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भाग १ 
१. प्रारस्म्भक 

हिषय प्रिेर् 

 प्रत्येक व्यस्िको ज्यू िनको रक्षा गरी राजनैधतक, आधथाक, सामास्जक, 
सातकृधतक एिं िाधमाक लगायतका अधिकारिरुको धनिााि उपभोग गना पाउन े
अितथाको धसजाना गनुा  र कानूनको र्ासनको माध्यमबाट मानि अधिकारको 
संरक्षणको प्रत्याभधूत ददन ुिरेक राज्यको दाहयत्ि िनु्छ। संहििान प्रदत्त मौधलक िक 
तथा हिधभन्न कानूनिरुद्वारा व्यिस्तथत िक अधिकारको प्रचलनको धनधमत्त त्यतता िक 
अधिकारको प्रिर्द्ान र उपचार हिधिको सधुनस्ितताको अभािमा संहििान तथा कानूनमा 
उल्लेख गररएका िक अिहककारको औस्चत्यता पहुष्ठ निनु ेिदुा सम्बस्न्ित कानूनमा नै 
उपचार हिधिको पधन तपष्ट व्यितथा गररएको िनु्छ। 

 राज्यको दृहष्टमा िरेक नागररक समान िनु्छन।् यद्यहप केिी हिरे्ष अितथामा 
रिेका नागररकिरुको िकमा राज्य हिरे्षरुपले संिेदनस्र्ल िनु पधन जरुरी िनु्छ। 
आफ्नो िक अधिकारको उपभोग र प्रचलनको लाधग व्यस्ि तियंको सजगता एिं 
कृयार्ीलताको मित्िपूणा भधूमका रिेको िनु्छ। तर सिै िगाका माधनसिरु समानरुपले 
सक्षम रिेको भने पाइदैन। संहििान र कानूनले आफूलाई के कतता िक अधिकारिरु 
प्रदान गरेको छ र ती अधिकारिरुको उल्लंघन भएको अितथामा के कततो उपचारका 
उपायिरु अिलम्बन गनुापछा भन्न े ज्ञान िा जानकारीको अभािमा अन्याय सिेर नै 
बतनपुने स्तथधत कदाहप िाञ्छनीय िनु सक्दैन। न्यायसम्मको पिुुँचबाट टाढा रिेका 
यतता िगािरुप्रधत राज्यले स्जम्मेिारी बिन गनुा पने िनु्छ। 
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 िाम्रो सन्दभामा आधथाक, सामास्जक रै्स्क्षक र साुँतकृधतक दृहष्टले हपछधिएका 
महिला, दधलत, आददिासी, जनजाधत, बालबाधलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गत भएका 
व्यस्ि लगायतका बगाको सर्स्िकरण िा हिकासको लाधग कानूनबमोस्जम हिरे्ष 
व्यितथा गना सहकन े गरी संहििानमा नै व्यितथा गरेको छ। यततो संिैिाधनक 
व्यितथालाई व्यििारमा उतानाको लाधग स्र्क्षा एिं चेतनामूलक कायािरुको हिरे्ष 
मित्ि रिेको िनु्छ।  

कानून बारे जानकारी राख् न पाउन ु प्रत्येक व्यस्िको िक अधिकार को हिषय 
िो। कानूनद्वारा धनिााररत आफ्नो िक अधिकारको धनिााि उपभोग गना पाउने र आफ्नो 
िक अधिकरको उल्लंघन भएमा कानूनी उपचारको प्राप्त गने िातािरणको धसजानाको 
लाधग ितततुः कानूको ज्ञानको आिश्यकता िनु्छ। कानूनको बारेमा जानकारी धथएन 
भन्न ेआिारमा कसैले पधन छुट िा सहुििा पाउन सक्दैन भन्न ेमान्यता रिी आएबाट 
प्रत्येक व्यस्ि आफ्नो अधिकारको िारेमा सजग रिन जरुरी िनु्छ। आफ्नो िक 
अधिकारको िारेमा िेिातता गने व्यस्िलाई कानूनले मद्दत गना नसक्ने अितथा एउटा 
पाटो िो भने प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो अधिकारको िारेमा पयााप्त जानकारी ददन  
कानूनी स्र्क्षा तथा सचेतना कायाक्रम सञ्चालन गनुा  पने राज्यको दाहयत्ि अको पाटो 
िो। यसथा साना, ठूला, गररि, िनी, स्र्स्क्षत, अस्र्स्क्षत, बालक बरृ्द् (ज्येष्ठ नागररक) 
कोिी पधन र कुनै धलङ्ग हिरे्षको कारणबाट न्यायको पिुुँचबाट िस्न्चत निोउन भन्न े
हिषयमा राज्य सदैि सजग रिन ुजरुरी िनु्छ। 

 

अध्ययनको आिश्यकता 
नेपालले हि.स. २०४७ साल पश् चात अधिकारको दृहष्टकोणले धनकै फट्को 

मारेको छ। अधिकारसंग सम्बस्न्ित २२ िटा अन्तरााहिय दततािेजिरुमा नेपाल 
पक्षराि भै सकेको छ। हिषरे् अितथाका माधनसिरु (महिला, बालबाधलका, अपाङ्ग, 
आदी) को अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्ानको लाधग छुटै्ट मिासस्न्ििरु पधन बनेका र 
तीनमा नेपाल पधन पक्ष राि भएको छ। एकातफा  पक्ष राि बन् न ुआफैमा राम्रो पक्ष 
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िो भन ेअकोतफा  उि मिासस्न्ििरुद्वारा संरस्क्षत अधिकारिरु लस्क्षत िगाले धनिााि 
रुपले उपभोग गना सहकराखेका छन छैनन ्त्यसलाई सषु्मरुपले अध्यनन मनन ्गनुा 
अपररिाया िनु्छ। सो कुरा िाम्रो पररप्रके्ष्यमा चनुौधतपूणा रिेको छ। हिधभन्न 
अध्यनिरुले के देखाएको छ भन ेमहिला, हिपन्न, असिाय र असक्षमिरु आफ्ना िक 
अधिकारप्रधत जानकार नै छैनन्  र कधत जानकार पधन अभाि, प्रभाि र दिािको 
कारण त्यसको उपचारको लाधग अदालत तथा अन्य सम्बस्न्ित धनकायिरुमा जान 
सहकराखेका छैनन।् अकोतफा  न्यायमा पिुुँचको लाधग अदालत जतता न्याय सम्पादन 
गने धनकायिरु जनताको पिुुँचमा (Accessible) (भौगोधलकरुपमा सिज पिुुँचमा 
रिेको), व्यययोग्य (Affordable) (आधथाक रुपले खचा गना सक्ने) र तिीकारयोग्य 
(Acceptable) (न्यायलयमा प्रयोग िनु े भाषा मदु्दाका पक्षिरुले बझु्ने) िनु ु पने 
िनु्छ। तर िाम्रो सन्दभामा यी सिै कुरािरु पूणारुपमा लागू भएको पाइदैन। 
फलतिरुप न्यायका उपभोिा हिरे्ष गरेर महिला, हिपन्न, असिाय र असक्षमिरु 
बढी प्रभाहित भएको देस्खन्छ। तसथा थोरै भएपधन यी समतयािरुको समािानमा यो 
पसु्ततका सियोगी िनु ेअपेक्षा धलइएको छ।  

प्रतततु पसु्ततकाबाट मखु्य गरेर महिला, हिपन्न, असिाय एिम्  असक्षम लगायतका 
व्यस्ििरु लाभास्म्ित िनुे र राज्यका हिधभन्न अंगिरुमा रिेका यो हिषयका स्जम्मेिार 
अधिकारीिरुका लाधग सिायक धसर्द् िनु ेआर्ा धलईएको छ। यसका साथै अधिकारको 
के्षत्रमा कायारत हिधभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संतथािरु तथा धतनमा कायारत 
जनर्स्ििरुका लाधग पधन यो पसु्ततका सियोगी िनु ेअपेक्षा धलइएको छ। 

अध्ययनको उद्दशे्य  

महिला, हिपन्न, असिाय र असक्षमसमेतलाई उधनिरुको अधिकारिरुको बारेमा 
सचेतीकरण गने, अधिकार उल्लघंन भएको अितथामा के कतता धनकायिरुमा के कुन 
कानूनिरुको प्रयोग गरी प्रचलनको लाधग उपस्तथत िनुे तथा त्यतता अधिकारिरुको 
प्रचलनको सम्बन्िमा कानूनी तथा व्यििारमा के कतता समतयािरु देस्खएका छन र 
ती समतया समािानको लाधग के कततो उपायिरु अबलम्बन गने भन् ने हिषय उजागर 
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गने नै प्रतततु स्रोत पतुतको मखु्य उदे्दश्य रिेको छ। यसका अलािा आधिकाधिक 
रुपमा महिला, हिपन्न, असिाय, असक्षमसमेतलाई उधनिरुको अधिकारिरुको भरमजदरु 
प्रयोग र उपभोग गना सक्षम बनाउन ुपधन यस पसु्ततकाको उदे्दर्य रिेको छ। 

कायाादेर् 

यस पसु्ततकाको तयारीको लाधग धनम्न बमोस्जमको कायाादेर् रिेको धथयोः 
• महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षम व्यस्िका अधिकार सम्बन्िमा 

अन्तरााहिय दततािेजिरुमा भएका मखु्य व्यितथािरु 

• तत्सम्बन्िमा भएका नेपाल सरकारका मखु्य मखु्य नीधतगत व्यितथािरु र 
स्रोत पररचालनको अितथा 

• संिैिाधनक व्यितथा 
• हिधभन् न नेपाल कानूनमा रिेका व्यितथािरु 

• सिोच्च अदालतबाट यस बारेमा भएका मखु्य मखु्य फैसला र आदेर्िरुको 
छोटकरी हििरण 

• अधिकार िनन िुुँदा प्राप्त िनु सक्न ेकानूनी उपचारिरु 

• औपचाररक धनकाय 

• अनौपचाररक धनकाय 

• कानूनी उपचार प्राप्त गने सन्दभामा उपनाउन ुपने प्रहक्रया 
• कानूनी उपचार प्राप्त गदाा राज्यबाट उपलब्ि िनु सक्न ेसहुििा र सिायता 
• यतता अधिकार सम्बन्िमा कानून र ियििारमा देस्खएका समतयािरु 

• समतया समािानका उपायिरु 

अध्ययन हिधि 

यो पसु्ततका तयारीका लाधग देिायका पद्दतीिरु अिलम्बन गररएको छः 
• हिरे्षज्ञिरु तथा सम्बस्न्ित धनकायिरुबाट सामाग्री सङ् कलन र  हिश् लेषण 

• हिज्ञिरु र सरोकारबालािरुसंग छलफल तथा अन्तरहक्रया 
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• हिरे्षज्ञिरु तथा सम्बस्न्ित धनकायिरुबाट सामाग्री सङ् कलन, हिज्ञिरु तथा 
सरोकारिालािरुसंग छलफल तथा अन्तरहक्रया सम्पन्न पिात प्राप्त 
सामाग्रीको हिश् लेषण गरी पसु्ततकाको मतयौदा तयारी 

• मतयौदा उपर न्यायमा पिुुँच आयोग (Access to Justice Commission) 
को सस्चिालयसुँग धनरन्तर सम्पका  रिी अन्तरहक्रया 

अध्ययनको के्षत्र र सीमा  

यस स्रोत पसु्ततकामा महिला, हिपन्न, असिाय र असक्षमिरुको अन्तरााहिय तथा 
राहिय कानूनिरुमा रिेका अधिकारिरुको बारेमा अध्यन गररएको र प्रतततु स्रोत 
पसु्ततकाको तयारी अििी प्रतताब तिीकृधत भएको धमधतले एक महिना पन्र ददनको 
रिेको धथयो।  
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भाग २ 

मानि अधिकारको पररचय 
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२. मानव अधिकारको पररचय 

२.१ पषृ्ठभधूम 

माधनसलाई माधनस भएर बाच्नको लाधग केिी आिारभतू अधिकारिरुको 
आिश्यकता िनु्छ र यी अधिकारलाई मानि अधिकार भधनन्छ। (प्रतततु 
स्रोत पसु्ततकामा अधिकार भन् नाले मानि अधिकारलाई समेत समेट्न े गरी 
र्ब्दको प्रयोग गररएको छ) यी अधिकारिरु माधनसको जीिन, तितन्त्रता, 
समानता, प्रधतष्ठा  मर्रयाादासंग सम्बस्न्ित छन। माधनसका यी अधिकारिरु 
जन्मधसर्द्, सिामान्य, अहिभाज्य, अपररिाया एिं प्राकृधतक अधिकारिरु िनु र 
मानिीय मूल्य र मर्र यादासंग सम्बस्न्ित िनु्छन।  यी अधिकार माधनस भएर 
बाच्नकुो अथासंग सम्बस्न्ित छन। माधनसलाई अन्य प्राणीभन्दा धभन्न देखाउन े
प्रमखु आिारमध्य मानि अधिकार एक प्रमखु आिार िो। मानि अधिकार र 
मौधलक तितन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आिारर्ीला माधनन्छ। जिाुँ मानि 
अधिकार र मौधलक तितन्त्रतामा अंकुर् लगाइएको िनु्छ, त्यिाुँ लोकतन्त्रको 
अस्ततत्ि नै संकटमा पने खतरा रिन्छ। सन १९४५ मा संयिु रािसंघको 
तथापना पश् चात मानि अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्ानमा अन्ताराहिय 
प्रयासको थालनी भएको पाईन्छ। मानि अधिकारलाई र्ास्न्त र हिकासको 
मूल आिारका रुपमा तिीकार गदै संयिु रािसंघको मिासभाले १० 
धिसेम्बर १९४८ का ददन मानि अधिकारको हिश् िव्यापी घोषणा जारी गरेको 
धथयो। उि घोषणा मानिको जन्मधसर्द् एिं नैसरधगक अधिकारको पररभाषा 
गररएको पहिलो अन्ताराहिय दततािेजको रुपमा धलईन्छ। संयिु रािसंघको 
बिापत्र र मानि अधिकारको हिश् िव्यापी घोषणालाई आिार मानेर मानि 
अधिकारको हिहिि पक्षिरुलाई समेट्न ेगरी मानि अधिकारसम्बन्िी हिधभन् न 
अन्तरााहिय दततािेजिरु जारी िदैु आएका छन। 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.9 

 

  संसारका िेरैजसो मलुकुिरुमा अधिकार उल्लङ् घनका िेरै घटनािरु 
घहटरिेको कुरा िामीले पढ्न र सनु् न पाइरिन्छौ। यसबाट नेपाल पधन 
अछुतो रिन सकेको छैन। यतता अधिकार उल्लङ् घनका घटनािरुलाई 
रोकथाम गने र उल्लङ् घन भएको अितथामा अधिकार बिाधलकोलाधग 
प्रयासिरु भै राखेको पधन छ। बाततिमा मानि अधिकारको संरक्षण तथा 
सम्बर्द्ानका लाधग जसरी अन्तरााहिय ततरबाटै मानि अधिकार सम्बन्िी 
अन्तरााहिय कानूनिरुको धनमााण िदैु आएको छ सोिी हकधसमबाट उि 
कानूनिरुमा उस्ल्लस्खत अधिकारिरुको बिाधलको लाधग अन्तरााहिय ततरबाटै 
हिधभन् न संयन्त्रिरुको धनमााण पधन िदैु आएको छ। यसरी अन्तरााहिय 
ततरबाटै अधिकारको उल्लङ् घनलाई रोकी मानि अधिकारको संतकृधतको 
धनमााण गरी हिश् िमा ददगो र्ास्न्त र हिकासका लाधग जे जततो सकरात्मक 
प्रयास भए तापधन यो प्रयास पूणारुपमा सफल िनु नसहकरिेको अितथा िाम्रो 
साम ु हिद्यमान छ। मानि र्ोषण,  अन्याय र मानि अधिकारको िननका 
परुाना तिरुप समाप्त िुुँदै गए पधन हयनका नयाुँनयाुँ तिरुप  हिकधसत 
भइरिेका छन। जसलाई सिजै सम्बोिन गना कदठन छ तर पधन हिश् ि 
जगतले हिधभन् न उपाय अिलम्बन गरी मानि अधिकारको सम्मान, संरक्षण र 
पररपूधता गने प्रयास गदै आएको छ। यस प्रयासमा राज्यको प्रमखु भधूमका 
िनु े भएकोले राज्यलाई बढी स्जम्मेिार बनाउन े धबधभन् न उपायिरु पधन 
अिलम्बन गररुँदै आएको छ। यिी प्रमखु भधूमकालाई मध्यनजर गदै नेपाल 
राज्यले पधन अन्तरााहिय तथा राहिय ततरमा अधिकारको के्षत्रमा आफूले 
जनाएको प्रधतिर्द्तालाई व्यििाररक रुपमा प्रचलनको लाधग हिधभन्न 
संयन्त्रिरुको व्यितथा गरेको छ। तसथा यतता कानूनमा उल्लेख भएका 
आफ्ना अधिकार र उपचारका संयन्त्रिरुको बारेमा जनता सचेत िनु ु अधत 
आिश्यक िनु्छ।       
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२.२ पररभाषा  

 “मानि अधिकार भन् नाले व्यस्िको जीिन, तितन्त्रता, समानता र 
मर्र यादासुँग सम्बस्न्ित संहििान तथा अन्य प्रचधलत कानूनद्वारा प्रदान गररएका 
अधिकार सम्झन ु पछा र सो र्ब्दले नेपाल पक्ष भएको मानि अधिकार 
सम्बन्िी अन्तरााहिय सस्न्िमा धनहित अधिकार समेतलाई    जनाउुँछ” 1 
अधिकार भन् ने र्ब्दबाट नै यो कुनै व्यस्िले उपयोग गने, यसलाई सबै ति र 
तप्काबाट उच्चसम्मानका साथ आदर गररने र यसको बाध्यात्मकिरुमा 
पालना िनुे कुराको अनभुधूत िनु्छ। मानि अधिकार प्रत्येक माधनसमा जाधत, 

भाषा, िमा, धलङ्ग, राहियता, उत्पस्त्त,  सामास्जक र आधथाक स्तथधत, राहिय 
धसमाना आददको भेदभाि धबना प्राप्त िनुे अधिकार िो2 

माधनसले माधनसकै िैधसयतमा मर्र याददत भएर बाच्नका लाधग आिश्यक पने 
सिै अधिकारिरुलाई मानि अधिकार भधनन्छ।3

 

मानि अधिकार भगिान िा दैिीर्स्िको उपिार ( Gift of the God) भएकोले 
यसलाई कसैले खोतन, नातन, मातन िा मानि जीिनबाट छुट् याउन सक्दैन 
भन् न े पधन माधनन्छ। प्राकृधतक अधिकार (Natural Rights) को रुपमा मानि 
अिकारलाई धलइने िनुाले  पधन यसको मित्ि अझ बढेको छ। मानि 
अधिकारलाई जसुकैु हिरे्षणद्वारा हिभहूषत गररएको भए तापधन बाततबमा यो 
माधनसका लाधग माधनस भएर बाुँच्न अपररिाया रुपमा तथाहपत भएको अधिकार 
िो। 4  

 

 

                                                           
1 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा….. 
2  मानव अधिकारको ववश् वव्यापी घोषणा, १९४८ िारा २ 
3 मानव अधिकार प्रश् नउत्तर सँगालो २०७१, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हररहरभवन लललतपुर, नेपाल 

 
4  सेलर्ड, २०६० परृठ ५ 
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२.३ मानि अधिकारको आिारभतू धसर्द्ान्त 

मानि अधिकारका धसर्द्ान्त भन् नाले मानि अधिकारका दततािेजका सार 
िनु।हयनै धसर्द्ान्तिरुको आिारमा मानि अधिकारको उपभोग तथा प्रचलन 
सम्भि िनु्छ। यी धसर्द्ान्तिरुलाई तल िणान गररएको छः 
हिश् िव्यापकता  

 मलुत मानि अधिकारको धसजाना अन्तरााहिय कानूनबाट िनु ेिुुँदा यो हिश् ि 
व्यापी िनु्छ। मानि अधिकार हिश् ि भरका माधनसलाई कुनै भेदभाि हिना 
प्रयोग िनुे िनु्छ। कुनै एक देर्को माधनसले मानि अधिकारको उपभोग गना 
पाउने तर सोिी अधिकार अको देर्का माधनसले उपभोग गना नपाउने िदैुन 
र सिै मानि अधिकार हिश् िभरका माधनसिरुले समान रुपले उपभोग गना 
पाउने िुुँदा नै मानि अधिकारलाई हिश् िव्यापी िनु्छ भधनन्छ। 

समानता तथा अभेदभाि 

मानि अधिकारको मूल ममा भनेको मानिीय आत्मसम्मान भएको र 
हिभेदले आत्मसम्मानलाई धनषिे गने िुुँदा समानता तथा भेदभािरहित मानि 
अधिकारको कायाान्ियन अत्यन्त मित्िपूणा िन्छ।सिै मानि अधिकार सिै 
माधनसले समानरुपले उपभोग गना पाउनपुछा। कुनै पधन कानूनको प्रयोग गदाा 
कुनै पधन माधनसबीच जात, िणा, िमा, धलङ्ग, िगा, जन्म (कुन मलुकुमा 
जन्मेको िो) र्ारीररक अितथा (अपाङ्गता एचआइभी सङ् क्रमीत) लगायत ्कुनै 
पधन आिारमा भेदभाि गररन ु िुुँदैन। कानूनको अगाधि सिै मानि समान 
िनु्छन र सिैले समानरुपमा आफ्ना अधिकार उपभोग गना सकुन ्भन् नाका 
लाधग आफ्ना अधिकार दािी तथा संरक्षण गना नसक्ने कमजोरिगाको 
अधिकार सरुस्क्षत गराउन राज्यले प्राथधमकता ददनपुछा। 

 
अिततान्तरणीयता 
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 मानि अधिकारको मूल तत्ि भनकेो मानिीय आत्मसम्मानको रक्षा िो। 
जीिनको अधिकार भन् न ु नै आत्मसम्मानपूिाक बाुँच्न पाउने अधिकार िो। 
मानिीय आत्मसम्मानहिना मानि जीिन पर्तुलु्य िनुे िुुँदा कुनै पधन 
माधनसलाई उसको कुनै पधन अधिकारबाट िस्ञ् चत गना धमल्दैन। मानि 
अधिकार अरुलाई िततान्तरण गना पधन धमल्दैन। 

अन्तरधनभारता 
 मानि अधिकार अहिभाज्य िनुकुा साथै धतनीिरु एक अकाासुँग अन्तरधनभार 
र अन्तरसम्बस्न्ित पधन छन। जततैः तिात्यको अधिकार परुा िनु खाद्य, 
पानी, तिच्छ िातािरण, यातना हिरुर्द्, समानता लगायत हिधभन् न अधिकार 
पूरा िनु ु जरुरी िनु्छ।यसैगरी खाद्य अधिकार पूरा िनु रोजगारी, पेसा 
व्यिसाय, तथा रोजगारीको अधिकार पूरा िनु ुपदाछ। 

अहिभाज्यता 
 मानि अधिकारलाई धतनको कायाान्ियनका सन्दभामा कुनै अधिकार ददन ेर 
अको अधिकार नददन ेगरी हिभाजन गना धमल्दैन। जततै तिात्यको अधिकार 
ददने र समानताको अधिकार नददन ेभन् न धमल्दैन। एउटा माधनसलाई पोधसलो 
र पयााप्त खाना, स्र्क्षा  तथा तिात्यको अधिकार नददन े िो भन े बोल्न 
पाउनकुो कुनै अथा िदैुन। त्यसैगरी माधनसलाइ खाना, नाना, छानाको 
अधिकार ददने तर तितन्त्रतापूिाक हिुँििलु गना, बोल्न तथा संगदठत िनु 
नददन ेिो भन ेउसको जीिन मयााददत िदैुन।तसथा मानि अधिकार अहिभाज्य 
िनु्छन भन् न ेमान्यता रास्खएको िनु्छ।   

२.४ मानि अधिकार र राज्यको दाहयत्ि 

 अन्तराािय मानि अधिकार कानूनले मानि अधिकारप्रधत राज्यका केिी 
धनस्श् चत दाहयत्ििरुको धसजाना गरेको िनु्छ। मानि अधिकारसम्बन्िी कुनै 
अन्तरााहिय कानूनमा राज्य पक्ष बनेपधछ त्यतता राज्यले तल उस्ल्लस्खत 
दाहयत्ििरु पूरा गनुापछा। 
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सम्मान गने दाहयत्ि  

 कुनै पधन मानि अधिकार सम्बस्न्ित अन्तरााहिय कानूनको पक्ष राि भै 
सकेपधछ उि कानूनिरुमा उस्ल्लस्खत अधिकारिरुप्रधत त्यततो राज्यले 
सम्मान व्यि गदै ती अधिकारिरुको उपभोगमा िततक्षेष नगने दाहयत्ि 
राज्यको पहिलो र मित्िपूणा दाहयत्ि िो। 

संरक्षण गने दाहयत्ि 

 नागररकिरुका लाधग मानि अधिकारको धनिााि उपभोगको सधुनस्श् चत गदै 
प्रभािकारी रुपमा धनयमन गने तथा तेस्रो पक्षबाट कुनै नागररकको मानि 
अधिकारको उपभोगमा बािा व्यििान उत्पन् न भएमा उि बािा व्यििान 
तथा अिरोि िटाई नागररकलाई मानि अधिकारको उपभोगको सधुनस्श् चत 
गनुा राज्यको अको मित्िपूणा दाहयत्ि िो। 

परुा गने दाहयत्ि  

 नागररकिरुलाई मानि अधिकारको प्रयोग र प्रचलनको लाधग कानूनी 
व्यितथािरु एिं नीधत तथा धनयमिरु र कायायोजनािरु धनमााण गरी त्यसलाई 
प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गनुा तथा मानि अधिकार संरक्षणको लाधग 
संयन्त्रिरुको धनमााण गरी मानि अधिकारको उपभोगको सिज िातािरण 
बनाईददन ुपने राज्यको अको मित्िपूणा दाहयत्ि िो।  
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भाग ३ 

मानव अधिकार सम्बन्िी 
अन्तरााष्ट्रिय दस्तावेजमा 

महिला, ववपन्न, असिाय र 
असक्षमिरुको अधिकार 
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३. मानव अधिकार सम्बन्िी अन्तरााष्ट्रिय दस्तावेजमा महिला, ववपन्न, 
असिाय र असक्षमिरुको अधिकार 

 

३.१ मानव अधिकारको ववश् वव्यापी घोषणा, १९४८ 

जाधत, िणा, धलङ्ग, भाषा, िमा, िैचाररक आतथा, जन्म आदद कुनै पधन आिारमा 
भेदभाि नगरी हिश्वका सिै माधनसिरुको अधिकारलाई सम्बोिन िनुेगरी अन्ताराहिय 
ततरबाट घोषणा गररएको प्रथम दततािेजको रुपमा मानि अधिकारको हिश्वव्यापी 
घोषणा, १९४८ लाई धलइने गररन्छ। यो दततािेजलाई संयिु रािसंघको मिासभाले 
धिसेम्बर १०, सन १९४८  मा घोषणा गरेको धथयो र यो घोषणा भएको ददनको 
सम्झना तिरुप प्रत्येक िषाको धिसेम्बर १० लाई अन्ताराहिय मानि अधिकार ददिसको 
रुपमा िरेक देर्िरुले मनाउदै पधन आइरिेका छन। यो घोषणामा महिला, हिपन्न, 
असिाय र असक्षम समेतको लाधग देिायबमोस्जमको अधिकारिरुको व्यितथा गरेको 
छः 

• सिै व्यस्िको समान प्रधतष्ठा र अधिकार िनु।े(िारा १)  

• जाधत, िणा, धलङ्ग, िमा, राजनीधतक िा अन्य मत, राहिय िा सामास्जक उत्पस्त्त, 
सम्पस्त्त िा अरु कुनै मयाादाको आिारमा भेदभाि हिरुर्द्को अधिकार।(िारा 
२) 

• िैयस्िक तितन्त्रता र आत्म सरुक्षाको अधिकार।(िारा ३) 
• दासत्ि हिरुर्द्को अधिकार।(िारा ४) 
• यातना हिरुर्द्को अधिकार।(िारा ५) 
• कानूनको दृहष्टमा सिात्र एक व्यस्िको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार। 

।(िारा ६) 
• कानूनको दृहष्टमा सिै समान िनु े र हिना भेदभाि सिै कानूनको समान 

संरक्षणको अधिकारी िनुे अधिकार।(िारा ७) 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.16 

 

• संहििान िा कानूनद्वारा ददइएको मौधलक अधिकारिरुको उल्लघंन हिरुर्द् योग्य 
राहिय अदालतको प्रभािकारी उपचारको अधिकार।(िारा ८) 

• मनोमाधन ढंगले देर् धनकाला िा धगरफ्तारी िा नजरबन्द हिरुर्द्को 
अधिकार।(िारा ९) 

• धनष्पक्ष सनुिुाईको अधिकार।(िारा १०) 
• कुनै पधन दण्िनीय अपरािको आरोप लागेको व्यस्िलाई खलुा अदालतको 

कानूनअनसुार अपरािी नठिराउन्जेल धनदोष माधनन े र कुनै व्यस्िले गरे िा 
नगरेको कुनै काम उि समयमा राहिय िा अन्तरााहिय कानून अन्तगात अपराि 
माधनदैन भन े त्यततो कामको लाधग कुनै पधन व्यस्िलाई दोषी नठिर्र याउन ेर 
अपराि गदााको समयमा ददन सहकन े सजाय भन्दा बढी सजाय नददने 
अधिकार।(िारा ११) 

• गोपधनयताको िक।(िारा १२) 
• तितन्त्रतापूिाक हिचरण र बसोबास गने अधिकार।(िारा १३) 
• राहियताको अधिकार।(िारा १५) 
• जाधत, राहियता िा िमाको भेदभािधबना ियतक महिला र परुुषलाई आपसमा 

हििाि गने र पररिार बसाउन ेअधिकार।(िारा १६) 
• सम्पस्त्तको अधिकार।(िारा १७) 
• िाधमाक तितन्त्रताको अधिकार।(िारा १८) 
• हिचार, तितन्त्रता र अधभव्यस्िको अधिकार।(िारा १९) 
• र्ास्न्तपूणा तररकाले सभा गने तथा संतथा खोल्न ेअधिकार।(िारा २०) 
• सरकारमा भाग धलन ेर  सरकारी जाधगरमा समान प्रिेर्ाधिकारको 

अधिकार।(िारा २१) 
• सामास्जक सरुक्षाको अधिकार।(िारा २२) 
• काम गने, तिेच्छाले रोजगारी रोज्ने र बेकारीबाट सरुक्षा, समान कामको लाधग 

समान ज्याला पाउने, काम गने प्रत्येक व्यस्ि र धनजको पररिारको लाधग 
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मानहिय प्रधतष्ठा अनरुुप आफ्नो जीहिकाको बन्दोिततको लाधग उस्चत र 
अनकूुल पाररश्रधमक पाउने तथा टे्रि यधुनयन तथापन गने र त्यसमा भाग धलन 
पाउने अधिकार।(िारा २३) 

• तलहि हिदा सहित आराम र हिश्रामको अधिकार।(िारा २४) 
• पयााप्त जीिनततरको अधिकार।  हिरामी, असमथाता, हिििा, बढेुसकाल िा 

धनजको धनयन्त्रण बाहिरको अरु कुनै पररस्तथधतमा सािन अभाि भएमा सरुक्षा 
तथा आमा र स्र्र्िुरुलाई हिरे्ष िेरचाि, सिायता पाउन ेअधिकार।(िारा २५) 

• स्र्क्षाको अधिकार।(िारा २६) 
• सामास्जक सातकृधतक जीिनमा भाग धलन ेअधिकार।(िारा २७) 

३.२ दासत्ि मिासस्न्ि, १९२६ 

 यो मिासस्न्िको मखु्य उद्देश्य भनेको नै माधनसलाई दासको रुपमा बेचहिखन 
(अहिकी दासिरुको िेचहिखन) गररने परम्परालाई रोक्न ुिो। २५ सेप्टेम्िर १९६५ 
मा ितताक्षर गररएको यो मिासस्न्ि सन ९ माचा १९२७ देस्ख लागू भएको िो। 
नेपालले यो मिासस्न्िलाई ७ जनिरी १९६३ तद अनसुार २३ पषु २०१९ मा पक्ष 
राि भएको िो। यो मिासस्न्िले दास व्यपारलाई यसरी पररभाहषत गरेको छ “ दास 
व्यापारले दासत्िको अितथामा पयुााउन े मनसायले कुनै व्यस्िको कब्जा, प्राधप्त िा 
धबक्रीसुँग सम्बस्न्ित सम्पूणा कायािरु, दासलाई धबक्री गने िा हिधनमय गने उद्देश्यतयले 
सो दासको प्राधप्त सम्बन्िी सम्पूणा कायािरु, दासिरुको व्यापार िा ओसारपसारको 
सामान्यतः प्रत्येक काया तथा धबक्री गने िा आदान प्रदान गने उद्देश्यले प्राप्त गररएको 
दासको धबक्री िा आदानप्रदानका सम्पूणा कायािरुसमेतलाई जनाउुँदछ”  

यस मिासस्न्िको मखु्य मखु्य व्यितथािरु धनम्न छनः 
• दास व्यापारको रोकथाम तथा अन्त्य गने 

• सकेसम्म धछटो तथा प्रगधतर्ील रुपमा सब प्रकारको दासत्िको पूणा उन्मूलन 
गने 

• अधनिाया िा बलयिु श्रम सािाजधनक उद्दशे्यिरुका लाधग मात्र गराउन सहकन े
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• सािाजधनक उर्द्श्यकालाधग बािेक अन्य उर्द्श्यको लाधग अझैसम्म पधन अधनिाया 
िा बलयिु श्रम प्रचलनमा रिेका इलाकािरुमा त्यततो व्यििारको सकेसम्म 
चाुँिो अन्त्य गनुा पने 

• सिै अितथािरुमा अधनिाया िा बलयिु श्रम गराएकोमा सम्बस्न्ित ईलाकाका 
सक्षम केन्रीय अधिकारी सोकालाधग उत्तरदायी िनु े

• प्रतततु मिासस्न्िका उद्देश्यिरुलाई लागू गनाको लाधग तत्काल कठोर सजाय ददन 
सक्न ेगरी कानूनको धनमााण गनुा पने 

• दासत्ि र दास व्यापार उन्मूलनको लाधग पक्ष राििरुले एक अकाालाई सबै 
प्रकारको सियोग गनुापने 

३.३ सबै प्रकारका जातीय भेदभाि उन्मूलन गनेसम्बन्िी अन्तरााहिय मिासस्न्ि, 

१९६५ 

 यो मिासस्न्िको मखु्य उदे्दश्य भनेकोनै सिै हकधसमको जातीय भेदभाि उन्मूलन 
गने तथा जातीय भेदभािका कारण पीधित भएका व्यस्ि िा समूिको अधिकारको 
संरक्षण र सम्बर्द्ान गनुा िो। यो मिासस्न्ि संयिु रािसंघको मिासभाबाट सन ्१९६५ 
धिसेम्बर २१ मा पाररत भई सन ्१९६९ जनिरी ४ देस्ख लागू भएको िो। यसमा 
जम्मा २५ िटा िारािरु रिेका छन। नेपालले यस मिासस्न्िलाई सन ् १९७१ 
जनिरी ३० मा अनमुोदन गरेको धथयो। 

 यो मिासस्न्िको िारा १ मा जाधतय भेदभािलाई धनम्न बमोस्जम पररभाहषत गरेको 
छ “ राजनीधतक, आधथाक, सामास्जक, सांतकृधतक िा सािाजधनक जीिनमा या कुनै 
क्षेत्रमा जाधत, िणा, िंर्, िा राहिय िा जातीय उत्पस्त्तमा आिाररत कुनै पधन भेदभाि, 
बहिष्कार, प्रधतबन्ि िा प्राथधमकतालाई बझुाउुँछ” भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ। 

 

यस मिासस्न्िले प्रदान गरेका अधिकारिरु धनम्न छनः 

• न्यायािीकरण तथा न्याय प्रदान गने अन्य सबै अङ् गिरुका अगािी समान 
व्यििार पाउने अधिकार 
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• कुनै व्यस्िमाधथ कुनै सरकारी अधिकारी, समूि िा संतथािरुबाट िनु े हिंसा िा 
र्ारीररक क्षधतहिरुर्द् राज्यबाट पीधित व्यस्िले संरक्षण पाउन ेअधिकार 

• रािको धसमानाधभत्र आितजाित तथा बसोबास गने तितन्त्रताको अधिकार 

• राहियताको अधिकार 

• हििाि गने र िरिि ुछान्ने अधिकार 

• एक्लै िा अरुसंग धमलेर सम्पस्त्त राख् न ेअधिकार 

• पखु् यौधल सम्पस्त्त प्राप्त गने अधिकार 

•  हिचार, सदहििेक र िमाको तितन्त्रताको अधिकार 

• हिचार र अधभव्यस्िको तितन्त्रता सम्बन्िी अधिकार 

• र्ास्न्तपूणा भेला िनुे तथा सङ् गठन गने तितन्त्रताको अधिकार 

• काम गने, तिेच्छाले रोजगारी रोज्ने, कामको उस्चत र अनकूुल पररस्तथधत प्राप्त 
गने, बेरोजगारीहिरुर्द्को संरक्षण पाउन,े समान कामका लाधग समान तलब पाउन े
र उस्चत पाररश्रधमक पाउने अधिकार 

• टे्रि यूधनयन तथापना गने र त्यसमा भाग धलने अधिकार 
• आिासको अधिकार 

• सािाजधनक तिात्य, औषिीउपचार, सामास्जक सरुक्षा तथा सामास्जक सेिािरु 
प्राप्त गने अधिकार 

• स्र्क्षा तथा ताधलमको अधिकार 

• सातकृधतक हक्रयाकलापिरुमा समान सिभाधगताको अधिकार 
• यातायात, िोटल, रेषु्टरेन्ट, क्याफे, नाचघर तथा उद्यानजतता सािाजधनक तथान िा 

सेिामा पिुुँचको अधिकार 

३.४ नागररक तथा राजनीधतक अधिकार सम्बन्िी अन्तरााहिय अनिुन्ि, १९६६ 

 यो अनबुन्िको मखु्य उदे्दश्य भनेको कुनै रािको नागररक भएका िैधसयतले 
उपभोग गना पाउन ेनागररक तथा राजनीधतक अधिकारिरुलाई संरक्षण र सम्बर्द्ान गनुा 
िो। यो अनबुन्ि संयिु रािसंघीय मिासभाबाट सन ्१९६६ धिसेम्बर १६ मा पाररत 
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भई पाररत भएको १० िषा पधछ सन ्१९७६ माचा २३ देस्ख लागू भएको िो। यसमा 
५३ िटा िारािरु छन। नेपालले यस अनिुन्िलाई सन ्१९९१ मे १४ मा अनमुोदन 
गरेको धथयो।  

 यस अनबुन्िले धनम्न बमोस्जमका अधिकारिरु प्रदान गरेको छः  

• आत्मधनणायको अधिकार, (िारा १) 
• बाुँच्न पाउने अधिकार, (िारा ६) 
• कू्रर, अमानिीय, अपमानजनक व्यििार िा सजायहिरुर्द्को अधिकार, (िारा ७) 
• दासत्ि र बलपूिाकको श्रधमकहिरुर्द्को अधिकार, (िारा ८) 
• करारीय दाहयत्ि पूरा नगरेकोमा कैदमा नरास्खने अधिकार, (िारा ११) 
• तितन्त्र रुपमा आितजाित गना पाउने अधिकार, (िारा १२) 
• कानूनको अगाधि समान व्यििार गररन ेअधिकार, (िारा १४) 
• कानूनको अगाधि व्यस्िको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार, (िारा १६) 
• हिचार सदहििेक तथा िमाको तितन्त्रताको अधिकार, (िारा १८) 
• गोपनीयताको अधिकार, (िारा १७) 
• हिचार र अधभव्यस्िको अधिकार, (िारा १९) 
• र्ास्न्तपूिाक भेला िनु ेअधिकार, (िारा २०) 
• टे्रि यूधनयन खोल्न ेर त्यसमा सम्मेधलत िनु ेअधिकार,(िारा २२) 
• हििाि र पररिार आरम्भ गने अधिकार, (िारा २३) 
• बालबाधलकाले धबना भेदभाि आिश्यक संरक्षण पाउन ेअधिकार, (िारा २४) 

३.५ आधथाक, सामास्जक तथा सातकृधतक अधिकार सम्बन्िी अन्तरााहिय अनबुन्ि, 

१९६६ 

 यस अनबुन्िको मखु्य उदे्दश्य भनेको मानि जाधतको आधथाक, सामास्जक तथा 
सातकृधतक अधिकारिरुको संरक्षण र सम्बर्द्ान गनुा िो। यो अनबुन्िलाई संयिु 
रािसंघको मिासभाले सन ्१९६६ धितमबर १६ मा पाररत गरी सन ्१९७६ जनिरी 
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३ देस्ख लाग ु भएको िो। नागररक तथा राजनीधतक अधिकार सम्बन्िी अनबुन्ि र 
आधथाक, सामास्जक तथा सातकृधतक अनबुन्ि दिैु एकै धमधतमा पाररत र लाग ुभएका 
िनु।  

यस अनबुन्िले धनम्न अधिकारिरुको प्रत्याभतु गरेको छः 

• आत्म धनणायको अधिकार, (िारा १) 
• महिला र परुुषको समान अधिकार, (िारा ३) 
• काम गने अधिकार,(िारा ६) 
• समान कामका लाधग समान पाररश्रधमक पाउने अधिकार, (िारा ७) 
• संगठन तथा टे्रि यूधनयन खोल्न ेअधिकार, (िारा ८(१) क)  

• िड्ताल गना अधिकार, (िारा ८(१) घ)  

• सामास्जक सरुक्षाको अधिकार, (िारा ९) 
• हििाि तथा पाररिारको अधिकार, (िारा १० (१) 
• माततृ्िको संरक्षणको अधिकार, (िारा १० (२) 
• आधथाक सामास्जक र्ोषणबाट सरुक्षा पाउन ेअधिकार, (िारा १०(३) 
• खाना, कपिा, र आबासको अधिकार , (िारा ११ (१) 
• भोकबाट मिु िनु ेअधिकार, (िारा ११ (२) 
• तिात्य सम्बन्िी अधिकार, (िारा १२ (१) 
• स्र्क्षा सम्बन्िी अधिकार, (िारा १३ (१) 

३.६ महिलाहिरुर्द् िनेु सिै प्रकारको भेदभाि उन्मलुनसम्बन्िी मिासस्न्ि, १९७९ 

महिलाको अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्ानको लाधग सामान्य मानि 
अधिकारसम्बन्िी अन्य अन्तरााहिय कानूनिरुको धनमााण भए तापधन महिलािरुको 
अधिकार अपेक्षीत रुपमा संरक्षण िनु नसकेको त्यलाई मिसूस गरी महिलाको 
अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्ानको लाधग छुटै्ट र हिरे्ष कानूनको धनमााण गने 
अन्ताराहिय अठोटको फलतिरुप यो मिासस्न्िको धनमााण गररएको िो। यो 
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मिासस्न्िको मखु्य उदे्दश्य भनेको नै महिला हिरुर्द् िनुे भेदभाि उन्मूलन गरी 
महिला र परुुषबीच  समानता कायम गनुा िो। यो मिासस्न्ि संयिु रािसंघको 
मिासभाद्वारा सन ्१९७९ धिसेम्बर १८ मा पाररत भई सन ्१९८१ सेप्टेम्बर 
३ देस्ख लागू भएको िो। यी मिासस्न्िमा ३० ओटा िारािरु रिेका छन। 
नेपालले यो मिासस्न्िलाई सन १९९१ अहप्रल २२ मा अनमुोदन गरेको धथयो। 
यो मिासस्न्िको िारा १ ले महिला हिरुर्द्को भेदभािलाई “राजनीधतक, आधथाक, 
सातकृधतक, नागररक िा अन्य कुनै पधन हिषयमा िैिाहिक स्तथधत जे-जततो रिेको 
भए तापधन धलङ्गका आिारमा िनुे कुनै पधन भेदभाि, बहिष्कार िा प्रधतबन्िलाई 
जनाउुँछ” भनी पररभाहषत गरेको छ। 

यो मिासस्न्िले महिलािरुको लाधग प्रदान गरेका मखु्य अधिकारिरु धनम्न 
छनः 

• बेचधबखन तथा िेश्यािसृ्त्तको लाधग गररन े यौन र्ोषणहिरुर्द्को 
अधिकार, (िारा ६) 

• सािाजधनक र राजनीधतक जीिनमा सिभाधगताको अधिकार, (िारा 
७) 

• अन्तरााहिय तिमा समान हिसाबले सिभागी िनु पाउने अधिकार, 

(िारा ८) 
• राहियता सम्बन्िी अधिकार, (िारा ९) 
• स्र्क्षा सम्बन्िी अधिकार, (िारा १०) 
• रोजगारीको अधिकार, (िारा ११) 
• तिात्य सम्बन्िी अधिकार, (िारा १२) 
• आधथाक तथा पाररिाररक लाभको अधिकार, (िारा १३) 
• ग्राधमण महिलालाई हिरे्ष अधिकार, (िारा १४) 
• कानूनी समानताको अधिकार, (िारा १५) 
• हििाि तथा पररिारको अधिकार, (िारा १६) 
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३.७ अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुको अधिकारसम्बन्िी मिासस्न्ि, २००६ 

 यो मिासस्न्िको मखु्य उदे्दश्य भनेको अपाङ्गता  भएका व्यस्ििरुको मर्र यादा, 
सम्मान, सिभाधगता र समािेर्ीकरण तथा समान अिसरको लाधग मानि अधिकारका 
आिारभतू धसर्द्ान्तिरुलाई आत्मसाथ गदै अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुले पधन अन्य 
व्यस्ि सरि सिै प्रकारका मानि अधिकारिरु समान रुपले प्रयोग तथा उपभोग गना 
पाउने व्यितथा गनुा रिेको छ। यो मिासस्न्िलाई संयिु रािसंघको मिासभाले सन 
२००६ धिसेम्बर १३ मा पाररत गरेको िो। यो मिासस्न्िलाई नेपालले सन २००९ 
धिसेम्बर २८ मा अनमुोदन गरेको धथयो।  

 यो मिासस्न्ि अनसुार अपाङ्गता भएका व्यस्ि भन् नाले दीघाकाधलन अर्िताद्वारा 
धसस्जात र्ारीररक, मानधसक, बौहर्द्क िा इस्न्रय सम्बन्िी कमजोरी तथा धतनका हिधभन् न 
अिरोिका कारण समाजमा अन्य व्यस्ििरुसरि समान तथा प्रभािकारी ढङ्गमा सिभागी 
िनु बािा भएको व्यस्ि समेतलाई जनाउुँछ भनी उल्लेख गरेको छ।  

 यो मिासस्न्िले अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुको अधिकार धनम्न बमोस्जमका िनुे 
भनी उल्लेख गरेको छः 

• ततरयिु जीिन र काम प्राधप्तको अधिकार 
• सम्पस्त्तको अधिकार 
• रोजगारी र तिरोजगारीको अिसरमा प्रिर्द्ानको अधिकार 

• तिात्य र स्र्क्षाको अधिकार (सांकेधतक भाषा र बे्रलधलहपमा पढ्न पाउने) 
• आफ्नो इच्छा  अनसुारको व्यिसाहयक िा व्यििारीक स्र्क्षा, अिसर र 

छात्रिसृ्त्तको अधिकार 

• सािाजधनक संरचना, सािाजधनक यातायात र तथानिरुमा पिुुँचको अधिकार 

• उस्चत र आिारभतू तिात्य सेिा र िासतथानको अधिकार 

• लघहुित्तीय योजनाबाट गररबी धनिारणको अिसर प्राप्त गने अधिकार  

• राजनीधतक तथा सािाजधनक जीिनमा सिभाधगताको अधिकार 
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• सूचना प्राधप्तको अधिकार 

• गोपनीयताको अधिकार 

• गणुततरीय जीिनततर र सामास्जक जीिनमा सिभाधगताको अधिकार 
• सांतकृधतक जीिन, मनोरञ् जन, हिश्राम तथा खेलकुदमा सिभाधगताको अधिकार। 

३.८ बाल अधिकारसम्बन्िी मिासस्न्ि, १९८९ 

 बाल अधिकारको संरक्षण तथा संबर्द्ानको लाधग तथापना भएको अन्तरााहिय 
मिासस्न्िलाई नै बाल अधिकार सम्बन्िी मिासस्न्ि भधनन्छ। यो मिासस्न्िलाई संयिु 
राष्टसंघीय मिासभाबाट सन ् १९८९ नोभेम्बर २० मा पाररत भई सन ् १९९० 
सेप्टेम्बर २ देस्ख लागू भएको िो।यो मिासस्न्िमा जम्मा ५४ िटा िारािरु रिेका 
छन। यो मिासस्न्िलाई नेपालले सन ्१९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनमुोदन गरेको िो।  

 यो मिासस्न्िको िारा १ ले बालबाधलकालाई सम्बस्न्ित पक्षराििरुको 
बालबाधलकासम्बन्िी कानूनले पहिलेनै बाधलग िनु्छ भनी तोकेकोमा बािेक १८ 
िषाभन्दा कम उमेरका माधनसलाई बालबाधलका मान् नपुछा भनी पररभाहषत गरेको छ। 

यो मिासस्न्िले बालबाधलकालाई धनम्न अधिकारिरु प्रदान गरेको छः 

• भेदभाि हिरुर्द्को अधिकार, (िारा २) 
• आमाबाब ु िा अन्य स्जम्मेिार माधनसिरुले बेितता गरेमा राज्यबाट पर्र याप्त 

तयािार पाउने अधिकार, (िारा ३) 
• ददघाजीिन र हिकासको अधिकार, (िारा ६)  

• नाम र राहियताको अधिकार, (िारा ७) 
• पररचय संरक्षणको अधिकार, (िारा ८) 
• आमाबाबसंुग बसोबास गना पाउने अधिकार, (िारा ९) 
• पाररिाररक पनुधमालनको अधिकार, (िारा १०) 
• बालबाधलकाको हिचार प्रकट गना पाउन े र हिचारले उस्चत मान्यता पाउने 

अधिकार, (िारा ११) 
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• अधभव्यस्ि तितन्त्रताको अधिकार, (िारा १३) 
• हिचार, हििेक र िमासम्बन्िी तितन्त्रताको अधिकार, (िारा १४) 
• संगठन सम्बन्िी तितन्त्रताको अधिकार, (िारा १५) 
• उस्चत जानकारी प्राधप्तको अधिकार, (िारा १६) 
• बालबाधलकािरुले ज्ञानिर्द्ाक जानकारी पाउन ेअधिकार, (िारा १७) 
• दवु्याििार र उपेक्षाबाट संरक्षण पाउने अधिकार, (िारा १९) 
• अपाङ्ग बालबाधलकाको अधिकार, (िारा २३) 
• पररिारहििीन बालबाधलकाले संरक्षण पाउन ेअधिकार, (िारा २०) 
• तिात्य र तिात्यसेिाको अधिकार, (िारा २४) 
• सामास्जक सरुक्षाको अधिकार, (िारा २६) 
• स्र्क्षाको अधिकार, (िारा २८) 
• अल्पसङ् ख्यक िा आददिासी जनताका बालबाधलकाले पाउनपुने अधिकार, (िारा 

३०) 
• फुसाद, आराम र सांतकृधतक हक्रयाकलापिरु गना पाउने अधिकार, (िारा ३१) 
• बाल मजदरुबाट संरक्षण पाउन ेअधिकार, (िारा ३२) 
• लागू पदाथाको दरुुपयोग सम्बन्िी अधिकार, (िारा ३३) 
•  यौन र्ोषणबाट संरक्षण पाउनपुने अधिकार, (िारा ३४) 
•  अन्य हकधसमका र्ोषणबाट सरुस्क्षत िनु ेअधिकार, (िारा ३६) 
• सामास्जक पनुतथाापनाको अधिकार, (िारा ३९) 
• उस्चत न्याहयक कारबािी पाउने अधिकार, (िारा (४०) 

३.९ आददिासीिरु र अन्तराािय श्रम संगठनको मिासस्न्ि नं १६९ 

 अन्तरााहिय श्रम संगठनको मिासस्न्ि नं. १६९ भन्नाले आददिासीिरुको धबस्र्ष्ट 
पहिचान, संतकृधत र जीिन पर्द्ती लगायतका अधिकारिरु समेटेको अन्तरााहिय सस्न्ि 
भन्न े बसु्झन्छ। यो मिासस्न्िमा भधूम, भभूाग र स्रोत, आत्मधनणीत हिकासका 
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प्राथधमकताका अधिकारलाई तिःव्यितथापन र सिव्यितथापनका रुपमा पहिचान गने 
लगायतका प्राििानरु समेहटएका छन।् 

यो मिासस्न्ि अन्तगात राज्यको दाहयत्ि के के िनु्छ ? 

• आददिासीिरुसंग परामर्ा र उनीिरुको प्रधतधनधित्ि गराएर संयन्त्रिरु 
बनाउने र सञ्चालन गने, 

• आददिासीिरुसंग परामर्ा गरेर परामर्ाका लाधग उपयिु संयन्त्र र 
पकृयािरु तथापीत गने, 

• मलुकुको अन्य समदुायिरुसंग बराबरी िैधसयतमा सबै अधिकार उपभोग 
सधुनस्ित गने, 

• आददिासीिरुको सामास्जक, आधथाक र सांतकृधतक अधिकारिरु पूणारुपमा 
उपभोग गना प्रिर्द्ान गने, 

• आददिासीिरु र मलुकुका अन्य समदुायबीच हिद्यमान सामास्जक आधथाक 
दूरी अन्त्य गने, 

• आददिासीिरुका संतथािरुलाई प्रबर्द्ान र सियोग गने  

आददिासीिरुको सिभाधगता सम्बन्िमा मसिासस्न्ि नं. १६९ मा कततो 
व्यितथा गररएको छ? 

• सरकारले सम्बस्न्ित समूिरुले उनीिरुलाई सरोकार राख्न े नीधत तथा 
कायाक्रमिरुको कायाान्ियनका लाधग स्जम्मेिार धनिाास्चत संतथा तथा 
प्रर्ासधनक एिं अन्य अंगिरुको धनणाय धलने सिै तििरुमा 
तितन्त्रतापूिाक र कम्तीमा पधन जनसंख्याको अन्य समूििरुले जस्त्तकै 
सिभागी िनु पाउन ेमाध्यमिरु धनमााण गनुा पछा। 
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भाग ४ 

(महिला, हिपन्न, असिाय र 
असक्षमको अधिकारको सम्बन्िमा 
नेपालको संहििान तथा हिधभन् न 

नेपाल कानूनमा रिेका व्यितथािरु र 
उपचार सम्बन्िी व्यितथा) 
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४.१ महिला अधिकार र उपचारसम्बन्िी व्यितथा 

४.१.१ महिला अधिकार भनेको के िो? 

महिला हिरुर्द् िनु ेभेदभािको अन्त्य गरी परुुष सरि समान तररकाबाट िक र 
अधिकारको उपभोग गना र उधनिरुको सिााङ्गीण हिकास र उत्थानको लाधग महिलालाई 
मात्र लस्च्छत गरी प्रदान गररएका हिरे्ष अधिकारिरुलाई महिला अधिकार भधनन्छ। 
अको बाक्यमा महिलाहिरुर्द् िनुे भेदभाि उन्मूलन गना एिं महिला र परुुषबीच 
समानता कायम गनाको लाधग महिलालाई प्रदान गररएका अधिकारिरु नै महिला 
अधिकार िनु। 

महिला हिरुर्द् िनुे सबै हकधसमका भेदभाि उन्मूलन गने मिासस्न्ि,१९७९ को 
िारा १ ले महिला हिरुर्द्को भेदभािलाई यसरी पररभाहषत गरेको छ “ महिला 
हिरुर्द्को भेदभाि भन् नाले राजनीधतक, आधथाक, सामास्जक, सातकृधतक, नागररक िा अन्य 
कुनै पधन हिषयमा िैिाहिक स्तथधत जे-जततो भए तापधन धलङ्गको आिारमा िनुे कुनै पधन 
भेदभाि, बहिष्कार िा प्रधतबन्िलाई जनाउछ भनी पररभाहषत गरेको छ। 

४.१.२ महिला हिरुर्द्को हिंसा भनेको के िो? 

महिला माधथ धलङ्गका आिारमा गररएको र्ारीररक, मानधसक तथा मनोबैज्ञाधनक 
आघात, िम्की दिाि िा तितन्त्रताबाट गररएको िस्ञ् चधतकरणलाई नै महिला हिरुर्द्को 
हिंसा भधनन्छ। यसलाई महिला हिरुर्द् िनु े हिंसा उन्मूलनसम्बन्िी संयिु राि संघीय 
घोषणापत्रले यसरी पररभाहषत गरेको छ “महिलाको नीस्ज िा सािाजधनक जीिनमा 
र्ारीररक, यौधनक तथा मनोिैज्ञाधनक रुपमा आिात परु्र याउने गरी सञ् चाधलत गररन े
धलङ्गमा आिाररत हक्रयाकलाप िा त्यसहकधसमको आघात परु्र याउने िम्की, दबाब िा 
तितन्त्रताबाट िस्ञ् चत गररन ेकायालाई महिला हिरुर्द्को हिंसा भधनन्छ”5 यसरी महिला 
हिरुर्द् िनु ेहिंसाको प्रकृधतमा यौन दवु्याििार, ित्या, यातना, कुटपीट, ज्यान माने िम्की, 
बेइजेती, जबरजतती करणी, िेचहिखन, बोक्सीको आरोप, करकाप, र्ारीररक र्ोषण, 
                                                           
5 महहलाववरुद्ध हुने हहिंसा उन्मूलनसबन्िी सिंयुक्त रारिसिंघीय घोषणापत्र, १९९३ को िारा १ 
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जबरजतती गभाािारण तथा गभापतन, यौनजन्य हिंसा, मनोिैज्ञाधनक हिंसा आदद यस हिंसा 
धभत्र पदाछन। 

सािाजधनक िा धनजी जीिनमा धलङ्गको आिारमा कसैप्रधत र्ारीररक, यौनजन्य िा 
मानधसक क्षधत िा पीिा परु्र याउन ेकाया, धलङ्गको आिारमा िनु ेिा िनु सक्न ेकुनै पधन 
प्रकारको अपमानजन्य, पीिाजन्य िा िम्कीपूणा व्यििार, दिाि, करकाप िा 
तिेच्छाचारी रुपमा महिलालाई तितन्त्रताको उपभोग गनाबाट बस्न्चत गने 
कायासमेतलाई लैहङ्गक हिंसा  जनाउछ।6 

४.१.३ नेपालको संहििानमा महिलाको अधिकार 

• समानताको िक अन्तगात सामान्य कानूनको प्रयोगमा धलङ्ग, र्ारीररक 
अितथा, अपांगता,  गभााितथासमेतका आिारमा भेदभाि नगररने।7

 

• राज्यले नागररकिरुका िीच धलङ्ग लगायतका आिारमा भेदभाि नगने तर 
हपछधिएका महिला, गभााितथाका व्यस्ि लगायतका नागररकिरुको संरक्षण, 

सर्स्िकरण िा हिकासका लाधग कानून बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गना 
सहकने8   

• महिलाको िक अन्तगात १.लैहङ्गक भेदभाि हिना समान िंर्ीय िक िनु,े 

२.सरुस्क्षत माततृ्ि र प्रजनन तिात्य सम्बन्िी िक िनुे, ३.िाधमाक, 
सामास्जक, सांतकृधतक, परम्परा, प्रचलन आदीको आिारमा महिलालाई 
हिंसाजन्य काया र र्ोषण नगररन ेयततो भएको खण्िमा क्षधतपूधता पाउने, 
४.राज्यका सबै धनकायमा समानपुाधतक समािेर्ी धसर्द्ान्तको आिारमा 
सिभागी िनु,े ५.स्र्क्षा, तिात्य, रोजगारी र सामास्जक सरुक्षामा 

                                                           
6  मुलुकी ऐन अिं. विं. ११ (४) (ख) 
7  नेपालको सिंवविान िारा १८ 
8  ऐ िारा १८ को प्रततवन्िात्तक वाक्यािंश 
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सकरात्मक हिभेदको आिारमा हिरे्ष अिसर प्राप्त िनुे, ६.सम्पस्त्त र 
पाररिाररक माधमलामा दम्पत्तीको समान िक िनुे9  

• सामास्जक न्यायको िक िक अन्तगात सामास्जक रुपले पछाधि परेका 
महिलासमेतलाई समानपुाधतक समािेर्ी धसर्द्ान्तका आिारमा राज्यको 
धनकायमा सिभाधगताको िक िनु,े 

10
 

• सामास्जक सरुक्षाको िक अन्तगात आधथाक असिाय एकल 
महिलालगायतलाई कानूनबमोस्जम सामास्जक सरुक्षाको िक िनुे11

 

• नेपालको नागररक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र 
बाबकुो पहिचान िनु नसकेको व्यस्िलाई िंर्जको आिारमा नेपालको 
नागररकता प्रदान गररने12

 

 

४.१.४ मौधलक िकिरुको उल्लंघन भएको अितथामा उपचार प्रहक्रयाः 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र १३३ को 

प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च अदालतले त्यतता 
िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, 

अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गरी उस्चत उपचार प्रदान 
गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर उच्च 
अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गना 
सक्न े

                                                           
9  ऐ िारा ३८ 
10  ऐ िारा ४२ 
11 ऐ िारा ४३ 
12 नेपालको सिंवविान िारा ११ (५) 
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• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग तनष्ट्चित हदम्यादको व्यवचथा हुदैन तर 
अनधुित ववलम्ब गरी अदालत प्रवेश गनुड पतन हुदैन। िेरै हिलाई गरी 
अथाडत सम्बष्ट्न्ित ववषयमा तेस्रो पक्षको हक चथावपत भसैकेको अवचथामा 
ववलम्बको कारण ररट ग्रहण योग्य हुदैन। तसथड मकाड पने पक्ष जतत सक्दो 
तिटो उपिारको लाधग अदालत जान ुपदडि। 

४.२ प्रचधलत कानूनिरुमा महिलाको अधिकार तथा अधिकारको उपचार हिधि 

(क) घरेल ुहििंसा (कसरू र सजाय) ऐन, २०६६ 

कस्तो कायालाई घरेल ुहििंसा जानाउँछ? 

 “घरेल ु हिंसा" भन् नाले कुनै व्यस्िले घरेल ु सम्बन्ि भएको अको कुनै 
व्यस्िलाई ददएको र्ारीररक, मानधसक, यौनजन्य िा आधथाक यातना सम्झन ुपछा” 

"र्ारीररक यातना" भन्नाले कुटपीट गना, गैर कानूनी थनुामा राख्न,े 
र्ारीररक चोट पयुााउने, तेजाि िा यततै प्रकारका अन्य पदाथा छकी िा सो 
पदाथाले पोली, िामी, दली, घसी स्जउमा पीिा गराउने िा अनिुार िा र्रीरको 
कुनै अङ्ग कुरुप पानेसमेतको कामलाई जनाउुँछ 

"मानधसक यातना" भन्नाले र्ारीररक यातनाको िर िाक देखाउने िा 
िम्की ददने, त्रासपूणा व्यििार गने, गाली गलौज गने, झटु्टा िात लगाउने, घरबाट 
धनकाला गने िैचाररक, िाधमाक, सांतकृधतक प्रथा परम्पराको आिारमा भेदभाि 
गने, रुप रङ्ग र्ारीररक बनािट तथा कुनै रोग लागेको आिारमा अपमाधनत गने, 
मानधसक सन्तलुन गमुाउने, आत्म ित्या गना दरुुत्सािान ददन ेिा आत्म ित्या 
गने पररस्तथधत खिा गने र मानधसक तथा भािनात्मक चोट पगु्न सक्न ेअन्य 
कुनै कामसमेतलाई जनाउुँदछ। 

"यौनजन्य यातना" भन्नाले यौनजन्य प्रिधृतको दिुायििार, अपमान, 
ितोत्साि िा आत्मसम्मानमा चोट पयुााउन ेिा सरुस्क्षत यौन तिात्यमा आघात 
पगु्ने कुनै पधन कायाालाई सम्झन ुपछा।  
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आधथाक यातना भन्नाले सगोल िा धनजी सम्पस्त्तको प्रयोग गना िा रोजगारी 
िा आधथाक श्रोत र सािनको पिुुँच िा प्रयोगमा बस्न्चत गने र महिलाको िकमा 
दाइजो माग गने, दाइजो ल्याउन दिाि ददने िा दाइजो नल्याएको कारणबाट 
गररने घणृा, िेला िा धतरतकारसमेतलाई जनाउुँदछ।13   

घरेल ुहिंसाको उजरुी कसले, किाुँ र कहिले ददन ुपदाछ ? 

• घरेल ु हिंसा सम्बन्िमा जनुसकैु व्यस्िले प्रिरी कायाालय िा राहिय महिला 
आयोग िा तथानीय धनकाय समक्ष धलस्खत िा मौस्खक उजरुी ददन सक्ने।14 
पीधित व्यस्ि आफैं ले चािेमा अदालतमा सोझै उजरुी ददन सक्ने। कसरु भए 
गरेका धमधतले ९० ददनधभत्र उजरुी ददन ुपने15

 

• अङ्ग भङ्ग गरेको िा तेजाि िा यततै प्रकारका अन्य पदाथा छहका इ िा सो पदाथाले 
पोधल िामी दली घसी ज्यूमा पीिा गराउने िा अनिुार िा र्रीरको कुनै अङ्ग 
कुरुप पारीददन ेगरी भएको र्ारीररक यातना िा यौनजन्य यातना सम्बन्िी घरेल ु
हिंसाको कसूरको सम्बन्िमा जनुसकैु व्यस्िले नस्जकको प्रिरी कायाालयमा 
जािेरी ददन सक्ने।16

 

घरेल ुहिंसाबाट पीधित व्यस्िको अधिकार के कतता िनु्छन ? 

• पीधितलाई र्ारीररक िा मानधसक यातना पगेुको देस्खएमा उपचारका लाधग 
नस्जकको अतपतालमा लगेर घाजाुँच लगायत परीक्षण गराउन ुपने।17

 

• पीधित र धनजसुँग आधस्रत व्यस्िलाई तत्काल सरुक्षाको व्यितथा धमलाउन ुपने। 

• अदालतले पीधितलाई तत्काल संरक्षण ददनपुने देस्खएमा संरक्षणात्मक आदेर् 
जारी गरी पीधितको संरक्षण प्रदान गना सक्न।े18

 

                                                           
13 घरेलु हहिंसा कसूर र सजाय ऐन,२०६६ दफा २(क)(ग)(घ)(ङ)(ि) 
14 ऐ दफा ४ (१) 
15  ऐ दफा १४ 
16  ऐ दपा ५क 
17  ऐ दफा ४(६) 
18  ऐ दपा ४(७) 
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• पीधितलाई अतपतालमा उपचार गराउुँदा लागेको सम्पूणा खचा पीिकबाट पीधितले 
भराई धलन पाउने19  

• पीिकको आधथाक अितथा कमजोर भएको कारणबाट उपचार खचा भराई धलन 
नसक्न े भएमा अदालतले सेिा केन्रबाट पीधितले त्यततो उपचार पाउने गरी 
अदालतले आदेर् गना सक्ने।20

 

• अदालतले पीिकबाट मनाधसब माहफकको क्षधतपूधता भराईददन सक्ने 
• पीधितले चािेमा छुटै्ट कानून व्यिसायी राख्न सक्ने। पीधित व्यस्िलाई धनजको 

अनरुोिमा स्जल्ला कानूनी सिायता माफा त धनःर्लु्का कानूनी सिायता उपलब्ि 
गराउन ुपने21 
 

मदु्दाको अनसुन्िान प्रहक्रया 
• प्रिरीमा िा तथानीय धनकायमा उजरुी दताा भएपधछ २४ घण्टाधभत्र पीिकलाई 

स्झकाई बयान गराउन ुपने। 

• प्रिरी िा तथानीय धनकायमा पीिकलाई स्झकाएपधछ तारेखमा राखी कारिािी 
गनुापने। 

• पक्षिरूबीचमा मेलधमलाप िनुसक्न े भए मेलधमलाप गराउन े र मेलधमलाप िनु 
नसकेमा अदालतमा सो उजरुी पठाउन ुपने।   

यततो मदु्दा कततो प्रकृधतको मदु्दा िनु्छ? 

➢ यस ऐन अन्तगातको मदु्दा नेपाल सरकार बादी िनुे र पीधित व्यस्िलाई धनजको 
अनरुोिमा धनःर्लु्क कानूनी सिायता उपलब्ि गराउन ु पने22 संस्क्षप्त कायाहिधि 
ऐन, २०२८ बमोस्जमको कायाहिधि अपनाई बन्द इजलासमा कारिािी गररने।23

 

                                                           
19  ऐ दफा ९(१) 
20 ऐ दफा ९(२) 
21  ऐ दफा ६क र १२ख 
22  ऐ दफा १२(ग)(ख) 
23  ऐ दफा ७ र ८ 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.35 

 

सजाय सम्बन्िी व्यितथा  
कसैले घरेल ुहिंसा गरेमा त्यततो व्यस्िलाई तीन िजार रुपैयाुँदेस्ख पच्चीस िजार 
रुपैयाुँसम्म जररिाना िा छ महिनासम्म कैद िा दिैु सजाय िनुे सािाजधनक 
जिाफदेिीको पदमा बिाल रिेको व्यस्िले कसरु गरेमा थप दर् प्रधतर्त सजाय 
िनुे24।  

(ख) मानि बेचधबखन तथा ओसारपसार (धनयन्त्रण) ऐन, २०६४ 

मानि बेचधबखन तथा ओसारपसार गने कायालाई धनयन्त्रण गना र त्यततो 
कायाबाट पीधित व्यस्िको संरक्षण तथा पनुतथाापना गने मखु्य उदे्दश्य राखी यस ऐनको 
धनमााण भएको िो। 

कस्तो अवस्थामा मानव बेचबबखन भएको माननन्छ? 

• कुनै पधन उदे्दश्यले माधनस बेच्ने िा हकन् ने, 
• प्रचधलत कानूनबमोस्जम बािेक माधनसको अङ्ग स्झक्न े

• िेश्यागमन गने 

कस्तो अवस्थामा मानव ओसारपसार भएको माननन्छ? 

• हकन् न ेिा बेच्ने उदे्दश्यले माधनसलाई हिदेर्मा लैजाने, 
• िेश्यािसृ्त्तमा लगाउन े िा र्ोषण गने उदे्दश्यले कुनै प्रकारले ललाई 

फकाई, प्रलोभनमा पारी, झकु्याई, जालसाज गरी, प्रपञ् च धमलाई, 
जबरजतती गरी, करकापमा पारी, अपिरण गरी, र्रीर बन्िक राखी, 
नाजकु स्तथधतको फाईदा धलई, बेिोस पारी, िा र्स्िको दरुुपयोग गरी 
अधभभािक िा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, िर, त्रास, िम्की ददई िा 
करकापमा पारी कसैलाई बधसरिेको घर, तथान िा व्यस्िबाट 
छुटाई लग्ने िा आफूसंग राख्न ेिा आफ्नो धनयन्त्रणमा धलने िा कुनै 
तथानमा राख्न े िा नेपालधभत्रको एक ठाउुँबाट अको ठाउुँमा िा 
हिदेर्मा लैजाने िा अरु कसैलाई ददने। 

                                                           
24  ऐ दफा १३ र  
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मानव बेचववखन तथा ओसारपसारसम्बन्िी कसरूको उजरुी कसले किाँ र कहिले 
हदन ुपछा? 

मानि बेचहिखन तथा ओसारपसारसम्बन्िी कसूरको बारेमा पीधित आफैले 
िा अन्य जनुसकैु व्यस्िले जहिले सकैु पधन नस्जकको प्रिरी कायाालयमा 
उजरुी ददन सक्छ 

मानव बेचववखन तथा ओसारपसारसम्बन्िी कसरूबाट पीडतको के कस्ता अधिकार 
िुन्छन? 

• पीधितले आफ्नो छुटै्ट कानून व्यिसायी राख्न पाउन े

• पीधितले दोभाष,े र्ाङ्कधेतक भाषा धबज्ञ िा अनिुादक राख् न सक्ने। यसमा लाग्न े
रकम मध्ये तोहकएको रकम सम्बस्न्ित व्यस्िको अनरुोिमा नपेाल सरकारले 
व्यिोने 

• मदु्दाको कारिािी गदाा बन्द इजलासमा गनुापने, 
• पीधितको नाम प्रचार प्रसार गना निनुे, 
• पीधित िा उजरुकतााले सरुक्षाको माग गरेमा अदालतमा जाुँदा आउुँदा िा कुनै 

धनस्श् चत अिधिसम्म प्रिरी सरुक्षामा राख् ने। 

• उजरुीकतााले चािेमा नाम गोप्य राख्न ुपने 

• कसरुदारलाई भएको जररिानाको पचास प्रधतर्त रकम बराबरको रकममा 
नघट्न ेगरी पीधितलाई क्षधतपूधता भराई ददनपुने, 

• पीधितलाई र्ारीररक िा माधनसक उपचार गराउन सामास्जक रुपमा पनुतथाापना 
गना  र पाररिाररक पनुधमालन गराउनका लाधग पनुतथाापना केन्रको तथापना गनुा 
पने। 

मानव वेचववखन तथा ओसारपसार अपरािबाट आफू बच्न गररएको प्रयासबाट 
कसकैो ज्यान गएमा सजाय िुन्छ वा िुदैन? 

आफूलाई हकन्न िा बेच्न िा िेश्यािसृ्त्तमा लगाउन लागेको िा हकनेको िा 
बेचेको िा िेतयािसृ्त्तमा लगाएको थािा पाई त्यिाुँबाट भाग्न उम्कन 
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लाग्दा कसैल बािा हिरोि गरेकोमा केिी गदाा धनजको ज्यान गएमा िा 
कुनै चोट पटक लागेमा त्यततो व्यस्िलाई कुनै प्रकारको सजाय िदैुन। 

मानव बेचववखन तथा ओसारपसार सम्बन्िी कसरू गरेमा के कस्तो दण्ड सजाय 
िुन्छ? 

मानि बेचहिखन तथा ओसारपसार सम्बन्िी अपरािमा कसूरको प्रकृधत 
अनसुार बढीमा २० िषा कैद र २ लाख रुपैया जररिाना िनुे व्यितथा 
गरेको छ।   

मानव बेचववखन तथा ओसारपसार सम्बन्िी मदु्दा कस्तो प्रकृनतको मदु्दा िुन्छ? 

 मानि बेचहिखन तथा ओसारपसार सम्बन्िी मदु्दा सरकारिादी भई 
सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ को अनसूुस्च १ मा समािेस गररएको 
छ र यसलाई गम्भीर प्रकृधतको फौजदारी मदु्दा माधनन्छ।   

(ग) केिी सावाजननक (अपराि र सजाय) ऐन, २०२७ 

• सािाजधनक तथानमा महिलालाई िातपात गरी बेइजत गने, महिलालाई स्जतकाउने, 
िैरानी गने िा धनजसंग अन्य यततै अतिभाहिक व्यििार गना निनु।े25

 

 (घ) गाली बेइज्जष्ट्तत ऐन, २०१६ 

• कसैले कुनै आईमाईको अपमान गने धनयतले, धनजले देख् न ेसनु् ने गरी कुनै कुरा 
भनेमा िा कुनै हकधसमको र्ब्द िा िािभाि व्यि गरेमा िा कुनै ितत ुदेखाएमा 
िा धनजको गोपधनयतामा दखल ददएमा एकसय रुपैयाुँदेस्ख पाुँचसय रुपैयासम्म 
जररिाना िनुेछ र ६ मिीनासम्म कैदको सजाय पधन िनु सक्छ।26

 

• गाली बेइज्जधत कसूरमा पीधितले गाली बेइज्जती भएको धमधतले छ महिनाधभत्र  
(सम्बस्न्ित स्जल्ला अदालत) नालेस ददन ुपछा।27

 

                                                           
25  केही सावडजतनक अपराि र सजाय ऐन,२०२७ दफा २(ि) 
26 गाली बेइज्जस्त्त ऐन, २०१६ को दफा ८ 
27  ऐ को दफा ११ 
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(ङ) कायास्थलमा िुने यौनजन्य दवु्याविार (ननवारण) ऐन, २०७१ 

कस्तो व्यविारलाई यौनजन्य दवु्याविार गरेको माननन्छ? 

कसैले आफ्नो पद, र्स्ि िा अधिकारको दरुुपयोग गरी, कुनै हकधसमको 
दिाि, प्रभाि िा प्रलोभनमा पारी िा ितोत्साहित गरी कुनै कमाचारी िा 
सेिाग्रािीलाई कायातथलमा देिायका कुनै काया गरे िा गराएमा 

• यौनजन्य आर्यले र्रीरको कुनै अंगमा छोएमा िा छुने प्रयास 
गरेमा  

• अस्श् लल तथा यौनजन्य हक्रयाकलापसंग सम्बस्न्ित र्ब्द स्चत्र, 
पत्रपधत्रका, श्रब्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रहिधि, सािन, बतत ु िा 
सामाग्री प्रयोग िा प्रदर्ान गरेमा 

• लेखेर, बोलेर िा इसाराले अस्श् लल तथा यौनजन्य आर्य प्रदर्ान 
िा प्रकट गरेमा  

• यौनजन्य हक्रयाकलापको लाधग प्रतताि गरेमा 
• यौनजन्य आर्यले स्जतकाएमा िा िैरानी ददएमा28। 

यस ऐन अन्तगातको अपरािमा कसले किा ँर कहिले उजरुी हदन ुपछा? 

• पीधित कमाचारी, सेिाग्रािी िा धनजका तफा बाट जोसकैुले यौजन्य दवु्याििार भए 
गरेको धमतले ९० ददन धभत्र सम्बस्न्ित स्जल्लाको प्रमखु स्जल्ला अधिकारी समक्ष 
उजरुी ददन ुपने।29

 

दण्ड सजाय र  क्षनतपनूता सम्बन्िी व्यवस्था 
• कसूरको प्रकृधत िेरी ६ महिनसम्म कैद िा ५० िजार रुपैयासम्म जररिाना िा 

दिैु सजाय िनुे। पीधितलाई र्ारीररक िा मानधसक रुपमा कुनै क्षधत पगु्न 
गएको भए त्यततो क्षधत बापत मनाधसब माहफकको क्षधतपूधता र उजरुी गदाा िा 
उजरुीको प्रधतरक्षा गदाा लागेको िाततहिक खचा क्षधतपूधता बापत पीिकबाट 
पीधितलाई क्षधतपूधता रकम भराइददन।े30

 

                                                           
28  कायडचथलमा हुने यौनजन्य दवु्यडववहार(तनवारण) ऐन, २०७१ दफा ४ 
29 ऐ दफा (७)(१४) 
30  ऐ दफा १२(१)(१३) 
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उजुरीसम्बन्िी कायाववधि 

यस सम्बन्िी उजरुीको कारिािी र हकनारा गदाा संस्क्षप्त कायाहिधि ऐन, २०२८ 
बमोस्जमको कायाहिधि अपनाउन ु पने र पीधितले धलस्खत रुपमा अनरुोि गरेमा 
उजरुीको सनुिुाई बन्द इजलासमा गनुा पने।31 

 

(च) ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

• धनजामती सेिालाई समािेर्ी बनाउन खलु्ला प्रधतयोधगताद्वारा पूधता िनु ेपदमध्ये 
पैंतालीस प्रधतर्त पद छुट् याई सो प्रधतर्तलाई र्तप्रधतर्त मानी महिलालाई 

तेत्तीस प्रधतर्त छुट्टाईएको। 

 (छ) स्थानीय स्वायतत शासन ऐन, २०५५ 

• गाउुँ पररषदको गठन गदाा गाउुँ हिकास के्षत्र धभत्रका एकजना महिला सहित 
समाजसेिी आधथाक तथा सामास्जक दृहष्टकोणले हपछधिएका जाधत, जनजाधत, 
दधलत तथा आददिासी मध्ये गाउुँ पररषदमा प्रधतधनधित्ि िनु नसकेका िगाका 
योग्यता पगेुका व्यस्ििरुमध्येबाट गाउुँ पररषदद्वारा मनोधनत छ जना व्यस्ििरु 
समेत सदतय रिन ुपने32

 

(ज) शशक्षा ननयमावली, २०५९  
• संतथागत हिद्यालयले कुल हिद्याथी संख्याको कस्म्तमा पाुँच प्रधतर्त गरीब, अपाङ्ग, 

महिला, दधलत र जनजाधत हिद्याथीलाई छात्रिसृ्त्त उपलब्ि गराउन ुपने33
 

• सामदुाहयक हिद्यालयले गररिीको रेखामनुी रिेका दधलत, जनजाधत र महिला 
लगायतका अन्य हिद्याजाथीिरुलाई धनःर्लु्क स्र्क्षाको व्यितथा गनुापने34

 

                                                           
31 ऐ दफा १५ 
32  चथानीय चवायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८ (१)(ग) 
33 लशक्षा तनयमावली, २०५९ तनयम १५१(१) 
34 लशक्षा तनयमावली, २०५९ तनयम १२१(२) 
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(झ) एकल महिला सरुक्षा कोष (सञ् चालन) ननयमावली, २०७० 

• आधथाक दृहष्टले कमजोर तथा हिपन् न िगाका एकल महिलाको हित र संरक्षण 
गने काम समेतको लाधग एकल महिला सरुक्षा कोष नामको कोष तथापन 
गररने35 

(ञ) मलुकुी ऐन ,२०२०  

 र्ास्त्रबाटमात्र कालका प्रभािले सबै व्यििार चल्न नसक्न े िुुँदा छोटा बढा 
सिैलाई कसूर अनसुार एकै सजाय गना, नेपालमा स्चरकालसम्म र्ास्न्त र व्यितथा 
कायम राख् न, हिधभन्न िगा, जाधत, र के्षत्रका जनताको ससुम्बन्ि बनाई राख् न े मखु्य 
उद्देश्य राखी यस ऐनको धनमााण गररएको िो। यस ऐनमा व्यितथा गररएका महिला 
अधिकार र सोको उपचार हििीलाई तल उल्लेख गररएको छः 

महिलाले कस्तो अवस्थामा लोग्नेसँग सम्बन्ि ववच्छेद गना पाउँछ? 

• लोग्नेले  अरु तिातनी ल्याएमा िा राखेमा 
• तिातनीलाई घरबाट धनकालेमा िा खान लाउन नददएमा 
• तिातनीको खोजखिर नधलई िेरहिचार नराखी लगातार तीन िषा िा सोभन्दा बढी 

समयदेस्ख तिातनीलाई छोिी अलग बतने गरेमा 
• तिातनीको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग िनेु िा अरु कुनै ठूलो र्ारीररक िा मानधसक 

कष्ट िनेु हकधसमको काम िा जाल प्रपञ् च गरेमा 
• लोग्ने नप ुंसक िनु गएमा  

• लोग्नेलाई धनको निनेु यौन सम्बन्िी कुनै रोग लागेमा 
• लोग्नेले परस्त्रीसुँग करणी गरेको ठिरेमा 
• तिातनीलाई जबरजतती करणी गरेको गरेको ठिरेमा 
• लोग्ने तिातनी दिैुको मञ् जरुी भएमा36 

                                                           
35 एकल महहला सुरक्षा कोष (सञ् िालन) तनयमावली, २०७० तनयम ३ 
36  मुलुकी ऐने लोग्ने चवाचनीको महलको १ निं 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.41 

 

सम्बन्ि ववच्छेद गना कहिले र किाँ नाशलस हदन ुपछा? 

• सम्बन्ि हिच्छेद गनुा चािने महिलाले सम्बन्ि हिच्छेद गनुा पने कारण खलुाई 
जहिले सकैु सम्बस्न्ित स्जल्ला अदालतमा नाधलस ददन सक्ने। लोग्न े तिातनी 
दिैुको मञ् जरुीले सम्बन्ि हिच्छेद गना चािेमा भन े सम्बस्न्ित गाउुँ हिकास 
सधमधत िा नगरपाधलकामा धनिेदन ददन ुपछा।37

 

 

सम्बन्ि ववच्छेद भएमा नावालक छोराछोरीको पालन पोषणको सम्बन्िमा महिलाको 
के कस्तो दानयतव िुन्छ? 

• नाबालकलाई आमाले आफै पाल्न चािेमा धनजले प्राथधमकता पाउन े

• आमा बाब ुदिैुको मञ् जरुी भएमा त्यततो नाबालकलाई आमा बाबमुध्ये कुनैले 
िा आलोपालो गरी पाल्न ुपने 

• आमाले पाल्दा बाबलेु इज्जत आमद अनसुार नाबालकलाई खान लाउन, 
स्र्क्षा औषि उपचारसमेतको मनाधसफ खचा ददनपुने 

• आमाले नपाली बाबलेु पालेको रिेछ र बाबकुो भन्दा आमाको आयतता बढी 
रिेछ भने  अड् िाले तोहकददएबमोस्जम त्यततो महिलाले पधन नाबालकको 
खान, लाउन, स्र्क्षा र औषधि उपचारको खचा व्यिोनुा पने।38  

कस्तो अवस्थामा वववाि बदर िुन्छ?               

• लोग्ने माधनस िा महिलामध्ये कसैको उमेर अठार िषा नपगुी हििाि भएको 
रिेछ र सन्तान पधन जन्मेको रिेनछन ्भन ेअठार िषा पगु्पधछ मन्जरुी नगरे 
त्यततो हििाि बदर गना पाउने,39 

• कसैले देिायको अितथाको परुुषलाई झकु्याई धबिाि गरे गराएमा हििाि 
िदर िनु्छ 

                                                           
37 ऐ १क र ६ निं. 
38  मुलुकी ऐन लोग्ने चवाचनीको महलको ३ निं. 
39  मुलुकी ऐन ववहावरीको महलको ४(९) निं. 
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(क) र्रीरमा मानि रोग प्रधतरोिक क्षमता नष्ट गने जीिाण ु(एच.आइ. भी) िा 
िेपाटाइहटस बी रिेको िा यततै प्रकृधतका धनको निनु ेकिा रोग लागेको 

(ख) परुुतित्ि िीन भएको िा सन्तान उत्पादन गने क्षमता नभएको प्रमास्णत 
भै सकेको 

(ग) पूणा रुपमा बोल्न िा सनु्न िा देख्न नसक्न े

(घ) िोस ठेगानमा नरिेको  

(ङ) हििाि भैसकेको 
(च) गभािती भैसकेको 
(छ) नैधतक पतन देस्खन ेफौजदारी अधभयोगमा कसूरदार ठिरी अदालतबाट 

सजाय पाएको।40 

• हििाहित, हिदूर िा सम्बन्ि हिच्छेद भइसकेको लोग्नेमाधनसलाई हििाि 
भएको धथएन भनी ढाुँटी हििाि भएकोमा त्यसरी झकु्यानमा परी हििाि गने 
तिातनीमाधनसले मञ् जरुी नगरे त्यततो हििाि बदर िनु्छ।41

 

• तिातनीमाधनसको मञ् जरुी धबना जबरजतती हििाि गरे गररददए त्यततो हििाि 
िदर िनुे,42 

बबवाि बदर गराउँन कसले, किा ँर कहिले उजुरी हदन ुपछा? 

• हििाि बदर गराउन चािन े पीधितले मञु्जरी धबना जिरजतती हििाि गरर 
ददएकोमा सो काम भए गरेको धमधतले र अरु अितथामा थािा पाएको धमधतले 
तीन महिना धभत्र सम्बस्न्ित स्जल्ला अदालतमा नाधलस ददन ुपछा।43

 

                                                           
40 ऐ को ४ निं. 
41 ऐ को ८ निं. 
42 ऐ को ७ निं. 
43  ऐ को ११ निं. 
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महिलाले मानाचामल भराई शलन पाउने अवस्था 
• लोग्ने तिातनीबीचको सम्बन्ि हिच्छेद िनुे भएमा अंर्बण्िा नभएसम्मको लाधग 

तिातनीमाधनसको जीहिकाको धनधमत्त माधसक रुपले अदालतबाट खचा (मानाचामल) 
भराइददन ुपने,44 

• सम्बन्ि हिच्छेद िनुे तिातनीमाधनसले अंर् नधलई सो बापत लोग्नेसुँग िाहषाक िा 
माधसक खचा भराइ धलन चािेमा अदालतले त्यतती तिातनीमाधनसलाई लोग्नेको 
सम्पस्त्त र आयतताबाट िाहषाक िा माधसक खचा (मानाचामल) भराईददन ुपने,45 

• लोग्ने तिातनीबीच सम्बन्ि हिच्छेद भएको र सम्बन्ि हिच्छेद िुुँदा लोग्नेसुँग बण्िा 
गनुापने कुनै सम्पस्त्त नभई लोग्नेबाट अंर् नपाएकी तिातनीमाधनसले लोग्नेबाट खान 
लाउन खचा भराउन चािेमा र त्यततो लोग्नेको आम्दानी आयतता भएमा अदालतले 
त्यतती तिातनीमाधनसलाई लोग्नेको आयतताको आिारमा खान लाउन खचा 
(मानाचामल) भराई ददनपुने।46

 

महिलाले अिंश पाउन सक्ने अवस्थािरु  

• अहििाहिता छोरीले अरु अंर्ीयार सरि अंर् छुट् याई धलन पाउन।े47
 

• अंर् निदैु लोग्नेको मतृ्य ुभएमा धनजले पाउने अंर् तिातनीले पाउुँछ48
 

• लोग्नेले तिातनीलाई र बाबआुमाले छोरीलाई इज्जत आमद अनसुार खान, 
लाउन  र आिश्यकतानसुार उस्चत स्र्क्षा दीक्षा र तिात्य उपचारको व्यितथा 
नगरे 49 

• हिििा तिातनीमाधनसले चािेमा आफ्नो अंर् धलई धभन् न िनु पाउने 50 

                                                           
44 ऐ. को ४क निं. 
45  ऐ. को ४ख निं. 
46 ऐ. को ४ग निं. 
47 मुलुकी ऐन अिंश वण्र्ाको १ 
48 ऐ. को ५ निं. 
49  ऐ. को १० निं. 
50  ऐ को १२ निं. 
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• फैसलाबमोस्जम अंर्, रकम िा खचा पाउन ेभएकी तिातनीमाधनसले अंर्, रकम िा 
खचा नपाएमा सो व्यिोरा खलुाई मदु्दा धछन् ने अड् िामा दरखातत ददनपुने र 
अड् िाले अंर्, रकम िा खचा नददनेलाई पाुँच िजार रुपैयातम जररिाना िा एक 
महिनासम्म कैद िा दिैु सजाय गरी फैसलाबमोस्जम यथार्क्य धछटो अंर्, रकम 
िा खचा ददलाई ददनपुने 

• अंर् धलईसकेकी छोरीको धबिाि भएमापधन अंर् िापत धनजले प्राप्त गरेको 
सम्पस्त्तमा धनजको नै िक कायम िनुे। 

• अंर्मा स्चत्त नबझेु बण्िापत्रको कागज भएका धमधतले तीन महिनाधभत्र नाधलस 
गनुा पने 

महिलाले आफूखुस गना पाउन ेसम्पष्ट्तत 

• कन्या सििा िा हिििाले महिलाले आफ्नो आजानको चल अलत सम्पस्त्त51
 

• धभन्न भएको कन्या, सििा िा हिििाले आफ्नो अंर् िकको चल अचल 
सम्पस्त्त52

 

• आफ्नो दाइजो िा पेिा ( माइधतपहट्टका नातेदार इष्टधमत्रले ददएको चल अचल 
सम्पस्त्त र त्यसबाट बढेबढाएको सम्मस्त्तलाई "दाइजो" माधनन े र लोग्न ेिा 
लोग्ने पहट्टका अंर्ीयारले सिै अंर्ीयारको मञ् जरुीको धलखत गरी ददएको र 
लोग्नेपहट्टका अरु नातेदार ि इष्टधमत्रले ददएको चल अचल र त्यसबाट बढे 
बढाएको सम्पस्त्तलाई "पेिा" माधनने)53 

बिुवववाि गरेको माननने अवस्था 
• एकासगोलमा बतन नसक्न ेकारणबाट लोग्ने र तिातनीबीच अंर्िण्िा 

भई धभन्न बसेमा बािेक कुनै लोग्न े माधनसले आफ्नी तिातनी जीहित 
छदै िा कानूनबमोस्जम लोग्न े तिातनीको सम्बन्ि हिच्छेद निुुँदै अकी 

                                                           
51 मुलुकी ऐन चत्री अश िनको १ निं. 
52  ऐ. को २ निं. 
53 ऐ. को ५ निं. 
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महिलासंग हििाि गरेमा िा अको पत्नी राखेमा बिहुििाि गरेको 
माधनन्छः54 

बिुवववाि गनेलाई िुने सजाय  

• बिहुििाि गनेलाई एक िषादेस्ख तीन िषासम्म कैद र पाुँच िजार रुपैया 
देस्ख पच्चीस िजार रुपैयाुँसम्म जररिाना िन्छ। महिलाले जानी जानी 
बिहुििाि गरेको ठिरे धनजलाई पधन सोिी बमोस्जम सजाय िनु्छ।55

 

बिुवववाि सम्बन्िी कसरूमा कसले, किा ँर कहिले उजुरी हदन ुपछा? 

• बिहुििाि सम्बन्िी कसूरमा  पीधितले िा अन्य जो कोिीले सो काम 
भए गरेको धमधतले ३ महिना धभत्र प्रिरी कायाालयमा उजरुी ददन 
सक्ने। बिहुििाि सम्बन्िी मदु्दा  सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ 
को अनसूुची १ धभत्रको भै नेपाल सरकार बादी भै चल्दछ। 

जबरजस्ती करणी गरेको माननने अवस्था 
• कसैले कुनै महिलालाई धनजको मञ् जरुी नधलई करणी गरेमा,  

• सोह्र िषाभन्दा कम उमेरकी बाधलकालाई धनजको मञ् जरुी धलई िा 
नधलई करणी गरेमा जबरजतती करणी गरेको माधनने, 

• गदु्द्द्वार िा मखुमा धलङ्ग पसाएमा िा धलङ्ग बािेक अन्य कुनै ितत ु
योनीमा प्रिेर् गराएमा 

• िर, त्रास, िाक देखाई िा करकाप, अनसु्चत प्रभाि, झकु्यानमा पारी िा 
जोरजलुमु गरी िा अपिरण गरी िा र्रीर बन्िक राखी धलएको 
मञ् जरुीलाई मञ् जरुी नमाधनने, त्यसैगरी िोस ठेगानमा नरिेको अितथामा 
धलएको मञ् जरुीलाई पधन मञ् जरुी नमाधनने।56

 

                                                           
54  मुलुकी ऐन ववहावरीको ९ निं. 
55 ऐ को १० निं. 
56  मुलुकी ऐन जबरजचती करणीको १ निं. 
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• कुनै नािालकसंग कुनै हकधसमको बाल यौन दरुाचार गरे गराएमा।57
 

जबरजस्ती करणी सम्बन्िी कसरू गरेमा के कनत सजाय िुन्छ?  

• पीधित दर् िषाभन्दा मधुनकी बाधलका भए दर् देस्ख पन्र िषासम्म कैद 

• दर् िषा िा सोभन्दा बढी चौि िषाभन्दा कम उमेरकी बाधलका भए 
आठ िषादेस्ख बाह्र िषासम्म कैद  

• चौि िषा िा सोभन्दा बढी सोह्र िषाभन्दा कम उमेरकी बाधलका भए छ 
िषादेस्ख दर् िषासम्म कैद 

• सोह्र िषा िा सोभन्दा बढी बीस िषाभन्दा कम उमेरकी महिला भए पाुँच 
िषादेस्ख आठ िषासम्म कैद 

• बीस िषा िा सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भए पाुँच िषादेस्ख सात 
िषासम्म कैद 

• लोग्नेले तिातनीलाई जबरजतती करणी गरेमा तीन िषादेस्ख पाुँच 
िषासम्म कैदको सजाय िनुे58 

• गभािती िा असि, अपाङ्गता भएका िा िोस ठेगानमा नरिेका िा 
आफ्नो संरक्षण िा िेरहिचारमा रिेका महिलालाई जिजासती करणी 
गरेमा िा सामूहिक रुपमा जिरजतती करणी गरेमा थप पाुँच िषा कैद 
िनु।59

 

• जिजातती करणीको उद्योग गनेलाई जिरजतती करणी गदाा िनु े
सजायको आिा सजाय िनु्छ।60

 

जबरजस्ती करणी गनेको ज्यान मारेमा सजाय िुन्छ िुदैन? 

• जबरजतती करणी धलन नपाउदै िा उसै बखत आफ्नो जोिबल पगु्न नसक्नेमा 
करणी धलईसकेपधछ सोिी कुराको ररस थाम्न नसहक उसै बखत करणी धलएकै 

                                                           
57  ऐ ९ (क) 
58  ऐ. को ३ निं. 
59  ऐ को ३(क) 
60 ऐ को  ५ निं. 
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थलामा िा लपेट्दै गई िातिधतयार लाठो ढुङ्गा इत्यादी चलाई ज्यान मारेमा 
कुनै सजाय िदैुन।  

• आफूलाई जबरजतती करणी गने मनसाय धलई बन्िक गरी िा िातपात, 
छेकथनु, बाुँिछाुँद आक्रमण इत्यादी जोरजलुमु गना लागेकोमा त्यततो 
जलु्मीको पञ्जाबाट उम्की भागी आफूलाई करणी गनाबाट रोक्न नसक्न ेहिश्वास 
भएमा र ततकाल कसैको संरक्षण िा मद्दत उपलब्ि निनुे अितथा भएमा र 
त्यततो जलु्मीलाई आफ्नो अक्कल बका तले सक्नसेम्मका उपाय तत्काल केिी 
नगरे आफूमाधथ करणी िनुसेम्मको िर र त्रासको अितथा िनु ुपने।61

 

जबरजस्ती करणीबाट पीडडत महिलाले पाउने क्षनतपनूता तथा सवुविा 
• कसैले कुनै महिलालाई जबरजतती करणी गरेको ठिरेमा अदालतले 

त्यतती महिलालाई भएको र्ारीररक िा मानधसक क्षधत हिचार गरी 
मनाधसब ठिराएबमोस्जमको क्षधतपूधता कसूरदारबाट भराई ददने।62

 

• कसूरदारको कुनै सम्पस्त्त नभई पीिीतले क्षधतपूधता नपाउन े देस्खएमा 
सम्बस्न्ित महिला तथा बालबाधलका कायाालयबाट क्षधतपूधता तिरुप 
उस्चत रकम भराई ददने गरी अदालतले आदेर् ददन सक्ने63  

• लोग्नेले तिातनीलाई जिरजतती करणी गरेको हिषयमा प्रारम्भीक 
छानहिनबाट  तिातनीलाई तत्काल िा मदु्दा हकनारा निुुुँदासम्म 
आिश्यक देखेमा अदालतले लोग्नेको नाममा धनम्न आदेर् जारी गना 
सक्न े

(क) तिातनीलाई धनज बसी आएको घरमा नै बसोबास गना ददन, 
तिातनीलाई खान लाउन ददन, कुटहपट नगना तथा स्र्ष्ट र सभ्य 
व्यििार गना 

                                                           
61  ऐ. को ८ निं. 
62  ऐ. को १० निं. 
63 ऐ को १०(ग) निं. 
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(ख) तिातनीलाई आिश्यक उपचार गराउन िा उपचारको लाधग 
उपयिु रकम ददन 

(ग) एकै ठाउुँमा बसोबास गना उपयिु नभई अलग बतदा तिातनीको 
भरण पोषणको लाधग आिश्यक व्यितथा गना 

(घ) तिातनीलाई दःुख ददन ेिा सताउन ेिा धनजको अहित िनु ेकुनै काया 
नगना।64

 

•  पीधितमैत्री िातािरणमा सकभर एकै पटक पीधितको बयान गराउन ु पने। 
अनसुन्िान र तिहककातको धसलधसलामा पीधित महिलाको बयान गराउदा 
महिला प्रिरी कमाचारीले गराउन ु पने। महिला प्रिरी कमाचारी नभएमा 
समाजसेिी महिलाको रोििरमा अन्य प्रिरी कमाचारीले गराउन सक्ने।65

 

जबरजस्ती करणी सम्बन्िी कसरूमा कसले कहिले र किाँ उजरुी हदन ुपछा? 

• जिरजतती करणी सम्बन्िी कसूरमा सो भए गरेको धमधतले ६ महिना धभत्र 
पीधित िा जो कोहिले प्रिरी कायाालयमा उजरुी ददन सक्ने। जिरजतती करणी 
सम्बन्िी मदु्दा सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ धभत्रको भै 
नेपाल सरकार िादी भै चल्दछ। 

कस्तो  काया गरेमा आशय करणी (यौन दवु्याविार) गरेको माननन्छ? 

कसैले जधतसकैु उमेरका कुनै महिलालाई धनजको मञु्जरी बेगर देिायको काया 
गरेमा आर्यकरणी (यौनदवु्याििार) गरेको माधनन्छः 

(क) महिलाको संिेदनर्ील अंग छोएमा िा छुन प्रयास गरेमा, 
(ख) धनजको धभधत्र पोसाक खोलेमा िा खोल्ने प्रयास गरेमा, 
(ग) अतिाभाहिक रुपमा कुनै एकान्त ठाउुँमा लगेमा, 
(घ) आफ्नो यौन सम्बन्िी अंग छुन, समाउन लगाएमा, 

                                                           
64  ऐ ९ख निं. 
65 ऐ १०क निं. 
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(ङ) अस्िल िा अन्य यततै प्रकारको र्ब्द, संकेत प्रयोग गरेमा िा स्चत्र 
तस्तिर देखाएमा, 

(च) यौनका आसयले स्जतकाएमा िा िैरानी ददएमा, 
(छ) करणीका आर्यले समातेमा, 
(ज) कुनै हकधसमले अतिभाहिक, अबास्न्छत िा अमयााददत व्यििार 

गरेमा।66  

आसयकरणी गरेमा पीडकलाई के कस्तो सजाय िुन्छ र पीडडतलाई क्षनतपनूता 
भराईन्छ भराइदैन?  

• आसय करणी (यौन दवु्याििार) गने कसूरदारलाई ३(तीन) िषासम्म कैद र 
३०(तीस िजार) रुपैयासम्म जररिाना िनु े

• पीधितले कसूरदारबाट मनाधसि माहफकको क्षधतपूधता पाउन े

• आफू िा अरुसंग गैर कानूनी करणी गना फकाउन े िा िेश्यागमनको लाधग 
सम्पका  र व्यितथा गररददने व्यस्िलाई ६ (छ) महिना देस्ख २ (दईु) िषासम्म 
कैद िा ५ (पाुँच) सय रुपैया देस्ख ६ (छ) िजार रुपैयासम्म जररिाना िा दिैु 
िनुे। 

कसलेै आसयकरणी गरेमा कसले र किाँ उजुरी हदन ुपछा? 

• आसय करणी (यौन दवु्याििार) को काया प्रकार् भएको धमधतले ३५ (पैतीस) 
ददनधभत्र पीधितले सम्बस्न्ित स्जल्ला अदालतमा उजरु गनुा पछा। 

के कस्तो अवस्थामा गभापतन गराउन िुन्छ? 

• नेपाल सरकारले तोके बमोस्जमको प्रहक्रया अपनाई धनिााररत योग्यता 
पूरा गरेका इजाजतपत्र प्राप्त तिात्यकमीले गभापतन गराउने सक्न े

• गभा बोक्ने महिलाको मञ् जरुीले बाह्र (१२) िप्तासम्मको गभा पतन 
गराउन िनु े

                                                           
66 मुलुकी ऐन आशय करणीको १ निं. 
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• गभा बोकेको महिलाको मञ् जरुीले जबरजतती करणी िा िािनाता 
करणीबाट रिन गएको अठार (१८) िप्ता सम्मको गभा पतन गराउन 
िनु े

• गभापतन नगराएमा गभा िोक्ने महिलाको ज्यानमा खतरा पगु्न सक्छ िा 
धनजको तिात्य र्ारीररक िा मानधसकरुपले खतरा िनु सिछ ि 
हिकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भन्ने योग्यता प्राप्त स्चहकत्सकको राय भै 
त्यततो महिलाको मञु्जरीले गभापतन गराउन ुिनुे।67 

गभापतन गराउनेलाई के कस्तो सजाय िुन्छ? 

• गभािती महिलालाई करकाप, िम्की ललाई फकाई िा प्रलोभनमा पारी 
गभापतन गराउन िदैुन 

• बाह्र (१२) िप्तासम्मको गभा तिुाएमा एक (१) िषा कैद िनु्छ 

• पस्च्चस (२५) िप्ताको गभा तिुाएमा तीन (३) िषा कैद िनु्छ 

• पस्च्चस (२५) िप्ता भन्दा बढीको गभा तिुायमा पाुँच (५) िषा कैद 
िनु्छ।68

 

• धलङ्ग पहिचान गरी गभापतन गने गराउनेलाई ६ महिना देस्ख २ िषासम्म 
कैद िनु्छ। 

गभापतन सम्बन्िी कसरूमा कस्ले किाँ र कहिले उजुरी हदन ुपछा? 

• गभापतन सम्बन्िी कसूरमा कसूरदार आफै मखु साहित भएकोमा 
िदम्याद लाग्दैन। सो बािेक गभा तिुायो भन्ने कुरामा सो भए गरेको 
धमधतले ३ (तीन) महिना धभत्र प्रिरी कायाालयमा उजरुी ददन ुपछा। 
यततो मदु्दा सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ 
धभत्रको भै नेपाल सरकार िादी भै चल्छ। 

                                                           
67 मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्िी महलको २८ (ख) निं. 
68 ऐ को २८ (क) निं. 
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मलुकुी ऐनमा भएका महिला अधिकारसिंग सम्बष्ट्न्ित अन्य व्यवस्थािरु 

• महिलालाई पक्रन पठाउन ु पदाा महिला धसपािी भएका अड् िाले 
तिातनीमाधनस र नभएका अड् िाले दईुजना धसपािी पठाई िाकी ल्याउन ु
पदाछ। लोग्न े माधनसले िात िाली पक्रन िुुँदैन। नआइ  अधिई 
भनेमात्र नािीमा समाई ल्याउन ुपछा। 69 

• तिातनीमाधनसलाई केिी कुराको अधभयोग लाधग आउदा बेमनाधसि ठट्टा 
मतकरीका हिसाि संग सोिपछु गना िदैुन।70

  

•  तलासी धलन ेघर िा ठाउुँको सम्बस्न्ित व्यस्िले प्रिरी अधिकृतलाई 
प्रिेर् गना नददएमा प्रिरी अधिकृतले सो घर िा ठाउुँमा रिेबसेका 
तिातनीमाधनसिरुलाई िट् न े सूचना र मौका ददई आिश्यकतानसुार 
झ्याल, ढोका फोिी धभत्र पसी तलासी धलन िनु्छ71

 

• महिलाको आुँगको तलासी धलन ुपरेमा तिातनीमाधनसको बेइज्जत निनु े
गरी पत्यारकी अकी तिातनीमाधनसबाट धलन लाउन ुपछा72 

• अड्डा खलेुदेस्ख बन्द नभएसम्म अड्डाको काम बािेक ठट्टा मतकरी गना 
निनुे73 

• तिातनीमाधनस िादी िा पनुरािेदक भएको न्िारान गराई पाऊुँ  िा नाता 
कायम गराई पाऊुँ  भन्न े मदु्दा िा हिििा महिला िादी िा पनुरािेदक 
भएको मदु्दा र कैदमा परेको, बेिाररसे नाबालक अर्ि, बरृ्द्बरृ्द्ा भएको 
मदु्दा प्राथधमकतामा राखी हकनारा गनुा पने74

 

                                                           
69  मुलुकी ऐन अ.विं. ११७ निं. 
70  ऐ. १३४ निं. 
71  ऐ. १७२(२) 
72  ऐ. १७२(५)  
73  ऐ. ३ निं. 
74 ऐ. ११ निं. 
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(ट) सरुक्षक्षत गभापतन सेवा प्रक्रिया २०६० 

• मलुकुी ऐन ज्यान सम्बन्िीको मिलको २८ (ख) नं. ले ददएको 
अधिकार प्रयोग गरी नपेाल सरकारले जारी गरेको सरुस्क्षत गभापतन 
सेिा प्रहक्रया २०६० मा सरुस्क्षत गभापतनलाई पररभाहषत गरेको छ 
जसअनसुार सरुस्क्षत गभापतन भन्नाले मलुकुी ऐन ज्यान सम्बन्िीको 
मिलको २८(ख) नं. अनसुार गभा तिुाएको नमाधनने अितथामा गना 
सहकने गभा पतन सम्झन ु पदाछ भनी पररभाहषत गरी सरुस्क्षत 
गभापतनको लाधग आिश्यक िनुे हिधि, प्रहक्रया र संयन्त्र सम्बन्िी 
व्यितथा  गरेको पाईन्छ। 
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४.२. बालबाधलकाको अधिकार र 
उपचार सम्बन्िी व्यितथा 
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४.२  बालबाशलकाको अधिकार सम्बन्िी व्यवस्था 

४.२.१ बालअधिकार भनेको के िो? 

 बाल अधिकार भनेको बालबाधलकाका लाधग लागू िनुे हिरे्ष अधिकार िो। 
गभादेस्ख बालक रिनु्जेलसम्म उपभोग गना पाउने सिै अधिकारिरु बालअधिकारधभत्र 
पदाछन।् यस अधिकारिरुधभत्र नाम र राहियताको अधिकार, आमाबाबसंुग बसोबास गने 
अधिकार, पाररिाररक पनुधमालनको अधिकार,  बालबाधलकाको हिचार प्रकट गना पाउन े
अधिकार, स्र्क्षाको अधिकार आदद पदाछन। 

४.२.२ बालबाशलका भन् नाले कसलाई बुझाउछ? 

बालअधिकार सम्बन्िी मिासन्िी, १९८९ को िारा १ ले बालबाधलका भन् नाले 
बालबाधलका सम्बन्िी कानूनले पहिले नै बाधलग िनु्छ भनी तोकेकोमा बािेक १८ 
िषाभन्दा कम उमेरका माधनसलाई सम्झनपुछा भनी पररभाहषत गरेको छ। िाम्रो 
बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा २(क) ले १६ िषा उमेर परुा नगरेको 
व्यस्िलाई बालबाधलका सम्झनपुछा भनेको छ। यसरी िाम्रो बालबाधलका सम्बन्िी 
ऐनले १६ िषा नपगेुका व्यस्िलाई बालबाधलकाको रुपमा पररभाहषत गरेपधछ िाम्रो 
सन्दभामा बालबाधलका भन् नाले १६ िषा कम उमेरका व्यस्िलाई बझुाउछ।  

४.२.३ बालबाशलका सम्बन्िी छुटै्ट काननूी व्यवस्था क्रकन आवश्यक िुन्छ?  

 बालबाधलकािरु कधललो उमेरका िनु े िुुँदा उधनिरुले आफ्नो हित र अहितको 
हिषयमा आफै धनणाय गना नसक्न ेिुुँदा हयधनिरुको हितको हिषयमा धनणाय गनाको लाधग 
राज्य तथा अधभभािकको मित्िपूणा भधूमका रिन ेिनु्छ। त्यसैले बालबाधलकाको िक, 

हितको संरक्षण गरी धतनीिरुको र्ारीररक बौहर्द्क हिकास गनाको लाधग नै बालबाधलका 
सम्बन्िी छुटै्ट कानूनको आिश्यकता िनु्छ। यिी बाततहिकतालाई अन्तरााहिय तथा 
राहिय ततरबाट मध्यनजर गरी बालबाधलका सम्बन्िी कानूनिरुको धनमााण भएको छ।  
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४.२.४ नेपालको सिंवविानमा बालअधिकार  

• सिै नागररक कानूनको दृहष्टमा समान िनुे। कसैलाई पधन कानूनको समान 
संरक्षणबाट िस्ञ् चत नगररने। समान्य कानूनको प्रयोगमा िमा, र्ारीररक अितथा 
लगायतका आिारमा भेदभाि नगररने।राज्यले नागररकिरुका बीच उत्पस्त्त, धलङ्ग, 
लगायतका कुनै आिारमा भेदभाि नगररने तर बालबाधलका लगायतका 
नागररकको संरक्षण, सर्स्िकरण िा हिकासका लाधग कानून बमोस्जम हिरे्ष 
व्यितथा गना सहकन।े75

 

• प्रत्येक नागररकलाई आिारभतू स्र्क्षामा पिुुँचको िक िनु े। त्यसैगरी प्रत्येक 
नागररकलाई राज्यबाट आिारभतू तिसम्मको स्र्क्षा अधनिाया र धनःर्लु्क तथा 
माध्यधमक तिसम्मको स्र्क्षा धनःर्लु्क पाउने िक िनुे। नेपालमा बसोबास गने 
प्रत्येक नेपाली समदुायलाई कानून बमोस्जम आफ्नो मातभृाषामा स्र्क्षा पाउन ेर 
त्यसका लाधग हिद्यालय तथा रै्स्क्षक संतथा खोल्न ेर सञ् चालन गने िक िनुे76 

• प्रत्येक बालबाधलकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदतााको िक 
िनुे।77

 

• प्रत्येक बालबाधलकालाई पररिार तथा राज्यबाट स्र्क्षा, तिात्य, पालन पोषण, 
उस्चत तयािार, खेलकूद, मनोरञ् जन तथा सिाागीण व्यस्ित्ि हिकासको िक 
िनुे।78

 

• प्रत्येक बालबाधलकालाई प्रारस्म्भक बाल हिकास तथा बाल सिभाधगताको िक 
िनुे।79

 

• १.कुनै पधन बालबाधलकालाई कलकारखाना, खानी िा यततै अन्य जोस्खमपूणा 
काममा लगाउन नपाईने। २.कुनै पधन बालबाधलकालाई बाल हििाि, 
३.गैरकानूनी ओसारपसार र अपिरण गना िा बन्िक राख् न नपाईने। कुनै पधन 

                                                           
75  नेपालको सिंवविान िारा १८ 
76 ऐ. िारा ३१ 
77 ऐ िारा ३९ (१) 
78 ऐ िारा ३९ (२) 
79  ऐ. िारा ३९(३) 
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बालबाधलकालाई सेना, प्रिरी िा सर्स्त्र समूिमा भनाा िा प्रयोग गना िा 
सांतकृधतक िा िाधमाक प्रचलनका नाममा कुनै पधन माध्यम िा प्रकारको र्ोषण 
गना िा अनसु्चत प्रयोग गना नपाईने। ४.कुनै पधन बालबाधलकालाई घर, हिद्यालय 
िा अन्य जनुसकैु तथान र अितथामा र्ारीररक, मानधसक िा अन्य कुनै 
हकधसमको यातना ददन नपाईने। ५.प्रत्येक बालबाधलकालाई बाल अनकूुल 
न्यायको िक िनुे। ६.असिाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीधित, हितथाहपत 
एिं जोस्खममा रिेका बालबाधलकालाई राज्यबाट हिरे्ष संरक्षण र सहुििा पाउने 
िक िनुे। 

• बालबाधलकाको िक अधिकार हिपरीतका काया कानून बमोस्जम दण्िनीय िनु ेर 
त्यततो कायाबाट पीधित बालबाधलकालाई पीिकबाट कानून बमोस्जमम क्षधतपूधता 
पाउने िक िनुे।80 
 

४.२.५ बाल अधिकारको उल्लिंघन भएको अवस्थामा उपचार प्रक्रिया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र १३३ को 

प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च अदालतले त्यतता 
िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, 

अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गरी उस्चत उपचार प्रदान 
गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर उच्च 
अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गना 
सक्न े

• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी अथाात 
सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा हिलम्बको 

                                                           
80  ऐ िारा ३९ (४)(५)(६)(७)(८)(९)(१०) 
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कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत सक्दो धछटो 
उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

४.२.६ प्रचशलत काननूमा बाल अधिकारसम्बन्िी व्यवस्था 

(क) बालकाशलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ 

बालबाशलकाको नाम राख् ने कुरामा बाब ुआमा लगायतको कस्तो कताव्य िुन्छ? 

प्रत्येक बालक जन्मेपधछ बाब ु आमाले र बाब ु आमा नभए पररिारमा अन्य 
सदतयले आफ्नो िमा, सतकृधत, र चलन अनसुार बालकको नाम रास्खददन ु पने। 
बालकको बाबआुमा िा पररिारको कुनै सदतय नरिेकोमा िा पत्ता नलागेकोमा 
बालकलाई पाल्न ेव्यस्ि िा संतथाले बालकको नाम रास्खददन ुपने81

 

पालन पोषण तथा शशक्षा हदक्षामा अववभावकको कताव्य कस्तो रिन्छ? 

बाब,ु आमाले आफ्नो पररिारको आधथाक अितथा अनसुार प्रत्येक बालकको 
पालनपोषण गनुाको अधतररि धनजको स्र्क्षा, तिात्योपचार, खेलकुद तथा मनोरञ् जनको 
सहुििािरुको व्यितथा गनुापने साथै बाब,ु आमा िा संरक्षकले आफ्ना बालकलाई 
रोगबाट बचाउन ददनपुने खोपिरु ददलाउन ु पने यस कायामा तथानीय धनकायिरु र  
नेपाल सरकार सम्बर्द् धनकायिरुले सियोग गनुा पने82 

 

बालबाशलकाको पालन, पोषण, शशक्षा तथा स्वास््योपचारमा छोरा छोरी ववच भेदभाव 
गना िुन्छ िुदैन? 

बालकको पालनपोषण, स्र्क्षा तथा तिात्योपचारमा छोरा िा छोरीको आिारमा 
मात्र छोरी छोरीको बीच कुनै भेद्द् भाि गना निनुे83 

                                                           
81 बालबाललका सम्बन्िी ऐन, २०४८ दफा ३ 
82 ऐ. दफा ४(१)(२) 
83 ऐ. दफा ५ 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.58 

 

बालबाशलकाको ववरुद्धमा लगाईएको फौजदारी अशभयोगमा अदालतमा ननजको 
प्रनतरक्षा गने काननू व्यवसायी नभएमा मदु्दाको सनुवुाई िुन्छ िुदैन?  

कुनै बालकको धबरुर्द् लगाईएको फौजदारी अधभयोगमा धनजको प्रधतरक्षा गने 
कानून व्यिसायी नभएमा अदालतले त्यततो मदु्दाको कारिािी र हकनार गना निनु े र 
यततो अितथामा अदालतले नै नेपाल सरकारको तफा बाट धनयिु भएको िैतधनक कानून 
व्यिसायी िा अन्य कुनै इच्छुक कानून व्यिसायीको सेिा उपलब्ि गराई ददन ुपने84

 

बवैाहिक सम्बन्ि कायम िुन ुअनघ वा पनछ जन्मेका सन्तान वा िमापतु्र वा आफूले 
जन्माएका बालबाशलकाबीच भेदभाव गना िुन्छ िुदैन? 

 कुनै स्त्री परुुषको बैिाहिक सम्बन्ि कायम िनु ु अस्घ िा बैिाहिक सम्बन्ि 
कायम कायम भई सकेपधछ जन्मेका बालकिरुको पालनपोषण, स्र्क्षा िा 
तिात्योपचारमा कुनै भेदभाि गना निनु े र आफूले जन्माएको बालक तथा आफूले 
राखेको िमापतु्र िा िमापतु्रीबीच कुनै हकधसमको भेदभाि गना निनुे85 

आमा बाब ुतथा पररवारको सदस्यले बालकलाई िप्काउन वा वपट्न िुन्छ िुदैन? 

 बालकको हितको लाधग बाब,ु आमा, पररिारको सदतय, संरक्षक िा स्र्क्षकले 
बालकको हितको लाधग िप्काउन िनुे तर यातना तथा कुटपीट गना िदैुन86

 

कस्तो अवस्थामा औपचाररक काम कारवाईमा आमा र आमाको बाबकुो नाम उल्लेख 
गना पाईन्छ? 

 कुनै औपचाररक काम कारिाई िा धलखतमा कानूनबमोस्जम बाब ुर बाजेको नाम 
खलुाउन ुपने अितथामा बाबकुो पत्ता नलागेसम्म बालकले आमा र आमाको बाबकुो 
नाम उल्लेख गना सक्ने र बाब ुर आमा दिैु पत्ता नलागेको बालकको िकमा धनजलाई 
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पाल्ने व्यस्ि िा संतथाले बाब ुआमा पत्ता नलागेको भनी लेस्खददएमा त्यततो बालकले 
बाब ुआमा िा बाजेको नाम उल्लेख नगरे पधन िनुे।87

 

बालबाधलकाले कानूनबमोस्जमको अपराि ठिररन ेकाया गरेमा धनजलाई सजाय िनु्छ 
िदैुन? 

 कानूनबमोस्जम अपराि ठिररने कुनै काम गने व्यस्ि सो काम गदाा दर् िषा 
मधुनको बालक रिेछ भन ेधनजलाई कुनै प्रकारको सजाय िदैुन88 

देवी देवताको नाममा बालबाशलकालाई चढाउन िुन्छ िुदैन? 

 कसैले आफ्नो िा अरु कसैको बालकलाई हकनी िा कुनै प्रलोभन ददई िा कुनै 
हकधसमको करकाप िा अनसु्चत प्रभािमा पारी आफ्नो कुनै भाकल िा अन्य कुनै 
िाधमाक अधभप्राय पूरा गने उदे्दश्यले कुनै देिी देिताको नाउमा चढाउन ुिा समपाण गना 
निनुे89 

बालबाशलकालाई कठोर सजाय हदनबाट रोक 

 प्रचधलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापधन बालकलाई नेल, ितकिी 
लगाउन, एकान्त कारािासमा राख् न िा कुनै अपराि गरे िापत कैदको सजाय पाएमा 
उमेर पगेुका कैदीको साथमा राख् न निनुे।90

 

कस्ता बालबाशलकालाई बाल सिुार गिृमा राख्न ुपछा? 

• कुनै कसूरको अधभयोग लाधग मदु्दाको तिहककात िा पपुाक्षको धनधमत्त 
प्रचधलत कानून बमोस्जम थनुामा बतन ुपने बालक, 

• प्रचधलत कानून बमोस्जम कैदको सजाय पाएकोमा सो बमोस्जम कैदमा 
जान ुपने बालक, 

• लागू औषिको कुलतमा लागेको बालक, 

• बाब,ु आमा िा घर पररिारबाट भागी हिंड्न ेगरेको बालक, 
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• अनैधतक िा अिाञ्छनीय कृयाकलापमा संलग्न व्यस्िसंग बस उठ गने 
िा त्यतता व्यस्ििरुको कृयाकलापमा सररक िनु े िा धततीिरुको 
आम्दानीको आस्श्रत रिने बालक।91 

के कस्तो उमेरका बालबाशलकाले काननू ववपररतको काया गरेमा कस्तो सजाय िुन्छ?  

• १० िषा भन्दा मनुीको बालकलाई कुनै प्रकारको सजाय निनु,े 

• दर् िषा िा सो भन्दा माधथ र चौि िषाभन्दा  कम उमेरको रिेछ भने धनजलाई 
कानून बमोस्जम जररिाना िनु े कुनै अपराि गरेकोमा िप्काई, सम्झाई गने र 
कैद िनुे अपराि गरेकोमा कसूर िेरी छ महिना कैद िनु,े 

• चौि िषा िा सो भन्दा माधथ र सोह्र िषाभन्दा मनुीको रिेछ भन ेउमेर पगेुका 
व्यस्िलाई िनुे सजायको आिा सजाय िनु,े 

• बालकलाई धसकाई कसैले कुनै अपराि गना लगाएको रिेछ भन े सो 
धसकाउनेलाई धनज आफैले अपराि गरे सरि परुा सजाय िनुे।92

 

बालबाशलकालाई के कस्तो पेशामा सिंलग्न गराउन िुदैन? 

 कसैले पधन बालकलाई अनैधतक पेर्ामा लगाउन िा प्रयोग गना, बालकलाई 
अनैधतक पेर्ामा लगाउने उदे्दश्यले धनजको फोटो स्खच्न िा स्खच्न े अनमुधत ददन िा 
त्यततो फोटो हितरण गने िा प्रदर्ान गना, कुनै बालकको चररत्रमा आघात पने 
हकधसमको धनजको व्यस्िगत घटना हििरण िा फोटोको प्रकार्न, मरुण, प्रदर्ान िा 
हितरण गना  तथा बालकलाई मादक पदाथाको धबहक्र हितरण िा ओसार पसार गने 
काममा लगाउन निनु।े93

 

बालबाशलकालाई माग्ने काममा लगाउन वा मडु्न िुन्छ िुदैन? 

• िाधमाक िा सांतकृधतक रीधतस्तथधतको पालना गदाा बािेक बालबाधलकालाईज 
धभक्षा माग्ने काममा लगाउन निनु ेकसैले सन्यासी, धभक्षु, िा फकीर बनाउने 
उद्देश्यले बालबाधलकालाई मडु्न निनु ेर मिेुको भएपधन मान्यता प्राप्त निनुे, 
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• बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ प्रारम्भ िनुअुस्घ सन्यासी, धभक्षु िा फकीर 
बनाईएको बालबाधलकाले चािेमा त्यततो भेष त्यागेर पाररिाररक जीिन ग्रिण गना 
सक्छन।94

 

िक प्रचलन गना कहिले र किाँ उजरुी गनुा पछा? 

 बालकको यस प्रकारको िकको प्रचलनको लाधग बालकको तफा बाट जो सकैुले 
पधन बालक रिे बसेको इलाकाको स्जल्ला अदालतमा धनिेदन ददन सक्ने।कसूर भए 
गरेका धमधतले एक िषा धभत्र मदु्दा दायर गनुा पने।95 

बालबाशलकाको मदु्दाको सनुवुाईको िममा को कस्ता माननस सिभागी िुन सक्छन? 

 बालक सम्बन्िी कुनै मदु्दाकझो कारिाई चल्दा कानून व्यिसायी, बालकको बाब,ु 
आमा, नातेदार िा संरक्षक र मदु्दा िेने अधिकारीले उपयिु देस्ख अनमुधत ददएमा 
बालकको िक हित संरक्षण गने कायामा संलग्न कुनै व्यस्ि िा सामास्जक संतथाको 
प्रधतधनधि इजलासमा उपस्तथत िनु सक्ने96 

मदु्दामा अपनाउन ुपने कायावविी 
अन्यथा व्यितथा भएकोमा बािेक स्जल्ला अदालतले मदु्दाको कारिाई र हकनारा गदाा 
संस्क्षप्त कायाहिधि ऐन, २०२८ को कायाहिधि अपनाउने।97 नेपाल सरकारले 
आिश्यकता अनसुार बाल अदालतको गठन गररनसकेको अितथामा सम्बस्न्ित स्जल्ला 
अदालतबाट मदु्दाको हकनारा गररने। 

(ख) बाल न्याय सम्बन्िी कायाववधि ननयमावली, २०६३ 

बालबाशलकाले गरेको कसरूमा अनसुन्िान तथा तिक्रककात प्रक्रिया 
• अनसुन्िान तथा तिहककात गना प्रत्येक प्रिरी कायाालयमा योग्यता 

पगेुकफो प्रिरी कमाचारी छुटै्ट इकाई खिा गनुा पने।त्यततो इकाई 
नभएसम्म कुनै प्रिरी कमाचारीलाई सो काया गना तोक्न सक्ने। 

• प्रिरी कमाचारीले प्रिरीको पोसाक नलगाई सािा पोसक लगाउन ुपने 
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• पक्राउ गदााको अिसथामा प्रिरीले आफ्नो पररचय खलु्न े कागजात 
देखाउन ुपने र पक्राउ गनुा पनााको कारण खलुाउन ुपने 

• पक्राउ परेको बालबाधलकालाई धनजको संिैिाधनक तथा कानूनी िकका 
बारेमा धनजले बझु्न ेभाषामा जानकारी गराउन ुपने 

• बाब,ु आमा िा संरक्षक मध्ये कुना एक जनालाई बालबाधलकाले गरेको 
कसूरको सम्बन्िमा जानकारी गराउन ुपने 

• बालकको र्ारीररक तथा मानधसक तिात्य जाुँच गराउन ुपने 

• सजामीन गदाा बाब,ु आमा िा संरक्षक मध्ये कुनै एकजनालाई रोििरमा 
राख्न ुपने 

• अनसुन्िान तथा तिहककातको धसलधसलामा बालबाधलकासंग सोिपछु गदाा 
बालमैत्री िातिरण बनाई सिज हकधसमबाट सोिपछु गनुा पने 

• बालबाधलकासंग सोिपछु गदाा धनजको बाब,ु आमा संरक्षक, कानून 
व्यिसायी िा त्यततो बालक बालकल्याण गिृ िा अनाथलयमा बसेको भए 
सोको प्रधतधनधिलाई रोििरमा राख्न ुपने  

• बालबाधलकालाई सोिपछु गदाा एक पटकमा एक घण्टाभन्दा लामो 
समयसम्म र रातको समयमा सोिपछु गना। 

• बालकसंग सोिपछु गदाा आिश्यक परेमा दोभाषकेो सहुििा उपलब्ि 
गराइ सोिपछु गना सक्ने98 

सनुवुाई सम्बन्िी प्रक्रिया 
• बालबाधलकाको मदु्दाको सनुिुाई गदाा बाल अदालत िा बाल 

इजलासमा बाल मैत्री बातािरणमा गनुा पने 

• यसरी सनुिुाई गदाा बालबाधलकाले बझु्न ेभाषाको प्रयोग गनुा पने, 

• आरोहपत बालकलाई कसूरको प्रकृधत र प्राप्त साक्षी प्रमाणको 
सम्बन्िमा जानकारी ददन ुपने, 

• बालकलाई सोिपछु गदाा बाल अदालत िा स्जल्ला अदालतको छुटै्ट 
कोठामा क्यामेरा जिान गनुा पने र सो सोिपछुको कुरा इजलासको 
पदाामा देस्खन ेव्यितथा गनुा पने 

                                                           
98 बाल न्याय कायडववधि तनयमालवी २०६३ तनयम ३,४,५ र २४  
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• सोिपछु गदाा धनजको बाब ु आमा संरक्षक िा कानून व्यिसायी 
रोििरमा बतन सक्न े

• मदु्दा दायर भएको १२० ददनधभत्र फैसला गनुा पने 

• फैसलाको प्रधतधलहप सम्बस्न्ित बालकलाई धनःर्लु्क उपलब्ि गराउन ु
पने।99 

(ग) बाल श्रम (ननषिे र ननयशमत गने) ऐन, २०५६ 
• कसैले पधन चौि िषा उमेर परुा नगरेका बालकलाई श्रधमकको रुपमा काममा 

लगाउन निनु े साथै कसैले बालकलाई अनसुचुीमा उस्ल्लस्खत जोस्खमपूणा 
व्यिसाय िा काममा लगाउन निनुे100 

• कसैले पधन बालकलाई ललाई, फकाई िा झकु्याएर िा कुनै प्रलोभनमा िा िर, 
त्रास, िा दिािमा पारी िा अन्य कुनै तररकाले धनजको इच्छा हिरुर्द् श्रधमकको 
रुपमा काममा लगाउन निनुे101 

• कुनै प्रधतष्ठानले बालकलाई काममा लगाउन ुपरेमा सम्बस्न्ित श्रम कायालय िा 
सो कायाालयले तोकेको अन्य कुनै धनकाय िा अधिकारी र बालकको बाब,ु आमा 
िा संरक्षकको तिीकृधत धलन ुपने102

 

• प्रधतष्ठानले श्रधमकको रुपमा काम गने बालकलाई धलङ्ग, िणा, िमा िा जात 
जाधतको आिारमा कुनै भेदभाि नगरी समान कामको लाधग समान पाररश्रधमक र 
सहुििा ददन ुपने103

 

• बालकलाई बेलकुा छ बजेपधछ र धबिान छ बजेसम्मको अिधिभर काममा 
लगाउन निनुे, बालकलाई काममा लगाउुँदा ददनमा छघण्टा र एकसप्तािको 
छत्तीसघण्टाभन्दा बढी अधतररि पारीश्रधमक ददई िा नददई काममा लगाउन 
निनुे, बालकलाई प्रत्येक ददन लगातार तीनघण्टा काम गरेपधछ आिाघण्टा 
आराम गने समय र प्रत्येक सप्तािमा एक ददनको हिदा ददनपुने104  

                                                           
99 ऐ दफा १२ र १६ 
100 बाल श्रम (तनषेि र तनयलमत गने) ऐन, २०५६ दफा ३ 
101 ऐ. दफा ४ 
102 ऐ. दफा ६ 
103 ऐ. दफा १० 
104  ऐ. दफा ९ 
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• यस ऐन अन्तगात सजाय िनुे कसूरको सम्बन्िमा प्रधतष्ठानको कमाचारी, 
सम्बस्न्ित इलाकाको प्रिरी, सम्बस्न्ित बालक िा धनजको बाब,ु  आमा िा 
संरक्षक, सम्बस्न्ित गाउुँ हिकास सधमधत िा नगरपाधलका, प्रधतष्ठान ततरको टे्रि 
यधुनयन िा बालकको िक र हितको संरक्षणको धनधमत्त कायारत प्रचधलत 
कानूनबमोस्जम तथाहपत धनकाय िा गैरसरकारी संतथाले सो काया भए गरेको 
धमधतले एक िषाधभत्र उजरुी ददनपुने105

 

• यस ऐन अन्तगातको कसूर गनेलाई सिैभन्दा बढी एक िषासम्म कैद 
िा पचास िजार रुपैयाुँसम्म जरीिाना िा दिैु सजाय िनुे र यस ऐन 
अन्तगातको अपराि भएमा श्रम कायाालयमा उजरु ददनपुने106 

 

(घ) स्थानीय स्वायतत शासन ऐन, २०५५ 

• राहिय नीधत अनरुुप अनाथ बालबाधलका, असिाय महिला, बरृ्द्, अपाङ्ग तथा 
अर्ििरुको संरक्षण सम्बन्िी काया गने र सामास्जक कुरीधत िटाउन े तथा 
चेलीबेटीकी एिं नारीको संरक्षण सम्बन्िी काम गनेसमेत स्जल्ला हिकास 
सधमधतक काम कताव्य िनुे107 

(ङ्) नागररक अधिकार ऐन, २०१२ 
• स्त्री जाधत, बालकिगा र कुनै अननु् नत नागररकिगाको लाधग हिरे्ष व्यितथा गना 

नेपाल सरकारलाई अधिकार िनुे108 

• चौि िषा भन्दा कम उमेरका कुनै बालकलाई कुनै कारखाना िा खानीको 
काममा लगाउन िा अरु कुनै जोस्खमी काममा भनाा गना निनुे109 

                                                           
105  ऐ. दफा २० 
106 ऐ. दफा १९ र २१ 
107 चथानीय चवायत शासन ऐन, २०५५ को दफा १८९ (१)(ि) 
108  नागररक अधिकार ऐन, २०१२ दफा ५ 
109 ऐ. दफा १४ 
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(च) जन्म, मतृय ुतथा अन्य व्यष्ट्क्तगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ 

• जन्म तथा मतृ्यकुो सूचना पररिारको मखु्य व्यस्िले र धनजको अनपुस्तथधतमा 
पररिारको उमेर पगेुको व्यस्िले व्यस्िगत घटना दतााको लाधग 
पंजाकाधिकारीको कायाालयमा सूचना ददनपुने।110

 

• व्यस्िगत घटना दतााको लाधग सूचना प्राप्त िनुासाथ तथानीय पंस्जकाधिकारीले 
त्यततो घटना सम्बस्न्ित दताा हकताबमा ददाा गरी त्यततो व्यस्िलाई धनःर्लु्क 
दतााको प्रमाणपत्र ददनपुने111

 

• बच्चाको उमेर, नाम िा जात एक पटक दताा भई दतााको प्रमाणपत्र प्राप्त 
गररसकेपधछ सच्चाउन परेमा सम्बस्न्ित व्यस्िले प्रमाणपत्र पाएको धमधतले ६ 
धमिनाधभत्र तथानीय पंस्जकाधिकारीको कायाालयमा दरखातत ददएमा धनःर्लु्क 
सच्चाउन ुपने112

 

(छ) आमाको दिूलाई प्रनतस्थापन गने वस्तु (वविीबबतरण ननयन्त्रण) ऐन, २०४९ 

 ततनपानको संरक्षण र सम्बर्द्ान तथा आमाको दूिलाई प्रधततथापन गने ितत ु
लगायत बाल आिारको धबक्री हितरणलाई धनयधमत गरी बच्चािरुको लाधग सरुस्क्षत 
एिं पयााप्त पोषणको व्यितथा गने मखु्य उदे्दश्य यस ऐनको रिेको। 
 

(ज) आपतकाशलन बालउद्धार कोष (सञ् चालन) ननयमावली, २०६७ 

• जोस्खमपूणा श्रममा संलग्न रिेका, िराएको िा िेिाररस अितथामा फेला परेको, 
ऋणको कारणले बन्िकमा रिेको िा जिरजतती श्रमबाट पीधित भएको, र्ारीररक 
िा मानधसक यातना िा भेदभाि जतता दवु्याििारबाट पीधित भएको, दघुाटना भएको, 
प्राकृधतक िा दैिी प्रकोपमा परेको, बाब ुिा आमा कारागार िा हिरासतमा रिेको िा 
कुनै कसूरसंग सम्बस्न्ित रिेको कारणले िेिाररसे भएको, यौनर्ोषण, यौन 
दूव्याििार, िेचधबखन, िा ओसारपसारमा परेको, हिंसाबाट प्रभाहित भएको, बाबआुमा 
िा संरक्षकबाट बस्न्चत भएको, अपाङ्गता भएको, सतुतमनस्तथधत भएको, अपिरण िा  
र्रीर बन्िकमा परेको, सिक बालबाधलका, एच. आई. भी. एड्स संक्रधमत भएको 

                                                           
110 जन्म, मतृ्यु तथा अन्य व्यष्ट्क्तगत घटना (दताड गने) ऐन, २०३३ दफा ४ 
111 ऐ. दफा ५ र ६ 
112  ऐ. दफा ९क (१)(२) 
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बालबाधलकालाई उर्द्ार गना, राित ददन तथा पनुतथाापना लगायतका काम गना 
कोषको तथापन गररन।े  
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४.३. जातीय भेदभाि तथा 
छुिाछूत हिरुर्द्को अधिकार र 
उपचार सम्बन्िी व्यितथा 

 
 
 
 
 

  



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.68 

 

४.३ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ववरुद्धको अधिकार र उपचार 

सम्बन्िी व्यवस्था 
४.३.१ दशलत भनेर कसलाई बुझझन्छ? 

 हिन्द ुिणााश्रम जाधत व्यितथा अन्तगात हि.स. १९१० को मलुकुी ऐनबाट पानी 
नचल्न े र छोइधछटो िाल्नपुने जातजाती भनी जातीय भेदभाि गरी समाजमा अछुत 
माधनएका र सामास्जक, आधथाक, राजनीधतक, रै्स्क्षक तथा िाधमाक रुपमा राहिय मूल 
प्रिािबाट पछाधि पाररएका जातजाती नै दधलतको समूि धभत्र पदाछन।113  

४.३.२ नेपालको सिंवविानमा दशलत, जातीय ववभेद तथा छुवाछूत सम्बष्ट्न्ि 
अधिकार 

• राज्यका सिै धनकायमा दधलतलाई समानपुाधतक समािेर्ी धसर्द्ान्तको आिारमा 
सिभागी िनु ेिक िनुछे। सािाजधनक सेिा लगायतका रोजगारीका अन्य के्षत्रमा 
दधलत समदुायको सर्स्िकरण, प्रधतधनधित्ि र सिभाधगताका लाधग कानून 
बमोस्जम हिरे्ष व्यितथगा गररने114 

• दधलत हिद्याथीलाई प्राथधमकदेस्ख उच्च स्र्क्षासम्म  कानून बमोस्जम छात्रिसृ्त्त 
सहित धनःर्लु्क स्र्क्षाको व्यितथा गररन े र प्राहिधिक र  व्यािसाहयक उच्च 
स्र्क्षामा दधलतका लाधग कानून बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गररने115 

• दधलत समदुायलाई तिात्य र सामास्जक सरुक्षा प्रदान गना कानून  बमोस्जम 
हिरे्ष व्यितथा गररने116 

• दधलत समदुायलाई आफ्नो परम्परागत पेर्ा, ज्ञान, सीप र प्रहिधिको प्रयोग, 
संरक्षण र हिकास गने िक िनुेछ। राज्यले दधलत समदुायका परम्परागत 

                                                           
113 िुण्र्ीप्रसाद तनरौला,शासन सञ्िालनका नवीन मान्यताहरु पेज १०५, 

114 नेपालको सिंवविानको िारा ४० (१) 
115 ऐ. िारा ४०(२) 
116 ऐ. िारा ४०(३) 
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पेर्ासुँग सम्बस्न्ित आिधुनक व्यिसायमा उनीिरुलाई प्राथधमकता ददई त्यसका 
लाधग आिश्यक पने सीप र स्रोत उपलब्ि गराउनेछ।117

 

• राज्यले भधूमहिन दधलतलाई कानून बमोस्जम एक पटक जमीन उपलब्ि गराउन ु
पनेछ।118

 

• राज्यले आिासहििीन दधलतलाई कानून बमोस्जम बसोबासको व्यितथा गनेछ।119
 

• दधलत समदुायलाई िारा ४० द्वारा प्रदत्त सहुििा दधलत महिला, परुुष र सबै 
समदुायमा रिेका दधलतले समानपुाधतक रुपमा प्राप्त गने गरी न्यायोस्चत हितरण 
गनुा पनेछ।120

 

• कुनै पधन व्यस्िलाई धनजको जात, जाधत, लगायतको आिारमा कुनै पधन धनजी 
तथा सािाजधनक तथानमा कुनै प्रकारको छुिाछूत िा भेदभाि गररन ेछैन।121

 

• कुनै ितत,ु सेिा िा सहुििा उत्पादन िा हितरण गदाा त्यततो ितत,ु सेिा िा 
सहुििा कुनै खास जात िा जाधतको व्यस्िलाई खरीद िा प्राप्त गनाबाट रोक 
लगाईने िा त्यततो ितत,ु सेिा िा सहुििा कुनै खास जात िा जाधतको व्यस्िलाई 
मात्र धबक्री हितरण िा प्रदान गररन ेछैन।122

 

• जात जाधत लगायतका आिारमा कुनै व्यस्ि िा समदुायलाई उच्च िा धनच 
दर्ााउने, जात, जाधत िा छुिाछुतको आिारमा सामास्जक भेदभािलाई न्योयोस्चत 
ठान् ने िा छुिाछूत तथा जातीय उच्चता िा घणृामा आिाररत हिचारको प्रचार 
प्रसार गना िा जातीय हिभेदलाई कुनै पधन हकधसमले प्रोत्साि गना नपाईने।123

 

• जातीय आिारमा छुिाछूत गरी िा नगरी कायातथलमा कुनै प्रकारको भेदभाि 
गना नपाईने।124

 

                                                           
117 ऐ. िारा ४०(४) 
118 ऐ. िारा ४०(५) 
119 ऐ. िारा ४०(६)  
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• िारा २४ को प्रधतकूल िनु ेगरी भएका सबै प्रकारका छुिाछूत तथा भेदभािजन्य 
काया गम्भीर सामास्जक अपरािका रुपमा कानून बमोस्जम दण्िनीय िनुे र 
त्यततो कायाबाट पीधित व्यस्िलाई कानून बमोस्जम क्षधतपूधता पाउने िक िनुे।125

 

• सामास्जक रुपले पछाधि परेका दधलत लगायतका नागररकलाई समानपुाधतक 
समािेर्ी धसर्द्ान्तका आिारमा राज्यको धनकायमा सिभाधगताको िक िनुे।126

 

• आधथाक रुपले हिपन् न नागररकको संरक्षण, उत्थान, सर्स्िकरण र हिकासका 
लाधग स्र्क्षा, तिात्य, आिास रोजगारी, खाद्यान् न र सामास्जक सरुक्षामा हिरे्ष 
अिसरर तथा लाभ पाउने िक िनुे।127

 

• आधथाक रुपले हिपन् न लगायतका नागररकलाई कानून बमोस्जम सामास्जक 
सरुक्षाको िक िनुे।128

 

४.३.३ मौशलक िकिरुको उल्लिंघन भएको अवस्थामा उपचार प्रक्रिया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र १३३ को 

प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च अदालतले त्यतता 
िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, 

अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गरी उस्चत उपचार प्रदान 
गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर उच्च 
अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गना 
सक्न े

• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी अथाात 

                                                           
125 ऐ. िारा २४(५) 
126  ऐ. िारा ४२(१) 
127 ऐ. िारा ४२(२) 
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सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा हिलम्बको 
कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत सक्दो धछटो 
उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

४.३.४ प्रचशलत काननूमा दशलतको िक 

 (क) स्थानीय स्वायतत शासन ऐन, २०५५ 

• गाउुँ पररषदको गठन गदाा गाउुँ हिकास के्षत्र धभत्रका एकजना महिला सहित 
समाजसेिी आधथाक तथा सामास्जक दृहष्टकोणले हपछधिएका जाधत, जनजाधत, 
दधलत तथा आददिासी मध्ये गाउुँ पररषदमा प्रधतधनधित्ि िनु नसकेका िगाका 
योग्यता पगेुका व्यस्ििरुमध्येबाट गाउुँ पररषदद्वारा मनोधनत छ जना व्यस्ििरु 
समेत सदतय रिन ुपने।129

 

• ििा धभत्रका हपछधिएका जनजाधत, असिाय, अपाङ्ग  तथा िेिाररस व्यस्ििरुको 
संरक्षण र जीहिकोपाजान सम्बन्िी कायामा सियोग परु्र याउन ुििा सधमधतको काम 
कताव्य र अधिकार िनुे130 

• गाउुँ हिकास सधमधतको योजना तजुामा गदाा हपछधिएका िगा तथा महिला गगा र 
बालबाधलकालाई प्रत्यक्ष लाभ िनुे योजनालाई प्राथधमकता ददनपुने131

 

• नगरपररषदको गठन गदाा नगरपाधलका के्षत्र धभत्रका महिला सहित समाजसेिी, 
आधथाक तथा सामास्जक दृहष्टकोणले हपछधिएका जाधत, जनजाधत, दधलत तथा 
आददिासी मध्ये नगरपररषदमा प्रधतधनधित्ि िनु नसकेका िगामा दफा ७८ 
बमोस्जम नगरपररषदको सदतयको लाधग चाहिने योग्यता पगेुका 
व्यस्ििरुमध्येबाट नगर पररषदद्वारा मनोधनत कस्म्तमा छजना र बढीमा बीसजना 
व्यस्ििरु सदतय रिन।े132

 

                                                           
129 चथानीय चवाय्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८(१)(ग) 
130  ऐ. दफा २५ (१)(ञ) 
131 ऐ. दफा ४३ (३)(ङ) 
132 ऐ. दफा ७६ (१)(ग) 
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(ख) शशक्षा ननयमावली, २०५९ 

• संतथागत हिद्यालयले कुल हिद्याथी संख्याको कस्म्तमा पाुँच प्रधतर्त गरीब, अपाङ्ग, 

महिला, दधलत र जनजाधत हिद्याथीलाई छात्रिसृ्त्त उपलब्ि गराउन ुपने133
 

• सामदुाहयक हिद्यालयले गररिीको रेखामनुी रिेका दधलत, जनजाधत र महिला 
लगायतका अन्य हिद्याजाथीिरुलाई धनःर्लु्क स्र्क्षाको व्यितथा गनुापने134

 

(ग) नागररक अधिकार ऐन, २०१२ 

• कुनै सरकारी पदमा धनयसु्ि नेपाल सरकारले योग्यताको आिारमा मात्र धनयसु्ि 
गनेछ र सरकारी सेिा िा अरु कुनै सािाजधनक सेिाको धनयसु्िमा कुनै पधन 
नागरक माधथ केिल िमा, िणा, धलङ्ग, जात, जाधत िा ती मध्ये कुनै कुराको 
आिारमा भेदभाि नगररने135 

• स्त्री जाधत, बालकिगा र कुनै अननु् नत नागररकिगाको लाधग हिरे्ष व्यितथगा गना 
नेपाल सरकारलाई अधिकार िनुे136 

(घ) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्िी ऐन, २०४८ 

• हिधभन् न जात, जाधत, िमा, िणा, क्षते्र, सम्प्रदायका माधनसिरुबीच बैमनतय 
उत्पन् न गने तथा साम्प्रदाहयक दभुाािना फैलाउने र सिासािारण जनताको 
सदाचार, नैधतकता र सामास्जक मयाादामा आघात पना जाने कुरािरु हकताि 
िा पत्रपधत्रकामा प्रकास्र्त गना नपाइने137 

• हिधभन् न जात, जाधत, िमा, िणा, क्षते्र, सम्प्रदायका माधनसिरुबीच बैमनतय 
उत्पन् न गने तथा साम्प्रदाहयक दभुाािना फैलाउने र सिासािारण जनताको 
सदाचार, नैधतकता र सामास्जक मयाादामा आघात पना जाने उदे्दश्य भएको िा 
त्यततो सम्भाहित पररणाम िनुसक्न े सामाग्री भएको हिदेर्ी प्रकार्नको 
पैठारीमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकारले आदेर् जारी गना सक्ने138 

                                                           
133  लशक्षा तनयमावली,२०५९ को तनयम १५१ (१) 
134 ऐ. तनय १५१ (२) 
135  नागररक अधिकार ऐन, २०१२ दफा ४ 
136 ऐ. दफा ५ 
137 िापाखाना र प्रकाशन सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा १४(घ)र(ङ) 
138 ऐ. दफा १४(ङ) 
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(ङ्) चलधचत्र ननमााण, प्रदशान तथा ववतरण ऐन, २०२६ 

•  हिधभन् न िगा िा जाधतका बीचको ससुम्बन्िमा धबरोि पने देस्खएका त्यततो 
चलस्चत्रलाई प्रदर्ान गने चलस्चत्र जाुँच सधमधतले अनमुधत ददन ेछैन139

 

(च) मिेन्र सिंस्कृत ववश् वववद्यालय ऐन, २०४३ 

 िमा, जात, जाधत, िणा, धलङ्ग िा कुनै मतको आिारमा कुनै व्यस्िलाई हिश् ि 
हिद्यालयको कुनै पद िा कुनै तनातकोत्तर उपाधि, तनातक उपाधि, प्रमाणहपत्र िा 
अन्य रै्स्क्षक उपाधि िाधसल गना िा अध्ययन गना िा सहुििा पाउनबाट िस्ञ् चत 
नगररने140 

(छ) ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

• धनजामती सेिालाई समािेर्ी बनाउन खलु्ला प्रधतयोधगताद्वारा पूधता िनु ेपदमध्ये 
पैंतालीस प्रधतर्त पद छुट् याई सो प्रधतर्तलाई र्तप्रधतर्त मानी दधलतलाई नौ 
प्रधतर्त छुट्टाईएको। 

 

(ज) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ 

कस्तो कायालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसरू माननन्छ? 

 धनम्न कायालाई जातीय भेदभाि तथा छुिाछूत गरेको माधनन्छ 

• कसैले कुनै पधन व्यस्िलाई प्रथा, परम्परा, िमा, संतकृधत, रीधतररिाज, जात, जाधत, 
िंर्, समदुाय िा पेर्ाका आिारमा छुिाछूत गरी सािाजधनक िा धनजी तथानमा 
प्रिेर् गना, उपस्तथत िनु िा भाग धलन धनषिे गने िा कुनै हकधसमले रोक, 
धनयन्त्रण िा प्रधतिन्ि लगाउने, 

•  व्यस्िगत िा सामूहिक रुपमा सािाजधनक तथान िा समारोिबाट धनष्कार्न, 
सामास्जक बहिष्कार िा कुनै प्रकारको भेदभाि गने िा त्यततो कायामा प्रधतबन्ि 
लगाउने िा अन्य कुनै हकधसमको असहिष्ण ुव्यििार प्रदर्ान गने, 

                                                           
139 िलधित्र तनमाडण, प्रदशडन तथा ववतरण ऐन,२०२६ दफा ८(३) 
140 महेन्र सिंचकृत ववश् वववद्यालय ऐन, २०४३ दफा १२ 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.74 

 

•  जात, जाधत, िंर्, समदुाय िा पेर्ाका आिारमा सािाजधनक सेिाको प्रयोग गना 
िा उपभोग गनाबाट बस्ञ्चत गने, 

•  जात,  जाधत, िंर्, समदुाय िा पेर्ाका आिारमा सािाजधनक समारोि आयोजना 
गने िा सािाजधनक रुपमा आयोजना िनु ेकुनै काया गनाबाट बस्ञ् चत गने, 

•  जातीय छुिाछूत िा भेदभाि िनुे काया गना कसैलाई भड् काउने, उक्साउने िा 
त्यततो काया गना दरुुत्सािन िनु ेकुनै काया गना िा त्यततो कुनै हक्रयाकलापमा 
जानी जानी सिभागी िनुे, 

•  जात, जाधत, िंर्, समदुाय िा पेर्ाका आिारमा कुनै पधन पेर्ा िा व्यिसाय गना 
प्रधतिन्ि िा रोक लगाउने िा कुनै पधन व्यस्िलाई कुनै पेर्ा िा व्यिसाय गना 
बाध्य गने, 

•  जात, जाधत, िंर्, समदुाय िा पेर्ाका आिारमा कुनै िाधमाक काया गनाबाट 
िस्ञ्चत गने, 

•  जात, जाधत, िंर्, समदुाय िा पेर्ाका आिारमा कुनै ितत,ु सेिा िा सहुििा 
उत्पादन, धबक्री िा हितरण गनाबाट रोक्न ेिा रोक्न लगाउने, 

•  कुनै ितत,ु सेिा िा सहुििा उत्पादन, धबक्री िा हितरण गदाा त्यततो ितत,ु सेिा 
िा सहुििा कुनै खास जात िा जाधतको व्यस्िलाई मात्र धबक्री िा हितरण गने 
िा गराउने, 

•  जात िा जाधतका आिारमा पररिारका कुनै सदतयलाई बहिष्कार गने, घरधभत्र 
प्रिेर् गना नददने िा घर िा गाउुँबाट धनकाल्ने िा धनतकन बाध्य तलु्याउने काया 
गने िा गराउने, 

•  प्रचधलत कानून बमोस्जम उमेर पगेुका िर ििबुाट मञु्जर भएको अन्तरजातीय 
हििाि गनाबाट कुनै पधन व्यस्िलाई जात, जाधत, िंर् िा समदुायका आिारमा 
रोक लगाउन, त्यततो हििािबाट जस्न्मएका सन्तानको न्िारान नगराउन िा 
भईसकेको हििाि हिच्छेद गराउन कुनै हकधसमले कर गना िा गना लगाउने, 

•  कसैले श्रव्य दृश्य सामाग्री, लेख रचना, स्चत्र, आकार, काटुान, पोष्टर, पतुतक िा 
साहित्यको प्रर्ारण, प्रकार्न िा प्रदर्ान गरेर िा अन्य कुनै तररकाले कुनै जात, 
जाधत िा उत्पस्त्तका व्यस्िको उचनीच दर्ााउने, जात, जाधतका आिारमा िनु े
सामास्जक हिभेदलाई न्यायोस्चत ठियााउन े िा जातीय सिोच्चता िा घणृामा 
आिाररत हिचारको प्रचार प्रसार गने, अपमानजनक र्ब्दको प्रयोग गने िा 
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आचरण, िाउ भाउ िा व्यििारबाट त्यततो सङ्कते गने िा जातीय हिभेदलाई कुनै 
पधन हकधसमले अधभिहृर्द् गने हकधसमबाट उक्साउन े िा दरुुत्सािन गने िा 
गराउने, 

•  जात, जाधत, िंर् िा समदुायका आिारमा कुनै पधन व्यस्िलाई कुनै प्रकारको 
श्रममा लगाउन इन्कार गने िा श्रमबाट धनष्कार्न गने िा पाररश्रधमकमा 
भेदभाि गने िा गराउने।141

 

• कसैले लैहङ्गक, आधथाक, सामास्जक, सातकृधतक, प्रथा परम्परा, िैिाहिक स्तथधत िा 
जबरजतती करणीबाट पीधित भएको, कुनै रोग लागेको िा यततै अन्य कुनै 
आिारमा कसैलाई भेदभाि गरेमा।142

 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसरूसम्बन्िी उजुर कसले, किाँ र कहिले हदन ु
पछा? 

•  जातीय भेदभाि तथा छुिाछूतको कसूर कसैले गरेको िा गना लागेको थािा 
पाउने व्यस्िले नस्जकको प्रिरी कायाालयमा उजरुी गना सक्ने, 

•  जातीय भेदभाि तथा छुिाछूतको कसूर नेपालबाहिर गरेमा धनज बसोिास रिेको 
िा प्रधतिादी रिेको स्जल्लाको नस्जकको प्रिरी कायाालयमा उजरु गनुा पने, 

•  प्रिरी कायाालयले उजरुी दताा नगरेमा िा उजरुी उपर कारबािी नगरेमा 
सम्बस्न्ित व्यस्िले सो कुराको उजरुी राहिय दधलत आयोग िा तथानीय 
धनकायमा समेत गना सक्न े र यसरी प्राप्त उजरुीलाई राहिय दधलत आयोग िा 
तथानीय धनकायले सम्बस्न्ित प्रिरी कायाालयमा लेखी पठाउन ुपने, 

•  राहिय दधलत आयोग र तथानीय धनकायबाट लेखी आएमा सम्बस्न्ित प्रिरी 
कायाालयले सो सम्बन्िमा आिश्यक जाुँचबझु गरी त्यततो उजरुीउपर कारिािी 
अगािी बढाउन ुपने, 

• जातीय भेदभाि तथा छुिाछूत भएको धमधतले तीन महिनाधभत्र मदु्दा दायर गनुा 
पने।143 

                                                           
141  जातीय भेदभाव तथा िुवािूत(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ दफा ४ 
142 मुलुकी ऐन अदलको १०ग निं. 
143  ऐ दफा ५ र १० 
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जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसरू गरेमा कस्तो सजाय िुन्छ? 

•  जातीय भेदभाि तथा छुिाछूतको कसूर गनेलाई अपरािको प्रकृधत बमोस्जम 
अधिकतम तीन महिनादेस्ख तीनिषासम्म कैद िा एक िजार रुपैयाुँदेस्ख पच्चीस 
िजार रुपैयाुँसम्म जररिाना िा दिैु िनुे, 

• सािाजधनक पद िारण गरेको व्यस्िले जातीय भेदभाि तथा छुिाछूतको कसूर 
गरेमा धनजलाई पचास प्रधतर्त थप सजाय िनुे। 144 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसरूबाट पीडडतलाई के कस्तो क्षतीपतूी भराईन्छ 
वा भराईदैन? 

•  अदालतले कसूरदारबाट पीधितलाई पच्चीस िजार रुपैयाुँदेस्ख एक लाख 
रुपैयाुँसम्म क्षधतपूधता भराईददन सक्ने, 

•  क्षधतपूधता बािेक कसूरदारले पीधितलाई कुनै िानी नोक्सानी पयुााएको रिेछ भन े
अदालतले सोको प्रकृधतको आिारमा उपचार खचा िा थप िाधन नोक्सानीको 
मनाधसि रकम कसूरदारबाट पीधितलाई भराउने आदेर् ददन सक्न।े145 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसरू सम्बन्िी मदु्दा कस्तो प्रकृनतको िुन्छ? 

• जातीय भेदभाि तथा छुिाछूतको मदु्दा सरकारिादी िनुे र त्यततो मदु्दा 
सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा समािेर् भएको 
माधनने। त्यततो मदु्दाको कारिािी र हकनारा गदाा संस्क्षप्त कायाहिधि ऐन, 
२०२८ बमोस्जमको कायाहिधि अपनाउन ुपने।146

 

(झ) बोक्सीको आरोप (कसरू र सजाय) ऐन, २०७२ 

कस्तो काया गरेमा बोक्सीको आरोप सम्बन्िी कसरू गरेको माननन्छ? 

 धनम्न काया गरेमा बोक्सीको आरोप सम्बन्िी कसूर गरेको माधनन्छ 

• बोक्सीको आरोप लगाउने 
• बोक्सीको आरोपमा गाली बेइज्जती गने 

                                                           
144 ऐ दफा ७ 
145  ऐ दफा ९ 
146  ऐ दफा ११ र १२ 
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• बोक्सीको आरोप लागेको व्यस्िको पररिारको कुनै सदतय प्रधत अपमानजनक 
व्यििार गने 

• बोक्सीको आरोपमा सामास्जक बहितकार गने 

• बोक्सीको आरोपमा बसोबास गरेको ठाउुँबाट धनकाला गने 

• िामी, झाहक्र, टुनामनुा, तन्त्रमन्त्र, झारफुक िा यततै अन्य कुनै माध्यमद्वारा 
बोक्सीको आरोप लगाउने 

• बोक्सीको आरोपमा  कुटहपट लगायत कु्रर र अमानिीय िा अपमानजनक 
व्यििार गने 

• बोक्सीको आरोपमा अंगभंग गने 

• बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पस्त्त तोिफोि, हिनाधमना िा िानी नोक्सानी 
गने।147

 

 

पीडडतकोसिंग सम्बष्ट्न्ित क्षनतपनुता लगायतका अन्य व्यवस्था 
• पीधित र्ारीररक िा मानधसक रुपमा अर्ि भएको देस्खएमा प्रिरी 

कायाालयले धनजलाई अतपताल िा तिात्य केन्रमा लगी तत्काल उपचार 
गराउन ुपने 

• पीधितले चािेमा बोक्सीको आरोप सम्बन्िी कसूरसुँग सम्बस्न्ित मदु्दाको 
प्रधतरक्षा गना छुटै्ट कानून व्यिसायी राख्न सक्ने 

• अदालतले पीधितलाई तत्काल संरक्षण ददन आिश्यक देखेमा मदु्दाको 
अस्न्तमधनणाय नभएसम्मको लाधग पीिका नाममा पीधितलाई धनज 
बसीआएको घरमा बसोबास गना ददन, खान लाउन ददन, कुटहपट नगना 
तथा स्र्ष्ट र सभ्य व्यििार गना, पीधितलाई चोट पगेुको भएमा उस्चत 
उपचार गराउन िा उपचारका लाग उस्चत रकम ददन, गाधल बेइज्जती 
गने, िम्की ददने िा असभ्य व्यििार नगना नगराउन, पीधित बसेको ठाउुँ, 
बाटोघाटो िा कायाालयमा गई दःुख ददन िा सताउने काम नगना अन्तररम 
संरक्षणात्मक आदेर् जारी गना सक्न े

                                                           
147 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ दफा ३ 
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• पीधितलाई पगेुको क्षधत लगायत पीिकको आधथाक िैधसयत समेतलाई 
हिचार गरी अदालतले पीधितलाई मनाधसि क्षधतपूधता भराई 
ददने।पीधितलाई अतपताल िा तिात्य केन्रमा राखी उपचार गराउुँदा 
लागेको सम्पूणा खचा पीधितलाई पीिकबाट भराददने 

 

सजायसम्बन्िी व्यवस्था 
कसूरदारलाई कसूरको मात्रा िेरी अधिकतम पाुँच िषा देख आठ िषा सम्म कैदा 
र पचास िजार देस्ख एक लाख रुपैयासम्म जरीिाना िनु सक्ने। 

यस ऐन अन्तगातको मदु्दा कस्तो प्रकृनतको मदु्दा िुन्छ? 

• यस ऐन अन्तगातको मदु्दा सरकार िादी िनुे र पीधितले माग गरेमा बन्द 
इजलासबाट सनुिुाई गररने। 
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४.४ अपाङ्गता भएका व्यस्िको 

अधिकार र उपचार सम्बन्िी व्यितथा 
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४.४ अपाङ्गता भएका व्यष्ट्क्तको अधिकार र उपचार सम्बन्िी व्यवस्था 

४.४.१ अपाङ्गता भएका व्यष्ट्क्त भन् नाले कसलाई बुझझन्छ? 

 अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुको अधिकार सम्बन्िी मिासस्न्ि, २००६ ले अपाङ्गता 
भएका व्यस्िलाई यसरी पररभाहषत गरेको छ “अपाङ्गता भएका व्यस्ि भन् नाले 
दीघाकालीन अर्िताद्वारा धसस्जात र्ारीररक, मानधसक, बौहर्द्क िा इस्न्रय सम्बन्िी 
कमजोरी तथा धतनका हिधभन् न अिरोिका कारण समाजमा अन्य व्यस्िसरि समान 
आिारमा र प्रभािकारी ढङ्गमा सिभागी िनु बािा भएका व्यस्ि समेतलाई 
जनाउुँछ”। 

 त्यसैगरी अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ अनसुार “अपाङ्ग” भन्नाले 
सामान्य दैधनक चयाा गना र्ारीररक िा मानधसक तिरले असमथा िा असक्षम भएको 
नेपाली नागररकलाई सम्झनपुछा। सो र्ब्दले कानो, अन्िो, बहिरो, लाटो, लठेब्रो, 
ललुो, कुजो, लगिो, खोरण्िो, िुुँिो िा सतुत मनस्तथधत भएको व्यस्िलाई समेत 
जनाउुँछ भधन पररभाहषत गरेको छ।148 

 त्यततै “असाय अपाङ्ग” भन्नाले जायज्येथा केिी नभका िा तयािार सरुार गने 
कोिी नभएका आफै रोजगार गरी खान नसक्ने अपाङ्ग सम्झन ुपदाछ।149

 

४.४.२ अपाङ्गता भएका व्यष्ट्क्तको सम्बन्िमा नेपालको सिंवविानमा भएका 
अधिकारिरु 

• प्रत्येक व्यस्िलाई सम्मानपूिाक बाच्न पाउन ेिक िनुेछ150
 

• सिै नागररक कानूनको दृहष्टमा समान िनुेछन।कसैलाई पधन कानूनको समान 
संरक्षणबाट बस्ञ् चत नगररने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा र्ारीररक अितथा, 
अपाङ्गता लगायतका आिारमाभेदभाि नगररने।151

 

                                                           
148 अपाङ्ग सिंरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दफा २ (क) 
149 ऐ दफा २ (ख) 
150  नेपालको सिंवविान िारा १६ 
151  ऐ.िारा १८(१)(२) 
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• अपाङ्गता भएका व्यस्ि लगायतका नागररकको संरक्षण सर्स्िकरण िा 
हिकासका लाधग कानून बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गना सहकने।152

 

• अपाङ्गता भएका व्यस्ि लगायतलाई समािेर्ी समानपुाधतक धसर्द्ान्तका आिारमा 
राज्यको धनकायमा सिभाधगताको िक िनुे।153

 

• अपाङ्गता भएका नागररकलाई हिहििताको पहिचान सहित मयाादा र 
आत्मसम्मानपूिाक जीिनयापन गना पाउन े र सािाजधनक सेिा तथा सहुिमा 
समानि पिुुँचको िक िनुे।154

 

• अपाङ्गता भएका नागररकलाई कानून बमोस्जम सामास्जक सरुक्षाको िक िनुे।155
 

• जन आन्दोलन, सर्स्त्र संघषा र क्रास्न्तका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यस्ि 
लगायतलाई न्याय एिं उस्चत सम्मान सहित स्र्क्षा, तिात्य, रोजगारी, आिास र 
सामास्जक सरुक्षामा कानून बमोस्जम प्राथधमकताका साथ अिसर पाउने िक 
िनुे।156

 

४.४.३ अपाङ्गको मौशलक िकिरुको उल्लिंघन भएको अवस्थामा उपचार प्रक्रिया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र १३३ को 

प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च अदालतले त्यतता 
िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, 

अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गरी उस्चत उपचार प्रदान 
गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर उच्च 
अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गना 
सक्न े
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• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी अथाात 
सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा हिलम्बको 
कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत सक्दो धछटो 
उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

४.४.४ प्रचशलत काननूमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्क्तिरुको अधिकार 

(क) अपाङ्ग सिंरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ 

समानताको सम्बन्िमा 
• अपाङ्गपनको आिारमा मात्र नेपाल राज्यधभत्रको स्र्क्षा र ताधलम ददन े िा 

सामास्जक िा साुँतकृधतक कायाक्रम गने कुनै पधन संतथा िा क्लि िा समदुाय 
िा समारोिमा प्रिेर् गनाबाट रोक्न नपाईने।157

 

• अरुले पाए  सरिको राजनैधतक अधिकार, आधथाक र सामास्जक सरुक्षा पाउने, 
सम्मानपूणा जीिनयापन गने, रोजगारी पाउने, उपयोगी,  उत्पादनर्ील र 
अथापूणा कुनै व्यिसायमा लाग्न मानिोस्चत सम्मान पाउन े समेतको 
अधिकारबाट बस्न्चत गना नपाईने।158

 

• सरकारी सेिा िा अरु कुनै सािाजधनक सेिाको धनयसु्िमा कुनै अपाङ्गलाई  
धनजलको केिल अपाङ्गपनको आिारमा मात्र भेदभाि गना िा बढुिा िा िहृर्द् 
िा समान व्यििार पाउनबाट बस्न्चत गना नपाईने।तर खास कुनै प्रकारको 
सेिाका कामको लाधग िा कामको प्रकृधत अनरुुप कुनै प्रकारको अपाङ्गको 
धनयसु्ि, बढुिा, िहृर्द् िा समान व्यििार अनपुयिु िनु ेभएमा सो गना सहकन े
159
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शशक्षा तथा ताशलमको सम्बन्िमा 
• कुनै अपाङ्गले स्र्क्षा प्राप्त गनाको लाधग कुनै स्र्क्षण संतथामा भनाा िनुे भएमा 

धनजलाई त्यततो स्र्क्षण संतथामा र्लु्क नधलईने।160
 

• अपाङ्गलाई स्र्क्षा ददन ेस्र्क्षकिरुलाई उपयिु तालीमसम्बन्िी आिश्यक 
व्यितथा गना सहकन।े161

 

• अन्िा, बहिरा र सतुत मनस्तथधत भएकालाई स्र्क्षा ददन ेहिरे्ष प्रकारको 
व्यितथा गना सहकन।े162

 

स्वास््य तथा औषधि उपचार सम्बन्िमा 
• धनरोि िा धनिारण िनु सक्ने अपाङ्गपनको धनरोि तथा धनिारण गना र अपाङ्गपन 

तलु्याउन ेकारकतत्ििरु पत्ता लगाई त्यतको धनरोि, धनिारण, धनयन्त्रण, उन्मूलन 
र उपार गने सम्बन्िमा नेपाल सरकारले आिश्यक व्यितथा गना सक्ने।163

 

• अपाङ्गबाट उत्पन् न िनुे हिधभन् न प्रधतकूल असरलाई यथार्क्य घटाउनका लाधग 
आिश्यक पने उपचार उपलब्ि गराउन त्यसको लाधग गररन े परीक्षण तथा 
तिात्य सेिा प्रदान गना नेपाल सरकारले आिश्यक व्यितथा गना सक्ने।164

 

• अपाङ्गपन आईपने अितथालाई यथासम्भि धनराकरण गना नेपाल सरकारले 
पौहष्टक आिारमा िहृर्द्, हकटाणजुन्य रोगको रोकथामको लाधग आिश्यक 
व्यितथा गना सक्ने165 

तालीम तथा रोजगारीको सम्बन्िमा 
• अपाङ्गलाई आधथाक रुपमा तिािलम्बी  बनाउन उपयिु तालीम तथा रोजगारीको 

आिश्यक व्यितथा धमलाउन सहकने र धनजिरुको अितथा सिुाउुँदो िातािरणमा 
श्रमको उस्चत प्रधतफल पाउन सक्ने प्रकारको तालीम ददन े व्यितथा गना 
सक्ने।166
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• श्रम आपूधता व्यितथाद्वारा अपाङ्गलाई खलुा तथा तिािलम्बनकारी उद्योग िा 
ग्रामीण रोजगारी जतता श्रम िा रोजगारी व्यितथा लगाउन े व्यितथा गना 
सक्ने।167

 

• अपाङ्ग श्रधमकिरुलाई कम्तीमा सामान्य जीिनयापनको लाधग थप सहुििा ददईन े
व्यितथा गना सक्ने।168

 

• पच्चीस जना भन्दा बढी मजदूर धनयिु गररने कारखानाले जम्मा मजदूर 
संख्याको पाुँच नघटाई प्रधतर्त संख्यामा नघटाई अपाङ्गलाई उनीिरुको र्ारीररक 
क्षमता, तालीम योग्यता र अनभुिको आिारमा उपयिु िनु े काममा उपलब्ि 
भएसम्म धनयसु्ि गनुा पने गरी तोक्न सक्न ेयततो मजदरुले अन्य मजदूरले पाए 
सरर्को पाररश्रधमक पाउने र धतनीिरुको सेिाका र्तािरु तथा िसृ्त्त हिकासका 
अिसरिरु पधन मजदरु सरि िनु ेतर कुनै कारखानाले अपाङ्गलाई धनयिु गदाा 
धनजको तिात्य तथा अन्य अितथामा िाधन िनु े सम्भािना हिद्यमान छ भन् न े
त्य त्यततो कारखानाले दर्ााई समाज कल्याण अधिकृतको पूिा अनमुधत प्राप्त 
गरेमा त्यततो कारखानालाई उि बाध्यात्मक व्यितथाबाट छुट िनु सक्न े169 

• अपाङ्गको धनस्म्त मात्र धनजी रोजगाररको व्यितथा गना घरेल ुतथा ग्रामीण साना 
उद्योग सञ् चालनका लाधग ऋण, कच्चा पदाथाको उपलस्ब्ि, बजार व्यितथा 
इत्यादद आिारभतू सहुििा तथा संरक्षण प्रदान गने व्यितथा गना सहकन।170

 

• अपाङ्गको धनस्म्त मात्र रोजगारी तथा जीहिकोपाजािनका उपायिरु र त्यसलाई 
ददन सहकन े तथा ददन ु पने सहुििा सिधुलयतको सम्भाव्यताबारेमा अध्ययन गने 
गराउने व्यितथा गररन।े171

 

• कुनै यन्त्रको काममा अपाङ्गलाई लगाउुँदा धनजको  सरुक्षा िनुे गरी सरुक्षा 
उपकरण प्रयोग गनुा पने व्यितथा गना सहकन।े172
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अपाङ्गिरुमा प्राथशमकता सम्बन्िमा  

• अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा व्यितथा गररएका तथा अन्य 
उपलब्ि िनु सक्ने सहुििा तथा सिधुलयतिरु प्रदान गदाा अपाङ्गमध्ये बढी 
मात्रामा अपाङ्ग भएका व्यस्िको अितथालाई ध्यानमा राखी प्रदान गना 
सहकने।173

 

सवुविा तथा सिुशलयत सम्बन्िमा 
• घरबास नभएका अपाङ्गलाई आफ्नो घरिास बनाउन िा कुनै अपाङ्गलाई कृहष 

व्यिसायमा लाग्न जग्गा चाहिएमा नेपाल सरकारले प्रचधलत कानून बमोस्जम 
हितरण गररन े िा िाल आिादी गना ददईन े जग्गा तोहकएको र्ताबन्देजको 
अिीनमा रिने गरी उपलब्ि गराई ददन सहकने।174

 

• कुनै अपाङ्गले खेलकूद,  मनोरञ् जन िा सांतकृधतक प्रदर्ान इत्याददमा भाग धलन 
चािेमा सो कामको लाधग सम्बस्न्ित संतथामा उपयिु तालीम ददन,े धसकाउन ेर 
सो कामको लाधग व्यितथा गररददन ेसम्बन्िमा प्राथधमकता ददन सहकने।175

 

• कुनै अपाङ्गलाई बस, रेल अिाईजिाजबाट यात्रा गदाा धनजलाई अरु कुनै 
व्यस्िको सिारा धनरन्तर चाहिने  भए त्यततो एकजना व्यस्िलाई यात्रभुािाको 
आिा भािा छूट ददन सहकने।176

 

• आफूले प्रयोग गनुापने सिायक सािान, उपकरण िा औजार तथा अपाङ्गको 
तालीमको लाधग िा धनजी रोजगारीमा लागेका अपाङ्गको रोजगारीको लाधग प्रयोग 
गररने मालसमान यन्त्र, पूजाा तथा कच्चा पदाथािरुमा भन्सार, अन्तः र्लु्क, 

धबहक्रकर, तथनीय कर लगायत अन्य दततरु समेत नेपाल सरकारले सम्पूणा िा 
आंस्र्क रुपमा छुट ददन सक्ने।177

 

• अपाङ्गलाई र अपाङ्गको पनुतथाापनाको लाधग तथापन भएका िा सो कामको 
कायाान्ियन गना प्रयोग गररएका संतथािरुलाई आयकर तथा अन्य सबै प्रकारका  
करिरुबाट नेपाल सरकारले छूट ददन सक्न।े178  
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• अपाङ्गलाई रोजगारी ददने कारखानालाई सो कारखानाले धनयिु गरेको, अपाङ्गको 
अनपुातमा नेपाल सरकारले तोहकए बमोस्जमको दरले आयकरबाट छूट ददन 
सक्न े र अपाङ्गलाई धनयिु गना आफ्नो कारखानाको यन्त्रमा गररएको हिरे्ष 
अदल िा बदल िा जिान गररएका पाटापूजाािरुको िापतमा भएको खचालाई 
तोहकए बमोस्जमको पररमाणमा आयकर छूट पाउन ेअंकमा जोड्न अनमुधत ददन 
सक्ने।179

 

• अपाङ्गका धनस्म्त मात्र तालीम ददने िा रोजगारी ददने िा रोजगारीको व्यितथा 
गरी ददन े सामास्जक संतथा, व्यापाररक िा औिोधगक प्रधतष्ठानलाई बैंक तथा 
आधथाक संतथािरुबाट सरल व्याज दरमा ऋण ददलाउन े व्यितथा गना 
सहकने।180

 

• िरृ्द् अपाङ्ग तथा असािय अपाङ्गलाई बसोबासको लाधग अपाङ्ग घरको व्यितथा 
गना र त्यततो अपाङ्ग घरमा मनोरञ् जन तथा समय सहुिततासंग धबताउन े
सािनिरुको व्यितथा गना सहकने181 

• अपाङ्गिरुको धनधमत्त तोहकएबमोस्जमको बेकारी भत्ता, जीिनयापन भत्ता, 
िरृ्द्ाअितथा धनिसृ्त्तभरण िा कमाई गरी खान नसक्न ेअपाङ्ग व्यस्िलाई हिरे्ष 
भत्ताको व्यितथा धमलाउन सहकने।182

 

• सािाजधनक यातायातको सािनिरुमा अपाङ्ग व्यस्ििरुको लाधग केिी तथान 
सरुस्क्षत राख् ने प्रबन्ि गना सहकन।े183

 

अपाङ्गको पालन पोषण सम्बन्िमा 
• अपाङ्गलाई पररिारका सदतय, संरक्षक िा िकिालाले िेरहिचार गरी पालन 

पोषण गनुा पने184
 

                                                           
179 ऐ. दफा १०(६) 
180 ऐ. दफा १०(७) 
181 ऐ. दफा १०(८) 
182  ऐ. दफा १० (९) 
183 ऐ. दफा १०(१०) 
184  ऐ. दफा ११ 
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सिंरक्षक र धचक्रकतसकको कताव्य सम्बन्िमा 
• कुनै व्यस्ि अपाङ्ग भएको छ िा िनुे अितथामा पगेुको छ भन् ने लागेमा 

नजीकको अतपताल िा नेपाल सरकारले तोहकददएको ठाउुँमा यथासम्भि 
चाुँिो सूचना गनुा िा परु्र याउन ु धनजको संरक्षक र धनजलाई जाुँच्न े
स्चहकत्सकको कताव्य िनुेछ। त्यततो व्यस्िलाई प्राथधमकताको आिारमा 
उपचार गना र सो ठाउुँमा उपचार िनु नसक्नेमा उपचार िनु सक्न ेठाउुँमा 
धसफाररस गरी पठाई ददन ुत्यततो अतपताल िा स्चहकत्सकको कताव्य िनुे185 

रकम छुट् याउन ुपने सम्बन्िमा 
• कारखाना िा औद्योधगक प्रधतष्ठान िा िाधमाक संतथािरुले अपाङ्ग भएका 

व्यस्िलाई संरक्षण सम्बर्द्ान गना आफ्नो आम्दानीको तोहकएको प्रधतर्त 
रकम छुट् याउन ुपने।186

 

कुरठरोगी अपाङ्गसम्बन्िी थप व्यवस्था 
• कुष्ठरोग लागेको अपाङ्ग व्यस्िलाई कसैले पधन छुन निनुे भनी िा त्यततै 

आिारमा धतरतकार गना निनु।े187
 

अपाङ्गसम्बन्िी अपराि र दण्ड सजाय 

• कसैले पधन व्यस्िलाई धभक्षा माग्न ेिा अनैधतक काम गने िा त्यततै अन्य 
काममा प्रयोग गने उदे्दश्यले धनजको मञ् जरुी धलई िा नधलई अपाङ्ग बनाउन 
िा बनाउन ेउद्योग गना निनु े

• कसैले पधन माधग खाने िा अनैधतक काम गने िा अन्य त्यततै कारोिारमा 
कुनै अपाङ्गलाई प्रयोग गना निनु े

• कुनै पधन अपाङ्गले अनैधतक िसृ्त्त िा व्यिसाय गरेर खान नपाउन े

• यस ऐनबमोस्जम धनषिे गररएको कुनै काम गने िा त्यततो काम गना उद्योग 
गने िा त्यततो काम गना अह्राउने िा मद्दत गनेलाई प्रचधलत कानून बमोस्जम 
कुनै सजाय िनुेमा त्यततो सजायमा थप िनुे गरी र सो नभएमा यसं ऐन 

                                                           
185  ऐ. दफा १२ 
186 ऐ. दफा १४ 
187 ऐ. दफा १५ 
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बमोस्जम िनु े गरी बढीमा एक िषासम्म  कैद िा पाुँच िजार रुपैयाुँसम्म 
जररिाना िा दिैु िनु सक्ने। 

• माधथ उल्लेख गररएको सजायको अधतररि यस ऐनबमोस्जम धनषिे गररएको 
कुनै काम गरेको कारणबाट िा अन्य कुनै काम गनुापने नगरेबाट िा अन्य 
कुनै  गनुापने नगरेबाट कुनै तिात्य व्यस्ि अपाङ्ग िनु गएको रिेछ भन े
त्यततो व्यस्िको औषिीउपचारको लाधग र पधछ सामान्य रुपमा 
जीहिकोपाजान गना नसक्ने िनु जाने रिेछ भने त्यस िापत समेत हिचार गरी 
मनाधसि माहफकको क्षधतपूधता ददलाइददन ुपने188

 

यस ऐन अन्तगातको मदु्दा कस्तो प्रकृनतको मदु्दा िुन्छ? र उजुरी हदने ननकाय कुन 
िो? 

• यस ऐन अन्तगातको मदु्दा नेपाल सरकार िादी िनुे र सरकार मदु्दा सम्बन्िी ऐन, 
२०४९ को अनसूुची-१ मा समािेर् भएको माधनने।189

 यस ऐन अन्तगातको मदु्दा 
सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐनको अनसूुची धभत्र पने िुुँदा पीधित पक्षले नस्जकको 
प्रिरी कायाालयमा उजरुी ददन ुपदाछ। 

 

(ख) शशक्षा ननयमावली, २०५९ 

• संतथागत हिद्यालयले कुल हिद्याथी संख्याको कस्म्तमा पाुँच प्रधतर्त गरीब, अपाङ्ग, 

महिला, दधलत र जनजाधत हिद्याथीलाई छात्रिसृ्त्त उपलब्ि गराउन ुपने190
 

(ग) ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

• धनजामती सेिालाई समािेर्ी बनाउन खलु्ला प्रधतयोधगताद्वारा पूधता िनुे पदमध्ये 
पैंतालीस प्रधतर्त पद छुट् याई सो प्रधतर्तलाई र्तप्रधतर्त मानी अपाङ्गता भएका 
व्यस्िलाई पाुँच प्रधतर्त छुट्टाईएको। 

 
 
 

                                                           
188  ऐ. दफा १७(१)(२)(३)(४)(५)(६) 
189  ऐ. दफा १९ 
190  लशक्षा तनयमावली, २०५९ तनयम १५२(२) 
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४.५ ज्येष्ठ नागररकको अधिकार 
र उपचार सम्बन्िी व्यितथा 
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४.५ ज्येरठ नागररकको अधिकार र उपचार सम्बन्िी व्यवस्था 
४.५.१ ज्येरठ नागररक भन् नाले कसलाई बुझाउछ? 

 “ज्येष्ठ नागररक” भन् नाले साठी िषा उमेर पूरा गरेका नेपाली नागररक सम्झन ु
पदाछ।191 त्यसैगरी असाय ज्येष्ठ नागररक भन् नाले जीिन यापन गने कुनै आिार, 
आयस्रोत िा सम्पस्त्त नभएको, पालनपोषण तथा िेरचाि गने पररिारको कुनै सदतय 
नभएको र पररिारको सदतय भए पधन धनजले पालनपोषण नगरी अपिेधलत िा उपेस्क्षत 
जीिनयापन गनुा परेको ज्येष्ठ नागररकलाई जनाउने भनी पररभाहषत गरेको छ।192 
त्यसैगरी “अर्ि ज्येष्ठ नागररक” भन् नाले र्ारीररक िा मानधसकरुपले अर्ि ज्येष्ठ 
नागररकलाई सम्झन ुपने भनी पररभाहषत गरेको छ।193  

४.५.२ नेपालको सिंवविानमा ज्येरठ नागररकको िक अधिकार 

• ज्येष्ठ नागररकलाई राज्यबाट हिरे्ष संरक्षण तथा सामास्जक सरुक्षाको िक िनुे194 

• सिै नागररक कानूनको दृहष्टमा समान िनुे र कसैलाई पधन कानूनको समान 
संरक्षणबाट बस्ञ् चत नगररने।सामान्य कानूनको प्रयोगमा र्ारीररक अितथा 
लागायतका अन्य कुनै आिारमा भेदभाि नगररने। राज्यले नागररकिरुका बीच 
उत्पस्त्त, िमा, िणा लगायतका आिारमा भेदभाि नगने तर ज्येष्ठ नागररक 
लगायतका नागररकिरुको संरक्षण, सर्स्िकरण िा हिकासका लाधग कानून 
बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गना सहकने195 

४.५.३ मौशलक िकको उल्लिंघन भएको अवस्थामा उपचार प्रक्रिया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र १३३ को 

प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च अदालतले त्यतता 

                                                           
191 ज्येरठ नागररक ऐन, २०६८ दफा २ (क) 
192 ऐ. दफा २ (ख) 
193 ऐ दफा २ (ग) 
194 नेपालको सिंवविान िारा ४१ 
195 ऐ िारा १८ 
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िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, 

अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गरी उस्चत उपचार प्रदान 
गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर उच्च 
अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी गना 
सक्न े

• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी अथाात 
सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा हिलम्बको 
कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत सक्दो धछटो 
उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

४.५.४ प्रचशलत काननूमा ज्येरठ नागररकका अधिकारिरु 

(क) ज्येरठ नागररक अधिकार ऐन, २०६८ 

ज्येरठ नागररकको पालनपोषण तथा िेरववचारको सम्बन्िमा को कस्को कस्तो 
दानयतव िुन्छ? 

• ज्येष्ठ नागररकलाई आफ्नो िैधसयत तथा इज्जत आमद अनसुार पालनपोषण तथा 
िेरचाि गनुा पररिारको प्रत्येक सदतयको कताव्य िनुे र ज्येष्ठ नागररकले आफ्नो 
अंर् धलई पररिारबाट अलग बसेको िा बतन चािेको अितथामा बािेक धनजले 
चािेको पररिारको सदतयले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गनुा पने िनु्छ। 
कसैले ज्येष्ठ नागररकको इच्छाहिपररत धनजलाई पररिारबाट अलग राख् न िा 
अलग बतन बाध्य गराउन िदैुन। ज्येष्ठ नागररक िा धनजलाई पालनपोषण गने 
पररिारको सदतयको आधथाक अितथा कमजोर भएमा पररिारको अन्य सदतयले 
त्यततो ज्येष्ठ नागररकलाई आफूसुँगै नराखेको भए तापधन पालनपोषण तथा 
िेरचािको व्यितथा गनुा पदाछ। माधथ जनुसकैु कुरा लेस्खए तापधन ज्येष्ठ 
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नागररकको चल, अचल सम्पस्त्त प्रयोग गने पररिारको कुनै सदतय, नातेदार िा 
िकिालाले धनजलाई आफूसुँगै राखी पालनपोषण तथा िेरचाि गनुा पदाछ।196

 

शभक्षा माग्न लगाउन निुने  

• कसैले पधन ज्येष्ठ नागररकलाई धभक्षा माग्न लगाउन निनुे र ज्येष्ठ नागररकलाई 
धनजको ईच्छाहिपरीत सन्यासी, धभकु्ष िा फहकर बनाउन पधन निनु।े197

 

 

छुट र सवुविाको व्यवस्था  

• सािाजधनक सिारी सािन, सािाजधनक काया, तिात्य सेिा, िाधमाक तथा 
सािाजधनकतथतमा ज्येष्ठ नागररकलाई आिश्यक सेिा, सहुििा र सियोग प्रदान 
गनुा गराउन ुसिैको कताव्य िनुे। 

• नेपाल सरकारले तोकेको हकधसमको सािाजधनक सिारी सािनमा सम्बस्न्ित 
सिारी िनी िा सञ् चालकले ज्येष्ठ नागररकको लाधग कम्तीमा दईुिटा सीट 
सरुस्क्षत राख् न ुपने र धनजलाई यात्र ुभािादरमा कम्तीमा पचास प्रधतर्त छुट ददन ु
पने। 

• तिात्य सेिा प्रदान गने प्रत्येक संतथाले ज्येष्ठ नागररकलाई प्राथधमकता ददई 
तिात्य सेिा प्रदान गनुा पने 

• नेपाल सरकारले तोकेको तिात्य सेिा प्रदान गने संतथाले नेपाल सरकारले 
तोकेको संख्यामा ज्येष्ठ नागररकले त्यततो संतथामा उपचार गराउुँदा लाग्ने 
र्लु्कमा कम्तीमा पचास प्रधतर्त छूट ददन ुपने 

• खानेपानी, धबजलुी, टेधलफोन लगायतक सािाजधनक सेिा प्रदान गने अन्य संतथाले 
सेिा प्रदान गदाा ज्येष्ठ नागररकलाई प्राथधमकता ददन ुपने 

• यसरी ददएको छुट र सहुििाको अधतररि नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकार्न गरी ज्येष्ठ नागररकलाई समय समयमा अन्य छूट र सहुििा ददन 
सक्ने।198

 

                                                           
196  ऐ. दफा ४ (१)(२)(३)(४)(५) 
197 ऐ. दफा ८ 
198  ऐ. दफा ९ 
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कस्तो सम्पष्ट्तत जेरठ नागररकले आफूखुस गना पाउँछन? 

• अंर्बण्िा गरररिन ु नपने, आफ्नो अंर्भागको चल, अचल र सोबाट 
भढेबढाएको सम्पस्त्त ज्येष्ठ नागररकले आफूखरु् गना पाउछन।199

 

ज्येरठ नागररक सिंलग्न मदु्दामा के कस्तो प्राथशमकता र प्रनतननधितव िुन्छ? 

• ज्येष्ठ नागररक मात्र पक्ष िा हिपक्ष भएको मदु्दालाई अदालतले प्राथधमकता ददई 
कारिािी र हकनारा गनुा पने। त्यसैगरी कुनै असिाय िा असि ज्येष्ठ नागररक 
मात्र पक्ष िा हिपक्षी भएको मदु्दाको सनुिुाई गदाा अदालतले धनजको प्रधतरक्षा गने 
कानून व्यिसायी राखेर मात्र गनुा पने। कुनै ज्येष्ठ नागररकले आफ्नो आधथाक 
अितथा कमजोर भएकोले मदु्दाको प्रधतरक्षा गना कानून व्यिसायी धनयिु गना नसक्न े
भनी अदालतसमक्ष धनिेदन ददएमा सम्बस्न्ित अदालतले धनजको लाधग िैतधनक 
कानून व्यिसायीको सेिा उपलब्ि गराइददन ुपने।200 

 

ज्येरठ नागररकलाई लागेको कैद छूटको सम्बन्िमा के कस्तो व्यवस्था रिेको छ? 

• सरकारिादी भई चलेको मदु्दामा कैद सजाय पाई कैद भोधगरिेको ज्येष्ठ 
नागररकलाई धनजको उमेर र कसूरको अितथा िेरी धनम्न बमोस्जमको 
कैद छूट ददन सहकने िनु्छः 
(क) पैसठ्ठी िषा उमेर पूरा भई सत्तरी िषा ननाघेलाई पच्चीस प्रधतर्तसम्म 

(ख) सत्तरी िषा उमेर पूरा भई पचित्तर िषा ननाघेकालाई पचास 
प्रधतर्तसम्म 

(ग) पचित्तर िषा उमेर परुा भएकालाई पचित्तर प्रधतर्तसम्म  

(घ) कैद सजाय पाएको ज्येष्ठ नागररक िा पचित्तर िषा उमेर पूरा 
गरेको ज्येष्ठ नागररकलाई अदालतले कसूरको गाम्भीयाता िेरी 
कारागारमा नराखी िेरचाि केन्रमा राख् न आदेर् ददन सक्ने।201

 

                                                           
199 ऐ. दफा ६ 
200  ऐ. दफा १० 
201 ऐ. दफा १२ 
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ज्येरठ नागररकले पररचयपत्र किाँबाट पाउँछन? 

• नेपाल सरकारले जेष्ठ नागररकलाई ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र धनजिरु 
बसोबास गरेको गाउुँ हिकास सधमधत िा नगरपाधलकामाफा त उपलब्ि 
गराउदछ।202

 

दण्ड सजाय सम्बन्िी व्यवस्था 
• िेरचाि केन्र िा ददिा सेिा केन्रका प्रमखु, सञ् चालक, कमाचारी िा अन्य 

कुनै व्यस्िले ज्येष्ठ नागररकको सम्पस्त्त धलने बदधनयतले कुनै काम गरेमा 
धनजलाई एक िषादेस्ख पाुँच िषासम्म कैद िा धबगोबमोस्जम जररिाना िा दिैु 
सजाय िनु्छ 

• ज्येष्ठ नागररकलाई धभक्षा माग्न लगाएमा तीन महिनासम्म कैद िा पच्चीस 
िजार रुपैयाुँसम्म जररिाना िा दिैु सजाय िनु्छ 

• ज्येष्ठ नागररकलाई धनजको इच्छा हिपरीत सन्यासी, धभक्ष ुिा फहकर बनाएमा 
त्यततो व्यस्िलाई एक िषासम्म कैद िा पचास िजार रुपैयाुँसम्म जररिाना 
िा दिैु सजाय िनु्छ 

• प्रचधलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापधन कसैले अर्ि ज्येष्ठ 
नागररक िा पचित्तर िषा उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागररक हिरुर्द् प्रचधलत 
कानूनबमोस्जम कसूर माधनन े कुनै काया गरेमा धनजलाई प्रचधलत कानूनमा 
व्यितथा भएको सजायमा पच्चीस प्रधतर्त थप सजाय िनु्छ।203

 

यस ऐन अन्तगातको अपरािको सम्बन्िमा उजुरी सनु् ने ननकाय कुन िो? 

• यस ऐन हिरुर्द्को अपरािको र्रुु कारिािी र हकनारा गने अधिकार 
सम्बस्न्ित स्जल्ला अदालतलाई िनु्छ।204 यस ऐन हिरुर्द्को कसूरको 
सूचना नस्जकको प्रिरी कायाालयमा ददन ुपछा।  

यस ऐन अन्तगातको मदु्दा कस्तो प्रकृनतको मदु्दा िुन्छ? 

• यस ऐन अन्तगातको अपराि सरकारिादी िनु्छ र सो मदु्दा सरकारी मदु्दा 
सम्बन्िी ऐन, २०४९ को अनसूुची-१ मा समािेर् भएको माधनने।  

                                                           
202 ऐ. दफा २५ 
203  ऐ. दफा २६ 
204 ऐ. दफा २७ 
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४.६ आददिासी जनजाधतको 
अधिकार र उपचार सम्बन्िी 

व्यितथा 
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४.६ आहदवासी जनजानतको अधिकार र उपचार सम्बन्िी व्यवस्था 

४.६.१ आहदवासी जनतानत भन् नाले कसलाई बुझाउँछ? 

आददिासी/ जनजाती भन् नाले आफ्नो मातभृाषा र परम्परागत रीधतररिाज, छुटै्ट 
सातकृधतक पहिचान, छुटै्ट सामास्जक संरचना र धलस्खत िा अधलस्खत इधतिास 
भएको जाधत िा समदुाय सम्झन ुपछा।205

 

४.६.२ नेपालको सिंवविानमा आहदवासी/जनजानतको अधिकार सम्बन्िी व्यवस्था 
• आदीिासी जनजाधत लगायतका नागररकको संरक्षण, सश्कत्तीकरण िा 

हिकासका लाधग कानून बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गना सहकने206 

• आददिासी जनजाधत लगायतलाई समानपुाधतक समािेर्ी धसर्द्ान्तको 
आिारमा राज्यको धनकायमा सिभाधगताको िक िनुे207 

मौशलक िकको उल्लिंघन भएको अवस्थमा उपचार प्रक्रिया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र 

१३३ को प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च 
अदालतले त्यतता िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी 
गरी उस्चत उपचार प्रदान गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर 
उच्च अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु 
आदेर् जारी गना सक्न े

                                                           
205 आहदवासी/ जनजातत उत्थान राष्ट्रिय प्रततरठान ऐन, २०५८ दफा २ (क) 
206 नेपालको सिंवविान िारा १८ को प्रततवन्िात्मक वाक्यािंश 
207 ऐ. िारा ४२ 
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• ररट क्षेत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी 
अथाात सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा 
हिलम्बको कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत 
सक्दो धछटो उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

 

४.६.३ प्रचशलत काननूमा आहदवासी जनजानतको िक 

(क) स्थानीय स्वायतत शासन ऐन, २०५५ 

• आधथाक दृहष्टले अत्यन्त हपछधिएमा जनजाधतिरुको छात्रछात्रािरुलाई 
छात्रिसृ्त्त ददन ेव्यितथा धमलाउन ुगाउुँ हिकास सधमधतको कताव्य िनुे208 

• ििाधभत्रका हपछधिएका जनजाधत, असिाय, अपाङ्ग तथा िेिाररस 
व्यस्ििरुको संरक्षण र जीहिकोपाजान सम्बस्न्ि कायामा सियोग परु्र याउन ु
नगर ििा सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार िनुे209 

• आधथाक दृहष्टले अत्यन्त हपछधिएमा जनजाधतिरुको छात्रछात्रािरुलाई 
छात्रिसृ्त्त ददन ेव्यितथा धमलाउन ुनगरपाधलकाको कताव्य िनुे210 

• स्जल्ला पररषदको गठन गदाा स्जल्लाधभत्रका एकजना महिला सहित 
समाजसेिी आधथाक तथा सामास्जक दृहष्टकोणले पीछधिउका जाधत, 
जनजाधत, दधलत तथा आददिासी मध्ये स्जल्ला पररषदमा प्रधतधनधित्ि िन ु
नसकेका िगाका दफा १७४ बमोस्जम स्जल्ला पररषदद्वारा मनोधनत छजना 
व्यस्ििरु सदतय रिने211 

• आिधिक योजना तयार गदाा हपछधिएका जनजाधत एिं बढी गरीबी भएको 
के्षत्रको तथा त्यस के्षत्रमा गररएको िा गररनपुने धबधभन् न हिकास 
कायािरुको िषयलाई समािेर् गनुापने212

 

                                                           
208 ऐ दफा २८ (१)(घ)(१)(७) 
209 ऐ. दफा ९३ (१)(फ) 
210 ऐ. दफा 
211 ऐ. दफा १७२ (२)(ङ) 
212 ऐ. दफा १९५ (४)(ग) 
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• संतथागत हिद्यालयले कुल हिद्याथी संख्याको कस्म्तमा पाुँच प्रधतर्त गरीब, 
अपाङ्ग, महिला, दधलत र जनजाधत हिद्याथीलाई छात्रिसृ्त्त उपलब्ि गराउन ु
पने213

 

• सामदुाहयक हिद्यालयले गररिीको रेखामनुी रिेका दधलत, जनजाधत र 
महिला लगायतका अन्य हिद्याथीिरुलाई धनःर्लु्क स्र्क्षाको व्यितथा 
गनुापने214

 

(ख) ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

• धनजामती सेिालाई समािेर्ी बनाउन खलु्ला प्रधतयोधगताद्वारा पूधता िनुे पदमध्ये 
पैंतालीस प्रधतर्त पद छुट् याई सो प्रधतर्तलाई र्तप्रधतर्त मानी आददिास्र् 
जनजाधतलाई सत्ताईस प्रधतर्त छुट्टाईएको। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
213  लशक्षा तनयमावली, २०५९ को तनयम १५१(१) 
214 ऐ. १५१(२) 
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४.७ श्रधमकिरुको िक अधिकार 
र उपचार सम्बन्िी व्यितथा 
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४.७ श्रशमकिरुको िक अधिकार र उपचार सम्बन्िी व्यवस्था 
४.७.१ श्रशमक भन् नाले कसलाई बुझाउँछ? 

 श्रधमक भन् नाले पाररश्रधमक धलई रोजगारदाताका लाधग र्ारीररक िा 
बौधिक काया गने कामदार िा मजदरु सम्झन ुपछा215 

४.७.२ नेपालको सिंवविानमा श्रशमकको अधिकारसम्बन्िी व्यवस्था 
• श्रधमक लगायत नागररकको संरक्षण, सर्िीकरण िा हिकासका लाधग 

कानून बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गना सहकने216 

• प्रत्येक श्रधमकलाई उस्चत श्रम अभ्यासको िक िनुे। प्रत्येक 
श्रधमकलाई उस्चत पाररश्रधमक, सहुििा तथा योगदानमा आिाररत 
सामास्जक सरुक्षाको िक िने। प्रत्येक श्रधमकलाई कानून बमोस्जम 
टे्रि यूधनयन खोल्ने, त्यसमा सिभागी िनु ेतथा सामूहिक सौदाबाजी गना 
पाउने िक िनुे217 

• श्रधमक लागयतलाई समािेर्ी धसर्द्ान्तका आिारमा राज्यको धनकायमा 
सिभाधगताको िक िनुे218 

४.७.३ मौशलक िकको उल्लिंघन भएको अवस्थमा उपचार प्रक्रिया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र 

१३३ को प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च 
अदालतले त्यतता िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी 
गरी उस्चत उपचार प्रदान गने िा  

                                                           
215 नेपालको सिंवविान िारा ३४ (१) को चपरटीकरण 
216 नेपालको सिंवविान िारा १८ (३) को प्रततबन्िात्मक वाक्यािंश 
217  ऐ िारा ३४ (१)(२)(३) 
218 ऐ िारा ४२ 
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• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर 
उच्च अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु 
आदेर् जारी गना सक्न े

• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी 
अथाात सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा 
हिलम्बको कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत 
सक्दो धछटो उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

४.७.४ प्रचशलत काननूमा श्रशमकको िक अधिकार सम्बन्िी व्यवस्था 

(क) श्रम ऐन,२०४८ 

• पीधित िा सरोकारिाला व्यस्ि िा सम्बस्न्ित टे्रि यूधनयनको 
उजरुीबाट मदु्दा दायर िनु सक्ने219 

• श्रमसम्बन्िी हििाद िेना छुटै्ट श्रम अदालतको व्यितथा गररने220 

• सामूहिक हििाद समािानको लाधग दािी पेर् गना पाउने221 

• सामूहिक सझौता गरी हििाद धमलाउन सहकने222 

• हििाद समािानका लाधग धत्रपक्षीय सधमधत गठन िनु सक्ने223 

 (ख) कमयैा श्रम (ननषिे गने) सम्बन्िी ऐन, २०५८ 

• कमैया श्रधमकको रुपमा काम गरेको व्यस्ि यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ कमैया 
श्रधमकबाट तितः मिु िनुे224 

• कसैले पधन यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ कसैलाई कमैया श्रधमकको रुपमा राख् न िा 
काममा लगाउन निनुे225 

                                                           
219  श्रम ऐन, २०४८ दफा ५९ 
220  ऐ दफा ७२ 
221 ऐ दफा ७४ 
222 ऐ दफा ७९ 
223 ऐ दफा ८३ 
224  कमैया श्रम (तनषेि गने) सम्बन्िी ऐन, २०५८ दफा ३ 
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• कसैले ऋण धतना नपने कमैया श्रधमकले ऋणदातासुँग धलएको ऋण यो ऐन 
प्रारम्भ भएपधछ ऋणदातालाई धतनुा नपने226

 

• प्रचधलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापधन ऋणदाता र कमैया श्रधमक 
बीच कमैया ऋण धलने ददने सम्बन्िमा भएको धलखत िा धलस्खत िा अधलस्खत 
सम्झौ ता यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ तितः रद्द िनुे227 

• ऋणदाताले कमैया श्रधमकलाई कमैया ऋण ददंदा कुनै सम्पस्त्त बन्िक िा 
जमानतमा धलएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले तीन महिनाधभत्र बन्िक िा 
जमानत धलएको सम्पस्त्त सम्बस्न्ित व्यस्िलाई हफताा गनुा पने228

 

• नेपाल सरकारले मिु कमैयालाइ तोहकएबमोस्जम बसोबास रोजगार तथा अन्य 
आय आजानका व्यितथा गनुापने229

 

 

कसलेै कसलैाई कमयैा श्रलमकको रुपमा राखेमा कहा ँउजुरी हदन ुपिड? 

कसैले यस ऐन हिपरीत कुनै काम गरेमा सो कामबाट पीधित व्यस्ि 
तियंले िा धनजको पररिारका सदतय, संघ, संतथा िा तथानीय धनकायका 
पदाधिकारीले आफूसंग भएसम्मका सबूद प्रमाण संलग्न गरी प्रमूख स्जल्ला 
अधिकारी समक्ष धलस्खत िा मौस्खक उजरुी ददन ुपने।230

 

बन्िक वा जमानत शलएको रकम क्रफताा नगरेमा कस्तो सजाय िुन्छ? 

 बन्िक िा जमानत धलएको रकम हफताा नगने व्यस्िलाई दर् िजार 
रुपैयाुँदेस्ख पन्र िजार रुपैसम्म जररिाना गरी सम्पस्त्त सम्बस्न्ित व्यस्िलाई 
हफताा गराई ददनपुने231 

 

                                                                                                                                                                                             
225  ऐ. दफा ४ 
226  ऐ. दफा ५ 
227  ऐ. दफा ६ 
228  ऐ. दफा ७ 
229 ऐ. दफा १४ 
230  ऐ दफा १५ र १७ 
231 ऐ. दफा १६(२) 
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कसलेै कसलैाई कमयैा श्रशमकमा राखेमा कस्तो सजाय िुन्छ? 

कसैलाई कमैया श्रधमक रुपमा काममा लगाएमा त्यततो व्यस्िलाई पन्र 
िजार रुपैयाुँदेस्ख पच्चीस िजार रुपैयाुँसम्म जरीिाना गरी त्यसरी काममा 
लगाएको प्रत्येक ददनको यस ऐनबमोस्जम धनिााररत न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर 
रकम त्यततो काम लगाउने व्यस्ििाट काम गने व्यस्िलाई पराइ ददने232 

कसलेै कसलैाई ज्याला नहदई वा न्यनूतम भन्दा कम ज्याला हदई काममा लगाएमा 
कस्तो सजाय िुन्छ? 

 त्यततो व्यस्िलाई एक िजार रुपैयाुँदेस्ख तीन िजार रुपैयाुँसम्म 
जररिाना गरी त्यसरी काममा लगाएको प्रत्येक ददनको यस ऐनबमोस्जम 
धनिााररत न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर रकम त्यततो व्यस्िबाट काम गने 
व्यस्िलाई भराई ददनपुने233

 

यस ऐन अन्तगातको मदु्दामा कस्तो कायावविी अपनाइन्छ? 

 मदु्दाको कारिािी र हकनारा गदाा हिरे्ष अदालत ऐन, २०५९ बमोस्जमको 
कायाहिधि अपनाउन ुपने234

 

 

(ग) वदेैशशक रोजगार ऐन, २०६४ 
  बैददस्र्क रोजगार व्यिसायलाई प्रिर्द्ान गदै सो व्यिसायलाई सरुस्क्षत, व्यिस्तथत 
र मयााददत बनाउन तथा बैदेस्र्क रोजगारमा जाने कामदार र बैदेस्र्क रोजगार 
व्यिसायीको िक हितको संरक्षण गने मखु्य उदे्दश्यका साथ धनमााण गररएको यस ऐनमा 
भएका मखु्य मखु्य व्यितथािरु धनम्न रिेका छनः 

• अठार िषा उमेर पूरा नगरेको कुनैपधन नाबाधलगलाई बैदेस्र्क रोजगारमा 
नपठाइने 

• िैदेस्र्क रोजगारमा कामदार पठाउुँदा लैहङ्गक हिभेद नगररन े

                                                           
232 ऐ. दफा १६ 
233  ऐ. दफा १६(३) 
234 ऐ. दफा १९ 
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• िेदेस्र्क रोजगारमा जाने महिला, दधलत, आददिासी, जनताधत, उत्पीधित, 
दैिीप्रकोप पीधित तथा दगुाम के्षत्रका व्यस्िलाई नेपाल सरकारले हिरे्ष 
सहुििा प्रदान गने सक्ने 

• िैदेस्र्क रोजगारमा कामदार पठाउुँदा संतथाले नेपाल सरकारद्वारा 
तोकेबमोस्जमको संख्यामा महिला, दधलत, आददिासी जनजाधत, उत्पीधित 
िगा, हपछधिएको के्षत्र तथा िगा एिं दगुाम क्षेत्रका व्यस्िलाई आरक्षण 
प्रदान गनुा पने 

• रोजगारदाता संतथाले सम्झौतामा तोहकएबमोस्जमको र्ता अनसुार रोजगार 
उपलब्ि नगराएमा सोको प्रमाण सहित कामदार िा  धनजको प्रधतधनधिले 
िैदेस्र्क रोजगार हिभाग समक्ष क्षधतपूधता पाउनको लाधग उजरुी गनुा पने 

• िैदेस्र्क रोजगारसुँग सम्बस्न्ित हििादको अनसुन्िान गरी दायर िनु े
मदु्दामा नेपाल सरकार िादी भई कारिािी गररने  

• यतता मदु्दाको कारिािी सस्ङ्क्षप्त कायाहिधि ऐनबमोस्जम २०२८ 
बमोजमको कायााहिधि अपनाइने 

• छुटै्ट न्यायाधिकरणको तथापना भै मदु्दामा कारिािी हकनारा भैरिेको। 

• सामान्यतः काम भए गरेको धमधतले उजरुी गने िदम्याद एक िषाको िनुे। 
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४.८ मिेर्ी, थारु, मसु्तलम,  
धसमान्तकृत, उस्त्पधित तथा 
अल्पसंख्यक, हकर्ान, लैंधगक तथा 
यौधनक अल्पसंख्यक, अर्ि िा 
असिाय, पीछधिएको क्षेत्र र 
आधथाक रुपले हिपन्न खस आया 
व्यस्ििरुको िक अधिकार र 
उपचार समब्न्िी व्यितथा 
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४.८.१ नेपालको संहििानमा मिेर्ी, थारु, मसु्तलम,  धसमान्तकृत, उस्त्पधित  तथा 
अल्पसंख्यक, हकर्ान, लैंधगक तथा यौधनक अल्पसंख्यक, अर्ि िा असिाय, पीछधिएको 
के्षत्र र आधथाक रुपले हिपन्न खस आयािरुको िक अधिकारसम्बन्िी व्यितथा 

• संहििान बमोस्जम िंर्जको आिारमा नेपालको नागररकता प्राप्त गने व्यस्िले 
धनजको आमा िा बाबकुो नामबाट लैंधगक पहिचान सहितको नागररकताको 
प्रमाणपत्र पाउन सक्न।े235

 

• मिेर्ी, थारु, मसु्तलम, उत्पीधित िगा, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, हकर्ान, लैंधगक 
तथा यौधनक अल्पसंख्यक, अर्ि िा असिाय, पीछधिएको क्षेत्र र आधथाक 
रुपले हिपन्न खस आया लगायत नागररकको संरक्षण, सर्िीकरण िा 
हिकासका लाधग कानून बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गना सहकने।236 

• आधथाक सामास्जक िा रै्स्क्षक दृहष्टले पछाधि परेका मिेर्ी, थारु, 

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मसु्तलम, पीछिा िगा, लैंधगक तथा यौधनक 
अल्पसंख्यक, हकर्ान, उत्पीधित िा हपछधिएको क्षते्रका नागररक तथा आधथाक 
रुपले हिपन्न खस आयालाई समानपुाधतक समािर्ी धसर्द्ान्तका आिारमा 
राज्यको धनकायमा सिभाधगताको िक िनुे।  

• साथै आथाहक रुपले हिपन्न तथा लोपोन्मखु समदुायका नागररकको संरक्षण, 
उत्थान, सर्स्िकरण र हिकासका लाधग स्र्क्षा, तिात्य, आिास, रोजगारी, 
खाद्यान्न र सामास्जक सरुक्षामा सरुक्षामा हिरे्ष अिसर तथा लाभ पाउने िक  
िनुे।237 

                                                           
235 नेपालको सिंवविान िारा १२ 
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• आधथाक रुपले हिपन्न, अर्ि र असिाय अितथामा रिेका आफ्नो िेरचाि 
आफै गना नसक्न े तथा लोपोन्मखु जाधतका नागररकलाई कानून बमोस्जम 
सामास्जक सरुक्षाको िक िनुे।238 

४.८.२ मौधलक िकको उल्लंघन भएको अितथमा उपचार प्रहक्रया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र 

१३३ को प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च 
अदालतले त्यतता िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी 
गरी उस्चत उपचार प्रदान गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर 
उच्च अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु 
आदेर् जारी गना सक्न े

• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी 
अथाात सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा 
हिलम्बको कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत 
सक्दो धछटो उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

                                                           
238  ऐ िारा ४३ 
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४.८.३. प्रचशलत काननूमा मिेशी, थारु, मषु्ट्स्लम, शसमान्तकृत लगायतका  
नागररकका अधिकारिरु 

(क) ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 

• धनजामती सेिालाई समािेर्ी बनाउन खलु्ला प्रधतयोधगताद्वारा पूधता िनुे पदमध्ये 
पैंतालीस प्रधतर्त पद छुट् याई सो प्रधतर्तलाई र्तप्रधतर्त मानी मिेर्ीलाई 

बाइस प्रधतर्त छुट्टाईएको। 
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४.९ यातना हिरुर्द्को अधिकार र 
उपचार सम्बन्िी व्यितथा 
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४.९.१ नेपालको सिंवविानमा यातना ववरुद्धको िक सम्बन्िी व्यवस्था 
 

• पक्राउ परेको िा थनुामा रिेको व्यस्िलाई र्ारीररक िा मानधसक यातना 
ददइन े िा धनजसुँग धनमाम, अमानिीय िा अपमानजनक व्यििार नगररने। 
यततो काया कानून बमोस्जम दण्िनीय िनुे र त्यततो व्यििारबाट पीधित 
व्यस्िलाई कानून बमोस्जम क्षधतपूधता पाउन ेिक िनुे। 239

 

मौशलक िकको उल्लिंघन भएको अवस्थमा उपचार प्रक्रिया 
• संहििानमा व्यितथा गररएका िकिरुको प्रचलनको लाधग िारा ४६ र 

१३३ को प्रयोग गरी सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर सिोच्च 
अदालतले त्यतता िकिरुको प्रलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर्, 
उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु आदेर् जारी 
गरी उस्चत उपचार प्रदान गने िा  

• िारा ४६ र १४४ को प्रयोग गरी उच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्न ेर 
उच्च अदालतले त्यतता अधिकारको प्रचलनको लाधग बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, अधिकारपचृ्छा लगायत जनुसकैु उपयिु 
आदेर् जारी गना सक्न े

• ररट के्षत्राधिकारको प्रयोगको लाधग धनस्तचत िदम्यादको व्यितथा िदैुन तर 
अनसु्चत हिलम्ब गरी अदालत प्रिेर् गनुा पधन िदैुन। िेरै हढलाई गरी 
अथाात सम्बस्न्ित हिषयमा तेस्रो पक्षको िक तथाहपत भैसकेको अितथामा 
हिलम्बको कारण ररट ग्रिण योग्य िदैुन। तसथा मकाा पने पक्ष जधत 
सक्दो धछटो उपचारको लाधग अदालत जान ुपदाछ। 

                                                           
239  नेपालको सिंवविान िारा २२ 
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प्रचशलत कानूनमा यातना ववरुद्धको अधिकारसम्बन्िी व्यवस्था 

४.८.२ यातनासम्बन्िी क्षनतपूनत ा ऐन, २०५३ 

कस्तो व्यविार गरेमा यातना माननन्छ?  

अनसुन्िान, तिहककात िा पूपाक्षको धसलधसलामा िा अरु कुनै हकधसमले थनुामा 
रिेको व्यस्िलाई ददएको र्ारीररक िा मानधसक यातना िा धनजसंग गररएको धनमाम, 
अमानिीय िा अपमानजनक व्यििारलाई यातना माधनन्छ। 

यातनासम्बन्िी कसरूको उजुरी कसले कािा ँर कहिले हदन ुपछा? 

• पीधितले आफूलाई यातना ददएको धमधतले िा थनुाबाट छुटेको धमधतले ३५ ददनधभत्र 
क्षधतपूधताको मागदाबी गरी आफू थनुामा रिेको इलाकाको स्जल्ला अदालतमा उजरुी 
धनिेदन  ददनपुने , 

• थनुामा रिेको व्यस्िलाई यातना ददएको कुरामा पीधित आफैं ले उजरुी ददन नसक्न े
भएमा िा धनजको मतृ्य ुभएमा कारण खोली धनजको पररिारको सदतय िा धनजको 
कानून व्यिसायीले पधन उजरुी ददन सक्ने, 

यातना सम्बन्िी कसरूको उजुरीमा के कस्ता कुरािरु खुलाउन ुपछा? 

यातनासम्बन्िी कसूरको उजरुी दददा यथासम्भि देिायका कुरािरु खलुाउन ुपछाः 
• थनुामा परेको कारण र थनुामा हिताएको अििी 
• थनुामा रिदा ददएको यातनाको धबिरण 

• यातना ददएको कारणबाट पगु्न गएको क्षधत 

• दािी गरेको क्षधतपूधताको रकम 

• दािी प्रमास्णत गना सिायक िनु ेअन्य व्यिोरा 

 

 

यातना पीडडतले के कस्तो सेवा सवुविा र कनत क्षनतपतूी र पाउँछ? 
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• स्जल्ला अदालतले ३ ददनधभत्र पीधितको र्ारीररक िा मानधसक अितथाको जाुँच गना 
आदेर् ददन सक्न े, 

• पीधितको उपचार गनुा पने देस्खएमा नेपाल सरकारले उपचार गराउन ुपने , 
• पीधितलाई यातना ददएको ठिरेमा नेपाल सरकारबाट एकलाख रुपैंयाुँसम्म क्षधतपूधता 

भराइददन सक्न,े 

पीडडतले क्षनतपनूता भराईशलनको लाधग कािा ँननवेदन हदन ुपछा?  

• पीधितलाई क्षधतपूधता ददने सम्बन्िमा अस्न्तम धनणाय भएपधछ त्यततो धनणायको 
सूचना पाएको धमधतले १ िषा धभत्र पीधित िा नस्जकको िकिालाले थनुामा 
रिेको स्जल्लाको प्रमखु स्जल्ला अधिकारी समक्ष धनणायको प्रधतधलहप सहित 
धनिेदन ददन ु पछा। प्रमखु स्जल्ला अधिकारीले धनिेदन प्राप्त भएको धमधतले 
३५ ददनधभत्र क्षधतपधुताको रकम उपलब्ि गराउन ुपने। 

यस ऐन अन्तगातको मदु्दामा के कस्तो कायाववधि अपनाइन्छ र पीडकलाई कस्तो 
सजाय िुन्छ? 
• संस्क्षप्त कायाहिधि ऐन, २०२८ को कायाहिधि अपनाई यातना ददने कायामा संलग्न 

व्यस्िउपर हिभागीय कारिािीको लाधग स्जल्ला अदालतले लेस्खपठाउन ुपने। 

 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.114 

 

 

 

भाग ५ 

महिला, हिपन्न, असिाय र 
असक्षमको अधिकारको सम्बन्िमा 

भएका नीधतगत व्यितथा 
  



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.115 

 

५ महिला, ववपन्न, असिाय र असक्षमको अधिकारको सम्बन्िमा भएका 
नीनतगत व्यवस्था 

५.१ राज्यका ननदेशक शसद्धान्त, नीनत तथा दानयतव 

नपेालको संहििानमा देिायका राज्यका धनदेर्क धसर्द्ान्त, नीधत तथा दाहयत्िको उल्लेख 
गररएको छः 

• बालश्रम लगायत श्रम र्ोषणका सबैं रुपको अन्त्य गने 

• असिाय अितथामा रिेका एकल महिलालाई सीप,  क्षमता र योग्यताको 
आिारमा रोजगारीमा प्राथधमकता दददै जीहिकोपाजानका लाधग समसु्चत व्यितथा 
गदै जाने 

• जोस्खममा परेका, सामास्जकर पाररिाररक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीधित 
महिलालाई पनुःतथापना,  संरक्षण, सर्स्िकरण गरी तिािलम्बी बनाउने 

• बालबाधलकाको सिोत्तम हितलाई प्राथधमक रुपमा ध्यान ददन े

• मिु कमैया, कम्लरी, िरिा, चरिा, िधलया, मूधमिीन, सकुुम्बासीिरुको पहिचान 
गरी बसोबासका लाधग घर घिेरी तथा जीहिकोपाजानका लाधग कृहषयोग्य जमीन 
िा रोजगारीको व्यितथा गदै पनुःतथापना गने, 

• आदीिासी जनजाधतको पहिचान सहित सम्मानपूिाक बाुँच्न पाउन े अधिकार 
सधुनस्श् चत गना अिसर तथा लाभका लाधग बिरे्ष व्यितथा गदै यस समदुायसुँग 
सरोकार राख्न ेधनणायिरुमा सिभागी गराउन ेतथा आददिासी जनताधत र तथानीय 
समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संतकृधत सामास्जक परम्परा र अनभुिलाई 
संरक्षण र संििान गने, 

• अल्परं्ख्यक समदुायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामास्जक र सांतकृधतक 
अधिकार प्रयोगको अिसर तथा लाभका लाधग हिरे्ष व्यितथा गने, 

• मिेर्ी समदुाय, मसु्तलम र हपछिा िगालाई आधथाक सामास्जक तथा सांतकृधतक 
अिसर र लाभको समान हितरण तथा त्यतता समदुायधभत्रका हिपन् न नागररकको 
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संरक्षण, उत्थान, सर्स्िकरण र हिकासका अिसर तथा लाभका लाधग हिरे्ष 
व्यितथा गने, 

• उत्पीधित तथा पीछधिएको के्षत्रका नागररकको संरक्षण, उत्थान, सर्िीकरण, 
हिकास र आिारभतू आिश्यकता पररपूधताका अिसर तथा लाभका लाधग हिरे्ष 
व्यितथा गने, 

• सामास्जक सरुक्षा र सामास्जक न्याय प्रदान गदाा सबै धलङ्ग, क्षेत्र र 
समदुायधभत्रका आधथाक रुपले हिपन् नलाई प्राथधमकता प्रदान गने, 

५.२ तेह्रौ योजना (आधथाक वषा २०७०/७१-२०७२/७३) 
• ज्येष्ठ नागररकिरुको सम्मानजनक जीिनयापनका लाधग अनकूुल सेिा र 

सहुििािरु हिततार गने। 

• सिै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुलाई सम्मानपूणा र अिरोिमिु 
िातािरणमा तिाधभमान र आत्मधनभार बनाउनका लाधग समान अिसर तथा सेिा 
सहुििािरुमा पिुुँच बढाउुँदै सर्स्िकरण गने 

• बालबाधलकाको समग्र अधिकारिरुको संरक्षण र प्रिर्द्ान गने 

• बालबाधलका तथा हकर्ोरहकर्ोरी उपर िनु ेसिै प्रकारका हिंसा र 
दवु्याििारिरुलाई उन्मूलन गने 

• सिै हकधसमका बालश्रमको उन्मूलन गने 

५.३ श्रम तथा रोजगार नीनत, २०६२ 

• बाुँिा श्रम लगायत बाध्यकारी प्रकृधतका श्रम अभ्यासलाई उन्मलुन गने 

• रोजगारीमा महिला, दधलत, जनजाधत तथा हितथाहपतिरुको समान पिुुँच सधुनस्श् चत 
गने 

• बालश्रमलाई उन्भलुन गने 

• रोजगारीको के्षत्रमा देखापने लैहङ्गक, क्षते्रगत, जाधतगत िा अन्य कुनै पधन 
प्रकारको भेदभािलाई क्रमर्ः िटाउुँदै लैजान ेकायाक्रमिरु सञ् चालन गने 
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• सीप हिकास तथा व्यािसाहयक प्रस्र्क्षणका कायाक्रमिरुमा यिुा, दधलत, धनिान, 
महिला, जनजाधत, हितथाहपत तथा अपाङ्गिरु लगायत हिस्र्ष्ट आिश्यकतारु भएका 
समूिको पिुुँचलाई बढाउने, उनीिरुमा बत्यािश्यक सीप एिं दक्षताको हिकास 
गने र रोजगारी उपलब्ि गराउने कायालाई प्राथधमकता ददन े

• यिुा, महिला, जनजाधत, दधलत, प्रौढ, एिं अपाङ्ग तथा हपछधिएका िगा र समूिलाई 
रोजगारी र तिरोजगारीका अिसरिरु िहृर्द् गनाका लाधग कायाक्रमिरु सञ् चालन 
गररने 

• सम्मानजनक रोजगारीको अिसरबाट आस्ञ् चत रिेका महिला, दधलत, जनजाधत, 
अपाङ्ग, असिाय तथा धनिान समूि िा पररिारका सदतयिरुलाई रोजगारीको 
अिसर प्रदान गना लस्क्षत कायाक्रमिरु सञ् चालन गररन े

• लैहङ्गक समानता र प्रबर्द्ानसुँग सम्बस्न्ित अन्तरााहिय मापदण्ििरुलाई अनमुोदन 
गदै तदनरुुपका प्राििानिरुलाई क्रमर्ः कायाान्ियन गदै लधगन े

• उत्पादनर्ील रोजगारीमा सबै िगा जातजाधत तथा समूिका महिलािरुको 
पिुुँचलाई सधुनस्श् चत गना र महिलािरुको सर्स्िकरणका लाधग सबै तिमा 
उपयिु सकरात्मक हिभेदलाई प्रोत्साहित गररने 

• अपाङ्गिरुलाई रोजगारीको अिसर प्रदान गनाका लाधग कायातथलिरु अपाङ्गिरुको 
लाधग सिज बनाउन आिश्यक पूिाािारिरुको हिकास गदै लधगने र क्षमता 
सिुाउदो सरुस्क्षत रोजगारीका माध्यमबाट आत्मधनभार गराउुँदै लैजान े प्रयास 
गररने 

• काया, कायातथल र सामास्जक सिकमीिरुमा लैहङ्गक सचेतनाको अधभिहृर्द् गनुाका 
साथै श्रम र्स्िलाई लैहङ्गक दृहष्टकोणबाट सनु्तधुलत गदै लैजान े

• महिलािरु लगायत अन्य हिस्र्ष्ट आिश्यकता भएका कामदारिरु र श्रमर्स्िको 
हिहिितालाई दृहष्टगत गदै कायातथल र काम गने िातािरण उनीिरुको लाधग 
अनकूुल र सिज बनाउुँदै लैजान े
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• कायातथलमा यौन दरुुत्सािन हिरुर्द् प्रभािकारी कानूनी प्राििानलाई कायाान्ियन 
गने 

• सकरात्मक हिभेद, माततृ्ि संरक्षण, सरुक्षा तथा हिदाका उपयिु प्राििानिरुको 
व्यितथाबाट कायातथलको िातािरणलाई महिला र पररिारप्रधत मैधत्रपूणा बनाउदै 
महिला रोजगारी अधभिहृर्द् गने 

• सकरात्मक हिभेद र मैत्रीपूणा कायातथलको अििारणा अनरुुप कायातथलिरुको 
हिकास गदै योग्य हिकलाङ्ग र अपाङ्गिरुलाई उपयिु रोजगारीको अिसरिरु 
धसजाना गने 

• औपचाररक तथा अनौपचाररक के्षत्रका सामान्य प्रकृधतका, जोस्खमयिु र धनकृष्ट 
प्रकृधतका बालश्रमरिरुलाई सूस्चकृत गरी प्राथधमकताका आिारमा धतनको 
धनिारण गदै जान ेपररपाटी अिलम्बन गररन े

• बालश्रम सम्बन्िी कानूनी प्राििानिरु तथा संतथागत संरचानािरुको पयााप्तता, 
सक्षमता र प्रभािकारीताको मूल्याङ्कन गरी समयानकूुल पररमाजान तथा 
सदुृढीकरण गररन े

• बालश्रमका मूल कारक तत्ििरुलाई सम्बोिन गने, बालबाधलका तथा जोस्खममा 
रिेका पररिारलाई प्रत्यक्ष एिं ददगो रुपमा फाइदा पगु्ने र धनरोिात्मक प्रकृधतका 
कायाक्रमिरुलाई बढी प्राथधमकता ददई बालश्रम धनिारण सम्बन्िी कायाक्रम 
सञ् चालन गने 

• अत्यन्त जोस्खमयिु र धनकृष्ट प्रकृधतका काममा संलग्न बालबाधलकािरुको 
उद्दार, पनुतथाापन र पररिारसुँग पनुधमालनको अिसर धसजानाका लाधग हिधभन् न 
सिकमीिरुसुँग समन्िय गरी तथानीय ततरमा आिश्यक पूिाािारिरुको व्यितथा 
गदै जाने 

५.४ राष्ट्रिय कृवष नीनत, २०६१ 

• सीप भएका भधूमिीन, सीमान्त एिं साना कृषकिरुलाई भधूममा पिुुँच परु्र याउन 
कायम रिेको कानूनी िदबन्दीको प्रभािकारी कायाान्ियन, िदबन्दी छुटको 
प्रभािकारी अनगुमन, प्रगधतर्ील कर व्यितथा, खेती भधूमको लाधग करार 
सम्बन्िी कानूनी व्यितथा जतता हिधभन्न हिकल्पिरुको पहिचान गरी भधूममा 
पिुुँचका अिसरिरुको धसजाना गररन े
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• साना धसंचाई जततै हढकीपम्प, रोअर पम्प, स्तप्रङ् कलर, ड्रप, पानी संकल गने 
पोखरी आददको धनमााण तथा जिानमा लस्क्षत समूिलाई हिरे्ष सहुििा ददइन े

• तत्कालीन सरकारले उपलब्ि गराउने खद्यितत,ु ढुिानी, सामाग्रीको मूल्य, व्याज 
आदी सहुििािरु खाद्य सरुक्षाको दृहष्टबाट जोस्खम के्षत्र र लस्क्षत समूि पहिचान 
गरी प्राथधमकतासाथ उपलब्ि गराइने 

• महिला, दधलत एिं हपछधिएका िगा सम्बन्िी सूचना तथा त्यांकिरुलाई पधन 
सूचना प्रणालीमा ल्याइने 

५.५ ववशषे शशक्षा नीनत, २०५३ 

• हिधभन् न हकधसमका अपांग बालबाधलकािरुलाई ददइन े प्राथधमक स्र्क्षा सबैका 
लाधग स्र्क्षाको अधभन् न अंगको रुपमा हिकधसत गने 

• अपांगिरुको आिागमनलाई समेत हिचार गरी हिरे्ष भौधतक सहुििा भएको 
हिद्यालय भिनको धनमााण गने व्यितथा धमलाउने 

• अपांग बालबाधलकािरुलाई प्राथधमक तिदेस्ख माध्याधमक तिसम्मको स्र्क्षा 
धनःर्लु्क प्रदान गने। यस उदे्दश्यका लाधग धनजी के्षत्रका सबै तिका 
हिद्यालयिरुले समेत अपांगिरुलाई धनःर्लु्क स्र्क्षा ददनका लाधग आिश्यक 
व्यितथा धमलाउने 

• हिश् िहिद्यालयिरुमा हिरे्ष स्र्क्षा सम्बन्िी हिषयको पठनपाठनको व्यितथा गने 

• अपांग बालबाधलकािरुलाई ददईन ेहिरे्ष र्क्षाको लाधग पाठ् यक्रम, पाठ् यपसु्ततका 
र अन्य रै्स्क्षक सामाग्रीिरु एिं उपकरणको धनिाारण तथा उत्पादन गने गराउने 
र आिश्यकतानसुार धनःर्लु्क उपलब्ि गराउने सम्बन्िमा समेत आिश्यक 
व्यितथा गने 

• जेिेन्दार अपांग हिद्याथीलाई उच्च स्र्क्षाको अिसर प्रदान गनालाई छात्रिसृ्त्त 
लगायत अन्य प्रोत्सािनको व्यितथा गने 

• अपांग हिद्याथीलाई आिश्यकतानसुार आिासीय सहुििा उपलब्ि गराउने 
• अपांग हिद्याथी बालबाधलकाले दैधनक रुपमा प्रयोग गने सामाग्रीिरु जततै ह् िील 

चेयर, बैर्ाखी, ह् िाइटकेन, श्रिण यन्त्र, बे्रल तलेटतटाइलस, तपेर्ल चेयर र 
कृधतम अंग आदद यात गदाा यथासम्भि हिरे्ष सिधुलयत ददन ेव्यितथा गने 
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• अपांगबालबाधलकाको व्यस्ित्ि तथा र्ारीररक हिकासका लाधग सांतकृधतक एिं 
खेलकूद कायाक्रम र र्ारीररक व्यायामको हिरे्ष व्यितथा गने। यसका साथै 
राहिय तथा अन्तरााहिय प्रधततप्रिात्मक कायाक्रममा भाग धलन ेअिसर प्रदान गने 
र सोको लाधग आिश्यक जनर्स्ि तयार गने 

• प्रौढ अपांगिरुको लाधग सीपमूलक अनौपचाररक स्र्क्षा कायाक्रम संचालन गने 

५.६ महिला जागनृत तथा आय आजान कायाि ननदेशशका, २०५६ 

• गाउुँका हिपन् न तथा हपछधिएका महिलािरुको आिश्यकता पहिचान गरी 
उनीिरुको सामास्जक तथा आधथाक हिकासमा टेिा परु्र याउने। 

५.७ नेपाल सरकारको राज्य प्रणाशलमा अग्रगामी सिुार सम्बन्िी अविारणा 
• जाधत, धलङ्ग, िमा, िणाको आिारमा गररने सबै प्रकारका भेदभािको अन्त्य 

गरी प्रत्येक नेपालीले आत्मोन् नधत गना सक्न ेसमान अिसरको धसजाना गने। 

• केिी के्षत्रबािेक मूल रुपमा समानपुाधतक धनिााचन प्रणाली कायम गने 

• जनसंख्याको अनपुातमा जनजाधत, आददिासी एिं दधलतको प्रधतधनधित्ि गने 
गरी संसदको माधथल्लो सदनको संरचनामा आमूल पररितान गने। 

• धनस्श् चत अिधिका लाधग आददिासी/जनजाधत र दधलत समदुायका लाधग 
जनप्रधतधनधित्ि, स्र्क्षा, तिात्य, प्रर्ासधनक सेिा र अन्य रोजगारीको के्षत्रमा 
आरक्षण सहितको हिरे्ष व्यितथा गने 

५.८ प्रनतननधि सभाको घोषणा, २०६३ 

• दधलत समदुायलाई रािको मलुिारमा समाव्र् गरी समतामलुक समाज 
धनमााण गना त्याङ्क संकलन गरी गररबीको खाामधुन रिेकालाई स्र्क्षा, 
तिात्य र रोजगारको उस्चत प्रबन्ि गनािे हिरे्ष आधथाक कायाक्रम समेत 
सञ् चालन गरी छुिाछुत र भ्दभाि मिु राि घोहषत गरेको। 

५.९ राष्ट्रिय सिकारी नीनत, २०६९ 

• महिला, गरीब, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, भधूमहिन तथा हपछधिएका िगा र 
श्रधमकिरुका साथै आम नागररकिरुको जीिनततरमा सिुार ल्याउन 
सिकारीको पिुुँच अधभबहृर्द् गने लगायतका उदे्दश्यिरु रिेको। 
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भाग ६ 

सिोच्च अदालतबाट महिला, हिपन्न, 
असिाय र असक्षमको अधिकारको 
सम्बन्िमा भएका मखु्य मखु्य 

फैसलािरु र आदेर्िरु 
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६. सवोच्च अदालतबाट महिला, ववपन्न, असिाय र असक्षमको 

अधिकारको सम्बन्िमा भएका मुख्य मुख्य फैसलािरु र आदेशिरु  
अधभलेख अदालतको रुपमा रिेको सिोच्च अदालतत न्यायपाधलकाको 
सिैभन्दा माधथल्लो तिको अदालत िो। संहििानमा अन्यथा भएकोमा बािेक 
सबै अदालत र न्याहयक धनकायिरु सिोच्च अदालत मातित िनु ेर संहििान 
र कानूनको व्याख्या गने अस्न्तम अधिकार सिोच्च अदालतलाई प्रदान 
गररएको छ। मदु्दा माधमलाको रोिमा सिोच्च अदालतले गरेको संहििान र 
कानूनको व्याख्या िा प्रधतपादन गरेको कानूनी धसर्द्ान्त सबैले पालना गनुा 
पने िनु्छ। सिोच्च अदालतले न्यायीक काया सम्पादन गदाा सािारण र 
असािारण के्षत्राधिकार गरी दईु प्रकारको के्षत्राधिकार ग्रिण गने गदाछ। 
सिोच्च अदालतले आफ्नो तथापना कालदेस्खनै असािारण क्षेत्राधिकार 
अन्तगातको ररटको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी नागररकका अधिकारिरुको 
बिाधलको लाधग उल्लेख्य कायािरु गदै आएको छ। छोरीलाई पैतकृ 
सम्पस्त्तमा िक ददलाउने, िैिाहिक बलात्कारलाई अपराि घोषणा गने, 

महिलालाई न्यूनतम प्रसधुत हिदा ददनपुने, यौनजन्य व्यििारसम्बन्िी सबै 
पक्षलाई समेटी कानून बनाउने, गभापतनको अपरािमा महिला र परुूषलाई 
समान सजाय गने, घरेल ु हिंसाको पररभाषालाई व्यापक बनाउने, जिजातती 
करणीसम्बन्िी िदम्याद सिुार गने जतता हिषयमा सरकारलाई आिश्यक 
कानून बनाउन सिोच्च अदालतले सरकारको नाममा धनदेर्त्मक आदेर् जारी 
गरेको छ। त्यसै गरी थनुा िा कैदमा रिेका महिलािरूको गभााितथा र 
ततनपान गने बच्चािरूको तिात्य, पोषण र संरक्षणसम्बन्िी नीधत तथा 
कायाक्रम बनाई लागू गना तथा महिलािरूको हिकास र सर्स्िकरणलाई 
प्रभािकारी बनाउन योजना, कायाक्रम र बजेट तजुामा गरी लाग ु गना 
अपरािबाट पीधित व्यस्िलाई क्षधतपूधता ददन े स्जम्मेिारी राज्यको भएकोले 
प्रधतिादीको सम्पस्त्त नभएमा त्यततो क्षधतपूधता राज्यले भराइददन ुपने पने गरी 
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सरकारको नाममा धनदेर्ात्मक आदेर् जारी गरी महिला, हिपन्न, असिाय र 
असक्षमलगायतको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्ानको लाधग मित्िपूणा काया 
गरेको पाउन सहकन्छ। जसलाई धनम्न बमोस्जम उल्लेख गना सहकन्छः  

६.१ लङै्धगक ववभेदसम्बन्िी 
 

मीरा कुमारी ढुिंगानासमेत ववरुद्ध श्री ५ को सरकार, काननू न्याय तथा सिंसदीय 
व्यवस्था मन्त्रालयसमेत (ने.का.प. २०५२ नन.निं.६०१३ परृठ ४६२ अिंक २) 

• अंर्िण्िाको १६ नं. लाई असंिैिाधनक भनी छोरीले छोरा सरि अंर् पाउन े
व्यितथा गदाा हििाि भएकी छोरीले आफ्नो हपता तथा लोग्न ेदिैुको सम्पस्त्तबाट 
अंर् प्राप्त गने अधिकार िनु जाने र छोराले हपताको सम्पस्त्तबाट मात्र अंर् प्राप्त 
गने अधिकार राख्न े भई अंर् प्राप्त िनुे अधिकारको सम्बन्िमा छोरीमा छोरा 
भन्दा बढी अंर् प्राप्त गने अधिकारको सजृना भई छोरालाई भेदभाि िनु जान े
अितथाको सजृना िनु जान्छ । सम्पस्त्तको अधिकारको सम्बन्िमा बनेका 
राज्यका सम्पूणा कानूनमा यसले असर परु्र याउछ । तसथा अंर्िण्िाको १६ नं. 
लाई अमान्य घोहषत गरी छोरीले छोरा सरि अंर् पाउन े व्यितथा गनुा नै 
समतयाको समािान   िोइन । 

 

• लामो समयदेस्ख समाजले अबलम्बन गदै आएको परम्परागत सामास्जक व्यििार 
र सामास्जक मान्यताका कुरािरु एकाएक पररितान गदाा समाजले कधतपय 
कुरािरु आत्मसाथ गना नसक्न े िनु जान्छ र यततो भएमा हिचार गना नसक्न े
धभन्नै स्तथधत उत्पन्न िनु जान्छ । तसथा एकाएक धनणायमा पगु्न ुअस्घ समानता 
सम्बन्िी संिैिाधनक व्यितथालाई समेत हिचार गरी व्यापक छलफल र हिचार 
हिमर्ा गरी न्यायोस्चत व्यितथा िनु ु पदाछ । सम्पस्त्त सम्बन्िी पाररिाररक 
कानूनलाइृ समहष्टगत रुपमा हिचार गनुा पने िुुँदा यस सम्बन्िमा मान्यता प्राप्त 
महिला संगठन, समाजर्ास्त्रीिरु,सम्बस्न्ित सामास्जक संगठन तथा कानूनहिदिरु 
समेतसुँग आिश्यक परामर्ा गरी अन्य देर्िरुमा यस सम्बन्िमा भएको कानूनी 
व्यितथालाई समेत अध्ययन र मनन गरी यो आदेर् प्राप्त भएको धमधतले एक 
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िषा धभत्रमा संसदमा उपयिु हििेयक प्रतततु गना श्री ५ को सरकारलाई धनदेर्न 
ददन ेभनी यो धनदेर्नात्मक आदेर् जारी गररएको छ। 

 

अधिवक्ता सपना प्रिान मल्ल ववरुद्ध मष्ट्न्त्रपररषद सधचवालय समेत (ने.का.प. २०६१ 
नन.निं. ७३५८ परृठ ३८७) 
  

▪  संहििान र मानि अधिकार सम्बन्िी नेपालले अनमुोदन गरेका मिासस्न्िसंग 
िास्झएको ऐन धनयमिरुको पहिचान गरी सो सम्बन्िमा अध्ययन गरी गराई 
हिद्यमान ऐन कानूनमा संर्ोिन गने िा संहििान र मानि अधिकार सम्बन्िी 
मिासस्न्ि अनकूुलको नयां कानून यथोस्चत समयमा लागू गना आिश्यक व्यितथा 
गनुा भनी प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कायाालयका नाउुँमा धनदेर्नात्मक आदेर् 
जारी  िनुे। 

 

अधिवक्ता प्रकाशमझण शमाा समेत ववरुद्ध श्री ५ को सरकार महिला बालबाशलका तथा 
समाज कल्याण मन्त्रालय शसिंिदरवार समेत(ने.का.प.२०६० नन.निं. ७२६८ परृठ ७२६ 
अिंक ९/१०) 
  

• महिलािरुलाई गभााितथा देस्ख धलएर सतु्केरी भै सकेको धनस्ित समयसम्म हिरे्ष 
सरुस्क्षत िातािरणको आिश्यकता पने िुंदा उनीिरुको पोषण, तयािार संभार तथा 
तिात्यको हिरे्ष व्यितथा गनुा राज्यको दाहयत्ि धभत्र पने । 

• स्र्र् ुतिात्य माततृ्ि संरक्षण सम्बन्िी कानूनी व्यितथाको पररप्रके्ष्य र माततृ्ि 
संरक्षण सम्बन्िमा प्रसूधत धबदा लगायतका अन्तरााहिय अधभसस्न्ििरु समेतलाई 
धबचार गरी उपयिु मापदण्ि बनाई सोका आिारमा महिला कामदार 
कमाचारीिरुका िकमा तोहकए भन्दा कम गना नपाइन े गरी न्यूनतम प्रसूधत 
धबदाको अिधि धनिाारण गरी तोकी माततृ्ि संरक्षण सम्बन्िमा आिश्यक 
व्यितथा धमलाउन ुभनी श्री ५ को सरकारका नाउंमा धनदेर्नात्मक आदेर् जारी 
िनुे। 
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अधिवक्ता मीरा ढुिंगाना ववरुद्ध मष्ट्न्त्रपररषद सधचवालय समेत (न.ेका.प.२०६१ नन.निं. 
७३५७ परृठ ३७७ अिंक ४) 
  

• मानि भएको नाताले प्राप्त गरेको यततो न्यूनतम ् नैसधगाक मानि अधिकारका 
कुरा अन्तगात रिी गररएको हििािका कारणबाट हििाि पूिा अपतुालीको रुपबाट 
प्राप्त गरेको सम्पस्त्त छोरी िा दददीिहिनीले हफताा गनुापदाछ भन्न े व्यितथा 
अन्तरााहिय दततािेजमा उल्लेख भएका छैनन ्। त्यसैले हििाि पूिा प्राप्त गरेको 
अपतुाली हििाि पिात हफताा गनुापने भन्ने व्यितथा नेपालले अनमुोदन सस्म्मलन 
समेत गरी पक्ष राषृ्टका िैस्र्यतले पालना गनुापने सस्न्ि सम्झौताको प्राििान 
समेत हिपरीत िनु जाने । 

• हििाि भइसकेपधछ छोरी िा दददी बहिनीले पाएको अपतुाली चाहि हफताा गना 
नपने र त्यिी छोरी िा दददी बहिनीले हििाि पूिा अपतुाली पाई हििाि गरेमा 
भने त्यततो संपस्त्त माइती पटृीका िकिालालाई हफताा गनुापने व्यितथामा कुनै 
औस्चत्य समेत देस्खन नआउन े। 

• अरु कसैले हफताा गनुा नपने हििाहित छोरी िा दददी बहिनी समेतले हफताा गनुा 
नपने तर अहििाहिता छोरीले हििािको कारणले पाइसकेको अपतुाली हफताा 
गनुापने भन्ने व्यितथा सामास्जक रुपमा छोरा र छोरीका बीचको मात्र हिभेद 
नभई छोरी छोरीका बीच समेत तपष्ट रुपले हिभेदजन्य रिेको देस्खन आउने । 

• मलुकुी ऐन एघारौं संर्ोिन पूिाको अपतुालीको २ न. ले समेत हििाहिता र 
अहििाहित छोरीले पाएको अपतुाली हफताा गनुापने व्यितथा गरेको 
नपाइएको, अपतुालीबाट प्राप्त सम्पस्त्त अंस्र्यारका बीच िण्िा समेत नलाग्न े
अंर्िण्िाको मिलको १८ नं. मा व्यितथा भएको देस्खएको अितथामा समेत 
मानिअधिकार तिरुप हििाि गरी जीिनयापन गना पाउने नैसधगाक अधिकारको 
आिारमा भएको हििािको कारणले अपतुालीबाट प्राप्त गरेको सम्पस्त्त हफताा 
गनुापने िा गमुाउन ु पने व्यितथा मानि अधिकार सम्बन्िी मान्य धसर्द्ान्तको 
हिपरीत भई अपतुालीको मिलको १२क. को व्यितथा नेपाल अधिराज्यको 
संहििान, २०४७ को िारा ११ को समानताको धसर्द्ान्त प्रधतकूल भई िास्झन 
गएकोले िारा ८८(१) बमोस्जम आजको धमधत देस्ख लागू िनु े गरी सो 
अपतुालीको मिलको १२क. नम्बर अमान्य घोहषत   िनुे । 
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अधिवक्ता शशमाला पराजुली समेत ववरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपररषद 
सधचवालय, शसिंिदरवार, काठमाडौ समेत (ने.का.प. २०६१ नन.निं. ७४४९ परृठ १३१२ अिंक 
१०) 

•   कायातथलमा िनुे यौनजन्य दबु्याििार भन्नाले आफ्नो काम गने कायाालय िा 
प्रधतष्ठानमा आफू भन्दा माधथल्लो अधिकृत िा आफ्नो सिकमी साथी िा 
प्रधतष्ठानमा आएका ग्रािकिाट िनु सक्ने यौनजन्य दबु्याििार भन्ने िसु्झन्छ । 
कायाालयको िाहकम िा माधथल्लो कमाचारीले महिला कामदार कमाचारीिाट 
यौनजन्य लाभ नददएमा जागीर जोस्खममा पाने िम्की ददन े िा परुतकार िा 
कायाक्षमताको उच्च मूल्याकन िा पदोन्नधत आददको अनसु्चत प्रलोभन देखाई 
कायातथलमानै यौनजन्य दबु्याििार िनु सक्न ेअितथा र स्तथधत रिेको  पाइने । 

•   यौनजन्य दबु्याििार सम्िन्िमा यसका सिै पक्षलाई समेट्न े गरी जो जततो 
आिश्यक पने िनु्छ अध्ययन गरी गराई उपयिु कानून धनमााणको लाधग 
आिश्यक व्यितथा एिं पिल गनुा भनी हिपक्षीका नाउुँमा धनदेर्नात्मक आदेर् 
जारी िनुे । 

 

 

 

ज्योती पौडलेसमेत ववरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय 
समेत, (ने.का.प.२०६६ नन.निं.८२८२ अिंक १२) 

• घरेल ु हिंसा समबन्िी अपरािको पररभाषा व्यापक गरी प्रभािकारी 
सजायको व्यितथा गरेर घरेल ु हिंसा सम्बन्िी अपरािलाई सरकार िादी 
पधन बनाई Private Prosecution लाई पधन Option ददन ेकानूनी व्यितथा 
गरी सकभर उपलब्ि भएसम्म ताधलम प्राप्त महिला प्रिरी अनसुन्िानकताा 
द्वारा र उपलब्ि नभए महिला प्रिरीद्वारा अपरािको अनसुन्िान गराउने। 

• घरेल ु हिंसा सम्बन्िी अपरािबाट पीधित व्यस्ि महिला िनुे िुंदा पीधित 
महिलाले चािेमा उपलब्ि भएसम्म महिला कानून व्यिसायी र उपलब्ि 
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नभएमा अन्य धलहङ्गय कानून व्यिसायीको सेिा राज्यले धनःर्लु्क र 
धनरन्तर उपलब्ि गराउने व्यितथा गने 

• घरेल ु हिंसा सम्बन्िी मदु्दाको लाधग उपलब्ि भएसम्म महिला 
न्यायािीर्बाट सनुिुाई गने व्यितथा गरी र्रुु तिमा छुटै्ट Fast Track 

Court गठन गना िान्छनीय िनुे। 
 

 
सपना प्रिान मल्ल समेत ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को 
कायाालय, शसँिदरबार समेत (ने.का.प. २०६६ नन.निं. ८१८७ अिंक ७ परृठ १०९८) 

 

▪  सम्बस्न्ित पेर्ाको प्रकृधतले अधनिाया रुपमा धनषिे गरेको अितथामा बािेक राज्यको 
सािाजधनक सेिामा प्रिेर् गनाको लाधग धलङ्ग समेतको आिारमा कुनै हिभेद धसजाना 
गररएको छ भने त्यततो काया समानताको धसर्द्ान्त सापेक्ष िनु्छ भन्न सहकन ेआिार 
कमै िनु्छ । परम्पराको हिरासतको रुपमा कुनै के्षत्रमा त्यतता कानून र 
प्रचलनिरू जीहित रिेका छन ्भन ेपधन राज्यले क्रमर्ः सिुार गदै जान ु शे्रयष्कर 
िनुे । 

 

▪  गभािारण गरेकी महिलालाई कदठन र्ारीररक श्रम आिश्यक पने सैधनक प्रिरीको 
आिारभतू तालीममा सिभागी िनु ददुँदा प्रजनन तिात्यमा प्रधतकूल असर पना सक्न े
भै त्यस अितथामा समेत राज्यलाई संहििानको प्राििान उल्लंघन गरेको आरोप 
लाग्नसक्न े देस्खुँदा उि दिैु हिषयलाई उस्चत तिरले समायोजन गरी हििाददत 
कानूनमा समसामहयक सिुारको आिश्यकता पने । 

 

▪  मानि अधिकार र लैहङ्गक न्यायको पक्षमा संबेदनर्ील ठाधनने केिी मलुकुिरूको 
कानूनी व्यितथा एिं अभ्यास समेतको तलुनात्मक अध्ययन, देर्को सामास्जक र 
साुँतकृधतक अितथा समेतको समग्र अध्ययन, महिलािरूको रोजगारीको अितथा 
समेतको समग्र हिषयिरूमा अध्ययन अनसुन्िान गरी सैधनक प्रिरीसम्बन्िी हििाददत 
धनयमािलीमा समसामहयक संर्ोिन िा सिुार गना आिश्यक पने । 
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अधिवक्ता अच्यतूप्रसाद खरेल ववरुद्ध काननू, न्याय तथा सिंसदीय व्यवस्था 
मन्त्रालय, शसिंिदरबार, काठमाडौं (ने.का.प. २०६६ नन.निं. ८१३८ परृठ ७१०) 

 

•   महिलाहिरुर्द्को हिंसालाई दण्िनीय बनाएको र त्यसलाई सम्बस्न्ित कानूनले 
पधन दण्िनीय नै बनाएको अितथामा सजायको मात्राका आिारमा मात्र संहििान 
प्रधतकूल भन्ने संज्ञा ददुँदै जाने िो भन े के कुन कसूरका लाधग के कधत सजाय 
गने भन्न ेधनस्ित मापदण्ि नै बन्न नसक्ने अितथा उत्पन्न िनु जाने । 

•   दण्िनीय कानूनअन्तगात अमकु कसूरका लाधग कम सजायको व्यितथा गररएको 
भन्न ेमात्र आिारमा त्यततो कानूनी व्यितथालाई हिभेदजन्य कानूनी व्यितथाका 
रुपमा िा महिला हिंसालाई प्रोत्साहित गने कानूनी व्यितथाका रुपमा व्याख्या 
गना नधमल्ने । 

 

•   कानूनी व्यितथा संहििानसुँग बास्झएको भन्न े कुरा कसैको मनोगत बझुाइमा 
धनभार रिने हिषय िोइन, त्यसका िततधुनष्ठ आिारिरू िनुपुने । 

•   के कततो कायालाई कसूर मान्ने, के कततो कसूरका लाधग के कधत सजायको 
व्यितथा गने, मलुकुमा के कततो दण्ि प्रणाली कायम गने भन्न ेजतता हिषयिरू 
हििाहयकी प्रज्ञा  (Legislative wisdom) धभत्रका हिषय िनु,् त्यसमा प्रभाि पने अदालती 
काया उपयिु नमाधनने । 

 

 

अधिवक्ता अच्यतूप्रसाद खरेल ववरूद्ध ववपक्षीीः प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को 
कायाालय, समेत (ने.का.प. २०६८ नन.निं. ८६७७ अिंक ९ परृठ १४४२) 
  

▪  कुनै पधन सेिामा रिेर गनुापने कायासुँग सम्बन्ि नै नराख्न ेहिषयलाई सेिाको र्ता बनाइन ु
न्याहयक र व्याििाररक कुनै पधन दृहष्टकोणबाट उस्चत र हििेकसम्मत ्मान्न नधमल्ने । 

▪  िरेक सािाजधनक सेिाका र्तािरू परतपर धभन्नता राख्न े िनु सक्छन ्। कामको 
प्रकृधतअनरुूप अलग–अलग सेिाका र्तािरू माग गनुा पधन तिाभाहिकै मान्न ुपदाछ । तर 
िरेक सेिाको लाधग धनिाारण गररएका सेिाका र्तािरू त्यतता सेिा समूिधभत्र रिी 
सम्पादन गररने कामसुँग िततधुनष्ट रुपमा सम्बस्न्ित देस्खन ुपदाछ । यदद त्यतता सेिाका 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.129 

 

र्तािरू सम्बस्न्ित सेिाको कुनै पधन पदमा रिी सम्पादन गनुापने कायासुँग सम्बन्ि राख्न े
प्रकृधतका देस्खन नआई कुनै िगा िा समदुायका माधनसिरूको आत्मसम्मान िा 
भािनामा प्रत्यक्ष रुपमा चोट परु्र याउने, जातीय िा लैहङ्गक आिार समेतबाट भेदभािपूणा 
िनुे प्रकृधतका देस्खन आउुँछन ् भन े त्यतता हिषयिरूले संहििानको िारा १२ को 
उपिारा (१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूिाक बाुँच्न पाउने िकलाई कुस्ण्ठत गरेको मान्नुपने । 

▪  सैधनक सेिाधभत्र सबै कामिरू एकै प्रकृधतका निनु सक्दछन ्। यरु्द्को अग्रीम मोचाामा 
रिी सैधनक कारिािीमा सामेल िनु ेर अन्य व्यितथापकीय कायामा सघाउन ेकायालाई 
एउटै मापदण्िधभत्र समािेर् गनुा उस्चत िनु सक्दैन । त्यसमा पधन एउटै कायासम्पादन 
गनाको लाधग महिला र परुुषको लाधग फरक–फरक योग्यता र अयोग्यताका र्तािरू 
धनिाारण गररन्छ भने त्यसको आिार समेत तपष्ट र बोिगम्य िनु ुअपेस्क्षत िनुे । 

▪  धलङ्ग भनेको प्राकृधतक कुरा भएकोले कुनै खास धलङ्गमा जन्मन ु नै कसैको दोष िा 
अयोग्यताको मूलभतू मापदण्ि िनु नसक्ने । 

▪  महिला िगालगायतका हपछधिएका िगाको हिकास िा सर्िीकरण गने नाममा सामान्य 
रोजगारी प्राप्त गने हिषयमा नै अनािश्यक र अनसु्चत र्ता िा बन्देज लगाइन्छ भन े
त्यततो कायालाईा संिैिाधनक व्यितथाअनरुूप मान्न नधमल्ने । 

 

▪  संहििानले प्रजनन ् तथा प्रजनन ् तिात्यको िकलाई मौधलक िकको रुपमा व्यितथा 
गने, तर कानूनले उमेर पगेुका महिलालाई पाुँच िषासम्म हििाि गना नपाउन ेव्यितथा 
गनुा संहििानसम्मत ्िनु नसक्ने । 

 

पे्रमबिादरु खड्का समेत ववरुद्ध  नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को 
कायाालय, शसििंदरवार समेत (ने.का.प. २०६६ नन.निं. ८२०३ अिंक ८ परृठ १२९४) 
  

▪  महिला िकको संरक्षणको लाधग परुुषसरि रोजगारीको अिसरमा समान र सिज पिुुँचका 
साथै रोजगारीका र्ता र काया िातािरण महिलामैत्री बनाउन े र उनीिरूलाई रोजगार 
प्राधप्तको लाधग सर्िीकरण गराउुँदै लानेतफा  राज्यको ध्यान केस्न्रत िनुपुने । 
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▪  सािाजधनक क्षेत्रमा हपछधिएका िगा, के्षत्र िा धलङ्गका नागररकिरूको उपस्तथधत न्यून 
रिेको पररप्रके्ष्यमा धतनीिरूको संख्यात्मक र गणुात्मक उपस्तथधतलाई अधभिहृर्द् गनेतफा  
राज्यको रोजगारसम्बन्िी नीधत र कायाक्रम केस्न्रत िनुपुने । 

 

▪  रोजगारीको िक आधथाक र सामास्जक अधिकारमध्ये मित्त्िपूणा िक रिेको र नागररक 
एिं राजनैतीक अधिकारको साथाक उपयोग गना समेत मित्त्िपूणा िनु े िनुाले यसलाई 
अधनस्ितकालसम्म राज्यले  आफ्नो स्रोत र सािन िेरी क्रधमक रुपमा व्यिस्तथत गदै 
जाने िगामा राखेर यसको मित्िलाई घटाउन ददन नधमल्ने। 

 

▪  िरेक देर्लाई रोजगारीको िकको व्यितथा गने क्रममा आफ्नो देर्को हिस्र्ष्ठ 
पररस्तथधतअनकूुल िनुे गरी कानूनी लगायत जनुसकैु उपायिरू अिलम्बन गने तजिीजी 
अधिकार िनु्छ । तर तजिीजको नाउुँमा रोजगारीको िक नै सधुनस्ित नगने भन गनुा 
िदैुन । िरेक व्यस्िलाई बेरोजगारीको समतयाबाट मिु गने र रोजगारीमा सरुक्षा 
ददन ेव्यितथा अहिलम्ि गनेतफा  राज्य सचेत रिन ुपने । 

 

▪  स्रोत सािनको अपयााप्तताको आिार देखाई राज्य सिैं नै दाहयत्िबाट पस्न्छइरिने िो भने 
अधिकारिरू कहिल्यै पधन सरुस्क्षत िनु सक्दैनन ् । त्यसैले राज्यको स्रोत सािनको 
लेखाजोखा र त्यसको नागररक िक अधिकार संरक्षणको हितमा भएको उपयोधगताको 
औस्चत्यता न्याहयक पनुरािलोकनको दायराभन्दा बाहिर पना  नसक्ने । 

 

▪  मौधलक िकको भागमा कुनै िकलाई समािेर् गनुाको अथा त्यततो िकलाई तत्काल 
हक्रयार्ील बनाउन ु िो र यसको उल्लंघन िा अप्रचलनको स्तथधत खिा भएमा 
उपचारको िक प्राप्त िनु्छ भन्न पधन िनु े। 

 

 

▪  मौधलक िकिरू जनताको प्रत्यक्ष र तत्काल प्रचलन गराउन पने िकिरू िनु । त्यसैले 
धतनीिरू कुनै पधन धनकाय चािे त्यो हििाहयका नै हकन निोस, उसको इच्छािीन 
रिुँदैनन ् र सािन स्रोतको अभािको नाममा अधनस्ित बनाउन िा प्रचलन नगराउने 
आिार बनाउन नधमल्न।े 
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नरबिादरु आचाया समेत ववरुद्ध रुकमेणीदेवी शाि (ने.का.प. २०६९ नन.निं. ८८२२ परृठ 
७०९ अिंक ५) 
  

  

▪  सामान्यतयाः आफ्नो घर पररिारबाट मानिीय व्यििार पाउुँदापाउुँदै मानाचामल माग गरी 
अड्डा अदालत िाउन े कुरा मदु्दा गनाकै लाधग िा पधत समेतका आफ्नो पररिारका 
सदतयिरूलाई दःुख ददने उदे्दश्यबाट गररएको िोला भनी अनमुान गनुा तिाभाहिक िनु 
नसक्न े। 

▪  समाजमा हिद्यमान रिेको लैहङ्गक र घरेल ु हिुँसाको कारणबाट खास गरी महिलािरू र 
त्यसमा पधन बिुारीमाधथ यस प्रकारका घटनािरू घट्न ेगरेको कुरा बराबर प्रकार्मा 
आउने गरेकै पाइुँदा सामान्यतः दािीलाई अतिाभाहिक भनी अन्यथा अनमुान गना 
नधमल्न े। 

 

▪  आफूले हििाि गरी ल्याएकी पत्नी तथा बिुारीप्रधत मानिीय व्यििार गनुा सम्बस्न्ित 
पररिारको कानूनी र नैधतक दबैु प्रकारको दाहयत्ि िो । पररिारबाट सो दाहयत्ि पूरा 
गररदैँन र त्यतती महिलामाधथ हिंसाजन्य ब्यििार गरी घरमा बतन नसक्न े अितथा 
धसजाना गररन्छ भन ेधनस्ित ्रुपमा मलुकुी ऐन अंर्बण्िाको १० नं. र लोग्नेतिातनीको 
४ नं. बमोस्जम खानलाउनको लाधग मानाचामल भनुापने । 

▪  कानूनहिपरीतको अमानिीय र कठोर ब्यििार गरी हििाहित महिलालाई घरमा बतन 
नसक्ने िातािरण तयार पाने व्यस्ि िा पररिारले पधछ आएर मानाचामल भना सक्न े
आधथाक िैधसयत धथएन िा छैन भनी धलन ेस्जकीर आिारिीन िनुे । 

 

अधिवक्ता िररराम लवजू समेत ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय 
समेत (ने.का.प. २०६९ नन.निं. ८९३८ अिंक १२ परृठ १७८६) 
  

▪  भौधतक िततमुाधथको कानूनबमोस्जमको कब्जाले तिाधमत्िको िक उत्पन्न िनु्छ । 
सम्पस्त्तको प्राधप्त चीरभोग (Prescription) का आिारमा पधन गररन्छ । कानूनद्वारा 
धनददाष्ट सम्झौता िा करारको माध्यमबाट पधन सम्पस्त्त प्राप्त िनु े धसर्द्ान्तलाई तिीकार 
गररएको छ । सम्पस्त्तको प्राधप्त अपतुाली िा उत्तराधिकार (Inheritance) का 
माध्यमबाट पधन िनु्छ । सम्पस्त्त प्राधप्तका यतता कानूनी मान्यता र धसर्द्ान्त रिेकोमा 
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कानूनबमोस्जम तथाहपत पररिारमा जन्मेको व्यस्िको सम्पस्त्त प्राप्त गने अधिकार धसजाना 
िनुे । 

▪  आफ्नो अंर् िकको प्रयोग गने अधिकार र स्जम्मेिारीलाई धनरपेक्ष रूपमा नभै व्यििार 
चलाउन ु पने कताव्य पालनासुँग सापेक्ष तलु्याइएकाले यसबाट अंर्बण्िाको 
मिलअन्तगात व्यििार चलाउने भन्न े हिषयलाई जनुसकैु कारोिार (Transaction) का 
रूपमा भन्दा पधन घर व्यििार चलाउने अथामा धलनपुने । 

▪  तथाहपत पररिारमा जन्मेको व्यस्िले अंर् पाउन ेनैसधगाक अधिकारलाई अंर्बण्िाको १९ 
नं. को देिाय १ ले समाप्त नगने स्तथधतमा नेपालको कानून प्रणालीले लामो समयदेस्ख 
तिीकारी अभ्यास गरी आएको कानूनी व्यितथालाई बदर घोहषत गना नपने । 
अधिििा कहिता पाुँिे समेत हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालय समेत 
(न.ेका.प. २०६९ धन.नं. ८९०१ अंक १० पषृ्ठ १५३४) 

  

▪   महिला िगालाई पीधित बनाउने जनुसकैु प्रथा, परम्परा र सुँतकृधत महिलाको हिकास र 
महिला सर्स्िकरणको बािकको रूपमा रिेको िनु्छ । त्यतता प्रथा, परम्परा र 
सुँतकृधतले महिला र परुुषबीच असमानता र हिभेदको पररस्तथधत उत्पन्न गने िुुँदा 
असमान र हिभेदकारी प्रथा र परम्परालाई समाजमा िकुा न ेअितथालाई कतैबाट समथान 
गररन निनु े। 

▪  िैकल्या प्रथा तराई के्षत्रका केिी स्जल्लािरूमा हिद्यमान हिरे्ष हकधसमको समतयाको 
रूपमा रिेको देस्खन्छ । यततो प्रथाको कारण माइती घरमै हिििा भएका िा पधतले 
नलगी छाधिएका महिलािरूको अंर् िक सम्बन्िमा हििाि भैसकेकी छोरीलाई अंर् 
ददन े कानूनमा व्यितथा नभएको र नािालक अितथामै भएको हििािको कानूनी 
अधभलेख निनुकुो साथै लोग्ने पक्षकाले तिीकार गरी घर नलगेको अितथामा त्यतता 
पीधितिरूको पाररिाररक िैधसयत र अंर् िकको समतया उत्पन्न िनुे भै िैयस्िक 
िैधसयत र सम्पस्त्तक अधिकारको लाधग हिधभन्न समतया भोग्नपुने अितथा टड्कारो 
देस्खन्छ । परन्त,ु यस हिषयमा आिश्यक र पयााप्त अध्ययन र अनसुन्िान भएको 
देस्खुँदैन । जसको कारण समतयाको मात्रा र प्रकृधत पयााप्त मात्रामा धनस्ित नभए पधन 
यस समतयाको हिद्यमानतालाई इन्कार गना सहकने स्तथधत पधन छैन । तराई क्षेत्रमा 
बाधलकािरूले व्यिोनुा परेको खास हकधसमको यततो समतयालाई हिरे्ष प्रकारले 
सम्बोिन गनुापने । 
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अधिवक्ता मीरा ढुङ् गाना ववरुद्ध काननू न्याय तथा सिंसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेत 
भएको मदु्दामा ननम्न बमोजम बोलेको पाईन्छीः (ने.का.प. २०४९ परृठ १०१०) 

• मलुकी ऐन अंर्बण्िाको १६ नं. ले छोरीलाई पैधत्रक सम्पस्त्त प्राप्त गनामा 
भेदभाि गरेको देस्खन े

• यो आदेर् प्राप्त भएको धमधतले एक िषाधभत्र संसदमा उपयिु हििेयक प्रतततु 
गनुा भनी सरकारका नाममा धनदेर्ात्मक आदेर् जारी िनुे।  

अधिवक्ता मीरा ढुङ् गाना ववरुद्ध काननू न्याय तथा सिंसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेत 
(सिंवत ०५८ सालको ररट निं. ५५) 

• िैिाहिक बलात्कार सम्बन्िमा आिश्यक काननु संर्ोिन हििेयक संसदमा 
पेस गनुा भनी धनदेर्ात्मक आदेर् जारी िनु।े 

अधिििा राजपु्रसाद चापागाईसमेत हिरुर्द् तिात्य मन्त्रालय समेत (०५९ सालको ररट 
नं. ८८) 

• महिला कामदार, कमाचारीिरुका िकमा तोहकएभन्दा कम गना नपाइने 
गरी न्यूनतम ्प्रसूधत धबदाको अिधि धनिाारण गरी माततृ्ि संरक्षण 
सम्बन्िमा आिश्यक व्यितथा धमलाउन धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनु े। 

अधिििा र्धमाला पराजलुीसमेत हिरुर्द् मस्न्त्रपररषद्द्  सस्चिालयसमेत (न.ेका.प. २०६१ 
धन.नं. २०६१ अंक १०) 

• यौनजन्य दवु्याबिारसम्बन्िी सबै पक्षलाई समेट्ने गरी उपयिु कानूून 
धनमााण  गनुा भनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनु।े 

रेश्मा थापासमेत हिरुर्द् मस्न्त्रपररषद् सस्चिालय समेत (न.ेका.प. २०६२ धन.नं. ७४९८ 
अङ् २) 
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• बोक्सीको आरोप लगाई िनुे गरेको अन्याय, अत्याचार, उत्पीिन, यातना 
ददन ेकाया रोकथाम, धनयन्त्रण एिं सजाय गने प्रभािकारी ऐनको अभाि 
रिेकाले सोको तजुामा गनुा र  

• रुहढिाद, अन्िहिश्वास र अज्ञानता िटाउन सामास्जक सचेतना अधभिहृर्द् 
कायाक्रम सञ्चालन गनुा गराउन ुभनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनु े

प्रद्योश के्षत्री समेत ववरुद्ध मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय समेत (०५१ सालको ररट निं .
३०५९) 

• महिला, बालक, िरृ्द् िा र्ारीररक िा मानधसक रुपले अर्ि व्यस्ि िा 
आधथाक सामास्जक िा रै्स्क्षक दृहष्टले हपछधिएका िगाको संरक्षण िा 
हिकासका लाधग काननुद्वारा हिरे्ष व्यितथा गना सहकने। 

• तर काननुको धनमााण नै नगरी तिेच्छाचारी धनणायको आिारमा आरक्षण 
धसटिरुमा आिेदन गने गरी जारी भएको सूचना नेपाल अधिराज्यको 
संहििान िारा ११ )३ (को प्रधतबन्िात्मक िाक्यांर्को हिपरीत देस्खुँदा 
उत्प्रषेणको आदेर्द्वारा बदर िनुे। 

अधिवक्ता समपना प्रिान मल्लसमेत ववरुद्ध मष्ट्न्त्रपररषद् को कायाालयसमेत (ने.का.प. 

२०६२ नन.निं. ७४७८ अङ्क १) 

• गभापतनसम्बन्िी कसरुमा गभािती महिला र सो कसरुमा संलग्न अन्य 
परुुष िा महिलालाई गररएको सजायमा हिधभन्नता देस्खएको िुुँदा सो 
व्यितथासुँग सामञ्जतय िनु े गरी ज्यानसम्बन्िीको २८क र ३२ नं. को 
कानूनी व्यितथालाई आिश्यक संर्ोिन गरी उपयिु काननुी व्यितथा 
गनुा भनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे। 

डडलबिादरु ववश्वकमाासमेत ववरुद्ध मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय (ने.का.प. २०६२ नन.निं. 
७५३१ अङ्क ४)  
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• एक महिनाधभत्र छाउपिी प्रथालाई कुरीधत घोषणा गनुा। 

• छाउपिी प्रथाको हिरुर्द् सािाजधनक चेतना जगाउन तथानीय 
धनकायिरुलाई पररचाधलत गना धनदेर्न ददन।ु 

• हिभेद रोक्न तीन महिनाधभत्र धनदेस्र्का बनाई लागू गनुा गराउन।ु 

• बिृत ् रूपमा अध्ययन गरी आिश्यक परे काननुसमेत तयार गनुा    
गराउन।ु 

अधिवक्ता टेक ताम्राकारसमेत ववरुद्ध मष्ट्न्त्रपररषद्  सधचवालयसमेत (ने.का.प. २०६० 

नन.निं. ७५५० अङ्क ६) 

• िादी जाधतको उत्थान र हिकासको लाधग जन्म दताा र नागररकता धलन े
प्रहक्रयामा सिुार गने। 

डडलबिादरु ववश्वकमाासमेत ववरुद्ध मष्ट्न्त्रपररषद्  सधचवालयसमेत ( ने.का.प. २०६२ 
नन.निं. ७६०३ अङ्क १०) 

• महिला र ब्रतबन्ि गने संतकार नभएका जाधत जनजाधतलाई तीनिारा 
संतकृत छात्रािासमा प्रिेर् गना नसक्ने गरी भएको कानूनी व्यितथा सिुार 
गने 

अधिवक्ता मीरा ढुिंगाना ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय, शसिंिदरवार 
समेत (ने.का.प.२०६३ नन.निं. ७७४२ अङ्क ८) 

• सामास्जक व्यििार ऐनको दफा ४(३) अनसुारको एकै कसरुमा केटापक्ष 
र केटी पक्ष बीच सजायमा धभन्नता िनु े गरी भएको व्यितथा पररमाजान 
गना धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे । 

अधिवक्ता सपना प्रिान मल्ल ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय 
समेत (ने.का.प. २०६४ नन.निं. ७८८० अङ्क ९) 
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• मदु्दा माधमलाको रोिमा पीधित िा पक्ष रिेका महिला, बालबाधलका, एच . 
आई . भी. एड्स सङ्क्रधमत व्यस्ििरूको गोपनीयता संरक्षण गने 
सम्बन्िमा आिश्यक कानून बनाउने। 

• कानून नबनसेम्मको लाधग अदालतबाटै धनदेस्र्का जारी िनुे। 

सपना मल्ल प्रिान समेत ववरुद्ध काननू तथा न्याय मन्त्रालय ( ने.का.प. २०६५ 
नन.निं.८०३८ अङ्क ११)  

• पीधितिरूको सामास्जक मनोहिज्ञान, अनसुन्िानमा लाग्ने समय र न्यायमा 
पिुुँचको अितथालाई ध्यानमा राखी जबजातती करणीको ११ नं. मा 
व्यितथा भएको िदम्द बढाउन े गरी कानूनमा सिुार गनुा भनी नेपाल 

सरकारका नाममा धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनु।े 

सनुीलबाब ुपन्त ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालयसमेत(ने.का.प. 
२०६५ नन.निं. ७९५८ अङ्क ४) 

• फरक लैहङ्गक पहिचान र यौन अधभमखुीकरण भएका व्यस्ििरुले हिना 
भेदभाि आफ्नो अधिकार उपभोग गना पाउन ेगरी उपयिु कानून बनाउन ु
भनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे । 
 

प्रकाशमझण शमाासमेत ववरुद्ध महिला, बालबाशलका मन्त्रालय समेत(ने.का.प. २०६५ 
नन.निं. ८००५ अङ्क ८) 

• िान्स रेतटुरेन्ट, क्याधबन रेषु्टरेन्ट, िान्स बार र मसाज पालारमा काम गने 
महिला कमाचारीमाधथ िनुसक्न ेयौनजन्य हिंसा सम्बन्िमा कानून बनाउन ु
भन्न ेधनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे । 

• त्यततो कानून नबनञु्जलेसम्मको लाधग धनिेदकको माग बमोस्जम धनदेस्र्का 
समेत जारी िनुे । 
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प्रकाशमझण शमाा ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषदको कायाालयसमेत (ने.का.प. 
२०६५ ननणाय निं. ८००१ अङ्क ८) 

• प्रजनन ् तिात्यसुँग सम्बस्न्ित हिरे्षज्ञ एिं समाजका प्रधतधनधििरूसुँग 
परामर्ा गरी पयााप्त व्यितथासहितको हििेयक तजुामा गरी र्ीघ्र 
व्यितथाहपका संसदसमक्ष पेस गनुा भनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनु।े 

• महिलाको प्रजनन ् तिात्यको िक एिं पाठेघरसम्बन्िी समतयाको 
धनराकरणको सम्बन्िमा जनचेतना जगाउने र प्रभािकारी तिात्य 
कायाक्रमिरू सञ्चालन गनुा गराउन ुभनी  परमादेर् जारी िनुे। 

प्रकाशमझण शमाासमेत ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालयसमेत(२०६३–
WS–००२८) 

• थनुा िा कैदमा रिेका महिलािरूको गभााितथा र ततनपान गने 
बच्चािरुको तिात्य, पोषण र संरक्षणलगायत उपयिु सहुििाको व्यितथा 
धमलाउन नीधत तथा कायाक्रम बनाई लागू गनुा भनी हिपक्षीिरूका नाउुँमा 
धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे। 

मीरा ढुिंगाना ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय समेत(२०६४ सालको 
ररट निं  .१००२ )  

• महिलािरूको हिकास र सर्िीकरणलाई प्रभािकारी बनाउनको लाधग 
योजना, कायाक्रम, बजेट तजुामा गरी लागू गनुा भनी राहिय योजना आयोग, 
अथा मन्त्रालय र राहिय महिला आयोगका नाममा धनदेर्नात्मक आदेर् 
जारी िनुे। 

लक्ष्मीदेवी धिक्त समेत ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को कायाालय समेत 
(ने.का.प. २०६७ नन.निं. ८४६४ अङ् क ९) 
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• तिात्य संतथाबाट गभापतन सेिा धलएका व्यस्ििरूको पररचयात्मक 
अधभलेख एिं धनजिरूले न्याहयक सेिा धलुँदाको पररचयात्मक 
हििरणिरूको गोपनीयता कायम राख्न जो चाहिन ेव्यितथा गने । 

• गभापतनसम्बन्िी व्यापक रूपमा जनचेतना जगाउने हिसाबले प्रचार प्रसार 
गने। 

• गभापतनसम्बन्िी छुटै्ट र पयााप्त कानून बनाउन पिल गनुा भनी 
धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे। 

अधिवक्ता कववता पाण्ड े समेत ववरुद्ध प्रिानमन्त्री तथा मष्ट्न्त्रपररषद्को 
कायाालयसमेत    (न.ेका.प. २०६७ नन.निं. ८४११ अङ् क ७) 

• ६० िषा भन्दा कम उमेरका एकल महिलालाई पधन सामास्जक सरुक्षा  
भत्ता उपलब्ि गराउने र िाततहिक त्याङ् क यहकन गदै उनीिरूको 
उत्थान र हिकासको लाधग आिश्यक कायाक्रम र नीधत बनाउन े। 

नेपाल सरकार ववरुद्ध राधिका शे्ररठ (०७०–CR-०११२)  

• महिलाउपर पीिकले हिधभन्न हिंसा र यातनाजन्य व्यििार गरेको 
कारणबाट प्रताधित महिलाबाट अपराि घट्न पगु्दछ भन ेत्यतती महिलाले 
गरेको कसरुलाई सोिी सन्दभामा धलनपुने । 

६.२ बालअधिकारसम्बन्िी 
सिोच्च अदालतबाट हिधभन्न मदु्दा तथा ररट धनिेदनिरुको फैसला तथा आदेर् 

गदाा बालबाधलकाको अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्ानको हिषयमा व्यापक पिल 
कदमी भएको पाईन्छ। हिरे्ष गरेर  बालबाधलकामाधथ िनु े कू्रर, अमानिीय िा 
अपमानजनक व्यििार िा सजाय िा दवु्याििार रोक्न,  बाल अदालत तथापना गने 
काया अगाधि बढाउन, घरेल ुनोकर सम्बन्िी कानून बनाउन, बाल श्रम धनषिेलगायत 
बालअधिकारसम्बन्िी अन्य मित्त्िपूणा हिषयिरू बालबाधलकाको पाठ्यक्रममा समािेर् 
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गनाको लाधग सिोच्च अदालतले सरकार तथा अन्य सम्बर्द् धनकायिरुको नाममा 
धनदेर्ात्मक आदेर् जारी गरेको पाईन्छ जसलाई तल उल्लेख गररएको छः 

बब्लगुोडडयाको िकमा अधिवक्ता आशशस अधिकारी ववरुद्ध बाँके ष्ट्जल्ला अदालत 
नेपालगिंज समेत ववषयीः बन्दी प्रतयक्षीकरण (सम्बत २०५७ सालको ररट निं. ३३९० 
आदेश शमनत २०५७।१२।२।५) 

• बालबाधलकासम्बन्िी ऐन, २०४८ मा भएको व्यितथा अनसुार १६ िषा 
उमेर नपगेुका नाबालकको िकमा सोिी ऐन लाग ु िनु े तपष्ट कानूनी 
व्यितथा भएको पाइन्छ। बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा 
४२ को उपदफा २ (क) ले कुनै कसूरको अधभयोग लाधग मदु्दाको 
तिहककात िा पूपाक्षको धनधमत्त प्रचधलत कानून बमोस्जम थनुामा बतन ुपने 
बालकलाई बालसिुार गिृमा रास्खन े तपष्ट व्यितथा भैरिेको देस्खएकोले 
मलुकुी ऐन अ.िं. ११९(२) बमोस्जम पपुाक्षका लाधग कारागार र्ाखामा 
थनुामा राखेको कानूनसंगत देस्खन नआउन।े 
 

देिेन्र आलेसमेत हिरुर्द् मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालय समेत (०६१ सालको ररट नं  .५७ ) 

• बालबाधलकासम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा ७ को प्रधतबन्िात्मक 
िाक्यांर्मा उस्ल्लस्खत बाब,ु आमा, पररिारका सदतय, संरक्षक िा 
स्र्क्षकले िालकको हितको लाधग िप्काएको िा सामान्य हपटाई 
गररएकामा यस दफाको उल्लङ् घन गरेको माधनन े छैन भनी उल्लेख 
गरेको प्राििानमध्ये ‘‘...िा सामान्य हपटाई गरको...’’ भन्न ेअंर् अमान्य र 
बदर घोहषत  िनु े। 

• बालबाधलकामाधथ भइरिेका र िनु सक्न ेर्ारीररक सजाय एिं अन्य कू्रर, 
अमानिीय िा अपमानजनक व्यििार िा सजाय िा दवु्याििार रोक्न 
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उपयिु र प्रभािकारी उपाय अिलम्बन गनुा भनी धनदेर्नात्मक आदेर् 
जारी िनुे । 

सन्तोषकुमार मितो हिरुर्द् मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालय समेत (२०६१सालको ररट नं .
०६०) 

• बाल अदालत तथापना गने काया र्ीघ्र अगाधि बढाउने। 

सोमप्रसाद पनरेु हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालयसमेत (संित २०६१ 
सालको ररट नं. ३२१५) 

• घरेल ुनोकरसम्बन्िी कानून बनाई प्रभािकारी कायाान्ियन गने। 

• बाल श्रम धनषिेलगायत बाल अधिकारसम्बन्िी अन्य मित्त्िपूणा हिषयिरू 
बालबाधलकाको पाठ्यक्रममा समािेर् गने । 

सरोज राईको  िकमा  कल्याण के .सी . हिरुर्द् स्जल्ला प्रर्ासन  कायाालय, काठमािौँ 
समेत (०६६–WO–००२५) 

• बालबाधलका मात्र सस्म्मधलत मदु्दा प्रमखु स्जल्ला अधिकारीले िेना नपाउने 
। 

• हिचारािीन रिेका मदु्दा सम्बस्न्ित स्जल्ला अदालतमा सारी बाुँकी काम 
कारिािी र हकनारा गने । 

राजपु्रसाद चापागाुँई हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कायाालयसमेत (न.ेका.प. 
२०६५ धन.नं. ८०११ अङ्क १०) 

• ज्यान सम्बन्िी मिलको ६ (३) नं. ले रक्षा स्र्क्षाको नाममा 
कुटहपट गना पाउन े अधिकारलाई मान्यता ददएको समेत 
देस्खएकाले अमान्य र बदर घोहषत  िनुे। 

प्रकार्मस्ण र्माासमेत हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालयसमेत (२०६३–
WS–००२८)  

• थनुा िा कैदमा रिेका महिलािरूको गभााितथा र ततनपान गने 
बच्चािरुको तिात्य, पोषण र संरक्षणलगायत उपयिु सहुििाको व्यितथा 
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धमलाउन नीधत तथा कायाक्रम बनाई लागू गनुा भनी हिपक्षीिरूका नाउुँमा 
धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे। 

६.३ स्वच्छ सनुुवाइको अधिकारसम्बन्िीीः   

 जसरी कुनै पधन कसूरबाट पीधित व्यस्िले तिच्छ र धनष्पक्ष न्यायलयबाट 
प्रभािकारी रुपमा न्याय प्राप्त गने अधिकार रिेको िनु्छ त्यसैगरी कसूरको 
अधभयोग लागेको व्यस्िलाई पधन त्यतता धनकायिरुबाट फौजदारी न्यायको 
मान्य धसर्द्ान्तबमोस्जम तिच्छ सनुिुाईको अधिकार िनु्छ। सो सम्बन्िमा 
सिोच्च अदालतले हिधभन्न मदु्दािरुमा तिच्छ सनुिुाईको सम्बन्िमा हिधभन्न 
फैसलािरु गरेको छ जसमा हिरासतमा धलई यातना ददई ित्या गने हिरुर्द् 
अधभयोजन गना, द्बन्द्बको क्रममा व्यस्ि बेपत्ता पाने कायालाई कसूर कायम 
गना, द्बन्द्ब पीधितिरूलाई अन्तररम राित तिरूप क्षधतपूधता ददन, हिद्यमान 
थनुछेकसम्बन्िी कानूनमा सिुार गनेतफा  आिश्यक अध्ययन अनसुन्िान गना, 
यातनालाई प्रोत्सािन ददन ेप्रकृधतको कानूनमा न्यायोस्चत सिुार गना, मदु्दा िेने 
अधिकारीको आदेर् बेगर २४ घण्टा भन्दा बढी हिरासतमा राख् ने कानून 
संर्ोिन गना, तिच्छ सनुिुाइको िक प्रधतकूल देस्खएको सैधनक ऐन, २०६३ 
का केिी व्यितथािरू अमान्य घोहषत गना सिोच्च अदालतले हिधभन्न मदु्दामा 
आदेर् ददएको देस्खन्छ।जसलाई तल उल्लेख गररएको छः 

अधिििा राजाराम ढकाल हिरुर्द् मस्न्त्रपररषद् सस्चिालय समेत (२०५९ सालको ररट 
नं  .२९४२ )  

• जेनेभा मिासस्न्िको उल्लङ् घनको कसरुमा मदु्दा िेने धनकाय, कायाहिधि 
तथा दण्ि सजायजतता हिहिि हिषय समािेर् गरी राहियततरमा 
प्रभािकारी काननुी व्यितथाको धनमााणको लाधग कारिािी चलाउन ु भनी 
धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे । 
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धसरे्द्श्वरकुमार धसंि हिरुर्द् मिान्यायाधिििाको कायाालय समेत (२०५८ सालको ररट 
नं  .२८४१ ) 

• सिारी तथा यातायात व्यितथा ऐन, २०४९, सरकारी मदु्दासम्बन्िी ऐन, 
२०४९, बीमा ऐन, २०४९ मा पीधित पक्षले तत्काल क्षधतपूधता रकम 
पाउने गरी सरल र सिज कायाहिधिको तजुामा गरी लागू गना 
धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे । 
 

रत्नबिादरु िागचन्दसमेत हिरुर्द् काननु न्याय तथा संसदीय व्यितथा मन्त्रालय समेत 
(२०६१ सालको ररट नं  .४६ )  

• मलुकुी ऐन, अदलको मिलको १० क नम्बरअन्तगात परेका मदु्दािरुको 
अध्ययनबाट पीधित पक्षको अनसुन्िान प्रहक्रयामा सरल र प्रभािकारी 
पिुुँच, दण्ि सजाय र पीधितलाई क्षधतपूधता भराउनेसम्बन्िमा त्याङ् क 
सङ् कलन र अध्ययन गरी उपयिु काननु धनमााण गनुा भनी धनदेर्नात्मक 
आदेर् जारी िनु े। 

मन्ज ु अग्रिाल हिरुर्द् काठमािौ स्जल्ला अदालत समेत(२०६२ सालको  ररट नं .
२५९९) 

• म्याद तामेल सम्बन्िमा गल्ती पनुरािसृ्त्त निनुे व्यितथाको धनधमत्त 
कमाचारीको दक्षता अधभिहृर्द् गने र म्याद तामेल काया अझ बढी 
प्रभािकारी बनाउन आिश्यक कदम उठाउन े

राजेन्र स्घधमरे हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालयसमेत (२०६२ सालको 
ररट नं  .२९४० ) 

• यातना ददन ेकायालाई अपराि घोहषत गरी यातना पीधितलाई क्षधतपूधता ददन े
व्यितथा गना आिश्यक कानून बनाउन ुभनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी 
िनुे । 

•  
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अधिििा राजीि बाततोला समेत हिरुर्द् स्जल्ला िन अधिकृत, स्जल्ला िन कायाालय 
काठमािौँ समेत (०६४–WS–०००२) 

• हिद्यमान थनुछेकसम्बन्िी कानूनमा सिुार गनेतफा  आिश्यक अध्ययन 
अनसुन्िान िनु प्रत्यथीको ध्यानाकषाण िनुे। 

आरती शे्रष्ठ  समेत हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालयसमेत (२०६५–WS–
०००९)  

• िरौट िा जररिाना धतना नसकेिापत सीिै कैद ठेक्ने गरी भएका कानूनी 
व्यितथािरूको तलुनात्मक अध्ययन गरी यथार्ीघ्र उपयिु कानूनी 
व्यितथा गनुा गराउन ुभनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे। 

अच्यतु प्रसाद खरेल हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कायाालय समेत (२०६३ 
सालको ररट नं  .००२९ ) 

• यातनालाई प्रोत्सािन ददने प्रकृधतको कारागार ऐन, २०१९ को दफा 
२२ )२( न्यायोस्चत सिुार गनेतफा  पिल गनुा भनी धनदेर्नात्मक आदेर् 
जारी िनुे । 

सपना मल्ल प्रिान हिरुर्द् कानून तथा न्याय मन्त्रालय (२०६१ सालको ररट नं . 
३३९३) 

• पीधितिरूको सामास्जक मनोहिज्ञान, अनसुन्िानमा लाग्ने समय र न्यायमा 
पिुुँचको अितथालाई ध्यानमा राखी जबजातती करणीको ११ नं  .मा 
व्यितथा भएको िदम्याद बढाउन ेगरी कानूनमा सिुार गनुा भनी नेपाल 

सरकारका नाममा धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनु े। 

मीरा ढंुगाना हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालयसमेत (२०६५ सालको 
ररट नं  .००४३ ) 

• पीधित साक्षी संरक्षण र सिायता सम्बन्िमा उपयिु छुटै्ट कानून धनमााण 
गना पिल गनुा भनी धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनु े। 
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• सरकारी साक्षीले कानूनबमोस्जम प्राप्त गने खचाको व्यितथा धमलाउन ुभनी 
परमादेर् जारी िनुे। 

अधिििा माििकुमार बतनते समेत हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को 
कायाालयसमेत (०६४–WS–००२८) 

• मदु्दा िेने अधिकारीको आदेर् बेगर २४ घण्टा भन्दा बढी हिरासतमा राख्न 
निनु ेतिच्छ सनुिुाइको िक प्रधतकूल देस्खएको सैधनक ऐन, २०६३ को 
दफा ७५ को उपदफा )१)(२)(३)(४ (र )५ (को व्यितथा अमान्य 
घोहषत िनुे । 

• आनषुस्ङ् गक रुपमा पना जान ेअसर समेतलाई दृहष्टगत गरी कानूनी सिुार 
अहिलम्ि गनुा भनी धनदेर्न िनु े। 

नाईजेररयन नागररक OBUNNEME MICHAEL OZOR )ओिनुमी माइकल ओजोर( 
हिरुर्द् नपेाल सरकार (०६७–CR–०५३८) 

• दोभाष ेसेिा प्रिाि गना धनदेस्र्कासहितको आिश्यक व्यितथा गनूा। 

६.४ जातीय छुवाछुत र ववभेदसम्बन्िी 
कानूनले जातको आिारमा िनुे छुिाछुतको व्यििारलाई गैर कानूनी बनाए तापधन 
जातको आिारमा िनु ेछुिाछुतको व्यििार समाजबाट पूणा रुपमा िट्न सकेको छैन। 
सिोच्च अदालतले हिधभन्न मदु्दा तथा ररट धनिेदनिरुको माध्यमबाट यस खाले 
व्यििारलाई समाजबाट पूणा रुपमा िटाउनको लाधग हिधभन्न आदेर्िरु जारी गरेको छ 
जसलाई तल उल्लेख गररएको छः  

मनबिादरु हिश् िकमाा हिरुर्द् कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय समेत (नकेाप २०४९ 
पषृ्ठ १०१०) 

• अदलतको १०क मा भएको छुिाछुतबारेको दण्िसम्बन्िी व्यितथालाई 
तपष्टीकरणले संकुस्चत पाना नसक्ने। 

• संहििानको िारा ११ )४ (बमोस्जम अमान्य िनुे  
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दगुाा सोि हिरुर्द् मस्न्त्रपररषद् सस्चिालयसमेत (०५७ सालको ररट नं  .३६४३ ) 

• मलुकुी ऐन अदलको १० )क (नं. ले जाधतपाधतका आिारमा छुिाछुतको 
व्यििार गरेमा सजायको व्यितथा गरेको ।  

• समाजलाई चेतनर्ील बनाई यतता हिकृधत िटाउुँदै जानपुने।  

अधिििा मोिन सारं्कर हिरुर्द् स्र्क्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत (२०६३ सालको 
ररट नं . ३४१६) 

• िेद हिद्याश्रमबाट सञ्चालन िनुे रै्स्क्षक कायाक्रमिरूमा जातजाधतको 
आिारमा भेदभाि नगरी समानताको धसर्द्ान्त र आिश्यक योग्यताको 
आिारमा तिच्छ तररकाले छनौट गरी प्रिेर् ददन ु भनी परमादेर् जारी 
िनुे। 

६.५ फरक तररकाले सक्षम (अपाङ्ग) व्यष्ट्क्तसम्बन्िी 
फरक हकधसमले सक्षम व्यस्ििरु जततो दृहष्टहिहिन, श्रिण र्स्ि गमेुका, सतुत 

मनस्तथधत भएका अपाङ्ग लगायतका व्यस्ििरु समाज र राज्यबाट हिधभन्न माध्यमबाट 
हिभेदमा परररिेका छन। सो हिभेदलाई अन्त्य गरी उधनिरुको अधिकार संरक्षण र 
सम्बर्द्ान गनाको लाधग सिोच्च अदालतबाट सकारात्मक भधूमका खेलेको पाइन्छ। 
जसलाई तल उल्लेख गररएको छः  

  

सदुर्ान सिेुदी हिरुर्द् मस्न्त्रपररषद् सस्चिालय (०५७ सालको ररट नं  .३५८६ ) 

• अन्िा, अपाङ् ग, बहिरा तथा सतुत मनःस्तथधत भएका व्यस्ििरुलाई 
नेपालभररका सम्पूणा सािाजधनक हिद्यालय, हिश्वहिद्यालय तथा ताधलम 
केन्रिरूमा धनःर्लु्क भनाा गरी गराई कुनै सेिा र्लु्क समेत नधलन ुभनी 
धनदेर्ात्मक आदेर् जारी िनु े। 

•  
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अधिििा प्रकार्मणी र्माा समेत हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालयसमेत 
(२०६३ सालको ररट नं  .०२८३ ) 

• बहिरा हिद्याथीिरूका लाधग हिरे्ष पाठ्यपसु्ततकाको व्यितथाको साथै 
साङ् केधतक भाषाको माध्यमबाट पढाई िनु े गरी देर्भर धनर्लु्क तकुल 
तथा उच्च स्र्क्षालयको तथापना गने । 

अधिििा ऋहषराम स्घधमरेसमेत हिरुर्द् प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्द्को कायाालयसमेत 
(२०६३ सालको ररट नं  .०२८७ ) 

• HIV/AIDS को हिहिि पक्षिरू समेहटएको पयााप्त कानूनी व्यितथाको 
तजुामा गरी प्राथधमकताका साथ व्यितथाहपका संसदसमक्ष पेस गनुा भनी 
धनदेर्नात्मक आदेर् जारी िनुे।  
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भाग ७ 

अधिकार िननको उपचारमा 
संलग्न धनकायिरु 
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७. अधिकार िननको उपचारमा संलग्न धनकायिरु 

७.१ औपचाररक ननकाय 

७.१.२ न्यायपाशलका 
 

ष्ट्जल्ला अदालत 

न्याय प्रर्ासन ऐन, २०४८ को दफा ७ अनसुार कानूनमा अन्यथा व्यितथा भएकोमा 

बािेक स्जल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षत्रधभत्रको सबै मदु्दामा र्रुु कारिािी र हकनारा 

गने अधिकार िनु्छ। न्याय प्रर्ासनसम्बन्िी केिी नेला ऐनलाई संर्ोिन गना बनेको 

ऐन २०६७ ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र धनषदे्याज्ञा परमादेर्को धनिेदन सहित के्षत्राधिकारमा 

हिततार गरेको छ। स्जल्ला अदालतलत मलुतः मदु्दाको र्रुु कारिािी र हकनारा गने 

अदालत िो। प्रचधलत कानूनमा अन्यथा व्यितथा भएकोमा बािेक स्जल्ला अदालतले 

आफ्नो के्षत्रधभत्रको सिै मदु्दामा र्रुु कारिािी र हकनारा गछा। स्जल्ला  अदालतले 

आफ्नो र माधथल्लो अदालतको फैसला कायाान्ियन गने काया समेत गदाछ। 

 पनुरावेदन अदालत 

 न्याय प्रर्ासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अनसुार पनुरािेदन अदालतलाई 

आफ्नो मातितको स्जल्ला अदालत र प्रचधलत कानूनमा अन्यथा व्यितथा भएकोमा 

बािेक आफ्नो प्रादेस्र्क के्षत्राधिकारधभत्र रिेका अन्य कुनै धनकाय िा अधिकारीले मदु्दा 

माधमलामा गको र्रुु फैसला िा अस्न्तम आदेर् उपर पनुरािेदन सनु् न ेअधिकार रिेको 

छ। त्यसै गरी सोिी ऐनको दफा ८(२) बमोस्जम पनुरािेदन अदालतलाई आफ्नो 

प्रादेस्र्क अधिकारके्षत्रधभत्र कुनै धनकाय िा अधिकारीले कुनै व्यस्िको कानून प्रदत्त 
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िकमा आघात परु्र याएमा सो िकको प्रचलनको लाधग आिश्यकतानसुा उत्प्रषेण, प्रधतषिे, 

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेर् र अधिकारपचृ्छाको ररट धनिेदन िेने अधिकारसमेत यस 

अदालतलाई प्रदान गररएको छ। 

त्यसैगरी सोिी ऐनको दफा १०(१) अनसुार सिातिसहित जन्मकैद िा जन्मकैद िनु े

मदु्दामा पनुरािेदन अदालतमा सािक जािेर िनु्छ। त्यसै गरी केिी सािाजधनक (अपराि 

र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६ (१) को प्रधतबन्िात्क बाक्यांर्अनसुार जरीिानाको 

सजायले मात्र पयााप्त नभई कैदको समेत सजाय गनुा पने देस्खएका सािाजधनक 

अपरािसम्बन्िी मदु्दामा पधन पनुरािेदन अदालतमा सािक जािेर गनुा पने व्यितथा 

गरेको छ।  

सवोच्च अदालत 

 सिोच्च अदालतले आफ्नो न्यायीक काया सम्पादन गदाा सािारण र असािारण 

क्षेत्राधिकार गरी दइु प्रकारको के्षत्राधिकार ग्रिण गदाछ।जसमध्ये सािारण अधिकार 

क्षेत्रअन्तगात धनम्न अधिकार क्षेत्रिरु पदाछनः 

(क) र्रुु मदु्दा िेनेः  

नेपालको संहििानको िारा १३३(४) अनसुार सिोच्च अदालतलाई संघीय 

कानूनमा व्यितथा भए बमोस्जम मदु्दाको र्रुु मदु्दा िेने अधिकार प्राप्त छ। 

संहििानको िारा १३३ (४) र सिोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ 

अनसुार सिोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातितका अदालत िा न्यायीक 

धनकायिरुको अििेलनामा कारिाइ चलाई सजाय गना सक्न े व्यितथा छ। 
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न्याय प्रर्ासन ऐन, २०४८ को दफा १५ अनसुार मातित अदालतमा दायर 

रिेका कुनै मदु्दामा संहििान िा कानूनको व्याख्यासम्बन्िी जहटल प्रश् न 

समािेर् भएको रिेछ भन ेत्यततो मदु्दाको धमधसल स्झकाई सिोच्च अदालतबाटै 

हकनारा गना सहकन ेव्यितथा रिेको छ। 

(ख) पनुरािेदन सनु् नःे  

संहििानको िारा १३४ (४) अनसुार सिोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यितथा 

भएबमोस्जम पनुरािेदन सनु् न ेअधिकार प्रदान गररएको छ। न्याय प्रर्ासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९ बमोस्जम सिोच्च अदालतमा देिायका मदु्दािरु उपर 

पनुरािेदन लाग्ने व्यितथा छः 

(१) पनुरािेदन अदालतले र्रुु कारिािी र हकनारा गरेको मदु्दाः  

(२) दर् िषा िा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको 

(३) तीन िषा िा सो भन्दा बढी कैदको सजाय, पच्चीस िजार रुपैयाुँ िा सोभन्दा बढी 

जरीिाना, पचास िजार रुपैयाुँ िा सोभन्दा बढी हिगो भएको िा हिगो नखलेुको मदु्दामा 

र्रुु अदालत, धनकाय, िा अधिकारीले गरेको धनणाय उपर पनुरािेदन अदालतले 

पनुरािेदनको रोिमा धनयाय गदाा केिी िा परैु उल्टी भएको मदु्दा 

(४) हिरे्ष अदालतले र्रुु कारिािी र हकनार गरेको मदु्दा 

(५) कानूनमा सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन लाग्ने व्यितथा भएका मदु्दािरु 
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(ग) पनुरािलोकन गनेः  

नेपालको संहििानको िारा १३४(४) अनसुार संघीय कानूनमा व्यितथा भए 

बमोस्जम आफ्नो फैसला िा अस्न्तम आदेर्को पनुरािलोकन गना सक्न ेअधिकार 

प्राप्त छ। न्याय प्रर्ासन ऐन, २०४८ को दफा ११ तथा सिोच्च अदालत 

धनयमािली, २०४९ को धनयम ६ को उपधनयम १, २ र धनयम ५३ को 

उपधनयम ३ को अधिनमा रिी सिोच्च अदालतले आफ्नो फैसला िा अस्न्तम 

आदेर् देिायको अितथामा पनुरािलोकन गना सक्दछः 

(१) मदु्दाको इन्साफमा तास्त्िक असर पने हकधसमको कुनै प्रमाण रिेको तत््य मदु्दा 

हकनारा भएपधछ मात्र सम्बस्न्ित पक्षलाई थािा भएको देस्खएमा 

(२) सिोच्च अदालतबाट तथाहपत िा कानूनी धसर्द्ान्तको प्रधतकूत धनणाय भएको 

देस्खएमा  

(घ) मदु्दा दोिोर्र याइ िेनेः  

नेपालको संहििानको िारा १३४(४) अनसुार संघीय कानूनमा व्यितथा भए 

बमोस्जम मदु्दा दोिोर्र याउने अधिकार प्रदान गरेको छ।न्याय प्रर्ासन ऐन, २०४८ िा 

प्रचधलत कानूनबमोस्जम सिोच्च अदालतमा पनुरािेदन नलाग्ने मदु्दािरुमा पनुरािेदन 

अदालतले गरेको फैसला िा अस्न्तम आदेर् उपर सिोच्च अदालतले मदु्दा दोिोर्र याइ 

िेना सक्न ेव्यितथा गरेको छ। न्याय प्रर्ासन ऐन, २०४८ को दफा १२ मा उल्लेख 

भएअनसुार देिायको अितथामा सिोच्च अदालतले मदु्दा दोिोर्र याइ िेर्र न ेआदेर् गदाछः 

(१) पनुरािेदन अदालतको फैसला िा अस्न्तम आदेर्मा गम्भीर कानूनी त्रहुट भएको 

िा 
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(२) सिोच्च अदालतबाट तथाहपत कानूनी धसर्द्ान्त िा नस्जरको पालना नगरेको िा 

गलत हकधसमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको िा 

(३) सािाजधनक सम्पस्त्तसम्बन्िी हििाद समािेर् भएको मदु्दामा धमधसल संलग्न 

प्रमाणको उस्चत मूल्याङ्कन नभएको कारणले सािाजधनक सम्पस्त्त हिनाधमन भएको िा 

त्यततो सम्पस्त्तमा क्षधत पगेुको िा 

(४) बालक, महिला, िरृ्द्, अपाङ्ग िा मानधसक रोगबाट पीधित व्यस्िको उस्चत 

प्रधतधनधित्ि िनु नसकी इन्साफमा तास्त्िक असर परेको।साथै, सिोच्च अदालतले 

राजति न्यायािीकरणिरुबाट धनणा भएका मदु्दािरुमा कानूना व्यितथा भएबमोस्जम 

पनुरािेदनको अनमुधत ददने नददने सम्बन्िमा समेत अदालतको सािारण अधिकार क्षेत्र 

अन्तगात रिी आदेर् गने गदाछ। 

(ङ) सािक जाुँच्नःे  

नेपालको संहििानको िारा १३४(४) अनसुार संघीय कानूनमा व्यितथा भए बमोस्जम 

सािक जाुँच्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। न्याय प्रर्ासन ऐन, २०४८ को दफा १० 

मा सिातिसहित जन्मकैद िा जन्मकैद िनु ेमदु्दामा पनुरािेदन अदालतले सो सजाय गने 

ठिर्र याएकोमा सिोच्च अदालतमा सािक जािेर गनुा पने व्यितथा छ। 

(च) ननवेदन प्रनतवेदन सनु् नेीः  

नेपालको संहििानको िारा १३४(४) अनसुार संघीय कानूनमा व्यितथा भए 

बमोस्जम सिोच्च अदालतलाई धनिेदन सनु् न ेअधिकार प्रदान गरेको छ। न्याय 

प्रर्ासन ऐन, २०४८ को दफा १६ मा प्रचधलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
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लेस्खएको भए तापधन कुनै अदालत, धनकाय िा अधिकारीबाट मदु्दाको पपुाक्षको 

लाधग प्रधतिादीलाई तारेख, जमानत, िा थनुामा राख् ने गरी भएको आदेर् िा 

मदु्दाको कारिाइको धसलधसलामा भएको अन्य कुनै अन्तरकाधलन आदेर् उपर 

एक ति धनिेदन गना सहकन ेतर पाुँच िषा िा सो भन्दा बढी कैदको सजाय िनु 

सक्न ेमदु्दामा प्रधतिादीलाई पूपाक्षको लाधग तारेख जमानत िा थनुामा राख् न’ गरी 

भएको आदेर् उपर कानूनी त्रहुट िा कायाहिधिसम्बन्िी अधनयधमतताको प्रश् नमा 

सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सहकने व्यितथा छ।यस अन्तगात मलुकुी ऐन 

अ. िं. १७ नं. अन्तगातका धनिेदनिरु पधन पदाछन। 

असािारण अधिकार के्षत्र अन्तगात धनम्नबमोस्जमका अधिकारिरु रिन्छनः 

(क) न्यायीक पनुरािलोकनको अधिकार के्षत्रः  
संहििान देर्को मूल कानून रिेको सन्दभामा संहििानसुँग बास्झन ेकानून बास्झएको 

िदसम्म अमान्य िनु्छ।संहििानको यो मौधलक हिरे्षताको संरक्षण गने स्जम्िेिारी 

सिोच्च अदालतलाई प्रदान गररएको छ। हििाहयका द्वारा धनधमात कानूनिरु 

संहििानसम्मत छन ् छैनन ् भनी संिंिाधनकताको पररक्षण गने काया न्यायीक 

पनुरािलोकन िो। नपेालको संहििानको िारा १३४ (१) अनसुार कुनै कानून यो 

संहििानसुँग बास्झएको िुुँदा त्यततो कानून िा त्यसको कुनै भाग िा प्रदेर् सभाले 

बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसुँग बास्झएको िा नगर 

सभा िा गाउुँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद िा प्रदेर् सभाले बनाएको 

कुनै कानूसुँग बास्झएको िुुँदा त्यततो कानून िा त्यसको कुनै भाग बदर घोहषत गरी 
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पाऊुँ  भनी कुनै पधन नेपाली नागररकले सिोच्च अदालतमा धनिेदन ददन सक्ने र 

कुनै कानून बास्झएको देस्खएमा सो कानूनलाई बदर घोहषत गने असािारण 

अधिकार सिोच्च अदालतलाई रिेको छ। 

(ख) ररटको अधिकार के्षत्रः  

संहििानबाट प्रदान गररएको मौधलक िकको प्रचलनका लाधग िा अको उपचारको 

व्यितथा नभएको िा अको उपचारको व्यितथा भए पधन त्यततो उपचार अपर्र याप्त 

िा प्रभाििीन देस्खएको अन्य कुनै कानूनी  िकको प्रचलनका लाधग िा सािाजधनक 

िक िा सरोकारको कुनै हििादमा समािेर् भएककोकुनै संिैिाधनक िा कानूनी 

प्रर्नेको नररुपणको लाधग आिश्यक र उपयिु आदेर् जारी गने असािारण 

अधिकार सिोच्च अदालतलाई संहििानको िारा १३४(२) ले प्रदान गरेको छ। 

यस अन्तगात सिोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरुण, परमादेर्, उत्प्रषेण, प्रधतषिे, 

अधिकारपचृ्छा लगायतका अन्य उपयिु आदेर् जारी गना सक्दछ। 

(ग) सािाजधनक सरोकारको हििाद िेना अधिकार के्षत्रः  

कुनै िगा िा समिुदायको हित र सरोकार धनहित गरेको मदु्दालाई सािाजधनक 

सरोकारको हििाद माधनन्छ। मदु्दा गने िकदैयासम्बन्िी सामान्य धसर्द्ान्तअनसुार 

जसको जनु कुरामा िक पगु्छ सो कुरामा उसैले मात्र मदु्दा गना पाउुँछ। तर 

सािाजधनक हित र सरोकार धनहित रिेको हिषयमा भन ेसरोकारिाला जोसकैुले पधन 

मदु्दा गना पाउुँन े गरी िकदैयाको दायराको उदार व्याख्या गने गररएको िनु्छ। 

नेपालको संहििानको िारा १३४(२)  बमोस्जम सिोच्च अदालतलाई सािाजधनक 
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िक िा सरोकारको कुनै हििादमा समािेर् भएको कुनै समािेर् भएको कुनै 

संिैिाधनक िा कानूनी प्रश् नको धनरुपणका लाधग आिश्यक र उपयिु आदेर् जारी 

गरी आिश्यक र उपयिु आदेर् जारी गरी त्यततो हििाद टुङ्गो लगाउने 

असािारण अधिकार सिोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ।  

नोटः ितामान नेपालको संहििानले सिोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्जल्ला 

अदालत रिने गरी गरेको व्यितथा िाल कायाान्ियन भैसकेको निुुँदा यिाुँ चचाा 

गररएको छैन। 

७.१.२ सम्बैिाननक तथा अन्य काननूी ननकाय 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

मानि अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संिर्द्ान तथा त्यसको प्रभािकारी 

कायाान्ियनलाई सधुनस्श् चत गने मखु्य कताव्य तोहक नेपालको संहििानको िारा 

२४८ देस्ख २४९ सम्म राहिय मानि अधिकार आयोगको तथापना गररएको 

छ। उि कताव्य परुा गना राहिय मानि अधिकार आयोगले धनम्नबमोस्जमको 

काम गदाछः 

• कुनै व्यस्ि िा समूिको मानि अधिकार उल्लंघन िा त्यसको दरुुत्सािन 

भएकोमा पीधित आफैं  िा धनजको तफा बाट कसैले आयोग समक्ष ददएको 

धनिेदनमा िा आयोगको जानकारीमा आएको हिषयमा छानहिन तथा 

अनसुन्िान गरी दोषी उपर कारबािी गना धसफाररस गने। 
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• (ख)मानि अधिकारको उलंघन िनुबाट रोक्ने स्जम्मेिारी िा कताव्य भएको 

पदाधिकारीले आफ्नो स्जम्मेिारी पूरा नगरेमा िा कताव्य पालन नगरेमा िा 

स्जम्मेिारी परा गना िा कताव्य पालन गना उदासीनता देखाएमात्यततो 

पदाधिकारी उपर हिभागीय कारबािी गना सम्बस्न्ित अधिकारी समक्ष 

धसफाररस गने 

• मान अधिकार उल्लंघन गने व्यस्ि िा संतथाका हिरुर्द् मदु्दा चलाउन ुपने 

आिश्यकता भएमा कानून बमोस्जम अदालतमा मदु्दा दायर गरेन धसफाररस 

गने 

• मानि अधिकारको सचेतना अधभिहृर्द् गना नागररक समाजसुँग समन्िय र 

सिकाया गने 

• मानि अधिकार उल्लंघनकताालाई हिभागीय कारबािी तथा सजाय गना 

कारण र आिार खलुाई सम्बस्न्ित धनकाय समक्ष धसफाररस गने 

• मानि अधिकारसुँग सम्बस्न्ित कानूनको आिधिक रुपमा पनुरािलोकन गने 

तथा त्यसमा गनुा पने सिुार तथा सैर्ोिनका सम्बन्िमा नेपाल सरकार 

समक्ष धसफाररस गने 

• मानि  अधिकारसुँग सम्बस्न्ित अन्तरााहिय सस्न्ि िा सम्झौताको नेपाल पक्ष 

बन् न ु पने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई धसफाररस गने र 

नेपाल पक्ष बधनसकेका सस्न्ि िा सम्झौताको कायाान्ियन भए िा नभएको 

अनगुमन गरी कायाान्ियन नभएको पाइएमा त्यसको कायाान्ियन गना नेपाल 

सरकार समक्ष धसफाररस गने 
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• मान अधिकारको उल्लंईनका सम्बनिमा राहिय मानि अधिकार आयोगले 

गरेको धसफाररस िा धनदेर्न पालन िा कायाान्ियन नगने पदाधिकारी, व्यस्ि  

िा धनकायको नाम कानून बमोस्जम सािाजधनक गरी मानि अधिकार 

उल्लंघनकतााको रुपमा अधभलेख राख् ने।  

राष्ट्रिय महिला आयोग 

महिलािरुको िक अधिकारको प्रभािकारी कायाान्ियनको लाधग नेपालको 

संहििानको िारा २५२ देस्ख २५४ मा राहिय महिला आयोगको तथापना गररएको 

छ। िारा २५३ अनसुार राहिय महिला आयोगको काम, कताव्य र अधिकार देिाय 

बमोस्जम िनु ेउल्लेख गररएको छः  

 

• महिलाको िक हितसुँग सरोकार राख् ने नीधत तथा कायाक्रमको तजुामा गरी 

कायाान्ियनका लाधग नपेाल सरकार समक्ष पेर् गने, 

• महिलाको िक हितसुँग सम्बस्न्ित कानून िा नेपाल पक्ष भएको अन्तरााहिय 

सस्न्ि िा सम्झौता अन्तगातको दाहयत्ि कायाान्ियन भए िा नभएको हिषयमा 

अनगुमन गरी त्यसको प्रभािकारी पालन िा कायाान्ियनको उपाय सहित नेपाल 

सरकारलाई सझुा िददने, 

• महिलालाई राष्ट्।य हिकासको मूल प्रिािमा समाहित गना तथा राज्यका सबै 

धनकायमा समानपुाधतक सिभाधगता सधुनस्ित गना मौजूदा नीधत तथा कायाक्रमको 

समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्यांकन गने र त्यसको प्रभािकारी कायाान्ियनका लाधग 

नेपाल सरकारलाई धसफाररस गने, 
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• लैहङ्गक समानता, महिला सर्िीकरण तथा महिलासुँग सम्बस्न्ित कानूनी 

व्यितथाको अध्ययन, अनसुन्िान गरी त्यतता कानूनमा गनुापने सिुार सम्बन्िमा 

सम्बस्न्ित धनकायलाई धसफाररस गने र सोको अनमुगन गने, 

• महिला अधिकारसुँग सम्बस्न्ित नेपाल पक्ष भएको अन्तरााहिय सस्न्ि िा 

सम्झौतामा भएकि व्यितथा बमोस्जम नेपालले पठाउन ुपने प्रधतिेदन तयारीका 

सम्बन्िमा नेपाल सरकालाई सझुाि ददने, 

• महिला हिंसा िा सामास्जक कुरीधतबाट पीधित भएको िा महिला अधिकार प्रयोग 

गना नददएको िा बस्ञ् चत गरेको हिषयमा कुनै व्यस्ि िा संतथा हिरुर्द् मदु्दा 

दायर गनुापने आिश्यकता देस्खएमा कानून बमोस्जम अदालतमा मदु्दा दायर गना 

सम्बस्न्ित धनकाय समक्ष धसफाररस गने। 

 

राष्ट्रिय दशलत आयोग 

दधलतिरुको समग्र िक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्ान गने उद्देश्यका साथ 

नेपालको संहििानको िारा २५५ देस्ख िारा २५७ मा  तथापना भएको राहिय 

दधलत आयोगको काम कताव्य र अधिकार देिाय बमोस्जम रिेको छः 

• दधलत समदुायको समग्र स्तथधतको अध्ययन तथा अन्िेषण गरी तत्सम्बनिमा 

गनुा पने नीधतगत, कानूनी र संतथागत सिुारका हिषय पहिचान गरी नेपाल 

सरकारलाई धसफाररस गने, 
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• जातीय छुिाछूत, उत्पीिन र हिभेदको अन्त्य गरी दधलत उत्थान र 

हिकासका लाधग दधलत हितसुँग सरोकार राख् ने राहिय नीधत तथा 

कायाक्रमको तजुामा गरी कायाान्ियनका लाधग नेपाल सरकार समक्ष पेर् गने, 

• दधलत समदुायको उत्थान तथा हितमा भउका हिरे्ष व्यितथा लगायत 

दधलत हितसुँग सम्बस्न्ित कानूनको प्रभािकारी रुपमा पालना भए िा 

नभएको हिषयमा अनगुमन गरी पालना िा कायाान्ियन नभएको भए सोको 

पालना िा कायाान्ियनका लाधग नेपाल सरकार समक्ष सझुाि ददने, 

• ददधलत समदुायको अधिकारसंग सम्बस्न्ित नेपाल पक्ष भएको अन्तरााहिय 

सस्न्ि िा सम्झौतामा भउको व्यितथा बमोस्जम नेपालले पठाउन ु पने 

प्रधतिेदन तयारीका सम्बन्िमा नेपाल सरकारलाई सझुाि ददन,े 

• दधलत समदुायलाई राहिय हिकासको मूल प्रिािमा समाहित गना तथा 

राज्यका सबै अंगिरुमा समानपुाधतक सिभाधगता सधुनस्श् चत गना मौजदुा नीधत 

तथा कायाक्रमको समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्यांकन गने र सोको प्रभािकारी 

कायाान्ियनका लाधग नपेाल सरकारलाई धसफाररस गने, 

• जातीय भेदभाि तथा छुिाछूत िा सामास्जक कुरीधतबाट पीधित भएको िा 

दधलतको िक प्रयोग गना नददएको िा िस्ञ् चत गरेको हिषयमा कुनै व्यस्ि 

िा संतथा हिरुर्द् मदु्दा दायर गनुा पने आिश्यकता देस्खएका कानून बमोजधम 

अदालतमा मदु्दा दायर गना सम्बस्न्ित धनकाय समक्ष धसफाररस गने। 
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राष्ट्रिय समावेशी आयोग 

नेपालको संहििानको िारा २५८ देस्ख िारा २६० सम्म राहिय समािेर्ी 

आयोगको तथापना गरी िारा २५९ मा यस आयोगको काम, कताव्य र अधिकार 

देिाय बमोस्जम िनु ेउल्लेख गरेको छः 

• खस आया, हपछिा िगा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि, ज्येष्ठ नागररक, श्रधमक, हकसान, 

अल्पसंख्यक एिं सीमान्तकृत समदुाय तथा हपछधिएको गगा र कणााली तथा 

आधथाक रुपले हिपन् न िगा लगायतका समदुायको िक अधिकारको संरक्षणका 

लाधग आिश्यक अध्ययन तथा अनसुन्िान गने, 

• माधथ उस्ल्लस्खत समदुाय, िगा, र के्षत्रको समािेर्ीकरणका लाधग नेपाल 

सरकारले अिलम्बन गरेको नीधत तथा कानूनको कायाान्ियन अितथाको अध्ययन 

गरी सिुारका लाधग नपेाल सरकारलाई सझुाि ददन,े 

• उस्ल्लस्खत समदुाय, िगा र के्षत्रको राज्य संयन्त्रमा उस्चत प्रधतधनधित्ि भए 

नभएको अध्ययन गरी त्यततो समदुायय, िगा र क्षेत्रको प्रधतधनधित्िका लाधग 

गररएको हिरे्ष व्यितथाको पनुरािलोकन गना नेपाल सरकारलाई सझुाि ददन,े\ 

• त्यतता समदुाय, िगा र के्षत्रको संरक्षण, सर्िीकरण र हिकास सन्तोषजनक भए 

नभएको अध्ययन गरी भहिष्यमा अिलम्बन गनुा पने नीधतको सम्बन्िमा नेपाल 

सरकार समक्ष धसफाररस गने, 

• कणााली र हपछधिएको के्षत्रको हिकास र समहृर्द्का लाग समयानकूुल 

पररमाजानका लाधग धसफाररस गने, 
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• अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समदुाय सम्बन्िी कानूनमा समायानकूुल 

पररमाजािनका लाधग धसफाररस गने, 

• अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समदुायका लाधग प्रत्याभतू िक अधिकारको 

कायाान्ियन स्तथधत अनगुमन गरी आिधिक रुपमा िनुे राहिय जनगणना तथा 

मानि हिकास सूचकांक सम्बन्िी प्रधतिेदनको आिारमा आिश्यक पनुािलोकन 

गरी पररमाजानका लाग धसफाररस गने। 

आदीवासी जनजानत आयोग/मिेशी आयोग/थारु आयोग/मषु्ट्स्लम आयोग 

आदीिासी जनजाधत, मिेर्ी, थारु र मतुलमिरुको अधिकारको संरक्षण तथा 

सम्बर्द्ानको लाधग नेपालको संहििानको िारा २६१, २६२, २६३ र २६४ मा 

यी आयोगिरुको तथापना गररएको छ र यी आयोगिरुको काम कताव्य र 

अधिकार सम्बन्िी अन्य व्यितथा संघीय कानून बमोस्जम िनु ेउल्लेख गररएको 

छ।  

७.१.३ अिा न्यायीक ननकाय 

➢ स्जल्ला प्रर्ासन कायाालय 

➢ मालपोत कायाालय 

➢ भधूम सिुार कायाालय  

➢ गा. हि. स. 

➢ नगर पाधलका 
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७.२ अनौपचाररक ननकाय 

७.२.१ मेलशमलाप 

 

मेलधमला सम्बस्न्ि ऐन २०६८ tyf ष्ट्जल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सवोच्ि 
अदालत तनयमावलीहरुमा मेललमलाप सम्बन्िी व्यवचथा गररएको ि। 

• मेलधमलाप पररषद्द्को गठन 

• मेलधमलाप कतााको सूची सूचीकृत गने 

• सूचीबाट मेलधमलापकतााको नाम िटाउने 

•  मेलधमलाप सम्बन्िी कायाको सपुरीिेक्षण र अनगुमन गने 

• मेलधमलाप सम्बन्िी अन्य नीधतगत व्यितथा गने 

• मेलधमलापकतााको सूची तयार गदाा ताधलम, अनभुि, आचरण, धनश्पक्षता तथा धनष्ठालाई 

हिचार गररने 

• पूिा न्यायािीर्, कानून व्यिसायी, तथानीय धनकायका पदाधिकारी, समाज सेिी, 

बिालिाला िा सेिाधनितृ सरकारी अधिकृत, प्राद्यापक िा स्र्क्षक जोसकैु पधन 

मेलधमलाकताा िनु सक्ने 

• व्यस्ि िा संतथा दिैु िनु सक्ने 

• मेलशमलापमा पठाउन सक्रकने मुद्दािरुीः 
• (क)प्रचधलत कानून बमोस्जम धमलापत्र िनु सक्ने मदु्दा 

• (ख) मेलधमलाप गराउन उपयिु छ भन्ने सम्बस्न्ित इजलासलाई लागेमा 

• (ग) मेलधमलापको प्रकृया अपनाउन मदु्दाको दिै पक्षिरुको सिमधत भएमा 
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७.२.२ सामदुानयक मेलशमलाप केन्र 

• कुनै हिषयमा हििाद भै अदालतमा मदु्दा दायर िनु ु भन्दा अगािै समदुायमा नै 

छलफल गराई मेलधमलाप गराउन सामदुाहयक मेलधमलाप केन्रको मित्िपूणा 

भधूमका रिेको िनु्छ। 

• हििाद समािानलाई सिज बनाउन सम्बस्न्ित समलुायले हििाद उत्पन्न भएपधछ िा 

हििाद उत्पन्न िनु ुअस्घनै मेलधमलाप कतााको समूि तयार गना सक्छ। 

• मेलधमलापकतााको समूिमा देिायका व्यस्ििरु रिन सक्छन 

(क)तथानीय समदुायका प्रधतहष्ठत व्यस्ििरु 

(ख)तथानीय ततरमा कायारत सामदुाहयक संतथाले तोकेका व्यस्ििरु 

(ग)तथानीय समाज सेिीिरु 

(घ)तथानीयततरका हिद्यालय िा मिाहिद्यालयमा कायारत स्र्क्षक िा प्राध्यापक 

• समदुायमा आिाररत मेलधमलाप कताालाई सम्बस्न्ित स्जल्ला हिकास सधमधत, गाउुँ 

हिकास सधमधत िा नगरपाधलकाले आिश्यक प्राहिधिक सेिा उपलब्ि गराउने। 

७.२.३ परम्परागत मेलशमलाप प्रणाली  

• मसु्खया प्रणालीः मतुताङ स्जल्लामा प्रचधलत 

• खादा याङजी प्रणालीः खोलखुमु्बकुो रे्पााजाधतमा प्रचधलत 

• बिघर प्रणालीः बदीया स्जल्लामा प्रचधलत (थारु जाधतमा) 

• तमिुीः कातकी स्जल्लाका गरुुङ समदुायमा प्रचधलत 

•  पञ् चेतीः सप्तरी स्जल्लाका खत् ने, मण्िल, चमार, कोइरी जाधतमा प्रचधलत 

• स्र्र उठाउनेः िनकुटाको राई जाधतमा प्रचधलत 
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• बाह्राबतने चलनः बाुँकेको मगन्ता जाधतमा प्रचधलत                                            

७.२.४.आमा समिु तथा महिला समिु 

धबधभन्न स्जल्लािरुमा गठन गररएका आमा समिु तथा महिला समिुबाट समाजमा घट्ने 

घटनािरुबाट पीधिति महिला, हिपन्न, असिाय तथा असक्षमसमेतको िक अधिकारको 

संरक्षणको लाधग हिधभन्न प्रयास तथा पिलिरु गररदै आएको छ। हिरे्ष गरी धमलापत्र 

गना िनेु खालका घटनािरुलाई गाउुँ घरमानै पीधितको हिताथा पीधित र पीिकबीच 

धमलापत्र गराएर मदु्दा माधमलािरुलाई तथानीय ततरबाटै धनपटरा गराइने गररएको छ। 

   

७.२.५. स्थानीय क्लब 

तथानीय कल्बिरुबाट पधन तथानीय ततरमा िनेु हििादिरुलाई तथानीय ततरमा 

मेलधमलापको माध्यमबाट धमलापत्र गराएर पीधितको िक अधिकारको संरक्षण तथा 

सम्बर्द्ानमा आफ्नो भधूमका धनिााि गदै आएका छन।       

७.२.६. मानव अधिकारसिंग सबष्ट्न्ित ववशभन्न गैर सरकारी सिंघ सस्थािरु 

मानि अधिकारसंग सम्बस्न्ित हिधभन्न स्जल्लािरुमा महिला, हिपन्न, असिाय तथा 

असक्षमको क्षेत्रमा तथाहपत संघ संतथािरुले पधन त्यतता व्यस्ििरुको िक अधिकारको 

संरक्षण र सम्बर्द्ानका लाधग घटनािरुको अनगुमन गने, धमलापत्र गराउन िनेु 

घटनािरुको पीधित र पीिकबीच मेलधमलाप गराउने र मेलधमलाप िनु नसक्ने र गना 

निनेु घटनािरुमा न्यायका लाधग कानूनी सिायत उपलब्ि गराउने तथा त्यतता 

पीधितिरुको लाधग अल्पकाधलन आश्रयतथलको रुपमा सेिा केन्रिरुको तथापना गरेको 

पाईन्छ।          
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७.२.७.ववशभन्न िाशमाक सिंस्थािरु  

हिधभन्न िाधमाक संघ संतथािरुले पधन महिला, हिपन्न, असिाय तथा 

असक्षमलगायतको िक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्ानमा हिधभन्न भधूमका धनिााि 

गदै आएको पाईन्छ। 

७.३ अन्तरााहि ननकाय 
मानि अधिकारसम्न्िी प्रमूख अन्तरााहिय सस्न्ििरुको अनगुमन तथा उजरुी सनेु्न 

धनकायिरु 

• मानि अधिकार पररषद 

• मानि अधिकार सधमधत 

• आधथाक, सामास्जक, तथा साुँतकृधतक सधमधत 

• महिला हिरुर्द् िनु ेभेदभाि उन्मूलनसम्बन्िी सधमधत 

• जातीय भेदभाि उन्मूलनसम्बन्िी सधमधत 

• बाल अधिकारसम्बन्िी सधमधत 

• अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुको अधिकारसम्बन्िी सधमत 

• यातना हिरुर्द्को सधमधत 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.166 

 

 

 

भाग ८ 
कानूनी उपचार प्राप्त गदाा राज्यबाट 
उपलब्ि िनु सक्ने सहुििा र सिायता 

  



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.167 

 

८. कानूनी उपचार प्राप्त गदाा राज्यबाट उपलब्ि िनु सक्ने सहुििा र सिायता 
 

 उपचार हिनाको अधिकारको कुनै मित्ि निनु ेिुुँदा संहििान र कानूनले प्रदान 

गरेका अधिकारको प्रत्याभधुतको धनधमत्त अधिकार िननको स्तथधतमा प्रभािकारी 

उपचारको व्यितथा गररन ु अधनिाया िनु्छ। साथै कानून बमोस्जमको उपचार गने 

क्रममा महिला, हिपन्न, असिाय र असक्षमलगायतका व्यस्ििरुको सम्बन्िमा राज्य 

हिरे्ष रुपले संिेदनर्ील िनु ु पदाछ। आफ्नो िक अधिकारको प्रचलन गराउन े

सम्बन्िमा सक्षम र सम्पन्न व्यस्ििरुको तलुनामा यतता िगाका व्यस्ििरु न्यायको 

पिुुँचबाट टाढा रिन सक्न ेसम्भािना ज्याद िनु ेिुुँदा राज्यबाट केिी धनस्ित सहुििा र 

सिायताको प्रिन्ि गररन ु पदाछ। िाम्रो सम्बन्िमा कानूनी उपचारको धसलधसलामा 

पीधितलाई उपलब्ि िनुे सहुििा तथा सियतालाई दईु भागमा हिभाजन गना सहकन्छः- 

• राज्यबाट िा सरकारी ततरबाट उपलब्ि िनु ेसहुििा तथा सिायता  

• गैरसरकारी ततरबाट उपलब्ि िनु ेसिायता 

१. राज्यबाट िा सरकारी ततरबाट उपलब्ि िनेु सहुििा तथा सिायता 

१.१. संिैिाधनक व्यितथा 
• प्रत्येक व्यस्िलाई तितन्त्र धनश्पक्ष र सक्षम अदालत िा न्यायीक धनकायबाट 

तिच्छ सनुिुाईको िक िनु े

• असमथा पक्षलाई कानून बमोस्जम धनःर्लु्क कानूनी सिायता पाउन ेिक िनु े

• अपराि पीधितलाई आफू पीधित भएको मदु्दाको अनसुन्िान तथा कारिािी 

सम्बन्िी जानकारी पाउने िक िनु े
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• कानून बमोस्जम सामास्जक पनुसाथापना र क्षधतपूधता सहितको न्याय पाउने िक 

िनुे240 

१.२. काननूी व्यवस्था 
१.२.१ तनम्न अवचथामा केही वा सब ै कोटड फफ पति ललने गरी नालेश, उजुर, 

पनुरावेदन, पनुरावलोकन वा मदु्दा दोहोर् याउने तनवेदन दताड गनड सफकने  

क) कोटा हफ धतनुा पने व्यस्ि धनतान्त गरीि भई लाग्न ेकोटा हफ सबै िा केिी कोटा 

हफ बझुाउन असमथा छ भन् ने मदु्दा िेने अधिकारी िा न्यायिीर् हिश्वतत िनु ेआिार 

भएमा। 

ख) कोटा हफ धतनुापने व्यस्िको झगिा परेको ितत ुबािेक अन्य जायजेथा केिी नभई 

कोटा हफ दास्खल गना असमथा छ भधन सम्बस्न्ित गाउुँ हिकास सधमधत िा 

नगरपाधलकाबाट धसफाररस भई आएमा। कोटा हफ ऐन २०१७ को दफा २३ 

१.२.२ िेिाररसी सोह्र िषा मधुनको नािालकको मदु्दा, तारेखमा रिेको पचित्तर िषा 

माधथको बढुाबढुीको मदु्दा, र्ारीररक अर्ि भएको व्यस्िको मदु्दा, महिला िादी िा 

पनुरािेदक भएको न्िारान गना पाउुँ िा नाता कायम गराई पाउुँ भन्न ेमदु्दा र हिििा 

महिला िादी िा पनुरािेदक भएको मदु्दालाई प्राथधमकता ददई कारिािी हकनारा गनुा पने 

(मलुकुी ऐन अ.िं ११ नं., बालबाधलका सम्बन्िी ऐ, २०४८ को दफा ५७, ज्येष्ठ 

नागररक सम्बन्िी ऐन, २०६३ को दफा १० (ख), स्जल्ला अदालत धनयमािली, 

२०५२ धनयम ३१, पनुरािेदन अदालत धनयमािली, २०४८ धनयम ५१, सिोच्च 

अदालत धनयमािली,२०४९ धनयम ६३) 

                                                           
240  नेपालको सिंवविानको िारा २० र २१ 
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१.२.३ सोह्र िषा नपगेुका नाबालकको र उमेर पगेुको भएपधन कुनै हकधसमको रोगले 

िोस ठेगानामा नभएका िा बौलाएका माधनसको कागज गराउन ुपदाा उसको संरक्षक िा 

िकिाला रोििरमा राख्न ुपने । (अ.िं.२४ नं.) 

१.२.४ अन्िा अन्िी र िक्क लाटा लाटीको काजग गररददन ुपदाा उनीिरुको संरक्षक िा 

िकिाला भए धनजको रोििरमा र नभए धनजै अन्िा अन्िी, लाटा लाटीले रोजेको 

सजामीनका माधनस रोििरमा राख्न ुपने ।(अ.िं. २५ नं.) 

१.२.५ धनम्न िमोस्जमको व्यस्िको िकमा एकाघर संग बसेका सोह्र िषा नाघेका 

िकिालाले िा त्यततो िकिाला नभएको व्यस्िको िकमा धनजलाई रेखदेख िा संरक्षण 

गने व्यस्िले अदालतको अनमुधत धलई नाधलस, प्रधतउत्तर, पनुरािेदन, धनिेदन िा मदु्दा 

माधमला सम्बन्िी काम कारिािी गना सक्ने। (अ.िं.८३ नं.) 

क) सोह्र िषा नपगेुको बालक 

ख) उमेर पगेुको भए पधन बरृ्द्ाितथा िा कुनै हकधसमको किा रोगले गदाा िोर् 

ठेगानामा नभएको व्यस्ि। 

ग) बौलाएको। 

घ) दिैु आुँखा नदेख् न ेअन्िा अन्िी 

ङ) िक्क लाटा लाटी 

१.२.६ महिलालाई केिी कुराको अधभयोग लाधग आउदा िेमनाधसि ठट्टा मतकरी गना 

निनु े।(अ.िं. १३४ नं.) 

१.२.७ कुनै बालकको हिरुर्द् लगाइएको फौज्दारी अधभयोगमा धनजको प्रधतरक्षा गने 

कानून व्यिसायी नभएमा अदालतले मदु्दाको कारिािी र हकनारा गने छैन र यततो 
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अितथामा सम्बस्न्ित अदालतले नै नेपाल सरकारको तफा बाट िैतधनक कानून 

व्यिसायीको सेिा उपलब्ि गराई ददन ुपछा ।(बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को 

दफा १९) 

१.२.८ कुनै असिाय िा अर्ि ज्येष्ठ नागररक मात्र पक्ष िा हिपक्षी भएको मदु्दाको 

सनुिुाई गदाा अदालतले धनजको प्रधतरक्षा गने कानून व्यिसायी राखेर मात्र गनुा पछा 

।(ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी ऐन, २०६३ को दफा १०(२)) 

१.२.९ मानि बेच हिखन तथा ओसार पसार अन्तरगतको कसूर सम्बन्िी मदु्दाको 

सनुिुाई िुुँदा पीधितले चािेमा छुटै्ट कानून व्यिसायी माफा त प्रधतधनधित्ि गराउन सक्न े

। (मानि िेचहिखन तथा ओसार पसार (धनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १०)  

१.२.१०  मानि बेचहिखन तथा ओसार पसार कसूर सम्बन्िी मदु्दाको काम 

कारिािीमा प्रयोग िनु ेभाषा पीधितले नबझु्न ेभएमा सम्बस्न्ित अड्डा अदालतको अनमुधत 

धलई धनजले दोभाष ेिा अनिुादक राख्न सक्ने ।(मानि िेचहिखन तथा ओसार पसार 

(धनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ११) 

१.२.११ पीधितको तिीकृधत नधलई कसैले पधन धनजको िाततहिक नाम, ततिीर िा 

धनजको चररत्रमा प्रधतकुल िनु े गरी हििरण पत्र पधत्रकामा छाप्न िा अन्य संचार 

माध्यमबाट प्रचार प्रसार गना निनु े।(मानि िेचहिखन तथा ओसार पसार (धनयन्त्रण) 

ऐन, २०६४ को दफा २५) 

१.२.१२ प्रिरीमा उजरु गने िा अदालतमा बयान गने िा साक्षीको रुपमा िकपत्र गने 

व्यस्िले सोिी कारणबाट आफु असरुस्क्षत भएको मनाधसि कारण देखाई सरुक्षाको 
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लाधग प्रिरी कायाालयमा अनरुोि गरेमा धनम्न बमोस्जमको सरुक्षाको व्यितथा गररददन ु

पने । 

क) मदु्दाको कारिािीको धसलधसलामा अड्डा अदालत आउदा जादा सरुक्षा ददने। 

ख) धनस्ित अिधि सम्म प्रिरी सरुक्षामा राख् ने। 

ग) पनुतथाापना केन्रमा राख्न े।(मानि िेचहिखन तथा ओसार पसार (धनयन्त्रण) ऐन, 

२०६४ को दफा २६) 

१.२.१३ ज्येष्ठ नागररक संग सम्बस्न्ित काममा सम्बस्न्ित धनकायले प्राथधमकता ददई 

काम कारिािी सम्पादन गनुा पने ।(ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी ऐन, २०६३ को दफा 

११) 

१.२.१४ गोपधनयता कायम गने सम्बस्न्ि व्यितथाः-  

 बलत्कार, गभापतन, यौन दवु्याििार, मानि बेचहिखन, िािनाता करणी एिं 

महिला हिरुर्द्को हिंसा लगायतका मदु्दामा पीधितको रुपमा महिला भएका फौजदारी 

मदु्दािरु, बाल अदालत िा बाल इजलासबाट िेररन ेबालबाधलका पक्ष भएका फौजदारी 

मदु्दािरु, एच आइ भी एड्सबाट प्रभाहित िा सक्रधमत व्यस्ििरुसंग सम्बस्न्ित 

मदु्दािरुको अनसुन्िान तिहककात, अधभयोजन, सनुिुाई, फैसला, फैसला कायाान्ियन 

लगायतका सम्पूणा काम कारिािीका क्रममा र फैसला कायाान्ियन पश् चात पधन पीधित 

पक्षको रुपमा प्रतततु भएका व्यस्िको पररचयात्मक हिहिरणिरु गोप्य राख्न ुपने गरी 

हिरे्ष प्रकृधतका मदु्दािरुको कारिािीमा पक्षिरुको गोपधनयता कायम राख्न े सम्बन्िी 

कायाहिधि धनदेस्र्का, २०६४ ले व्यितथा गरेको छ। 
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१.२.१५ बन्द इजलार् सम्बन्िी व्यितथा 
 बालबाधलका, जिरजतती करणी, मानि िेचहिखन तथा औसारपसार, नाता कायम, 

सम्बन्ि हिच्छेद, बोक्सीको आरोप, कायातथलमा िनु े यौनजन्य दवु्याििार सम्बन्िी 

मदु्दािरु र पीधितको अनरुोिमा घरेल ुहिंसा सम्बन्िी मदु्दाको सनुिुाई बन्ि इजलासबाट 

गररने व्यितथा रिेको। 

१.२.१६ िैतधनक िहकल सम्बन्िी व्यितथा 
कानूनी सिायता प्राप्त गना नसकेका असिाय, असि, नाबालक िा आधथाक रुपमा हिपन्न 

िा थनुिुा माधनस मदु्दाको पक्ष भएबाट कानूनी सिायता उपलब्ि गराउन आिश्यक 

देखेमा कानूनी धलखत तयार गना, बिस पैरिी गना जतता कानूनी सिायता पयुााउन सिै 

तिको अदालतबाट िैतधनक कानन व्यिसायी गररने व्यितथा रिेको छ। 

१.२.१७ मेलधमलापका लाधग पठाउन े 

कानून बमोस्जम धमलापत्र िनु सक्न े कुनै मदु्दामा पक्षिरुका बीच मेलधमलाप गराउन 

उपयिु छ भन्न े सम्बस्न्ित इजलासलाई लागेमा र मेलधमलाप प्रहक्रया अपनाउन 

पक्षिरुको सिमधत भएमा त्यततो मदु्दा मेलधमलाप कतााको रुपमा ससु्चकृत भएका 

व्यस्ि िा सतथासमक्ष मेलधमलापका लाधग पठाउने व्यितथा गरेको छ। 

१.२.१८ धनरन्तर सनुिुाईको व्यितथा 
अपिरण तथा र्रीर बन्िक, घरेल ुहिंसा सम्बन्िी, जबरजतती करणी, मानि िेचहिखन 

तथा ओसारपसार लगायतका मदु्दािरु धनरन्तर सनुिुाई गरर कारिािी हकनार गररन े

व्यितथा गरेको 
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१.२.१९ कानूनी सिायत सम्बन्िी ऐन, २०५४ 

 कानूनी राज्यको धसर्द्ान्त अनरुुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ि गराउन 

आिश्यक भएकोले आधथाक र सामास्जक कारणबाट आफ्नो कानूनी िक हितको 

संरक्षण गना नसक्न े असमथा व्यस्िका लाधग आिश्यक कानूनी सिायत उपलब्ि 

गराउने उद्देश्यका साथ कानूनी सिायत सम्बन्िी ऐन, २०५४ तथा कानूनी सिायत 

सम्बन्िी धनयमािली, २०५५ को धनमााण गररएको िो। यस ऐनमा भएका मखु्य 

व्यितथािरु धनम्न बमोस्जमका छनः 

काननूी सिायत भन्नाले के बझुझन्छ? 

कानूनी सिायत भन्नाले असमथा व्यस्िलाई राज्यको तफा बाट ददईने कानूनी राय 

सल्लाि र त्यततो असमथा व्यस्िको तफा बाट अड्डा अदालतिरुमा गररने बिस पैरिी, 

लेखापढी तथा कानूनी कारिािी सम्बन्िमा गररने अन्य सेिासमेतलाई जनाउुँदछ 

कस्तो व्यष्ट्क्तलाई काननूी सिायत उपलब्ि गराईन्छ र यस्को ननणाय कस्ले गछा? 

तोहकएको िाहषाक आयभन्दा कम आय भएको (िाहषाक चालीस िजार भन्दा कम 

आय भएको), लैङ्गक हिंसा िा सर्स्त्र द्वन्दबाट पीधित व्यस्िले मात्र कानूनी सिायत 

प्राप्त गना सक्ने। कुनै व्यस्िलाई कानूनी सिायता उपलब्ि गराउने िा नगराउने 

कुराको धनणाय गने अधिकार सम्बस्न्ित स्जल्ला कानूनी सिायता सधमधतलाई िनु।े 

सम्बस्न्ित समधतले कानूनी सिायता उपलब्ि गराउने हिषयमा धनणाय गदाा अरुलाई 

अनािश्यक रुपमा दःख ददन ेर आिारहिन मदु्दा गने प्रिसृ्त्तलाई प्रोत्सािन गना निनुे241 

                                                           
241  कानूनी सहायत सम्बन्िी ऐन, २०५४ दफा ३ 
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काननूी सिायता प्राप्त गना के गनुा पछा? 

कानूनी सिायता प्राप्त गना चािन े व्यस्िले सम्बस्न्ित स्जल्ला कानूनी सिायता 

सधमधतमा धनम्न बमोस्जमको हििरण तथा धसफाररस संलग्न गरी दरखातत ददन ुपछाः 

• कानूनी सिायता उपलब्ि गराइन ुपने हिषयबततकुो संस्क्षप्त धबिरण 

• आफ्नो पाररिाररक तथा आधथाक स्तथधतको धबिरण 

• गाउुँ हिकास सधमधतको िकमा गाउुँ हिकास सधमधतको अध्यक्ष िा सदतय 

िा सस्चिको र नगरपाधलकाको िकमा सम्बस्न्ित ििा अध्यक्षको 

धसफाररस 

• कानूनी सिायता प्राप्त गना चािन ेव्यस्िले दरखातत फारम भना नजान् ने िा 

सधमधतको कायाालयमा आई दरखातत फारम भना नसक्न े अितथाका 

रिेछन भने धनजले पत्याएको अन्य व्यस्िले सधमधतमा दरखातत ददन सक्न े

• कुनै व्यस्िले कानूनी सिायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पस्त्त िा 

आधथाक लाभ प्राप्त गरेमा त्यततो व्यस्िले कानूनी सिायता प्राप्त गरे िापत 

तोहकए बमोस्जम सम्बस्न्ित सधमधतले गरेको खचा सधमधतलाई सोिभनाा गनुा 

पने। तर त्यततो व्यस्िबाट कानूनी सिायता िापतको खचा सोिभनाा 

धलंदा सो व्यस्िलाई मकाा पने देस्खएमा सम्बस्न्ित सधमधतले त्यसरी 

आफूले गरेको खचा आंर्ीक िा पूणा रुपमा नधलन े गरी छूट ददन 

सक्ने।242

 

                                                           
242  ऐ दफा ४ 
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२. गैरसरकारी स्तरबाट उपलब्ि िुने सिायताीः 
२.१ नेपाल बार एसोशशयसन बाट गररने व्यवस्था 
 नेपाल बार एसोस्र्यसनबाट स्जल्लािरुमा कानूनी सिायता कायाक्रम अन्तगात 

महिला, हिपन्न, असक्षम तथा असिायसमेतको  न्यायको लाधग कानूनी सिायत प्रदान 

गरेर िक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्ानमा योग्दान परु्र याएको पाईन्छ। 

२.२ अन्य गैरसरकारी सिंस्थािरु 

 महिला, हिपन्न, असिाय तथा असक्षमलगायतको िक अधिकारको संरक्षणको लाधग 

यस के्षत्रमा कायारत हिधभन्न गैर सरकारी संघ संतथािरुले मदु्दा माधमलामा कानूनी 

सिायता देस्ख धलएर अड्डा अदालतमा बिस पैरिी समेतका काम कारिािीिरु गदै 

आएका छन। जसको माध्यमबाट त्यतता िगाका माधनसिरुको िक अधिकार संरक्षण 

गने कायामा मद्दत पगेुको पाईन्छ।  
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भाग ९ 
अधिकारको प्रचलन सम्बन्िमा 
कानून र व्यििारमा देस्खएका 
समतया र समािानको उपाय 

 

 

 

 

 

 

 

 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.177 

 

 

९. अधिकारको प्रचलन सम्बन्िमा कानून र व्यििारमा देस्खएका समतया र 
समािानको उपाय 

समतया 
महिला, हिपन्न, असिाय र अर्ि व्यस्ििरुको अधिकार सम्बन्िमा प्रचधलत 

कानूनमा भए गररएका कानूनी व्यितथािरु सम्बस्न्ित कानूनले समेटेको ममा भािना र 

उदे्दश्य अनरुुप प्रभािकारी रुपमा व्यििारमा लाग ु गने सम्बन्िमा केिी समतयािरु 

देस्खएका छन।् उदािरणतिरुप केिी समतयािरुको चचाा तल गररएको छ। जसको 

समािान िा धनराकरणको लाधग आिश्यक संयन्त्र, हिधि र प्रकृया धनिाारण िनु ुजरुरी 

छ। 

• घरेल ु हिंसा सम्बन्िी कसूर अपरािको पीधितलाई तत्काल संरक्षण ददन आिश्यक 

देखेमा अदालतले उजरुीको अस्न्तम धनणाय नभए सम्मको लाधग पीधितको नाममा 

धनम्न बमोस्जमको अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर् ददन सक्ने व्यितथा गरेको छ । 

क) पीधितलाई धनज बसी आएको घरमा बसोिास गना ददन, खान लाउन ददन, कुटहपट 

नगना तथा स्र्ष्ट र सभ्य व्यििार गना। 

ख) पीधितलाई र्ारीररक िा मानधसक चोट पगेुको भएमा उस्चत उपचार गराउन िा 

उपचारका लाधग उपयिु रकम ददन। 

ग) पीिक र पीधितलाई अलग अलग बतने व्यितथा गना तथा त्यसरी अलग ितदा 

पीधितको भरण पोषणको लाधग आिश्यक व्यितथा गना  
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घ) गाली बेइज्जती गने, िम्की ददने िा असभ्य व्यििार गने काम 

नगना÷नगराउन।घरेल ुहिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा  

तर उपयुाि अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर् सम्बन्िी व्यितथा पीिकको 

सियोगात्मक भािनाको अभािमा र आदेर् कायाान्ियन र अनगुमन गने प्रष्ट 

व्यितथाको अभािमा समसु्चत एिं प्रभािकारी रुपमा लाग ुिनु ुसकेको भन ेपाइदैन। 

• घरेल ुहिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ को दफा ६ मा प्रारस्म्भक छानहिनबाट 

पीधितलाई तत्काल संरक्षण ददन आिश्यक देस्खएमा अदालतले अस्न्तम धनणाय 

नभएसम्मको लाधग अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर् ददन सक्ने व्यितथा गररएको 

छ। तर प्रारस्म्भक छानहिन अदालत आफैले गने िा कसले गने, कहिले गने? 

संरक्षणात्मक आदेर्को माग गनुा पने नपने? सम्बन्िमा ऐनको व्यितथा मौन 

छ। 

• घरेल ु हिंसा सम्बन्िी मदु्दा िेना र्रुु तिमा छुटै्ट  Fast Track Court  गठन गने 

सम्बन्िमा सिोच्च अदालतबाट धमधत २०६६।४।२८ मा धनदेर्नात्मक आदेर् 

भए ताहपन सो अनरुुप Fast Track Court  गठन भएको छैन, जसले गदाा मदु्दाको 

स्र्घ्र कारिािी िनु नसकेको अितथा हिद्यमान रिेको छ। 

• कधतपय समदुाय िा समाजमा घरेल ुहिंसाको कायालाई अपराि नमान्न ेसामास्जक 

मान्यता/संतकार रिेबाट पीधितको उजरुी परेपधछ पधन पीिकलाई ल्याएर सम्झाई 

बझुाईसम्म गरी िा सामान्य िप्काएर छोड्न ेप्रिधृत रिेबाट पीधित महिलाले उजरु 

गना नै हिचहकचाउने िा उजरु  नै नगरी पीिा सिेर बतन ु पने स्तथत रिेको 

पाइन्छ 
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• गंधभर प्रकृधतका घरेल ुहिंसाका मदु्दामा पधन पीिकलाई थनुामा राखी कारिािी गने 

व्यितथा नभएकोले उजरुी पिात पीिकको अनसु्चत दभाि र प्रभािको कारण 

पीधितिरु पीिकको पक्षपोषण िनुेगरी अदालतमा उपस्तथत (Hostile)िनु,े मदु्दा 

हफताा धलने, जिरजतती मेलधमलाप गने जतता अभ्यासिरु पधन रिेको पाईन्छ। 

• घरेल ुहिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ बमोस्जम तथापन गनुा पने सेिा कोष र 

सेिा केन्र सिै स्जल्लािरुमा तथापना नएको कारणले सो ऐन अनसुारको सेिा 

सहुििा पीधितले प्रभािकारी रुपमा प्राप्त गना नसकेको। 

• मानि िेचहिखन तथा ओसार पसार (धनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २६ 

बमोस्जम मानि िेच हिखन तथा ओसारपसार सम्बन्िी मदु्दाको उजरु कताा, पीधित 

र साक्षीलाई धनजकै अनरुोिमा प्रिरी कायाालयले मदु्दाको कारिािीको धसलधसलामा 

अड्डा अदालत आउुँदा जाुँदा सरुक्षा ददन,े धनस्ित अिधि सम्म प्रिरी सरुक्षामा राख् न े

र पनुरातथापना केन्रमा राख् नै पने जतता व्यितथािरु आधथाक, सामास्जक एिं 

व्यस्िगत दिाि÷प्रभािका कारण पीधित िा साक्षी तियंको असयोगको कारण 

व्यििारमा पूणारुमा लाग ुभएको अितथा देस्खदैन। 

• मानि िेचहिखन तथा ओसार पसार (धनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १३(१) 

मा पीधितलाई र्ारीररक िा मानधसक उपचार गराउन, सामास्जक रुपमा 

पनुतथाापना गना र पाररिाररक पनुधमालन गराउनको लाधग नेपाल सरकारले 

आिश्यकता अनसुार पनुतथाापना केन्र तथापना गने छ भन्ने व्यितथा भए अनसुार 

सहुििाजनक रुपमा उपलब्ि िनु सक्ने गरी पयााप्त÷आिश्यक संख्यामा पनुतथाापना 
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केन्रको व्यितथा नभएको कारण उि ऐनमा भएको सहुििा सबै पीधितलाई 

उपलब्ि िनु नसकेको अितथा रिेको छ। 

• बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा ४२ बमोस्जम कुनै कसूरको 

अधभयोग लाधग मदु्दाको तिहककात िा पपुाक्षको धनधमत्त प्रचधलत कानून बमोस्जम 

थनुामा बतनपुने बालक, प्रचधलत कानून बमोस्जम कैदको सजाय पाएकोमा सो 

बमोस्जम कैदमा जान ुपने बालक, लागू औषिको कुलतमा लागेको बालक, बाब ु

आमा िा घर पररिारबाट भागी हिड्न ेगरेको बालक र अनैधतक िा अिाञ्छनीय 

कृयाकलापमा संलग्न व्यस्ििरुसंग िा धनजिरुको कृयाकलापसंग कुनै प्रकारको 

संलग्न रिेको बालकलाई बाल सिुार गिृमा राख् नपुने गरी भएको कानूनी 

प्राििान लाग ु गना पयााप्त संख्यामा बालसिुार गिृ नभएको िुुँदा िउि कानून 

व्यििारमा कायाान्ियन गना कदठनाई रिेको। 

• प्रचधलत कानून बमोस्जम कैदको सजाय भएको बालकलाई बालसिुार गिृमा 

राख् न ुपने गरी बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा ४२ (२)(ख) मा 

व्यितथा भएको र सिोच्च अदालतबाटसमेत सोिी अनरुुप बालसिुार गिृमा राख्न ु

पने गरी फैसला भै रिेको पाईन्छ। सो व्यितथा बमोस्जम बालसिुार गिृमा 

पठाइएको बालबाधलका बालसिुार गिृमा रिेकै अितथामा ियतक भयो भने के 

गने? बाल सिुार गिृमा रिन ेगरी धनस्ित गररएको अिधिभर सिुार गिृमा नै रिन े

िा साबालक भएपधछ बाुँकी रिेको कैदको अििी भिुान गना कारागार पठाउने? 

भन्न ेसम्बन्िमा हििायीकी प्रिन्ि मौन रिेको छ। 
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• बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा ५५ मा बालबाधलका िादी िा 

प्रधतिादी भएको मदु्दाको र्रुु कारिािी र हकनारा गने अधिकार बाल अदालतलाई 

िनु ेगरी मदु्दा सनु्न ेअधिकार र कायाहिधि सम्बन्िमा हिरे्ष व्यितथा गने उल्लेख 

भए तापधन व्यििारमा सो उद्देश्य सफलरुपमा कायाान्ियन िनु सकेको पाईदैन। 

• यातना सम्बन्िी क्षधतपूधता ऐन, २०५३ को दफा ७ मा यातना ददने कायामा 

संलग्न सरकारी कमाचारीलाई स्जल्ला अदालतले प्रचधलत कानून बमोस्जम 

हिभागीय कारिािी गना सम्बस्न्ित धनकायलाई आदेर् ददन सक्ने व्यितथा गरे 

तापधन अदालतबाट भएको त्यस प्रकारको आदेर् कायाान्ियन गना सम्बस्न्ित 

धनकायको तत्परता भन ेसन्तोषजनक पाइदैन। 

 

• कमैया श्रम (धनषिे गने) सम्बन्िी ऐन, २०५८ को दफा ३ मा यो ऐन प्रारम्भ 

िुुँदा कमैया श्रधमकको रुपमा काम गरेको व्यस्ि ऐन लाग ु भएपधछ कमैया 

श्रधमकबाट तितः मिु िनु े व्यितथा गरे अनरुुप मिु कमैया श्रधमकिरुको 

पनुतथाापनाको लाधग आिास, स्र्क्षा, रोजगारमूलक ताधलम एिं आय आजान 

सम्बन्िी व्यिसाय आददको प्रभािकारी व्यितथापनको अभाि िदुा मिु कमैया 

सम्बन्िी समतया हिद्यमान रिेको।  

 
• पीधित महिला, बालबाधलका, दधलतसमेतका उजरुीिरु सम्बस्न्ित धनकायमा दताा 

गने क्रममा त्यतता धनकायिरुबाट उस्चत सम्बोिन निुुँदा धनजिरुको अधिकार 

बिालीमा समतया देस्खएको भन्ने गनुासो रिेको पाइएको।  
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• प्रथाजन्य हिंसा (जततो छाउपिी प्रथा उन्मलुन गने िा यततो प्रथालाई दण्िधनय 

बनाउने सम्बन्िमा आश्यक कानूनको अभाि रिेको। 

समस्या समािानका उपाययिरु 

• महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमिरुलाई आधथाक तथा सामास्जक रुपमा सक्षम 

बनाउन ुपने, 

• अधिकारको के्षत्रमा काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संतथािरुको काम 

कारिािीिरुलाई समन्ियात्मक रुपमा अगािी बढाउन ुपने, 

• संहििान तथा प्रचधलत ऐन कानूनिरुमा महिला, हिपन्न, असिाय र असक्षम 

समेतको अधिकारिरुको बारेमा धनजिरुलाई हिरे्ष अधभयानको साथ सचेधतकरण 

कायाक्रम सञ् चालन गनुा पने, 

•  महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षम समेतको अधिकारिरुको बारेमा 

कताव्यिालािरुलाई (सरकारी कमाचारी) हिरे्ष अधभयानका साथ अन्तहक्रया गने, 

• महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमिरुलाई आधथाक, सामास्जक तथा राजनीधतक 

रुपमा सक्षम बनाउन ुपने, 

• अधिकारको के्षत्रमा काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संतथािरुको काम 

कारिािीिरुलाई समन्ियात्मक रुपमा अगािी बढाउन ुपने, 

• पयााप्त सख्यामा बाल सिुार गिृिरुको तथापना गनुा पने, 

• बालबाधलका सम्बन्िी कसूर अपरािमा बालबाधलकालाई बालसिुार गिृमा 

पठाउने उद्देश्य नै भहिश्यमा बालबाधलकाको समाजमा पनुसाथापन िनु सकोस 

भन्न े नै रिेको िुुँदा सािालक भएपधछ कारागार पठाइएमा पहिले बाल सिुार 
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गिृमा पठाइएको व्यितथापधन साथाक निनु सक्ने िुंदा बाुँकी रिेको कैदको 

अििी पधन सिुार गिृमानै रिन ेव्यितथा िनु ुपने, 

• बालबाधलका सम्बन्िी ऐनले राखेको उद्दशे्य अनरुुप बालबाधलका िादी िा 

प्रधतिादी  भएको मदु्दाको सनुिुाईको धनस्म्त छुटै्ट बाल अदालत तथापना गने 

सम्बन्िमा अग्रसर िनुपने 

• अदालतबाट भएका आदेर् तथा फैसलाको धसघ्र कायाान्ियनको लाधग सम्बस्न्ित 

धनकायिरुले धसघ्रता ददन ुपने, 

• मिु कमैया श्रधमकिरुको पनुतथाापनाको लाधग आिास, स्र्क्षा, रोजगारमूलक 

ताधलम एिं आय आजान सम्बन्िी काम कारिािीिरुलाई प्रभािकारी रुपमा 

कायाान्ियन गनुा पने, 

• घरेल ु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोस्जम जारी भएको 

अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर् कायाान्ियन र अनगुमनको व्यितथा प्रष्ट िनु ुपने 

र आदेर् उल्लंघनको कायालाई अपराि घोहषत गरी किा सजाय िनुे व्यितथा 

गररन ुपने, 

• घरेल ु हिंसा सम्बन्िी अपरािलाई गम्भीर अपराि र सािारण अपराि गरी २ 

िटा सूचीमा समािेर् गने र गम्भीर प्रकृधतको अपराि र सािारण अपरािको 

सम्बन्िमा अलग अलग कायाहिधि अपनाउन ुउपयिु िनुे, 

• पनुतथाापना केन्रािरुलाई प्रत्येक स्जल्लामा एउटा रिन ेगरी व्यितथा गनुा पने र 

सोलाई आधथाक तथा भौधतक रुपले सक्षम बनाउन ुपने 
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भाग १० 

धनष्कषा र सझुाि 
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१० धनष्कषा र सझुाि 

प्रत्येक व्यस्िको आिारभतू मानि अधिकारको संरक्षण, सम्िर्द्ान, सम्मान तथा 
प्रिर्द्ानको सधुनस्ितता गनुा नै राज्यको प्रमखु दाहयत्ि िनुे िुुँदा केिी हिरे्ष अितथामा 
रिेका व्यस्ििरुको िकमा राज्य हिरे्षरुपले संिेदनर्ील िनु ुआिश्यक िनु्छ। िाम्रो 
संहििानले सामास्जक िा सांतकृधतक दृहष्टले हपछधिएका महिला, दधलत, आददिार्ी, 
आददिासी जनताती, मिेर्ी, थारु, मसु्िम, उत्पीधित िगा, हपछिा िगा, अल्पसंख्यक, 
धसमान्तकृत, हकर्ान, श्रधमक, यिुा, बालबाधलका, ज्येष्ठ नागररक, लैंधगक तथा यौधनक 
अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यस्ि, गभााितथाका व्यस्ि, अर्ि र असिाय, 
हपछधिएको के्षत्र र आधथाक रुपले हिपन्न खस आया लगायतका नागररकको संरक्षण, 
सर्स्िकरण िा हिकासका लाधग कानून बमोस्जम हिरे्ष व्यितथा गना सहकन े
मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाईन्छ। 

 महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षम समेतको अधिकार सम्बन्िमा िाम्रा हिधभन् न 
कानूनिरुमा तपष्ट एिं हकटानी व्यितथा गररएको छ। िाम्रा कानूनमा भए गरेका 
व्यितथािरुले मानि अधिकार सम्बन्िी हिधभन्न अन्तरााहिय मिासस्न्ि, अनिुन्ि तथा 
इच्छाधिन आलेखिरुमा उल्लेख गररएका मान्यतालाई अंधगकार गररएको छ। कानूनको 
धनमााणद्वारा अधिकारको सधुनस्ितता गनुा एउटा पाटो िो भन े सम्बस्न्ित कानूनको 
प्रभािकारी कायाान्ियन अको मित्िपूणा पक्ष िो। कानूनलाई प्रभािकारी रुपमा 
कायाान्ियन गने हिधभन्न प्रकारका योजना तथा कायायोजनािरु तयार गरेर लागू गररन ु
पने सन्दभामा महिला, हिपन्न, असिाय र असक्षम व्यस्ििरुको न्यायमा पिुुँच िहृर्द् गने 
प्रयोजनको लाधग के कतता कायाक्रमिरु संचालन गररएका छन? त्यतता कायाक्रमिरुको 
प्रभािकारीता कततो रिेको छ? कानून कायाान्यनको धसधलसलामा के कतता बािा 
अिचनिरु देखा परेका छन? न्यायमा पिुुँच अधभिहृर्द् गना कुन कुन के्षत्रमा के कतता 
सिुारिरुको आिश्यकता छ? भैरिेको कानूनी व्यितथाको पनुरािलोकन जरुरी छ 
छैन? कानूद्वारा प्रदान गररएको अधिकारको प्रत्याभधूतको धनधमत्त प्रर्ासकीय िा 
व्यितथापकीय पक्ष तथा न्यायीक प्रकृयामा समेत सदुृिीकरण एिं सिुारको 
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आिश्यकता छ छैन? आदद हिषयमा हििेचना िनु ु जरुरी छ यस  सम्बन्िमा िाम्रा 
केिी कानूनिरुमा र केिी व्यितथापकीय एिं न्यायीक प्रकृयामा पररमाजान र सिुार 
गररन ुपने अितथा रिेकोले धनम्न बमोस्जमको सझुाि प्रतततु गररएको छः 

सझुािः 

(१) कानून सिैले जानेको िनु ु पछा र कानूनको अज्ञानता क्षम्य निनु े भन्न े
धसर्द्ान्त रिेको छ। तर िाम्रो सन्दभामा महिला, हिपन्न, असिाय र असक्षम 
िगािरुमा धसधमत मात्रामा मात्र कानूनको ज्ञान राख् ने व्यस्ििरु रिेको पाईन्छ। 
अधिकांर्लाई आफूसंग सम्बस्न्ित कानूनको पधन ज्ञान नरिेको अितथा हिद्यमान 
रिेको छ। लस्क्षत बगालाईनै सम्बस्न्ित कानूनको ज्ञान छैन भन े त्यततो 
कानूनको उपादेयता िा प्रधतफल सकारात्मक िनु सक्दैन। कुन कानूनले के 
कतता अधिकार ददएको छ? उजरुी गना किाुँ जानै? कहिले जाने? कसरी जान?े 
कधत र्लु्क लाग्ने? कानूनी सेिा पाउन ेिा नपाउने? के कततो कानूनी उपचार 
पाईन्छ िा पाइदैन? भन् ने सम्बन्िमा कानूनी ज्ञानको अभािमा कधतपय 
अितथामा पीधितले उपचार पाउन नसकी न्यायको पिुुँच भन्दा टाढा नै रिन ुपने 
स्तथधत रिेको समेत पाईन्छ। तसथा सम्बस्न्ित िगामा कानूनको व्यितथा बारे 
ज्ञान, सूचना र जनचेतना जागरण गराउनको लाधग चेतनामूलक कायाक्रमिरु 
सरकारी तथा गैर सरकारीततरबाट संचालन गररन ुपदाछ। 

(२) कानून कायान्ियन गने अधिकारीिरुलाई पधन महिला, हिपन् न, असिाय र 
असक्षम व्यस्ििरुको सम्बन्िमा बनेका नयाुँ नयाुँ कानूनिरुको सम्बन्िमा 
जानकारी गराउनसमेतका लाधग पनुतााजगी ताधलमिरु (Refresher Training)  
सञ् चालन गनुा उपयिु िनु्छ। 

(३)  परुातनिादी सोच, व्यििार र मान्यताको कारण छुिाछुत, छाउपिी तथा 
बोक्सा बोक्सीको आरोप जतता हिभेदजन्य व्यििार उन्मूलन गना र सो सम्बन्िी 
कानून कायाान्ियन गना चनुौधतपूणा रिेको िुुँदा समास्जक जागरण सम्बन्िमा पधन 
सरकारीततरबाट कायाक्रम संचालन गररन ुपदाछ। 
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(४)  महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षम व्यस्ििरुको कमजोर आधथाक अितथाका 
कारण पधन न्यायमा पिुुँच कमजोर रिेको देस्खंदा त्यतता िगािरुको आधथाक 
अितथा सिल गराउनको लाधग राज्यको तफा बाट हिरे्ष पिल गनुा पदाछ। 

(५)  अधिकारको के्षत्रमा कायारत सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संतथािरुको 
काम कारिािीलाई समन्ियात्मक तथा एहककृत रुपमा अगािी बढाउन ुपदाछ। 

(६) घरेल ु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६ मा पीधितलाई 
तत्काल संरक्षण ददन आिश्यक देखेमा अदालतले उजरुीको अस्न्तम धनणाय नभए 
सम्मको लाधग पीधितको नाममा अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर् ददन सक्न े
व्यितथा गररएको छ। तर उि अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर् पूणारुपमा 
कायाान्ियन िनु नसकी धनश्प्रभािी प्राय रिेको अनभुि गररएको छ। साथै 
पीधितले अन्तररम संरक्षणात्मक देर्को माग गनुा पने नपनेमा पधन दद्वहििाजनक 
स्तथधत रिेको पाईएको छ। अतः अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर्को प्रभािकारी 
कायाान्ियनको लाधग धनम्न बमोस्जमको कानूनी व्यितथा िनु ुआिश्यक छः  

(क)  पीधितले आफूलाई तत्काल संरक्षणको आिश्यकता छ भनी अन्तररम 
संरक्षणात्मक आदेर्को माग गनुा पने। 

(ख) अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर्को कायाान्ियन र अनगुमन सम्बन्िमा 
कानूमानै तपष्ट व्यितथा गनुा पने। 

(ग)  अन्तररम संरक्षणात्मक आदेर्को उलंघनको कायालाई अपराि घोहषत 
गने र दण्िनीय बनाउने गरी कानूनी व्यितथा िनु ुपने। 

(७) घरेल ुहिंसा सम्बन्िी अपरािलाई गम्भीर प्रकृधतको अपराि र सािारण अपराि 
गरी २ (दईु) िटा सूचीमा िधगाकरण गने र गम्भीर प्रकृधतको अपराि र 
सािारण अपरािको सम्बन्िमा अलग अलग कायाहिधि अपनाउने गरी कानूनी 
व्यितथा गनुा पने। 
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(८) घरेल ुहिंसा सम्बन्िी मदु्दा िेना र्रुु तिमा छुटै्ट Fast Track Court को व्यितथा 
निदुा मदु्दाको कारिािीमा हिलम्ि भै न्यायमा पिुुँचको उर्द्ेश्य प्राधप्तमा िािा 
पगु्ने भएकोले र्रुु तिमा छुटै्ट Fast Track Court को व्यितथा  िनु ुपने। 

(९) घरेल ु हिंसा लगायतका महिला हिरुर्द् िनुे अपरािको हिरुर्द्मा गररन े
कारिािीको सिस्जकरणको लाधग सम्पका  हिन्दकुो रुपमा काम गने “महिला 
संरक्षण अधिकृत” को कानूनमा व्यितथा भए बमोस्जम प्रत्येक स्जल्लामा छुटै्ट 
“महिला संरक्षण अधिकृत” को व्यितथा गरी सो बारे तथानीय ततरमा पयााप्त 
जानकारी गराउन सकेमा पीधित महिलाको न्यायमा पिुुँच बहृर्द् िनु सक्न ेिुुँदा 
यस सम्बन्िी व्यितथा यथास्र्घ्र कायाान्ियन िनु जरुरी छ। 

(१०)  घरेल ुहिंसा द्वारा पीधित महिलाको सियोगको लाधग “सेिा कोष” र “सेिा 
केन्र” तथापना गनुा पने कानूनी व्यितथा अनरुुप सिै स्जल्लामा घरेल ुहिंसा (कसूर 
र सजाय) धनयम, २०६७ को धनयम १० बमोस्जमको मापदण्ि अनसुारको सेिा 
केन्रको तथापना गररन ुपने। 

(११)  मानि िेचहिखन तथा ओसारपसार (धनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा 
१३(१) मा व्यितथा भए बमोस्जम पीधितलाई र्ारीररक िा मानधसक उपचार 
गराउन, सामास्जक रुपमा पनुतथाापना गना र पाररिाररक पनुधमालन गराउनको लाधग 
पयााप्त र आिश्यक संख्यामा “पनुतथाापना केन्र” को व्यितथा िनु ुपने। 

(१२)  बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा ४२ (ख) मा प्रचधलत 
कानून बमोस्जम कैदको सजाय भएको बालक लाई बाल सिुार गिृमा राख्न ु पने 
व्यितथा बमोस्जम बाल सिुार गिृमा पठाइएको बालबाधलका बालसिुार गिृमा 
रिेकै अितथामा ियतक भयो भने के गने? बाल सिुार गिृमा रिने गरी तोहकएको 
अििीभर सिुार गिृमा नै राख्न?े िा साबालक भए पधछ िाुँकी रिेको कैदको  
अििी भिुान गना कारागार पठाउने? भन्न ेसम्बन्िमा हििायीकी प्रिन्ि मौन रिेको 
पाईएकोले सो सम्बन्िमा कानूनमानै तपष्ट व्यितथा िनु पदाछ।  
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(१३)  बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा ५५ बमोस्जम  
बालबाधलका िादी िा प्रधतिादी भएको मदु्दाको र्रुु कारिािी र हकनारा गने 
अधिकार बाल अदालतलाई िनु ेव्यितथा गररए अनरुुप बाल अदालत गठन गररन ु
पने। 

(१४)  बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०४८ को दफा ४२ बमोस्जम पर्र याप्त बाल 
सिुार गिृको तथापना निदुा सोिी दफामा उल्लेख भए बमोस्जम थनुा िा कैदमा 
बतनपुने बालबाधलकालाई बालसिुार गिृमा नभै प्रिरी हिरासत िा कारागारमा 
राख् नपुने बाध्यता िुंदा पर्र याप्त संख्यामा बालसिुार गिृको तथापना गनुा पने। 

(१५)  मिु कमैया श्रधमकिरुको पनुतथाापनाको लाधग आिास, स्र्क्षा, 
रोजगारमूलक ताधलम एिं आय आजान सम्बन्िी काम कारिािीिरुलाई प्रभािकारी 
रुपमा कायाान्ियन गनुा पने। 

(१६)  अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुको सिज न्यायमा पिुुँचको लाधग अदालतका 
भिनिरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाईन ुपने। 

(१७)  अपिरण तथा र्रीर बन्िक, घरेल ु हिंसा सम्बन्िी, जबरजतती करणी, 
मानि िेचहिखन तथा ओसारपसार लगायतका मदु्दािरु धनरन्तर सनुिुाई गरी 
कारिािी हकनार गररने व्यितथा भए बमोस्जम त्यस प्रकृधतका मदु्दािरुलाई यधत 
ददनधभत्र धछन् न ुपने गरी समयाििी तोहकन ुपने। 

(१८)  छाउपिी जततो प्रथाजन्य हिंसालाई सम्िोिन गनाको लाधग िाल धनदेस्र्का 
जारी भएको छ तर उि धनदेस्र्कालेमात्र छाउपिी जततो जटील समतयालाई 
सम्िोिन गना नसक्न ेिुुँदा यस सम्बन्िमा छुटै्ट कानूनको धनमााण िनु ुपने। 

(१९)  आधथाक रुपले हिपन् न व्यस्िको िकमा अदालतबाट िैतधनक कानून 
व्यिसायी राख् न ेसहुििा प्रदान गररए तापधन  िैतधनक कानून व्यिसायीले थनुाको 
मदु्दामा मात्र बढी ध्यान केन्रीत गनुा पने भएकोले धमहिला आददको मदु्दामा 
प्रधतधनधित्ि िनु नसकेको यथाथा रिेबाट सोको  धनराकरण सम्बन्िमा आिश्क 
व्यितथा िनु ुपने। 

  



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.191 

 

 

सन्दभा सामग्री 
 

(१) मानि अधिकारको हिश् िव्यापी घोषणा, १९४८ 

(२) दासत्ि मिासस्न्ि, १९२६ 

(३) सबै प्रकारका जातीय भेदभाि उन्मूलन गनेसम्बन्िी अन्तरााहिय मिासस्न्ि, १९६५ 

(४) नागररक तथा राजनीधतक अधिकार सम्बन्िी अन्तरााहिय अनिुन्ि, १९६६ 

(५) आधथाक, सामास्जक तथा सातकृधतक अधिकार सम्बन्िी अन्तरााहिय अनबुन्ि, 
१९६६ 

(६) महिला हिरुर्द् िनुे सिै प्रकारको भेदभाभ उन्मलुनसम्बन्िी मिासस्न्ि, १९७९ 

(७) अपाङ्गता भएका व्यस्ििरुको अधिकारसम्बन्िी मिासस्न्ि, २००६ 

(८) बाल अधिकारसम्बन्िी मिासस्न्ि, १९८९ 

(१०)  नेपालको संहििान 

(११) तेह्रौ योगना ( आधथाक िषा २०७०/७१-२०७२/७३) 

(१२) सिोच्च अदातलको िाहषाक प्रधतिेदन (२०७०/०७१) 

(१३) न्यायपाधलकाको तेस्रो पञ्चिषीय रणनीधतक योजना (२०७१/७२-०७५/७६) 

(१४) न्यायमा पिुुँच आयोगको िाहषाक कायायोजना २०७२/०७३ 

(१५) सिोच्च अदालतबाट प्रकास्र्त हिधभन्न िषाका नेपाल कानून पधत्रकािरु 

(१६) हिद्यालयका स्र्क्षकिरुका लाधग मानि अधिकार श्रोत-पसु्ततका, राहिय मानि 
अधिकार आयोग, िररिरभिन लधलतपरु, नेपाल 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.192 

 

(१७) सरुक्षाकमीिरुका लाधग मानि अधिकार स्रोत-पसु्ततका, राहिय मानि अधिकार 
आयोग, िररिरभिन लधलतपरु, नेपाल 

(१८) दधलतसम्बन्िी कानूनी प्राििानिरुको संगालो, राहिय दधलत आयोग, कानून, 
मानि अधिकार तथा अन्तरााहिय क्षेत्र 

(१९) मानि अधिकार प्रश् नउत्तर संगालो, २०७१ राहिय मानि अधिकार आयोग, 
िररिरभिन लधलतपरु, नेपाल 

(२०) घरेल ुहिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

(२१) मानि बेचधबखन तथा ओसारपसार (धनयन्त्रण) ऐन, २०६४ 

(२२) गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ 

(२३) धनजामती सेिा ऐन, २०४९ 

(२४) तथानीय तिायत्त र्ासन ऐन, २०५५ 

(२५) स्र्क्षा धनयमािली, २०५९ 

(२६) एकल महिला सरुक्षा कोष (सञ् चालन) धनयमािल, २०७० 

(२७) मलुकुी ऐन, २०२० 

(२८) बालबाधलकासम्बन्िी ऐन, २०४८ 

(२९) तथानीय तिायत्त र्ासन ऐन, २०५५ 

(३०)  बाल श्रम (धनषिे र धनयधमत गने) ऐन, २०५६ 

(३१) बाल न्याय सम्बन्िी कायाहििी धनयमािली, २०६४ 

(३२) जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यस्िगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ 



महिला, हिपन् न, असिाय र असक्षमसमेतको अधिकार सम्बन्िी स्रोत पसु्ततका                पेज नं.193 

 

(३३) आमाको दिुलाई प्रधततथापन गने बतत ु(धबक्री हितरण धनयन्त्रण) ऐन, २०४९ 

(३४) आपतकाधलन बाल उर्द्ार कोष (सञ् चालन) धनयमािली, २०६७ 

(३५) गाली बेईजती ऐन, २०१६ 

(३६) तथानीय तिायत्त र्ासन ऐन, २०५५ 

(३७) स्र्क्षा धनयमािली, २०५९ 

(३८) नागररक अधिकार ऐन, २०१२ 

(३९)  छापाखाना र प्रकार्न सम्बन्िी ऐन, २०४८ 

(४०) चलस्चत्र धनमााण, प्रदर्ान तथा हितरण ऐन,२०२६ 

(४१) मिेन्र संतकृत हिस्श् ििद्यालय ऐन, २०४३ 

(४२) जातीय भेदभाि तथा छुिाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ 

(४३) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ 

(४४) स्र्क्षा धनयमािली, २०५९ 

(४५) ज्येष्ठ नागररक ऐन, २०६८ 

(४६) तथानीय तिायत्त र्ासन ऐन, २०५५ 

(४७) श्रम ऐन, २०४८ 

(४८) कमैया श्रम (धनषषे गने) सम्बन्िी ऐन, २०५८ 

(४९) बैदेस्र्क रोजगार ऐन, २०६४ 


