 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्का 
ूाध्यापन 
गन 
व्यिक्तको 
व्यावसाियक 
क्षमता 
अिभविृ  
हनेु। 
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रणनीित २: न्यायाधीशको पदमा िनयिुक्त हनु ेमिहला तथा लिक्षत वगर्का व्यिक्तह का लािग कानून, न्याय 
तथा नतेतृ्व िवकास सम्बन्धी कायर्बमह  स ालन गन, 

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ न्यायाधीशह को लािग
स ालन हनेु क्षमता 
अिभविृ का 
कायर्बमह को अितिरक्त 
मिहला तथा लिक्षत वगर्का 
न्यायाधीशह लाई न्याय 
सम्पादनका चनुौती, नेततृ्व 
िवकास र कानून तथा 
न्यायका के्षऽमा िवकिसत 
नवीनतम मान्यताबारे छु ै 
कायर्बमह  िनमार्ण गरी 
स ालन गन। 

सव च्च अदालत,

राि य न्याियक 
ूित ान, 

न्याय पिरष   

अथर्
मन्ऽालय, 
कानून, 

न्याय 
तथा 
संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय 

आविधक
पमा 

कायर्बमको 
िनमार्ण र 
स ालन 
भएको 
कायर्बमको 
संख्या  

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्का 
न्यायाधीश 
ह को 
बहआुयािमक 
क्षमता 
अिभविृ  
हनेु। 

 
रणनीित ३: ःवदेशी तथा वैदेिशक अध्ययन, अवलोकन ॅमण, तािलम लगायतका अवसरमा मनोनयन गदार् 

मिहला तथा लिक्षत वगर्को सहभािगतालाई सिुनि त गन 

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ ःवदेशी तथा िवदेशी
िव िव ालयमा उच्च 
िशक्षा हािसल गनर् 
मनोनयन गदार् मिहला तथा 
लिक्षत वगर्को व्यिक्तलाई 
ूाथिमता िदने। 

सव च्च अदालत, 

न्याय पिरष   

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय 

अथर्
मन्ऽालय, 
राि य 
योजना 
आयोग, 

ूधानमन्ऽी 
तथा 
मिन्ऽपिरष
द्को 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
मनोनयन
को संख्या 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
अवसर विृ  
हनेु। 
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कायार्लय,

संिघय 
मािमला 
तथा    
सामान्य 
ूशासन 
मन्ऽालय, 

२ कानून तथा न्यायको
के्षऽमा हनेु ःवदेशी तथा 
िवदेशी अध्ययन, अवलोकन 
ॅमण तथा तािलम 
कायर्बममा मिहला तथा 
लिक्षत वगर्को सहभािगता 
सिुनि त गन। 

सव च्च अदालत,

राि य न्याियक 
ूित ान,

न्याय पिरष  
कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय 

अथर्
मन्ऽालय 

िनरन्तर मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
मनोनयन
को संख्या 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
सहभािगता 
अिभविृ  
हनेु। 

रणनीित ४: न्यायपािलका तथा न्याय के्षऽको योजना, नीित, कायर्बम तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा 
मूल्या न गदार् मिहला तथा लिक्षत वगर्को अथर्पूणर् सहभािगतालाई सिुनि त गन 

ब.सं. िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ न्यायपािलका तथा
न्याय के्षऽको 
योजना, नीित,

कायर्बम तजुर्मा,
कायार्न्वयन, अनगुमन 
तथामूल्या न गन 
संरचना तथा 
संयन्ऽमा मिहला 
तथा लिक्षत वगर्को 
सहभािगता सिुनि त 
गन। 

सव च्च अदालत,

राि य न्याियक 
ूित ान,

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय, 

सम्बिन्धत
अदालत, 
नेपाल बार 
एसोिसएसन,

िव िव ालय 

िनरन्तर मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
सहभागी 
संख्या 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्को 
सहभािगता 
अिभविृ  
भएको हनेु। 
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रणनीित ५ : न्यायपािलका र न्याय के्षऽमा कायर्रत मिहला तथा लिक्षत वगर्को सशिक्तकरणका लािग 
ूभावकारी स ाल र सूचना ूणालीको ःथापना गन 

ब.सं िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर् 
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ न्यायपािलका र
न्यायके्षऽमा कायर्रत 
मिहला तथा लिक्षत 
वगर्का व्यिक्तह बीच 
िनरन्तर सम्पकर्  र 
समन्वय गनर् तथा 
उपयकु्त स ार 
ूणालीको ःथापना गनर् 
सहयोग गन। 

सव च्च अदालत, 
राि य न्याियक 
ूित ान, 

नेपाल कानून 
व्यवसायी पिरष   

कानून, न्याय
तथा 
संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
महान्यायािध
वक्ताको 
कायार्लय 

नेपाल बार 
एशोिसएसन 

िव िव ालय 

िनरन्तर  समन्वय 
बैठक, 

सूचना 
सम्ूषेण। 

मिहला तथा 
लिक्षत वगर् 
बीच 
सहकायर् र 
समन्वयमा 
अिभविृ  
हनेु। 

२ न्यायपािलका, न्याय
के्षऽमा कायर्रत मिहला 
तथा लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तह बीच आपसी 
अनभुव आदान ूदान 
गनर् अन्तरिबया 
कायर्बम सत्र्चालन 
गन। 

सव च्च अदालत, 
राि य न्याियक 
ूित ान, 

नेपाल कानून 
व्यवसायी पिरष  

कानून, न्याय
तथा 
संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 
महान्यायािध
वक्ताको 
कायार्लय 

नेपाल बार 
एशोिसएसन 

िव िव ालय 

आिवधक
पमा  

अन्तरिबया 
कायर्बम
कोसंख्या 

अनभुवह
को आदान 
ूदान भई 
सरोकार 
अिभव्यक्त 
हनेु। 

३ रणनीित कायार्न्वयन
गन िजम्मेवार 
िनकायका उच्च 
ःतिरय पदािधकारी 
(नेततृ्व वगर्) बीच 

सव च्च अदालत, 
राि य न्याियक 
ूित ान, न्याय 
पिरषद, न्याय सेवा 
आयोग, कानून 

राि य
न्याियक 
ूित ान, 

आिवधक
पमा  

अन्तरिबया 
कायर्बम
को संख्या 

रणनीितकोू
भावकारी 
कायार्न्वयन
मा उच्च 
ःतिरय 
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उच्च ःतिरय 
अन्तरिबया 
कायर्बमह  सञ् चालन 
गन। 

व्यवसायी पिरष  अिधकारीको 
(नेततृ्व वगर्) 
सहयोग र 
समन्वयमा 
अिभविृ  
हनेु।  

रणनीित ६: न्यायपािलका र न्याय सेवामा कायर्रत मिहला तथा लिक्षत वगर्को व्यिक्तह लाई सेवा वा 
व्यवसायको िनरन्तरताको लािग अनकूुल वातावरण तयार गन 

ब.सं िबयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी
िनकाय 

समय सीमा कायर्
सम्पादन 
सूचक 

अपेिक्षत 
नितजा 

१ सेवा वा व्यवसायमा
रहेका मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तह लाई कायर् 
ःथलमा कुनै 
िकिसमको लैि क वा 
सामािजक िवभेद हनु 
निदने अवःथा िसजर्ना 
गन 
 लैि क वा
सामािजक िवभेद
नगिरने
ूितव तासम्बन्धी
कायर्बम

 यौन दवु्यर्वहार
नहनेु ूितव ता
सम्बन्धी
कायर्बम

सव च्च अदालत,

नेपाल कानून 
व्यवसायी 
पिरषद्न्याय पिरष  
कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािधवक्ता
को कायार्लय,

राि य न्याियक 
ूित ान, नेपाल 
बार एसोिसयसन  

सव च्च
अदालत, 
नेपाल कानून 
व्यवसायी 
पिरष  न्याय 
पिरष  
कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय,

महान्यायािधव
क्ताको 
कायार्लय, 
राि य 
न्याियक 
ूित ान, 
नेपाल बार 
एसोिसयसन 

िनरन्तर कायार्लयग
त 
कायर्ःथल
मा लैि क 
वा 
सामािजक 
अिवभेद 
नीित तयार 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्का 
व्यिक्तह ले 
कुनैिकिसम
को लैि क 
वा 
सामािजक 
िवभेद वेहोनुर् 
नपरेको 
हनेु। 

२ मिहला तथा लिक्षत
वगर्का व्यिक्तह लाई 

सव च्च अदालत,

नेपाल कानून 
सव च्च
अदालत, 

िनरन्तर कायर्ःथल
मा मिहला 

मिहला तथा 
लिक्षत 
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अनकूुल हनेु गरी
भौितक पूवार्धार 
तयार गन 
 ःतनपान कक्षको 
व्यवःथा  

 िशश ुःयाहार 
केन्िको व्यवःथा 

 मिहला 
कमर्चारीको लािग 
छु ै शौचालयको 
व्यवःथा  

 अपा तामैऽी 
शौचालयको 
व्यवःथा  

 अपा तामैऽी वा 
अवरोधरिहत कायर् 
कक्ष वा कायर् 
वातावरणको 
व्यवःथा  

व्यवसायी पिरष
न्याय पिरष   

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािधवक्ता
को कायार्लय, 
राि य न्याियक 
ूित ान, नेपाल 
बार एसोिसयसन 

नेपाल कानून
व्यवसायी 
पिरषद्न्याय 
पिरष   

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािधव
क्ताको 
कायार्लय, 
राि य 
न्याियक 
ूित ान, 
नेपाल बार 
एसोिसयसन 

तथा
लिक्षत 
वगर्का 
व्यिक्तह  
अनकूुल 
हनेु भौितक 
पूवार्धार 
िनमार्ण  

वगर्का 
व्यिक्तह ला
ई अनकूुल 
हनेु गरी 
भौितक 
पूवार्धार 
तयार हनेु। 

३ सेवा वा व्यवसायमा
रहेका मिहला तथा 
लिक्षत वगर्का 
व्यिक्तह को माततृ्व 
वा  िशशकुो अवःथा 
हेरी सहजता एवम ्
पािरवािरक 
वातावरणको लािग 
पायक पन वा 
सहजता हनेु 
कायर्ःथलमा िनयिुक्त, 

पदःथापना वा स वा 
गन नीित अवलम्बन 
गन  

सव च्च अदालत,

नेपाल कानून 
व्यवसायी पिरषद, 
न्याय पिरष   

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािधवक्ता
को कायार्लय,  

सव च्च
अदालत, 
नेपाल कानून 
व्यवसायी 
पिरषद्न्याय 
पिरष   

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 
मािमला 
मन्ऽालय, 

महान्यायािधव
क्ताको 
कायार्लय,  

िनरन्तर कायर्ःथल
मा मिहला 
तथा 
लिक्षत 
वगर्का 
व्यिक्तह
को उिचत 
ठाँउमा 
िनयिुक्त वा 
पदःथापना 

मिहला तथा 
लिक्षत 
वगर्का 
व्यिक्तह को
सेवा वा 
व्यवसाय 
छोड्ने 
संख्यामा 
कमी 
आउने।  



पिरच्छेद  –  पाचँ 
िविवध 

५.१  समःया र चनुौितह  
नेपाली समाजमा रहेको िविवधताअनु प कानून तथा न्याय क्षेऽलाई समावशेी बनाउँदै सक्षम र योग्यतम ्
जनशिक्तलाई न्यायपािलका, न्याय सेवा तथा न्याय र कानूनको क्षेऽमा आकषर्ण गनर् सिकएमा न्याियक 
कायर्मा थप ूभावकािरता आउन सक्दछ। साथै यसबाट न्यायालयूितको आम नागिरकको जनआःथा 
अिभविृ  गनर्समेत सहयोग पगु्दछ। कानून र न्यायको क्षऽेमा अवसर र संभावना हुँदाहुँदै पिन कानूनको 
अध्ययन तथा न्याय सेवा र कानून व्यवसायलाई पेशा बनाउन चाहने जनशिक्तमा बढो री हनु सकेको 
छैन। त्यसमा पिन समावेिशताको अवःथालाई हेन हो भन ेत्यो उत्साहव र्क छैन। लोक सेवा आयोगबाट 
न्याय सेवाको अिधकृतको लािग िव ापन हुँदा माग गरे जितको संख्यामा आपूितर् हनु सकेको अवःथा छैन। 
कानून िवषय अध्ययन अध्यापन गराउने िव िव ालय तथा कलेजको संख्यामा समेत कमी छ। त्यसैगरी 
कलेजमा िव ाथीर्को माग बमोिजमको संख्यामा भनार् िलन सक्न ेक्षमता समेत रहेको छैन। त्यसैले कानून 
अध्ययन गनर् चाहनेले सहजै यो िवषय अध्ययन गनर् सक्न ेअवःथा देिखदैन। 

कानून िवषयमा ूमाणपऽ तहको अध्ययन अध्यापन गराउन ेव्यवःथा हटे पिछ कानूनको मध्यम ःतरको 
जनशिक्तको अभाव महससु भई रहेको छ।न्याय सेवाको लािग आवँयक पन राजपऽ अनंिकत ौेणीको 
कमर्चारीको गणुःतरीय सेवाको लािग कानूनको मध्यमःतरको जनशिक्त िवकासलाई पिन ध्यान िदनपुन 
अवःथा छ। कानूनको मध्यमःतरको जनशिक्तको िवकासको लािग िव ालयःतरको कक्षा ११ र १२ मा 
कानून िवषयको अध्यापन गराउन ेिव ालय र िव ाथीर्को संख्यामा अिभविृ  हनुपुदर्छ। सबै क्षेऽमा कानून 
अध्यापन गन सक्षम िशक्षकको व्यवःथापन गनुर् यस क्षेऽको अक  चनुौितको पमा रहेको छ। 

न्याय सेवाको राजपऽांिकत तथा राजपऽ अनंिकत पदह मा िनजामित सेवा ऐनमा गिरएको समावेशी 
व्यवःथाले गदार् मिहला तथा लिक्षत वगर्को ूवेशको लािग अवसरको िसट भएको र सेवामा पिन यसको 
सकारात्मक ूभाव परेको अवःथा छ। तथािप समावेशीतफर् का केही िसटह मा माग बमोिजमको संख्यामा 
पदपूितर् हनु सिकरहेको छैन। मागबमोिजमको संख्यामा पदपूितर् हनु ेअवःथा सजृना गनर् लिक्षत वगर्बाट 
उम्मेदवार हनुकेो संख्या बढाउन आवँयक देिखन्छ। यसको लािग कानून िवषयको अध्ययन गनर् मिहला 
तथा लिक्षत वगर्का िव ाथीर्लाई ूिेरत गनुर्पन अवःथा छ। कानूनको क्षेऽमा मिहला तथा लिक्षत वगर्का 
जनशिक्तको पयार् ताको अभावमा कानून तथा न्याय क्षेऽलाई लैि कमैऽी र समावेशी बनाउन किठन 
हनु्छ। योग्यता र गणुःतरमा कुनै सम्झौता नगरी सक्षम र योग्यतम ् जनशिक्तको िवकासको लािग 
गणुःतिरयता अध्ययन अध्यापनको व्यवःथा हनु ुवान्छनीय हनु्छ। 
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५.२  अनगुमन तथा मूल्या न 

ूःततु रणनीितको कायार्न्वयन अवःथाबारे आविधक पमा अनगुमन, समीक्षा र मूल्या न गन व्यवःथा गनुर् 
पदर्छ। यसका लािग छु ै अनगुमन तथा मूल्या नको खाका तयार गनुर् पदर्छ। रणनीितको मूल्या नको 
लािग सव च्च अदालतमा अनगुमन तथा मूल्या न संरचनाको ःथापना गनुर् पदर्छ। रणनीितको कायार्न्वयन 
अवःथाको सम्बन्धमा आविधक पमा समीक्षा गरी िजम्मेवार िनकायलाई आवँयक सझुाव र पृ पोषण 
िदन े व्यवःथा िमलाउन ुपछर् । यस रणनीितको कायार्न्वयन अवःथाको अनगुमन र मूल्या न गन मखु्य 
िजम्मेवारी न्यायमा पहुँच आयोगलाई तोक्न सिकने छ । यसको अितिरक्त तेॐो पक्षबाट उपयकु्त िविध 
अवलम्वन गरी ःवतन्ऽ मूल्या न समेत गनर् सिकन्छ। न्यायपािलका, अन्य न्याियक िनकाय तथा न्याय र 
कानूनको क्षेऽमा रहेका यस रणनीितको कायार्न्वयनको िजम्मेवार िनकायबाट रणनीित कायार्न्वयनमा भए 
गरेका काम कारवाहीको ूगितको िवषयमा िनरन्तर अनगुमन तथा ूितवेदन ूणालीको िवकास गनुर् पदर्छ। 
न्यायपािलका िभऽको लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको अवःथाको िवषयमा सव च्च 
अदालतको वािषर्क ूितवेदनमा समेत आवँयक िवषय समावेश गन तथा अन्य िनकायको हकमा त्यःतो 
िनकायले ूकाशन वा तयार गनुर्पन वािषर्क ूितवेदन वा ूगित िववरणमा उल्लेख गन कायर्को थालनी गनुर् 
पदर्छ ।  

सव च्च अदालतमा यस िवषयमा लैि क तथा सामािजक समावेशीकरण शाखा र उच्च अदालत तथा िजल्ला 
अदालत लगायतका सम्बिन्धत िनकायह मा लैि क तथा सामािजक समावशेीकरण एकाईको व्यवःथाका 
लािग ूयास हनुेछ। लैि क शाखा तथा एकाईह मा लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणसम्बन्धी दक्ष जनशिक्तको व्यवःथा गिरनेछ। यस ूकारका जनशिक्त तयारीको लािग राि य 
न्याियक ूित ानबाट आवँयक तािलमको व्यवःथा गिरन ुपदर्छ। 

लैि क शाखा तथा एकाईह ले लैि क तथा सामािजक समावेशीकरण रणनीितको कायार्न्वयनको अवःथा 
तथा लैि क तथा सामािजक समावेशीकरणसम्बन्धी आवँयक तथ्या ह  संकलन गन तथा सव च्च 
अदालतमा रहेको शाखालाई समय समयमा उपलब्ध गराउन े व्यवःथा िमलाउन ु पदर्छ।त्यसैगरी नेपाल 
न्याय सेवा समावेशी भए नभएको िवषयमा न्याय सेवा आयोग र न्यायाधीशको िनयिुक्त तथा समावेिशताको 
िवषयमा न्याय पिरष   मा छु ै शाखाको ःथापना गरी एकीकृत तथ्या को िवकास, अिभलेखन तथा अध्ययन 
अनसुन्धान गन व्यवःथा िमलाईने छ। यसै रणनीितको पिरच्छेद तीनमा िविभ  िवषय अन्तगर्त उल्लेख 
भएका तथ्या ह लाई आधार मानी ूःततु रणनीितको कायार्न्वयन अवःथाको मूल्या न गनर् सिकन्छ । 
ूःततु रणनीितले िलएको लआय, समय सीमा अविधिभऽ ूा  भएको उपलिब्धको पिरणाम र पिरमाणको 
आधारमा पनु: रणनीितको पनुरावलोकन गनुर् पदर्छ।  
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५.३   कायार्न्वयनमा रहेका संभािवत जोिखमह  

ूःततु रणनीितको कायार्न्वयनको सन्दभर्मा जोिखम पक्षह  पिन रहेका छन।् नेपाल सरकारका िविभ  
मन्ऽालयले जारी गरेको लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणका नीितह को कायार्न्वयन तथा 
आविधक िवकास योजनाले यस सम्बन्धमा िलएको नीितको पूणर् पमा कायार्न्वयन हनु नसकी रहेको 
अवःथामा ूःततु रणनीित तथा यस अन्तर्गतको कायर्योजनालाई समयमै कायार्न्वयन गन पक्ष चनुौितपूणर् 
रहेको छ। लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको िवषय नेपालको संिवधान तथा कानूनबाट 
अंगीकार गरी सिकएको भए पिन िविभ  िनकायबाट हनु े िनयिुक्त लगायतका िविभ  पक्षह मा पूणर्त 
आत्मसात गनर् सकेको पाईँदैन। िनयिुक्त गन, आवँयक ॐोत साधनको िविनयोजन तथा व्यवःथापन गन 
पदािधकारी तथा िनकायमा यस रणनीितको कायार्न्वयनको ढता हनु ु आवँयक हनु्छ। रणनीित 
कायार्न्वयनका लािग सबैबाट तफर् बाट समथर्न र सहयोगको वातावरण सजृना गनर् नसिकएमा पिन 
रणनीितको ूभावकारी कायार्न्वयन हनु किठन हनु जान्छ। 

हालको िनजामित सेवा ऐन, २०४९ लगायतका ऐन तथा कानूनह मा िविभ  सेवालाई समावेशी बनाउनको 
लािग गरेको व्यवःथा भन्दा नेपालको संिवधानले गरेको वगर् र समदुायको िवभाजन बहृत तथा िवःततृ 
रहेको छ। संिवधानले गरेको यो व्यवःथा बमोिजम समावेशीकरणको लािग नेपाल सरकारले वगर् र 
समदुायको िनधार्रण गदार् हालको वगर् र समदुायले ूा  गरेको अवसरमा फरक पनर् सक्ने भएको कारण 
संिवधान बमोिजमको समावेशीकरणको कायार्न्वयन जोिखमपूणर् हनु सक्दछ। यस रणनीितको कायार्न्वयनका 
सन्दभर्मा त्यस ूकारका जोिखमह  आउन सक्दछन।् 

ूःततु रणनीित कायार्न्वयनको लािग कितपय नीितगत तथा कानूनी व्यवःथा गनुर्पन आवँयकता छ। 
त्यःतो व्यवःथा गनर् एक भन्दा बढी िनकायको संलग्नता र सहयोग आवँयक पन भएकाले आवँयक 
सहयोग र समन्वय नभएको अवःथामा वा सबै िनकायले समान पमा ूाथिमकता निदएको अवःथामा 
रणनीितको कायार्न्वयन जोिखममा पन देिखन्छ। त्यसैगरी रणनीितमा क्षमता िवकास तथा पहुँच र 
अवसरमा विृ  गन कायर्बमह  समेत रहेका छन।् यःता ूकृितका कायर्बमको लािग पयार्  ॐोत तथा 
साधन जटुाउन े िवषय थप चनुौितपूणर् रहेको छ। यसको लािग पयार्  बजेटको व्यवःथा िमलाउनपुन 
अवःथा रहेको छ। बजेटको अभावमा कितपय रणनीितह  कायार्न्वयन हनु सक्ने अवःथा रहँदैन। कोिभड 
१९ जःता संबमण एवम ्महामारी भएको अवःथा भयो भन ेपिन रणनीित कायार्न्वयनमा ूत्यक्ष असर पनर् 
सक्दछ । 



न्यायपािलकाको लि क समानता र सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनीित | 85 

 

अनसूुची १ 

रणनीित तयारी िनदशक सिमित 

ब.सं. नाम पद  कायार्लय   

१ माननीय ौी सपना ूधान 
मल्ल 

न्यायाधीश सव च्च अदालत संयोजक 

२ माननीय ौी केशरीराज पिण्डत कायर्कारी िनदशक राि य न्याियक ूित ान सदःय 
३ ौी तलुसी राम सेडाइ सिचव राि य मिहला आयोग सदःय 
४ ौी यमबहादरु बढुामगर सहसिचव न्याय पिरष  सिचवालय सदःय 
५ ौी रमेश ढकाल सहसिचव काननु, न्याय तथा 

संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 

सदःय 

६ ौी रािधका अयार्ल सहसिचव मिहला,बालबािलका तथा 
समाज कल्याण 
मन्ऽालय 

सदःय 

७ ौी दगुार् खड्का उपन्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लय 

सदःय 

८ ौी दगुार् िसंह ूहरी उपरीक्षक नेपाल ूहरी 
मिहला तथा 

बालबािलका सेवा 
िनदशनालय 

सदःय 

९ ौी उषा मल्ल पाठक उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोिसएसन सदःय 
१० ौी अिधवक्ता मीरा ढु ाना अध्यक्ष मिहला, कानून र िवकास 

मञ् च  
सदःय 

११ ौी गीता ाली िसंह उपूितिनिध य.ु एन. वमुन  
  

सदःय 

१२ ौी सिरता वाली जेसी िचफ राि य मानवअिधकार 
आयोग  

सदःय 
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१३ ौी तेज सनुार लैि क समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 
अिधकृत 

य ुएन डी पी / रोलार 
ूोमाम सदःय 

सदःय 

१४ माननीय ौी िवनोदूसाद शमार् फ्याकिल्ट/
न्यायाधीश 

उच्च अदालत सदःय सिचव 

अनसूुची २ 

रणनीित तयारी कायर्समूह 

ब.सं. नाम पद कायार्लय 
१ माननीय ौी टेकूसाद 

ढु ाना 
न्यायाधीश उच्च अदालत, पाटन संयोजक 

२ माननीय ौी यमनुा भ राई न्यायाधीश उच्च अदालत, पाटन सदःय 
३ ौी िडल्लीराज िघिमरे सहसिचव, काननु, न्याय तथा संसदीय 

मािमला मन्ऽालय   
सदःय 

४ डा. ौी  शिश अिधकारी ूाध्यापक नागिरक समाज सदःय 
५ ौी ममता खनाल रिजःशार ूशासकीय अदालत सदःय 
६ ौी हमुबहादरु के.सी. उपसिचव काननु, न्याय तथा संसदीय 

मािमला मन्ऽालय 
सदःय 

७ ौी राजन कुमार के.सी. कायर्बम 
व्यवःथापक 

राि य न्याियक ूित ान सदःय 
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अनसूुची ३ 

मःयौदा रणनीित उपरको परामशर् बैठकका सहभागीह      

ब.सं. नाम पद  कायार्लय  

१ माननीय डा. िदवाकर भट् ट फ् याकल्टी/िजल्ला 
न्यायाधीश 

राि य न्याियक ूित ान 

२ ौी धमर्राज कुईकेल सहसिचव लोक सेवा आयोग  
३ ौी खड् गराज अिधकारी सहसिचव न्याय पिरषदको सिचवालय  
४ ौी ौीकृंण मलु्मी िनदशक राि य न्याियक ूित ान 
५ ौी िमरा शेरचन उपसिचव राि य मिहला आयोग  
६ ौी रामप्यारी सनुवुार उपसिचव काननु, न्याय तथा संसदीय मािमला 

मन्ऽालय 
७ ौी केशव शमार् उपसिचव लोक सेवा आयोग  
८ ौी बिि ितवारी उपसिचव ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय  
९ ौी सौगात चािलसे उपसिचव उच्च अदालत पाटन  
१० ौी िबना दाहाल उपन्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको कायार्लय  
११ ौी रोशनी पौड् याल उपूाध्यापक नेपाल ल क् याम्पस  
१२ ौी िवदरुूसाद सापकोटा  विर  ूशासकीय 

अिधकृत  
नेपाल कानून व्यवसायी पिरषद  

१३ ौी सरःवती नउेपान े
बःयाल  

शाखा अिधकृत न्याय सेवा तािलम केन्ि 

१४ ौी दीिपका थापा मगर शाखा अिधकृत सव च्च अदालत  
१५ ौी सिरता गौतम शाखा अिधकृत काठमाडौ िजल्ला अदालत  
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अनसूुची ४  

सल्लाहकार सिमित 

ब.सं. नाम पद कायार्लय 
१ माननीय ौी सपना ूधान मल्ल न्यायाधीश सव च्च अदालत संयोजक 
२ ौी नपृध्वज िनरौला मखु्य रिज ार सव च्च अदालत सदःय 
३ ौी िडल्लीराज िघिमरे सिचव ूधानमन्ऽी तथा 

मिन्ऽपिरषदको कायार्लय 
सदःय 

४ माननीय ौी केदार पौडेल नायव कायर्कारी
िनदशक 

राि य न्याियक ूित ान सदःय 

५ ौी ँयामकुमार भट् टराई सहन्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको
कायार्लय 

सदःय 

६ ौी मानबहादरु काकीर् सहसिचव न्याय पिरष  सिचवालय सदःय 

७ ौी धमर्राज कुईकेल सहसिचव लोक सेवा आयोग सदःय 
८ ौी अ णा जोशी उपसिचव कानून, न्याय तथा 

संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 

सदःय 

९ ौी कल्पना कुमारी खितवडा उपसिचव नेपाल कानून आयोग सदःय 
१० ौी सिरता रायमाझी उपसिचव मिहला, बालबािलका

तथा जे  नागिरक 
मन्ऽालय 

सदःय 

११ ौी िदि  काकीर् ूहरी नायव 
उपरीक्षक 

नेपाल ूहरी सदःय 

१२ ौी रक्षा वःयाल, अिधवक्ता उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोिसएसन सदःय 

१३ ौी सभुा घले कायर्बम िवँ लेषक न्यायमा पहुँच कायर्बम 
यएुन वमुन 

सदःय 
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अनसूुची ५ 

पनुरावलोकन कायर्समूह 

ब.सं. नाम पद  कायार्लय   
१ ौी िडल्लीराज िघिमरे 

 
सिचव ूधानमन्ऽी तथा 

मिन्ऽपिरषदको कायार्लय 
संयोजक 

२ ौी लालबहादरु कँुवर रिज ार सव च्च अदालत सदःय 
३ ौी यमबहादरु बढुामगर, रिज ार राि य न्याियक ूित ान सदःय 
४ ौी ममता खनाल, सहरिज ार सव च्च अदालत सदःय 
५ ौी हमुबहादरु के.सी.  

 
सहसिचव कानून, न्याय तथा संसदीय 

मािमला मन्ऽालय 
सदःय 

६ माननीय ौी गीता ौे न्यायाधीश काठमाडौ िजल्ला अदालत सदःय 
७ ौी राजन कुमार के.सी. कायर्बम 

व्यवःथापक 
राि य न्याियक ूित ान सदःय 

 

अनसूुची ६ 

रणनीित पनुरावलोकनकतार्  

ब.सं. नाम पद  कायार्लय  

१ माननीय ौी दीपककुमार काकीर् विर तम ्न्यायाधीश सव च्च अदालत 
२ माननीय ौी मीरा खडका न्यायाधीश सव च्च अदालत 
३ माननीय ौी हिरकृंण काकीर् न्यायाधीश सव च्च अदालत 
४ माननीय ौी िव म्भरूसाद ौे न्यायाधीश सव च्च अदालत 
५ माननीय ौी ई रूसाद खितवडा न्यायाधीश सव च्च अदालत 
६ माननीय डा. ौी आनन्दमोहन भ राई न्यायाधीश सव च्च अदालत 
७ माननीय ौी अिनलकुमार िसंन्हा न्यायाधीश सव च्च अदालत 
८ माननीय ौी ूकाशमान िसंह राउत न्यायाधीश सव च्च अदालत 
९ माननीय ौी सपना ूधान मल्ल न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१० माननीय ौी तेजबहादरु के.सी. न्यायाधीश सव च्च अदालत 
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११ माननीय ौी बमकुमार ौे  न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१२ माननीय ौी टंकबहादरु मोक्तान न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१३ माननीय ौी ूकाशकुमार ढंुगाना न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१४ माननीय ौी सुं मालता माथेमा  न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१५ माननीय ौी हिरूसाद फुयाल न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१६ माननीय डा. ौी मनोजकुमार शमार् न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१७ माननीय डा. ौी कुमार चडुाल न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१८ माननीय ौी नहकुल सवुेदी न्यायाधीश सव च्च अदालत 
१९ ौी लालबहादरु कँुवर मखु्य रिज ार सव च्च अदालत 
२० ौी नारायणूसाद पन्थी रिज ार सव च्च अदालत 
२१ ौी देवेन्िराज ढकाल सिचव न्याय पिरषद सिचवालय  
२२ ौी िनमर्ला पौडेल रिज ार सव च्च अदालत 
२३ ौी रमा पराजलुी सह न्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लय  

समा  
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