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समावेशिताको कसीमा अदालती सरंचना र फैसला 

रक्ाराम हररजन

पषृ्ठभूशम
नेपालमा भएका प्रत्ेक राजनीशतक आनदोलन समावेशितासँग जोशिएको छ । ती राजनीशतक 
आनदोलनमा नेपाली राज्मा सबै खाले जनताको समावेशिताको माग भएको पाइनछ । राज् 
व्वस्ा नै पररवत्तन गनने गरी २००७ सालमा भएको राजनीशतक आनदोलनको अशिपशछ 
जनताका अनेक तह र तपकाले समावेशिताको माग गरेको इशतहास छ । न्ाँ-न्ाँ राज् 
व्वस्ाले राजनीशतक आनदोलनका मागलाई समबोधन गन्त असफल भएको शवगत पशन छ । 

नेपाली राज्लाई समावेिी बनाउन सकारातमक उपा्को अवधारणालाई कानूनी 
रूपमा नागररक अशधकार ऐन, २०१२ को दफा ५(क) ले पशन केही हदसमम सवीकार 
गरेको श््ो, जसमा “स्ती जाशत, बालक वग्त र कुनै अनुननत वग्त नागररकका लाशग शविेष 
व्वस्ा गनने” भनी उललेख गररएको श््ो । सात दिकअशि समावेिीकरणको मुद्ा उठेको 
बेला त्सलाई समबोधन गन्त शविेष व्वस्ा गनने कानूनी रूपरेखा बनाइएको श््ो । 
त्सले शवभेदलाई न्ून गन्त केही सह्ोग गरेको भए पशन समावेिीकरणको सवाललाई 
खासै समबोधन गन्त सकेन । 

नेपालको इशतहासमा ्स बीचको अवशधमा समावेिीकरणको सवाल उठ्दै नउठेको 
होइन । २०६२–२०६३ सालको जनआनदोलनपशछ राज्मा समानुपाशतक समावेिीकरणको 
सवाल जोितोिले उठ्न ्ालेको हो । २०६४ सालमा भएको मधेस शवद्ोहको प्रमुख मुद्ा 
नै संिी्ता र समावेशिता रहेको श््ो । त्सअशि भएको दि वषने सिस्त द्वनद्वको एक 
प्रमुख शवष् समावेिी राज्को पररकलपना रहेको श््ो ।

एघार
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समानता शसद्ानत वा लक्् हो भने समावेशिता प्रशरि्ा र समानुपाशतक प्रशतशनशधतवको 
माध्म हो (तामाङ २०६५ : ११२) । समानुपाशतक प्रशतशनशधतव माफ्त त समावेिी प्रशरि्ा 
अँगालने र समानताको लक््मा पुगने काम नेपालका लाशग आकािको फल जसतै हुँद ै
आएको छ । असमावेिी नेपाली राज् भने लामो सम्देशख सांकेशतक समावेशिताको 
हदसमम मातै् अभ्ास गन्त त्ार देशखँदै आएको छ । पाँच दिक अशि राजा महेनद्को 
िासन कालमा एकाध व्शतिलाई शिपेर सरकारमा लैजाने अभ्ास गररएको श््ो । ्सरी 
एक-दुई जनालाई मनत्ी पररषद् मा सहभागी गनने सांकेशतक समावेशिताको चलन हालसमम 
पशन जारी छ । ्ो जनताको अशधकारको रूपमा नभई द्ा वा आिीवा्तद सवरूप गररएको 
समावेिीकरण श््ो । आरक्ण वा समग्र रूपमा समावेशिताको प्रावधान समानताको 
अशधकार हो, कसैले शदने दान होइन । ्सले सामाशजक न्ा्को नैशतक अवधारणाको 
मूलभूत शसद्ानत प्रदान गछ्त  (गुरु सन् २०१६) । राज्मा सबै नेपालीको प्रशतशनशधतवका 
लाशग समानुपाशतक समावेिीकरणको मुद्ा उठेको धेरै वष्त शबशतसकदा पशन एकल जाती् 
प्रभुतव छ । आशदवासी जनजाशत र दशलत समुदा्का नेता र शवज्ञहरू अकसर के कुरा 
दोहो¥्ाएर भनछन् भने सन् १७६९ मा नेपालको प्रादेशिक एकीकरण भएदेशख नै शहनद ू
पुरुष, खस नेपाली भाषी, पहािी ब्ाह्मण-क्त्ीहरूका लाशग “अिोशषत आरक्ण” का्म 
रशहआएको छ (दाहाल २०६३ : ३८) । 

शवश्वमा सामाशजक न्ा् र लैंशगक समानता शवष्मा बृहत् बहस त्ा छलफल हुँद ै
आएको छ । सं्ुति राष्ट्र संिद्वारा जारी मानवअशधकार समबनधी शवश्वव्ापी िोषणापत् 
सन् १९४८ त्ा नागररक त्ा राजनीशतक अशधकार समबनधी अनुबनध सन् १९६६ ले 
समेत समावेिी राज्को अवधारणाको शवकासमा ्ोगदान पु¥्ाएको छ । ्सरी शवश्वमा 
समावेशिताको सवाल शनरनतर उठ्दै आएको अवस्ामा नेपालमा भएका शवशभनन संिष्तका 
कारण समावेशिताको सवालले औपचाररकता प्राप्त गरेको हो । नेपाल सरकार र नेकपा 
(माओवादी) बीच भएको शवसतृत िाशनत सम्झौता,1 नेपाल सरकार र मधेिी जनअशधकार 
फोरमबीच भएको २२ बुँदे सम्झौता,2 र नेपाल सरकार र सं्ुति लोकताशनत्क मधेिी 

1 नेपाल सरकार र ने.क.पा. माओवादीबीच मंशसर ५, २०६३ मा भएको शवसतृत िाशनत 
सम्झौता, www.peace.gov.np/uploads/files/14_Gov.pdf मा उपलबध; माि ३, २०७५ 
मा हेररएको ।

2 नेपाल सरकार र मधेिी जनअशधकार फोरम नेपालबीच भदझौ १३, २०६४ मा भएको सम्झौता, 
www.peace.gov.np/uploads/files/mopr-4.pdf मा उपलबध; माि ३, २०७५ मा हेररएको ।
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मोचा्तबीच भएको सम्झौता3 लगा्तका सहमशत र सम्झौता समानुपाशतक समावेिीका 
समबनधमा गररएका महत्वपूण्त पहल श्ए ।

शनजामती सेवा ऐन २०४९ मा साउन २३, २०६४ मा संिोधन भई कम्तचारी भना्त 
प्रशरि्ामा समानुपाशतक समावेिीको शसद्ानतलाई अवलमबन गररएपशछ समावेिीकरणको 
व्ावहाररक का्ा्तनव्न िुरू भ्ो । ्सअशि नेपालको अनतररम संशवधान २०६३ मा 
राज्का हरेक शनका्मा आश््तक र सामाशजक रूपमा शवपनन त्ा सीमानतकृत समुदा्को 
समानुपाशतक समावेिी गराउन भनी मझौशलक हकको रूपमा सुशनशचित गन्त खोशज्ो । 
समानताको अशधकारलाई समबोधन गन्त राजनीशतक दलहरूका दसतावेजमा “समावेिी राज् 
संरचनाको शनमा्तण,” “समानुपाशतक प्रशतशनशधतव,” “भेदभावको अनत्” आशद िबदावली 
प्र्ोग भए । संशवधानसभाबाि असोज ३, २०७२ मा जारी नेपालको संशवधानलाई फागुन 
१६, २०७२ मा संिोधन गरी समानुपाशतक समावेिीलाई मझौशलक हकमा समावेि गरर्ो । 
नेपालको संशवधान जारी भएपशछ कररब साढे दईु िताबदी लामो शहनद,ू कश्त उचच जाती् 
सामनती, राजतनत्ातमक, केनद्ीकृत र एकातमक राज् सत्ाका अविेष भतकने र संिी्ता, 
गणतनत्, लोकतनत्, समानुपाशतक समावेिीकरण र धम्तशनरपेक्ताका आधार शनमा्तण हुने 
रिम जारी छ (शकसान सन् २०१७) । 

वासतवमा सकारातमक शवभेद नीशतका प्रावधान ्सता माध्म हुन् जसले राशष्ट्र् 
कलपना र त्ोभनदा पर नागररक-नागररकबीच समबनध बढाइशदनछ, जसलाई राष्ट्र भशननछ 
(ग्ालेनिर सन् २०१६ : ३१) । नेपालको संशवधानको प्रसतावनामै बहुजाती्, बहुभाशषक, 
बहुधाशम्तक, बहुसांसकृशतक त्ा भझौगोशलक शवशवधता्ुति शविेषतालाई आतमसात् गददै 
आश ््तक समानता, समृशद् र सामाशजक न्ा् सुशनशचित गन्त समानुपाशतक समावेिी र 
सहभाशगता मलूक शसद्ानतका आधारमा समता मलूक समाजको शनमा्तण गनने संकलप गररएको 
छ । संशवधानमा आश ््तक, सामाशजक वा िैशक्क दृशटिले पछाशि परेका मशहला, दशलत, 
आशदवासी जनजाशत, मधेसी, ्ारू, मुशसलम, शपछिा वग्त, अलपसंख्क, सीमानतकृत, 
अपांगता भएका व्शति, लैंशगक त्ा ्झौशनक अलपसंख्क, शकसान, श्रशमक, उतपीशित 
वा शपछशिएको क्ेत्का नागररक त्ा आश््तक रूपले शवपनन खस आ ््तलाई समानुपाशतक 
समावेिी शसद्ानतका आधारमा राज्का शनका्मा सहभाशगता गराउने भनी नेपालको 
संशवधान २०७२ ले मझौशलक हकको रूपमा सुशनशचित गरेको छ । ्स अशिको नेपालको 

3 नेपाल सरकार र सं्ुति लोकताशनत्क मधेिी मोचा्तबीच फागुन १६, २०६४ मा भएको 
सम्झौता, www.peace.gov.np/uploads/files/mopr-7.pdf मा उपलबध; माि ३, २०७५ 
मा हेररएको ।
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अनतररम संशवधान २०६३ ले समेत राज्को सबै शनका्मा समानुपाशतक समावेिीको 
हक सुशनशचित गरेको श््ो ।

शविमबना, नेपालको संशवधान २०७२ पचिात् नेपाली राज्मा सशद्झौदँेशख वच्तसव 
का्म गरेको समुदा्लाई सबैभनदा बढी शसि शदने गरी कानून बनाइ्ो । समानुपाशतक 
समावेिीकरणको शसद्ानतलाई चुनझौती शदँदै संिी् र प्रदेि संसदको शनवा्तचन प्रणाली 
समावेिी शसद्ानतको मम्त र भावनालाई कुशलचइ्ो (हररजन सन् २०१७) । शनवा्तचन समबनधी 
कानूनमा राज्मा सशद्झौदँेशख एकछत् प्रभुतव का्म गददै आएका खस-आ ््त समुदा्लाई 
पशन समानुपाशतक शनवा्तचन प्रणालीतफ्त  पशन सबैभनदा बढी ३१ प्रशतित आरक्णको कानूनी 
प्रबनध गरर्ो, जुन सकारातमक शवभेद र आरक्णको मूल मम्तलाई शनसतेज गनने प्रपञच हो । 
्स शवष्लाई ्ुरोशप्न ्ुशन्नको शनवा्तचन समबनधी प्रशतवेदनमा समेत उठाइएको छ ।

राज्मा एकछत् प्रभुतव का्म गददै आएको समुदा्लाई राज् र राजनीशतक के्त्मा 
मातै् एकाशधकार गन्त सहज बनाइएको होइन, राज्का न्ा्, सुरक्ा र प्रिासनमा पशन 
वच्तसव का्म गनने वातावरण जारी राशखएको छ । खास गरी सेना र न्ा्ाल्का उचच 
पदाशधकारी हुन एउिै नश्ल, जाशत, जात र ्र मात्ै ्ोग् हुने अभ्ासमा सुधार गनने संकेत 
समेत देशखएको छैन । ती सबै संस्ामा स्ाशपत हुन मशहला, दशलत, मधेसी, जनजाशत सबै 
अ्ोग् नै छन् भनने हो भने पशन उनीहरूलाई ्ोग्, दक् र सक्म बनाउने दाश्तव पशन 
राज्कै हो । ्सरी समानुपाशतक समावेिी र सहभाशगता मूलक शसद्ानतका आधारमा समता 
मूलक समाजको शनमा्तण गनने संवैधाशनक संकलपलाई पूरै ओ्ेलमा पाररएको अवस्ामा 
समावेिी कोणबाि शसंगो राज्को पुनससंरचना अपेशक्त हुनछ । राज्को पुनससंरचना गनने हो 
भने नेपालको न्ाश्क संरचनामा समावेशिता एक प्रमुख मुद्ा हो ।

नेपालको न्ाश्क सरंचनामा समावेशिता 
नेपालमा २००९ सालमा प्रधान न्ा्ाल्को स्ापना र न्ा्पाशलकाको शवसतार भ्ो । 
्सै रिममा २०१५ सालमा सववोचच अदालत स्ाशपत भ्ो । नेपालको संशवधान, २०७२ ले 
पशन सवतनत्, शनष्पक् र सक्म न्ा्पाशलकाको व्वस्ा गरेको छ । ्हाँको न्ा्पाशलका 
भने एकाध प्रभुतविाली िासक समुदा् बाहेक अरू सबै समुदा्बाि “सवतनत्” रहेको छ, 
जसले गदा्त ्सले शदने न्ा्को शनष्पक्ता र न्ा्ाधीिहरूकै क्मताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

२०७३/७४ सालमा समपनन तीन ओिै तहको शनवा्तचन पचिात् नेपाल संिी् संरचनाको 
अभ्ासमा गएको छ, तर न्ा्पाशलका शनतानत एकातमक प्रणालीमा आधाररत रहेको 
छ । सववोचच, उचच र शजलला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्वस्ा छ । न्ाँ 
संशवधानले तीन तहको अदालत बाहेक सववोचच अदालत अनतग्तत संवैधाशनक इजलासको 
पररकलपना गरेको छ, जसले संवैधाशनक त्ा कानूनी शवष्को शववादमा मातै् सुनुवाइ 
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गददै आएको छ । संवैधाशनक इजलास बाहेक प्रदेि तहका अदालतलाई उचच अदालतको 
नामकरणले मात् संिी् अदालत हुन सकदैन (ज्ञवाली २०७४) । नेपाल सरकारको भदझौ 
२९, २०७३ को शनण्त् अनुसार सात ओिा उचच अदालत र ११ ओिा उचच अदालतका 
इजलास स्ापना गररएको श््ो ।

नेपालको न्ा्ाल्मा २०७३ सालमा पशहलो पिक समानुपाशतक समावेिी शसद्ानतको 
आधारमा न्ा्ाधीि शन्ुशति गनने कानूनी व्वस्ा ल्ाइएको श््ो । न्ा् पररषद् ऐन, 
२०७३ त्ा न्ा् सेवा आ्ोग ऐन, २०७३ मा शजलला, उचच वा सववोचच अदालतमा 
न्ा्ाधीि शन्ुति गदा्त न्ा् पररषद्ले संशवधानको अधीनमा रही समानुपाशतक समावेिी 
शसद्ानत बमोशजम न्ा्ाधीि शन्ुशति गनु्तपनने बाध्ातमक कानूनी व्वस्ा छ । संशवधानमा 
राज्का सबै शनका्मा समानुपाशतक समावेिी सहभाशगताको अशधकारलाई मझौशलक हकमा 
राशखएको छ । तर न्ा् प्रिासनसँग समबशनधत कानूनको तजु्तमा गनने रिममा न्ा्ाल्मा 
पशन समानुपाशतक समावेिी शसद्ानतको अवलमबन गनु्तपनने अिान शदएका सांसद् माश् 
न्ा्ाल् नै बबा्तद पानने आरोप लगाइ्ो ।4

राशष्ट्र् ्ोजना आ्ोगले साव्तजशनक गरेको चझौधझौ ँ्ोजना (आश््तक वष्त २०७३/७४ 
देशख २०७५/७६) को आधारपत्मा िासकी् सुधार अनतग्तत न्ा् व्वस्ालाई समेत 
समावेि गररएको छ । सो आधारपत्मा न्ा् प्रिासनलाई शछिो, छररतो, सव्तसुलभ, 
मीतव््ी, शनष्पक्, प्रभावकारी र जनउत्रदा्ी बनाउने उद्ेश् राशखएको छ । र, सबैका 
लाशग न्ा् सुशनशचित गन्त न्ा्मा सहज पहुँच का्म गरी नागररकको शजउ, धन, समानता 
र सवतनत्ताको संरक्ण गरी कानूनको िासन, मझौशलक हक र मानवअशधकारको संरक्ण र 
प्रवद््तन त्ा सामाशजक न्ा्को माध्मबाि राशष्ट्र् जीवनमा सबै क्ेत्मा न्ा्पूण्त व्वस्ा 
का्म गनने उद्ेश् पशन राशखएको छ (न्ा्मा पहुँच आ्ोग २०७३) ।

हुन त शनजामती सेवामा आरक्ण प्रणालीको अनुसरणले मशहला, जनजाशत, मधेसी, 
दशलतको अनुपातमा रिमिः वृशद् हुँदैछ । त्सको तुलनामा सेना, प्रहरी, अदालत 
लगा्तका राज्का शनका्मा आरक्ण प्रणालीको अनुसरण नगररनाले जाती् शवशवधताको 
्लक देशखँदैन । न्ा्ाल्मा सशद्झौ ँ देशखको असमावेशिता अशहले पशन का्म छ । 
न्ा्ाल्लाई सुधानु्तपनने न्ा् पररषद्ले न्ा्ाल्शभत्, खास गरी न्ा्ाधीि शन्ुशतिका 
समबनधमा, समावेशिता बहस र छलफलको शवष् समेत भएको छैन । न्ा् पररषद ्मा सत्ा 
र शवपक्ी दलका राजनीशतक त्ा शनजी सवा ््त हावी भएको कुरा २०७० सालमा शजलला 
न्ा्ाधीि, २०७२ सालमा उचच अदालतमा ८० जना न्ा्ाधीि लगा्त राजनीशतक 

4 प्रशतशनशध सभाका एक सदस्सँग माि ५, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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कोिाको आधारमा पशछलला न्ा्ाधीि शन्ुशतिले छरपसि पाररसकेको छ ।5 उचच 
अदालतको शन्ुशति समबनधमा सववोचच अदालतमा पाँच ओिा मुद्ा समेत परेका श्ए ।

्सतो अवस्ामा समावेशिताको शवष्मा अदालतमा परेका ररि शनवेदनमा 
न्ा्ाधीिहरूबाि सकारातमक त्ा नकारातमक व्ाख्ा भएको पाइनछ । ्सबारे केही 
न्ा्ाधीिले सकारातमक रूपमा फैसला गरेका छन् भने केही न्ा्ाधीिले समावेिीको 
मुद्ालाई प्रशतकूल असर पनने गरी आदेि शदएको देशखनछ । सामान्तः न्ा्ाधीिले गनने 
फैसला र शनण्त्मा शतनका सामाशजक, आश ््तक, सांसकृशतक र पाररवाररक पररवेि र 
पृष्ठभूशमले प्रभाव पारेको हुनछ । शवशभनन सीमानतकृत समुदा्, दशलत, मशहला, मधेसी, 
जनजाशतले भोगने गरेका छुवाछूत, शवभेद वा बशहष्करणको अनुभूशत तत् तत् समुदा्लाई 
मातै् हुनछ । अन् समुदा्को व्शतिले अनुमान गन्त सकछ, तर अनुभूशत भने गन्त सकदैन, 
चाहे ती न्ा्ाधीि हुन् ्ा वशकल । त्सैले न्ा्ाल्मा समानुपाशतक समावेिीको 
शसद्ानतलाई अंगीकार गनु्त अपररहा ््त रहेको हो (्ा सन् २०१६) । 

नेपालमा सकारातमक शवभेदको नीशत र का ््तरिमको का्ा्तनव्नमा न्ा्ाल्को 
महत्वपूण्त भूशमका हुनछ । ्ो उपचारको अकवो तह हो जहाँ न्ा्को नीशत ्सको उद्ेश्सँग 
तादातम् राखदछ । वशञचत समुदा्बाि आएका उममेदवारलाई समान प्रा्शमकता शदइ्ो 
भने ्ो प्रभावकारी हुनछ । सा्ै ्ो तहमा मानवी् शनष्पक्ताको अव्वको परीक्ण 
हुनछ (गुरु सन् २०१६) । समावेशिताको शवष्मा अदालत वा न्ा्ाल्ले के-कसतो 
आदेि, फैसला, शनदनेिन, रा् वा प्रशतशरि्ा जनाउँदै आएका छन् ? त्सको जरो खोतलन 
न्ा्ाधीिहरूका दृशटिकोण, प्रशतशरि्ा त्ा व्वहारलाई समेत शवशे्लषण गनु्त आवश्क छ ।

्स ््त, समावेशिताको सवालमा संवैधाशनक त्ा कानूनी प्रावधान, का्ा्तनव्न प्रशरि्ा 
र त्सको न्ाश्क पुनरावलोकन समेतको अध््नको खाँचो महसुस गररएको छ । ्ो 
अध््न शविेष गरी समावेिी प्रावधानको सकारातमक व्ाख्ा, सोको का्ा्तनव्नको 
शवष्मा न्ाश्क जाँचमा देशखने प्रशरि्ागत कशठनाइ, र अशधकारी त्ा न्ा्ाधीिको 
दृशटिकोणमा आधाररत रहेको छ । 

्हाँ सववोचच अदालतले फैसला र शनण्त् गरेका २५ ओिाभनदा बढी मुद्ा अध््न र 
शवशे्लषण गनने जमकवो गररएको छ । प्रा्शमक स्ोतमा खास गरी फैसला त्ा शनण्त् भएका 
मदु्ाको फाइल अध््न र मखु् सचूनादाता सँगको अनतवा्तता्तलाई सचूनाको आधार बनाइएको 
छ । ती मुद्ाका शनवेदक, अशधवतिा त्ा संलगन केही न्ा्ाधीि सँगको कुराकानीलाई 
आधार मानेर न्ाश्क जाँच, न्ाश्क दृशटिकोण त्ा पुनरावलोकनको शवशे्लषण गनने प्र्तन 
गररएको छ । सा्ै, समावेिी समबनधी मदु्ाका फाइल कागजपत्, संशवधान, कानून, प्रसताशवत 
कानून, अध््न प्रशतवेदन त्ा लेख-आलेखलाई शद्वती् स्ोतको रूपमा प्र्ोग गररएको छ ।

5 पूव्त न्ा्ाधीिहरूसँग माि ५, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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्स अध््नमा समावेि गररएका मुद्ा अदालतबाि फैसला त्ा अशनतम आदेि भई 
का्ा्तनव्न भइसकेका मुद्ा हुन् । ्सले अदालतको दृशटिकोणलाई केलाउन सहज हुने 
शवश्वास गररएको छ । समावेिीको सवालमा नेपालको न्ा्ाल् कशतसमम प्रगशतिील 
रहेको छ भनने कुरा शवशे्लषण गररएको छ । ती फैसला त्ा शनण्त्लाई आतमसात् गददै 
समावेिी शसद्ानत, त्सको मम्त र भावनासँग जोिेर शवशे्लषण गररएको छ । 

अदालतले मुद्ाको रोहमा गरेको फैसला-आदेिलाई राज् र नागररक सबैले माननै 
पछ्त , ्सले कानूनी राज् स्ापनामा सह्ोग गछ्त  । अदालतको आदेि माननु सबैको 
कत्तव् पशन हो । त्सैले ्ो अध््नमा अदालत वा न्ा्ाल्प्रशत जनआस्ा शबगानने 
कुनै आि् राशखएको छैन । समावेिी समबनधी संवैधाशनक प्रावधान, कानून र मुद्ामा 
न्ा्ाल्को पुनरावलोकन, बु्ाइ, आदेि, फैसला, शनदनेिन, रा् वा प्रशतशरि्ाबारे पत्ा 
लगाउनु ्ो लेखको मुख् उद्ेश् हो ।

्सअशि अदालतको फैसला त्ा शनण्त्मा आधाररत रहेर नेपालका अदालतद्वारा 
मशहला सितिीकरणको शनशमत् तजु्तमा गररएका शविेष उपा्को संवैधाशनक दृशटिबाि न्ाश्क 
परीक्ण गररएको श््ो (मलल सन् २००३) । नेपाल सरकार शवरुद् अशधवतिा राधेश्ाम 
पराजुलीको ररि (ररि नं. ३६९२) अनुसार “नेपालका अदालतहरूद्वारा मशहलाहरूको 
सितिीकरणको शनशमत् तजु्तमा गररएको शविेष उपा्हरूको संवैधाशनक दृशटिबाि न्ाश्क 
परीक्ण गररएको छ, र ्स प्रकारका प्र्ासहरूलाई सह्ोग पु¥्ाएको छ” (मलल सन ्
२००३ : ३५) । ्स लेखमा भने अदालतले गरेको समावेिीको कानूनका प्रावधानलाई 
न्ाश्क परीक्ण त्ा न्ाश्क दृशटिकोणलाई प्रसतुत गन्त खोशजएको छ ।

समावेशिता र जाती् राजनीशत 
नेपालमा सिकमा लगाइने नारा र पािटी त्ा राज्का आचरणमा ठूलो शभननता छ । सिकमा 
समावेशिताको नारा लगाउने दल र शतनले हाँकने राज् नै समावेिी छैनन् । राजनीशतक 
दलहरूका चुनावी िोषणापत् व्वहारमा लागू भएका छैनन् । चाहे नेपाल कम्ुशनसि पािटी 
(नेकपा) होस् ्ा अन् राशष्ट्र् राजनीशतक दल, ती आफै पशन समावेिी छैनन् (पासवान 
सन् २०१७) । नेकपा, नेपाली काँगे्रस, राशष्ट्र् जनता पािटी (राजपा) नेपाल, र संिी् 
समाजवादी फोरम, नेपालको केनद्ी् सशमशतमा १० प्रशतितभनदा बढी मशहला छैनन् ।

राजनीशतक दलहरूकै अगुवाइमा जनआनदोलन भएपशछ २०६३ सालमा शवसततृ िाशनत 
सम्झौता पचिात् कानूनी रूपमा समावेिी प्रणाली लागू भएको हो । शनजामती सेवा ऐनमा 
संिोधन भई समानुपाशतक समावेिी शसद्ानतको आधारमा शन्ुशति प्रशरि्ा अवलमबन 
गरर्ो । हाल शनजामती सेवा, न्ा् सेवा, सेना, प्रहरी, सिस्त प्रहरी, त्ा शवद्ाल्-
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शवश्वशवद्ाल् लगा्त सरकारी-अध्तसरकारी सबै शनका्मा समानुपाशतक समावेिीको 
प्रणाली अवलमबन गररएको छ ।

शनजामती सेवामा समावेिी नीशत लागू पचिात् कररब २० हजार कम्तचारी शन्ुति भए, 
जसमध्े कररब सात हजार कम्तचारी समावेिी कोिा अनतग्तत छाशनएका छन् । शनजामती 
सेवाको संरचनामा कररब ८५ प्रशतित कम्तचारी पुरुष छन् भने मशहला कम्तचारी १५ 
प्रशतित मात्ै । उनीहरूमा ५६ प्रशतित ब्ाह्मण, १४ प्रशतित क्त्ी, पाँच प्रशतित दशलत 
त्ा आठ प्रशतित मधेसी र १५ प्रशतित जनजाशत लगा्त अन् जाशत समूहका छन ्
(्ि्त एला्नस २०७५) ।

नेपाली सेनामा २.३ प्रशतित मधेसी र ५.२ प्रशतित ्ारू छन् । सेनामा मगर, गुरुङ, 
तामाङ, शकराँती-शलमबू त्ा मधेसी समुदा्मा आधाररत बिाशल्नमा कूल सेनाको ४.२ 
प्रशतित मात्ै छन् । ८७ प्रशतित प्रमुख शजलला अशधकारी पहािी ब्ाह्मण त्ा क्त्ी छन् । 
अन् क्ेत्मा जसतै सञचार माध्ममा पशन प्रा्ः ब्ाह्मण-क्त्ीकै नेतृतव छ (्ि्त एला्नस 
२०७५) । सरकारी सतरमा पे्रस काउशनसल, गोरखापत् संस्ान, नेपाल िेशलशभजन, रेशि्ो 
नेपाल र रासस जसता शनका्मा मधेसी प्रशतशनशधतव र पहुँच अशत न्ून छ (चनद्शकिोर 
२०६४) । सबै जसो पत्पशत्का र सञचार गहृका समपादकमा एकल जाती् पुरुष वच्तसव छ ।

न्ा् पररषद् सशचवाल्को वाशष्तक प्रशतवेदन २०७४/०७५ अनुसार सववोचच, उचच र 
शजललामा जममा ३९४ न्ा्ाधीि का ््तरत श्ए ।6 उनीहरूमध्े १४ जना, अ्ा्तत् ३.५५ 
प्रशतित, मशहला न्ा्ाधीि छन् भने २०७२/०७३ मा २.८९ प्रशतित मशहला न्ा्ाधीि 
श्ए । ८८.५७ प्रशतितभनदा बढी पहािी ब्ाह्मण-क्त्ी छन् । उति प्रशतवेदन अनुसार समग्र 
दशलत समुदा्बाि दुई जना न्ा्ाधीि, अ्ा्तत् ०.५१ प्रशतितको मात्ै उपशस्शत छ । 
आशदवासी जनजाशतबाि एक जना मशहला सशहत ६.६ प्रशतित, जसमा नेवारको मात्ै ३ 
प्रशतित उपशस्त छ । मधेसी ३ प्रशतित, ्ारू ०.५० प्रशतित र मुशसलम १.१ प्रशतित 
न्ा्ाधीि छन् । नेपालमा ४.५ प्रशतित जनसंख्ा आगेिेको मधेसी दशलत समुदा्बाि 
नेपालको न्ाश्क इशतहासमा कुनै न्ा्ाधीि बनेको भेशिँदैन । सो प्रशतवेदन अनुसार 
मधेसी, दशलत, मुशसलम र ्ारू समुदा् लगा्तका शपछशिएको समुदा्बाि एक जना पशन 
मशहला न्ा्ाधीि छैनन् भने जनजाशत समुदा्को मशहला न्ा्ाधीि नगण् मात्ै छ । 

सन् २०१३ मा प्रकाशित राशष्ट्र् न्ाश्क प्रशतष्ठानको एउिा प्रशतवेदन (नेिनल 
जुशिशस्ल एकेिेमी सन् २०१३) ले नेपालका अदालतमा शजलला न्ा्ाधीिमा न्ा् 
सेवाबाि ८९.६ प्रशतितभनदा बढी ब्ाह्मण-क्त्ी समुदा्बाि आउने गरेको देखाएको छ । 
न्ाश्क के्त्का ४,९०८ कम्तचारीमा जातको आधारमा ७७.६ प्रशतित ब्ाह्मण-क्त्ी, 
धाशम्तक आस्ाको आधारमा ९८.३ प्रशतित शहनदू र लैंशगक आधारमा ८६.१ प्रशतित 

6 न्ा् पररषद ्र न्ा् सेवा आ्ोगको वाशष्तक प्रशतवेदन २०७४/७५ बाि शवशे्लषण गररएको ।
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पुरुषको वच्तसव छ । न्ा्ाधीिमा ८७.१ प्रशतित, राजपत्-अंशकत अशधकृतमा ८७.६ 
प्रशतित, राजपत्-अनंशकत कम्तचारीमा ८२.१ प्रशतित, र अन् कम्तचारीमा ६६.६ प्रशतित 
ब्ाह्मण-क्त्ीको जाती् प्रभुतव छ । जनजाशत समूहबाि कुल न्ा्ाधीिमा ९.३ प्रशतित, 
राजपत्-अंशकत अशधकृतमा ९.३ प्रशतित, राजपत्-अनंशकत कम्तचारीमा ११.२ प्रशतित 
र अन् कम्तचारीमा २१.३ प्रशतित छन् । न्ा्पाशलकामा जनजाशत दोस्ो स्ानमा छन्, 
तर त्सको तुलनामा ब्ाह्मण-क्त्ी पाँच गुणाभनदा बढी छन् । अन् समूहको प्रशतशनशधतव 
नगण् छ । ब्ाह्मण-क्त्ी बाहेकका समूहको प्रशतशनशधतव तललो सतरमा बढ्दैछ, जसलाई 
सरकारको समावेिी नीशतको उपलशबधको रूपमा शलन सशकनछ । तर अशहले पशन मशहला, 
मधेसी, जनजाशत, दशलतको ्ोग्ता नै नपुगेको अ ््त लागने व्वहार गनने शसलशसला शनरनतर 
छ (हररजन सन् २०१७) ।

संशवधानले आश््तक, सामाशजक वा िैशक्क दृशटिले पछाशि परेका मशहला, दशलत, 
आशदवासी-जनजाशत, मधेसी, ्ारू, मुशसलम, शपछिा वग्त, अलपसंख्क, सीमानतकृत, 
अपांगता भएका व्शति, शपछशिएको के्त्का नागररक त्ा आश ््तक रूपले शवपनन खस-
आ ््तलाई समानुपाशतक समावेिी शसद्ानतका आधारमा राज्का शनका्मा सहभाशगताको 
सुशनशचितता गरेको छ । शवद्मान शनजामती सेवा, प्रहरी, सेना, शिक्क सेवा, न्ा् सेवा, 
शवशभनन संस्ान, शनवा्तचन, शनगम, शवश्वशवद्ाल्का कम्तचारी शन्ुशतिका शन्म त्ा अन् 
सरकारी त्ा साव्तजशनक शनका्सँग समबशनधत काननूमा समानपुाशतक समावेिीको आधारमा 
कम्तचारी शन्शुति गनने प्रावधान छन् । प्राशवशधक शिक्ा, खास गरी सवास्थ् शिक्ा, अध््नको 
लाशग छात्वशृत्मा समेत शवद्ा्टीको भना्त प्रशरि्ामा समावेिी गनने समबनधी व्वस्ा छ । 

ती कानूनी प्रावधान व्वहारमा लागू भएको देशखँदैन । अतः कानून लागू नभएको 
वा उति कानून बमोशजम आफूले सेवा-सुशवधा वा आरक्ण प्राप्त गन्त नसकेको दाबी गददै 
नागररकहरू अदालतको ढोकासमम ढकढक्ाउन पुगेका हुनछन् । अदालतको असाधारण 
क्ेत्ाशधकार अनतग्तत उचच त्ा सववोचच अदालतमा समावेिी शवष्मा ररि शनवेदन दता्त 
गररएको छ । अदालतमा समावेिी शवष्को ररि शनवेदनमा शवशभनन शवष् समावेि 
भएको देशखनछ । त्समा आरशक्त कोिामा गैर-समुदा्को व्शतिको शन्ुशति गररएका र 
आरशक्त कोिामै खुला उममेदवारबाि पदपूशत्त गररएका त्ा पदपूशत्त गदा्त समावेिी प्रशरि्ा 
अवलमबन नगररएका मुद्ा छन् । 

मुद्ाको ऐनामा समावेशिता
्स अध््नमा समावेि गररएका २५ ओिा मुद्ामा ३७ जना शनवेदक छन् । उनीहरूमा 
पाँच जना मशहलाको सहभाशगता छ । शनवेदकमध्े दशलत तीन, मुशसलम दुई, मधेसी १३, 
खस-आ ््त सात, जनजाशत एक, र मधेसी ब्ाह्मण-क्त्ी ११ जना छन् ।
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समबद् मुद्ामा एकल, सं्ुति, शविेष र संवैधाशनक इजलासबाि फैसला भएका ररि 
शनवेदन रहेका छन् । समग्रमा ्ी मुद्ामा फैसला शदने न्ा्ाधीिहरूको जाशतगत शववरण 
हेदा्त सबैभनदा बढी खस-आ ््त ब्ाह्मण-क्त्ी नै देशखनछन् । एउिै न्ा्ाधीि एकभनदा बढी 
मुद्ामा समेत संलगन श्ए । तर एक न्ा्ाधीि जशत ओिा मुद्ामा संलगन भए पशन एक 
जना मातै् गशनएको छ । ्सरी हेदा्त न्ा्ाधीिमध्े १९ जना ब्ाह्मण-क्त्ी, तीन जना 
जनजाशत, दुई मधेसी ब्ाह्मण-क्त्ी, दुई जना मधेसी का्स्, तीन जना मधेसी र एक 
जना मुशसलम रहेका छन् । ती मुद्ाको शनणा्त्क भूशमकामा ठूलो संख्ा रहेको दशलत र 
्ारूको सहभाशगता छैन । हुन त पूरै न्ा्ाल्मा उचच अदालतको न्ा्ाधीि पदमा दुई 
जना मातै् पहािी समुदा्का दशलत रहेका छन् (न्ा् पररषद् सशचवाल् २०७५) भने 
जनगणना २०६८ मा ४.४ प्रशतित जनसंख्ा ओगिेका मधेसी दशलत समुदा्बाि एक 
जना पशन न्ा्ाधीि छैनन् ।

समावेिी र सहभाशगताको शवष्मा सववोचच अदालतले महत्वपूण्त आदेि र फैसला 
गददै आएको छ, तर ्सता आदेि वा फैसलामा एकरूपता छैन । फरक-फरक इजलासले 
समावेशितालाई फरक-फरक शहसाबले व्ाख्ा गरेका छन् । सववोचच अदालतले समानुपाशतक 
समावेशिताको शसद्ानतलाई अनुपालन गराउने सनदभ्तमा कुनै-कुनै अशत नै महत्वपूण्त नशजर 
स्ाशपत गरेको छ । कशतप् फैसलाले समानुपाशतकतालाई तोिमरोि गनने सरकारी रवै्ालाई 
बल पु¥्ाएको छ (्ि्त एला्नस २०७५) । इजलासमा बसने न्ा्ाधीिहरूको पाररवाररक, 
सामाशजक, आश ््तक वा सांसकृशतक पषृ्ठभूशमले उनीहरूले गनने फैसला र शनण्त्मा समेत असर 
गरेको हुनछ । सोही अनुसार नै समावेिी मुद्ामा फैसला त्ा व्ाख्ा भएको देशखनछ । 
खास गरी समावेशिताका शवष्मा अदालतको ढोकामा पुगेपशछ कम्तचारी, अशधवतिा त्ा 
न्ा्ाधीिले त्सलाई औशचत्हीन बनाउने प्र्ास गरेको देशखनछ (हररजन सन् २०१९) ।

न्ाश्क पुनरावलोकन र अदालत
न्ाश्क पुनरावलोकन उचचतम न्ा्ाल्लाई प्रदान गररएको ्सतो अशधकार हो 
जसले का ््तपाशलका एवं शवधाश्काद्वारा गररएको गैरसंवैधाशनक त्ा गैरकानूनी का ््त वा 
अशतरिमणमा रोक लगाइ संशवधानको रक्ा गछ्त  भनने मान्ता छ । नेपालमा “व्वस्ाशपका 
संसद् ले बनाएको कानून र का ््तपाशलकाले गरेका शनण्त्को सववोचच अदालतले न्ाश्क 
पुनरावलोकन माफ्त त संवैधाशनक परीक्ण गन्त सकने” व्ाख्ा समेत गरेको छ (ने.का.प. 
२०६७) । ्सलाई पररभाशषत गददै सववोचच अदालतले अकवो मुद्ामा भनेको छ, “न्ाश्क 
पुनरावलोकनको अशधकार भनेको न्ा्पाशलकाको अनतशन्तशहत अशधकार हो । न्ाश्क 
पुनरावलोकनको अशधकारशबना संशवधानवाद, कानूनको िासन, सीशमत सरकार, िशति 
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पृ्कीकरण र शन्नत्ण एवं सनतुलनका आधारभूत मान्ताहरू जीवनत बनन सकदैन”  
(ने.का.प. २०६९क) ।

संशवधानको व्ाख्ा-शवशे्लषण गनने अशधकार न्ा्पाशलकालाई मात्ै शदइएको हुनछ । 
न्ाश्क सशरि्ता अनतग्तत न्ा्पाशलकाले शवधाश्का त्ा का ््तपाशलकाको शनण्त् त्ा 
काम कारबाहीको संवैधाशनकताको परीक्ण वा जाँचको लाशग न्ाश्क समीक्ाको 
अवधारणाको प्र्ोग गनने गछ्त  । न्ाश्क सशरि्ताले सीशमत पररशधशभत् रही मुद्ाको 
कारबाही शकनाराको का ््तभनदा माश् उठेर समुदा् त्ा नागररकको शहतमा आदेि गनने 
का ््त गछ्त  । नेपालको सववोचच अदालतले शवशभनन सम्मा गरेको न्ाश्क सशरि्ताको 
उदाहरण हेन्त सशकनछ । पूव्त प्रधानन्ा्ाधीि अनुपराज िमा्तले एउिा मुद्ामा भनेका छन्, 
“न्ाश्क पुनरावलोकनको अशधकारको स्ोत भनेको सव्ं संशवधान नै हुने हुँदा त्स 
अशधकार अनतग्तत संशवधानको न्ाश्क परीक्ण हुने नभई कानूनको संवैधाशनकता परीक्ण 
गररने हुनछ” (ने.का.प. २०६५) । 

“न्ाश्क पुनरावलोकनको शसद्ानत अनतग्तत कुनै पशन कानूनको संवैधाशनकता परीक्ण 
गदा्त त्स कानूनले कानूनी व्वस्ामा पारेको प्रभाव, त्सको अभावमा उतपनन हुन सकने 
कानूनी ररतिताको शस्शत, त्स कानूनले समेिेको क्ेत् र त्सको प्राशवशधक पक् समेतको 
समग्र मूल्ांकन गनु्तपनने” (ने.का.प. २०६६) कुरा सममाशनत अदालतले सवीकार गरेको छ ।

नेपालको न्ा्पाशलकाले न्ाश्क समीक्ा वा पुनरावलोकनको जीवनत उदाहरण 
स्ाशपत गरेको छ, जसले सरकारको सवेचछाचाररतालाई शन्नत्ण गनु्तको सा्ै कानूनी 
राज्को स्ापनामा महत्वपूण्त भूशमका खेलेको छ । “संवैधाशनक सववोचचता र नागररक 
हकको संरक्कको रूपमा मझौशलक हकको शवरुद् हुने जुनसुकै प्रकारका िशति, अशधकारको 
सवेचछाचारी र मनोमानी का ््तलाई न्ाश्क पुनरावलोकनद्वारा रोशकने” (ने.का.प. २०७१क) 
भनने शसद्ानत सववोचच अदालतले प्रशतपादन गरेको छ । त्सै गरी, अकवो मुद्ामा सववोचच 
अदालतले व्ाख्ा गरेको छ, “शसफाररस गनने शनका्ले आफनो बुशद्मत्ा र सद् शववेक 
वसतुगत रूपमा प्र्ोग गरेको छ भनने कुरा गररएको शनण्त् व्होरा र शनण्त् प्रशरि्ाबाि 
पशन देशखनुपद्तछ । अन््ा बुशद्मत्ा प्र्ोग गरेको भनने कुराको आिमा सवेचछाचाररताले 
प्रश्र् पाउने खतरा रहनछ । सवेचछाचाररतालाई अदालतले मान्ता शदन हुँदैन, त्समा 
शन्नत्ण का्म गनु्त वाञछनी् हुनछ । ्ो नै न्ाश्क का ््तको धम्त पशन हो, मम्त पशन हो” 
(ने.का.प. २०७३क) । ्सरी अदालतले न्ाश्क पुनरावलोकनको मध्मबाि राज्का 
सवेचछाचारी शनण्त्, काम कारबाहीलाई शन्नत्ण गछ्त  ।

नेपालको संशवधानको प्रसतावनामा सवतनत्, शनष्पक् र सक्म न्ा्पाशलका र कानूनी 
राज्को अवधारणालाई आतमसात् गररएको छ । ्सले नेपालको न्ा् समबनधी अशधकार 
्ो संशवधान, अन् कानून र न्ा्का मान् शसद्ानत बमोशजम अदालत त्ा न्ाश्क 
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शनका्बाि प्र्ोग गररने व्वस्ा गरेका छ । मझौशलक हकमा बनदेज लगाइएको, कुनै 
कारणले कानून संशवधानसँग बाश्एको शवष्, तीन तहको कानून बाश्एको शवष्मा 
पुनरावलोकन गनने अशधकार सववोचच अदालत अनतग्ततका संवैधाशनक इजलासमा रहेको 
छ । सो बाहेक संशवधान र कानूनको व्ाख्ा गनने त्ा कानूनी शसद्ानतको प्रशतपादन गनने, 
का ््तपाशलकी् का ््तको पुनरावलोकन गनने अशनतम अशधकार सववोचच अदालतमा शनशहत 
छ । त्सै गरी संशवधानद्वारा प्रदत् मझौशलक हकको प्रचलन, साव्तजशनक सरोकारको शवष् 
लगा्त कुनै कानूनी प्रश्नको शनरुपणका गन्त त्ा न्ाश्क उपचार प्रदान गन्त सकने अशधकार 
उचच अदालतलाई समेत प्रदान गररएको छ ।7 

अतः न्ाश्क पुनरावलोकन जनताका मझौशलक मानवअशधकारको रक्ा र संवैधाशनक 
सववोचचताको सुशनशचितताका लाशग न्ा्पाशलकाले प्र्ोग गनने असाधारण अशधकार हो । 
्सले न्ाश्क पुनरावलोकनको माध्मबाि संशवधानद्वारा प्रदत् जनताका हक-अशधकारको 
संरक्ण गछ्त  । ्स अध््नमा समावेि गररएको समावेिी शवष्मा पशन न्ा्ाल्ले 
न्ाश्क पुनरावलोकन गददै आएको छ । शतनै न्ाश्क पुनरावलोकनको रोहमा भएका 
फैसलालाई ्स अध््नको मुख् स्ोतको रूपमा शलइएको हो ।

समावेशिताको अवधारणामा एकरूपता
न्ा्ाल्ले समावेशिता समबनधी जेसुकै फैसला वा शनण्त् गरेको भए पशन अवधारणा 
त्ा पररभाषामा लगभग एकरूपता नै पाइनछ । आश ््तक, सामाशजक वा िैशक्क दृशटिले 
पछाशि परेको मशहला, दशलत, आशदवासी-जनजाशत, मधेसी समुदा्, उतपीशित वग्तको 
समेत उत्ान गन्त त्ा उनीहरूलाई मूलधारमा ल्ाउन समावेिी शसद्ानत अनुरूप शविेष 
व्वस्ा गन्त आवश्क छ । सा्ै, समावेिीकरणको माध्मबाि ती समुदा् वा वग्तलाई 
राज्का हरेक संरचना त्ा शनका्मा समानुपाशतक समावेिी र सहभाशगताको सुशनशचितता 
गनु्तपनने औलँ्ाइएको छ । शवपनन त्ा लोपोनमुख समुदा्का नागररकको संरक्ण, उत्ान, 
सितिीकरण र शवकासका लाशग शिक्ा, सवास्थ्, रोजगार, खाद्ानन र सामाशजक सुरक्ामा 
शविेष अवसर शदनु पनने भशनएको छ ।

सामाशजक, आश््तक र भझौगोशलक कारणले पछाशि परेका वग्त र समुदा्लाई शविेष 
व्वस्ा गनु्त जरुरी छ । तर शवशवधताको सुशनशचितताको अ ््त ्ोग्ता (मेररि) सँग सम्झौता 
गनु्त होइन । ्सको मतलब न्ूनतम ्ोग्तासँग सम्झौता गनु्त होइन । बरु केही शविेष 
उपा् अवलमबन गददै फरक समूहबीच प्रशतसपधा्त गराउँदै उनीहरूको क्मता शवकास गराउन ु
आवश्क हुनछ । समानसँग असमानको प्रशतसपधा्तभनदा पशन असमानहरूबीच असमानको 

7 नेपालको संशवधान, २०७२ को प्रसतावना र धाराहरू १२६, १३३ र १४४ हेनु्तहोस् ।
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प्रशतसपधा्तको सा् शवशवधता सशहतको समावेशिता सुशनशचित गन्त सकनु आवश्क हुनछ 
(ने.का.प. २०७५) । ्सरी असमानहरूबीच शपछशिएको समुदा्को लाशग गररने शविेष 
व्वस्ा नै आरक्ण हो । आश््तक, सामाशजक, िैशक्क दृशटि सशद्झौदँेशख पछाशि पाररएका 
वग्त, जाशत, समुदा्लाई राज्को मूल प्रवाहमा ल्ाउन जरुरी हुनछ । उनीहरूलाई पशहलादेशख 
नै शविेषाशधकार प्राप्त वग्त, समुदा्सँग शपछशिएको समुदा्को प्रशतसपधा्त गराउनु न्ा्ोशचत 
हुँदैन । उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्ाउन केही शनशचित सम्को लाशग शविेष अशधकार 
शदई असमान व्वहार गनु्तपछ्त , ्सको लाशग सितिीकरणको पशन आवश्कता हुनछ । 
्ो लोककल्ाणकारी राज्को प्रमुख दाश्तव हो । समावेिी, समानुपाशतक समावेिी, 
त्ा आरक्ण वा सकारातमक शवभेदको शवष्मा अदालतको अवधारणामा एकरूपता 
रहेको देशखनछ ।

नीलमकुमारी ्ादव शवरुद् नेपाल बैंक शल. समेतको मुद्ामा व्ाख्ा गररएको छ : 

राज्को मूल प्रवाहबाि बाशहर रहकेो वग्त वा आश ््तक, सामाशजक वा िैशक्क दृशटिले 
पछाशि परेको मशहला, दशलत, आशदवासी-जनजाशत, मधेिी समुदा्, उतपीशित वग्त 
समेतको उत्ानका लाशग समावेिी शसद्ानत अनुरूप शविेष व्वस्ा गरी त्सतो 
वग्त वा समुदा्लाई राज्को संरचनामा सहभागी हुने र गराउने सुशनशचितता प्रदान 
गनु्त पनने देशखनछ । त्सरी समावेिी शसद्ानतको आधारमा राज्को प्रत्ेक शनका्मा 
सहभागी हुन पाउनु त्सतो वग्त वा समुदा्का व्शतिको मझौशलक हक नै रहेको 
छ । ्समा राज्को कुनै पशन शनका् कुनै प्राशवशधक, आश््तक, व्वस्ापकी् 
वा अन् बहानामा संशवधानको उद्ेश् अनुरूप समावेिी शसद्ानतका आधारमा 
सहभागी हुन पाउने हकको का्ा्तनव्न गनु्तपनने कत्तव् वा दाश्तव शनवा्तह गन्तमा 
लामो सम्समम अनदेखा वा वेवासता गनु्त मनाशसब र तक्त संगत हुन नसकने 
[देशखनछ] । (ने.का.प. २०६८)

त्सै गरी शनरजकुमार साह शवरुद् नेपाल सरकारको मुद्ामा व्ाख्ा गररएको छ : 

राज्को मूल प्रवाहमा आउन नसकी राज्बाि उपलबध साधन, स्ोत र पहुँचमा 
प्रशतशनशधतव हुन नसकी बशहष्करण (Exclusion) मा परेका वग्तलाई राज्को 
मूल प्रवाहमा समावेि (Inclusion) गन्तको लाशग त्सता पक्को साधन, स्ोत, 
र अवसरमा पहुँच र प्रशतशनशधतवको सुशनशचित हुनछ । त्सका लाशग राज्को 
हरेक संरचनामा सहभाशगताको सुशनशचित अवसर प्रदान गन्त, सामाशजक र आश््तक 
रूपमा पछाशि परेको वग्तलाई शविेष अवसर शदई व्शतितव शवकास गराउने दाश्तव 
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राज्को हुनेछ । उचच शिक्ामा सबैको पहुचँको सशुनशचितता (Financial support) 
भना्त नीशतमा नै समावेशिताको सुशनशचितता भना्तमा शवशवधता (Diversity) को 
समबोधन हाम्ो जसतो बहुपशहचान भएको समाजमा (Plural society) अपररहा ््त 
देशखनछ । ्समा समावेिीको नाउँमा ्ोग्तालाई बेवासता गन्त उशचत हुँदैन ।  
(ने.का.प. २०७५) 

्ो मुद्ामा शत्भुवन शवश्वशवद्ाल् र बी.पी. कोइराला सवास्थ् शवज्ञान प्रशतष्ठान जसता 
सरकारी अनुदानमा सञचालन हुने प्रशतष्ठानमा समावेशिताका लाशग ्प काम गन्त पनने पक् 
पशन औलँ्ाइएको छ । खास गरी समानसँग असमानको प्रशतसपधा्तभनदा पशन असमानबीच 
असमानको प्रशतसपधा्तको सा् शवशवधता सशहतको समावेशिताको सुशनशचितता, आश््तक 
रूपले शवपनन त्ा लोपोनमुख समुदा्का नागररकको संरक्ण, उत्ान, सितिीकरण र 
शवकासका लाशग शिक्ा, सवास्थ्, आवास, रोजगार, खाद्ानन र सामाशजक सुरक्ामा शविेष 
अवसर त्ा लाभ पाउने हक रहकेोले सरकारी अनुदानमा सञचालन हुने प्रशतष्ठानले छात्वशृत् 
प्रदान समबनधी शन्म बनाउनुपनने र भना्तमा आवश्क न्ूनतम ्ोग्तासँग सम्झौता नगरी 
शवशवधताको सुशनशचितता गन्त ततकाल आवश्क मापदणि त्ार गन्त शनदनेिन शदएको छ । 

अशधवतिा नारा्ण ्ा शवरुद् शत्भुवन शवश्वशवद्ाल् सभा, कीशत्तपुर, काठमािझौ ँ
समेतको मुद्ामा राज्को मूल प्रवाहमा समेशिन नसकी पशछ परेका वग्त वा समुदा्का 
नागररकलाई सामाशजक न्ा् र सितिीकरणका माध्मबाि अरू सरह समान प्रशतसपधा्तमा 
उत्न सक्म नभए सममका लाशग मात् सकारातमक शवभेद समबनधी नीशत अवलमबन गनने 
प्रावधान श््ो (ने.का.प. २०६९ख) । त्समा सकारातमक शवभेद, सितिीकरण त्ा 
आरक्ण जसता का ््तरिमका माध्मबाि उनीहरूको प्रशतसपधा्ततमक क्मतामा अशभवृशद् 
भई अरू सरह प्रशतसपधा्त गन्त सक्म भएपशछ पूण्त प्रशतसपधा्तमा आधाररत “समानहरूका 
बीचको समानता” पदपूशत्तका लाशग अशनतम नशतजा प्रकाशित गदा्त समावेिीतफ्त  उत्ीण्त हुने 
उममेदवारको नामावली प्रा्शमकतामा राखी खुला समूहबाि सवतः हिाइने प्रावधान श््ो । 
्सले गदा्त आरशक्त समुदा्लाई खुलातफ्त  छनोि हुनबाि रोकने का ््त हुँदै आएको छ । 
्सता शन्ममा भएको प्रावधान समानता, समावेशिता र सामाशजक न्ा्को शसद्ानतको 
प्रशतकूल रहेको भनदै उति व्वस्ा अमान् र बदर िोशषत गरेको श््ो । संशवधानले सारभूत 
समानता, सामाशजक न्ा् र समावेिीकरणलाई प्रा्शमकता प्रदान गरेको अवस्ामा खुला 
र समावेिी दुवैतफ्त  उत्ीण्त उममेदवारलाई समावेिी तफ्त बािै शसफाररस गदा्त संशवधानको 
भावनाको पक्पोषण नहुने र त्सता उममेदवारलाई खुला तफ्त बाि शसफाररस गररएमा 
समावेिी तफ्त का अरू उममेदवारले मझौका प्राप्त गनने भई संशवधानको भावना अनुकूल हुनछ 
भनी व्ाख्ा समेत गररएको छ ।
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त्समा “आश ््तक, सामाशजक, िैशक्क वा सांसकृशतक क्ेत्मा पछाशि परेका कारण 
राशष्ट्र् जीवनको मूल प्रवाहमा समाशहत हुन नसकेका वग्त वा समुदा्का नागररकहरूलाई 
सितिीकरण त्ा आरक्ण जसता सकारातमक शवभेदका माध्मबाि राशष्ट्र् जीवनको मूल 
प्रवाहमा समाशहत गराउने समावेिीकरण समबनधी शसद्ानतको उद्ेश् भएको हुँदा वशञचती 
(exclusion) मा परेका त्सता वग्त वा समुदा्को पशहचान गनने दाश्तव राज् अ्ा्तत ्
नेपाल सरकारमै शनशहत हुने” कुरा औलँ्ाइएको छ । 

रजमशदन शम्ाँ शवरुद् नेपाल सरकार समेतको मुद्ाका समबनधमा भशनएको छ : 

देिमा शवद्मान समस्ाहरूको समाधानका लाशग राज्को अग्रगामी पुनससंरचनाशभत् 
राज् सं्नत्मा समावेिी रूपले सबै शलंग, जातजाशत, भाषाभाषी, धाशम्तक, 
सांसकृशतक पशहचान बोकेका नागररकहरूका सा्ै क्ेत्ी् रूपमा पछाशि परेका 
नागररकहरूलाई समेत सहभागी हुने अवसरको सुशनशचितता गनु्त अपररहा ््त हुनछ । 
दिेका शवशभनन भागमा छररएर रहकेा नेपाली मसुलमान समदुा्का नागररकहरूमध्े 
नेपालको दशक्णी सम्र भूशम तराई मधेिमा बसोबास गनने मुसलमान नागररकका 
हकमा शिक्क सेवामा आरक्ण सुशवधा प्राप्त हुने र अरू भू-भागमा बसोबास गनने 
मुसलमानका लाशग आरक्णको सुशवधा प्राप्त नहुने भनी संकुशचत अ ््त गनने हो 
भने अरू क्ेत्मा बसोबास गरेका अलपसंख्क मुसलमानप्रशत राज्द्वारा शवभेद 
गररएको छ । (ने.का.प. २०७०क) 

सनतोष ्ादव समेत शवरुद् नेपाल सरकार मुद्ामा “शनजामती कम्तचारीका सनतशतलाई 
उपलबध हुने छात्वशृत् नेपाल सरकारले उपलबध गराएको आश््तक अनुदानबाि सञचाशलत 
भएकोले त्सतो छात्वृशत् शवतरण गदा्त छात्वृशत् समबनधी ऐन र शन्मावली बमोशजम 
समानुपाशतक समावेिी शसद्ानतलाई अवलमबन गनु्तपनने हुनछ । त्सतो कानूनी व्वस्ालाई 
बेवासता गन्त वा त्सतो व्वस्ाको प्रशतकूल हुने गरी छात्वशृत् शवतरण समबनधी शनदनेशिका 
बनाउन वा छात्वृशत् शवतरण गन्त शमलदैन । शनदनेशिका वा शन्मावलीमा छात्वृशत्को 
शवतरणमा समानुपाशतक र समावेिी हुने गरी लागू गनु्त” भनी परमादेि समेत जारी गररएको 
श््ो (ने.का.प. २०७१ख) ।

्सरी शवशभनन मुद्ाका अशनतम आदेि वा फैसलामा मुद्ा हारशजत जे भए पशन 
समावेिीको माशमलामा अदालत सैद्ाशनतक रूपमा एकमत देशखनछ भने राज्लाई 
समावेिीको आवश्कता रहेको कुरामा सहमत भएको देशखनछ । हरेक फैसलामा समावेिी, 
समानुपाशतक समोवेिी, आरक्ण वा सकारातमक शवभेदको शवष्मा व्ाख्ामा एकरूपता 
पाएको देशखनछ, जसले समावेिी शवष्मा अदालतको दृशटिकोण सपटि भएको हुनछ ।
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प्ाशवशधक कारण र औशचत्हीनता
“शढलो न्ा् शदनु भनेको न्ा् नशदनु हो” भनने न्ा्को सव्तमान् शसद्ानतलाई अदालत 
र न्ा्ाधीिले सदैव आतमसात गनु्तपछ्त  । समानुपाशतक समावेिीको शसद्ानतको शवपरीत 
गररएको काम कारबाहीको शवष्का धेरै जसो मुद्ा औशचत्हीन अवस्ामा पुगेको देशखनछ, 
जुन उपरोति शसद्ानतको मम्त र भावना शवपरीत छ ।

रक्ाराम हररजन शवरुद् संवैधाशनक पररषद्, शसंहदरबार, काठमािझौ ँ समेतको मुद्ामा 
संशवधानमा मझौशलक हकको रूपमा रहेको समानुपाशतक समावेिीको शसद्ानतको मम्त र 
भावना शवपरीत संवैधाशनक पररषदले् अशखत्ार दरुुप्ोग अनुसनधान आ्ोगको आ्ुतिमा 
शन्ुशति गरेको शवष् अदालतमा प्रवेि गरेको श््ो । शविमबना, मुद्ाको सुनुवाइमै शढलाइ 
गरर्ो, जसले गदा्त सुनुवाइ हुँदासमम शन्ुशति प्रशरि्ा पूरा भएर पद बहाली भइसकेको 
श््ो । शवपक्ीहरूले शन्ुशतिका सबै प्रशरि्ा पूरा भई राष्ट्रपशतबाि शन्ुशति भइसकेको 
अवस्ामा ररि शनवेदनको सानदशभ्तकता र औशचत् समाप्त भएको शजशकर गरे । राज्मा 
रहेका दशलत, उपेशक्त, बशहष्करणमा परेका त्ा सीमानतकृत समुदा्लाई अ्ोग्ताको 
छाप लगाउँदै मुद्ा नै त्थ् संगत नभएको दाबी पशन गरे । शतनै शजशकरलाई सम ््तन गददै 
अदालतले भन्ो, “ती शसफाररस र शनण्त् कुनै जात जाशततफ्त  शविेष मात् लशक्त भएको 
भनने शनष्कष्त शनकालनु न्ा्को रोहमा उशचत देशखँदैन । हालको अवस्ामा शसफाररस 
भएका व्शतिहरू समबशनधत पदमा शन्ुति भई िप् शलई पदभार ग्रहण गररसकेको 
अवस्ा देशखनछ” (ने.का.प. २०७३ख) । उति शनवेदनमा शनजहरूका ्ोग्ता, अनुभव 
इत्ाशद समबनधमा कुनै प्रश्न नउठाई समानुपाशतक समावेिी शसद्ानत शवपरीत भएको भनने 
सममको आधार रहेको भनदै ररि खारेज गररएको श््ो । ्स मुद्ामा शलइएका आधारमध्े 
प्रमुख आधार समबशनधत शनका्बाि शसफाररस भई शन्ुशति त्ा सप् ग्रहण समेत भई 
सकेको अवस्ाले मुद्ाको औशचत्माश् प्रश्न उठाई सोही ररि खारेज गरेको देशखनछ ।

एकशतर संगमलाल खंग खतवे शवरुद् राशष्ट्र् प्रा्शमक शवद्ाल्, कोरर्ानी, सप्तरी 
समेतको मुद्ामा अदालतले भनेको श््ो, “समावेिी कोिा छुट््ाइ शवज्ञापन प्रकाशित 
हुनु पनने शनवेदकको भनाइ भए आवेदन फम्त बु्ाउनुभनदा अगावै उजुर गन्त आउन ु
पद्तछ । प्रकाशित शवज्ञापन अनुसार आवेदन फम्त बु्ाइसकेकोले शवज्ञापन प्रकािनको 
का ््तबाि शनजको हकमा आिात पुगने आिंका रहेको भनाइ त्थ्संगत छैन” (ने.का.प. 
२०७३ग) । समावेिी रूपबाि शवज्ञापन प्रकाशित हुन सोको कोिा नै नछुट््ाएको र कोिा 
छुट््ाउनु पनने-नपनने, शवद्ाल्मा कशत शिक्क रहेको-नरहेको आशद शवष् नीशतगत शवष् 
भएकोले सो समबनधमा परमादेिको आदेिबाि हसतक्ेप गन्त नशमलने भनी अदालतले 
शसद्ानत नै प्रशतपादन गन्त खोजेको छ ।
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अकवोशतर शनलमकुमारी ्ादवको मुद्ामा अदालतले राज्का कुनै पशन शनका् 
कुनै प्राशवशधक, आश ््तक, व्वस्ापकी् वा अन् बहानामा संशवधान-प्रदत् समावेिी 
शसद्ानतका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको का्ा्तनव्न गनु्तपनने कत्तव् वा दाश्तव 
शनवा्तह गन्तमा लामो सम्समम अनदेखा वा वेवासता गनु्त मनाशसव र तक्त संगत हुन नसकने 
उललेख गरेको छ । ्सको अ ््त इजलासको बु्ाइमा फरकपन भएकाले अनतरशवरोधपूण्त 
आदेि भएको देशखनछ ।

राज्बाि शविेष लाभ प्राप्त गररसकेको अवस्ामा तहशपचछे समावेिी लागू गनने शक 
नगनने भनने प्रश्नमा अदालतले आफनो मत शदएको छ । िा. शमङ् मार गेलजेन िेपा्त शवरुद् 
नेपाल सरकार समेत मुद्ामा “सकारातमक शवभेदका आधारमा समावेिीलाई कुन शबनदुसमम 
लाने भनने कुरा राज्को नीशतगत व्वस्ामा अदालतले हसतक्ेप गनु्त न्ाश्क दृशटिले 
उशचत मानन हुँदैन” र “बढुवा भनेको सेवामा प्रवेि गररसकेका समान कम्तचारी बीचको 
प्रशतसपधा्त हुँदा समान सरह हुने प्र्ोजनको लाशग असमान अवस्ाका व्शतिलाई एक 
पिक मझौका प्रदान गरी त्सता व्शतिले राज्बाि शविेष लाभ प्राप्त गररसकेको अवस्ामा 
तहशपचछे असमान भनी मझौका प्रदान गदा्त समानताको शसद्ानतको उपहास हुन जाने” भनी 
व्ाख्ा गररएको छ (ने.का.प. २०७१ग) । ्स समबनधमा ्प व्ाख्ा गददै भशनएको छ :

समावेिी शसद्ानतको मूल मम्त भनेको राज्ले सीमानतकृत त्ा आश ््तक, 
सामाशजक, सांसकृशतक र अन् कारणले पछाशि परेका वग्त एवं मूल प्रवाहमा 
समाशहत गराउने उद्ेश्ले त्सता वग्त समेतको प्रशतशनशधतवको अपेक्ा गरी प्रदान 
गररएको सुशवधा राज्बाि कुनै एक व्शतिलाई पिक-पिक हुनुपनने भनी माग 
गन्त समानताको शसद्ानत र समावेशिताको शसद्ानतले नशमलने हुँदा कुनै व्शति 
समावेिीको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेि गरे पचिात् शनजका हकमा पुनः 
समावेिीबाि पाउने लाभ समाप्त भएको माननुपछ्त  । बढुवा पदसोपानको शसद्ानत 
र समावेिीको शसद्ानत दुई अलग-अलग शसद्ानत हुन् । समावेिीको शसद्ानत 
अनुसरण गरी सुशवधा हाशसल गरी पदसोपानको शसद्ानतशभत् प्रवेि गररसकेका 
कम्तचारीले पुनः समावेिीको सुशवधा माग गनु्त भनेको बढुवा पदसोपानको शसद्ानत 
शवपरीत हुने ।

्सरी प्राशवशधक, प्रिासशनक त्ा नीशतगत कशठनाइका कारण अदालत समावेिीको 
मुद्ामा पशछ हिेको देशखनछ । समावेिी शसद्ानतलाई आतमसात् गन्त नसकेका कम्तचारीतनत्ले 
प्रिासशनक त्ा व्ावहाररक अि्चन समेत उतपनन गरेको अवस्ा छ । ्शत हुँदाहुँद ै
इजलासले समावेिी शसद्ानतलाई सामान्तः अवलमबन गनु्तपनने कुरामा जोि शदने गरेको 
छ, जुन नेपालको न्ा्ाल्को प्रगशतिील र बशल्ो कदमको रूपमा हेन्त सशकनछ । लोक 
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कल्ाणकारी राज्ले नागररकहरूलाई आफनो अनुकूलतामा अशधकार उपभोग गन्त सक्म 
बनाउने होइन । सरकारले नागररकलाई समान रूपले अशधकार उपभोग गन्त सकने बनाउन 
पूवा्तवस्ाको प्रबनध गनु्तपनने हुनछ, जुन अदालतले औलँ्ाएको छ ।

एउटै शवष्मा फरक-फरक फैसला
अदालतले गनने फैसलामा एकरूपता हुनु आवश्क हुनछ । समानुपाशतक समावेिीकरण 
त्ा सामाशजक न्ा्को सवालमा अदालत एकमत हुनुपछ्त  । न्ा्ाल्ले शदने न्ा्मा 
एकरूपता का्म गन्त सकनुपछ्त  । तर एउिै शवष्मा फरक-फरक फैसला आउँदा अन्ा् 
हुनछ, शकनभने ्सले समानुपाशतक शसद्ानतको मूल मम्तलाई नै शनसतेज गन्त सकछ । 

आरशक्त शसिमा पदपूशत्त हुन नसकी बाँकी रहेका शसि पुनः सोही समूहतफ्त  शवज्ञापन 
गरी पदपूशत्त गनु्तपनने शवष्मा मोहममद मुसतफा शवरुद् लोक सेवा आ्ोग, केनद्ी् का्ा्तल् 
अनामनगर समेतको मुद्ामा समावेिी समबनधी संवैधाशनक हकको प्रचलनको लाशग 
शनजामती सेवालाई समावेिी बनाई सो सेवाका कम्तचारीको पदपूशत्त गनने सनदभ्त उठाइएको 
श््ो (ने.का.प. २०७०ख) । शनजामती सेवा ऐनमा मशहला, आशदवासी-जनजाशत, मधेसी, 
दशलत, अपांग र शपछशिएका क्ेत् समेतका वग्तका लाशग तोशकएको अनुपातमा शसि संख्ा 
शनधा्तरण गरी ती वग्तबीच मात्ै प्रशतसपधा्त हुने गरी पद छुट््ाइएको छ । त्सता पदमा जुन 
वष्तको लाशग शवज्ञापन भएको हो सो वष्त हुने शवज्ञापनमा उप्ुति उममेदवार उपलबध हुन 
नसकेमा त्सतो पद अकवो वष्त हुने शवज्ञापनमा समावेि गनु्तपननेछ भनने प्रावधान छ । त्सतो 
प्रावधान शवपरीत सोही वष्त खुलातफ्त  समावेि गरेको शवष्मा मुद्ा दा्र भएको श््ो ।

अदालतको आदेिमा कुनै आश ््तक वष्तको शवज्ञापनद्वारा पूशत्त हुन नसकेको समावेिी 
समूहका लाशग छुट््ाइएको पद अकवो वष्तको शवज्ञापनमा समावेि नगरी त्सपशछ पशहलो 
पिक नै खुलातफ्त  समावेि गरी शवज्ञापन र पदपूशत्त गन्त उति कानूनी व्वस्ा बमोशजम 
शमलदैन । समावेिी समूहतफ्त  छुट््ाइएको पदको शवज्ञापन बमोशजम पूशत्त हुन नसकेको 
बाँकी पद त्स पशछको दोस्ो शवज्ञापनमा समावेि गनु्तपनने र दोस्ो शवज्ञापनबाि पशन पूशत्त 
हुन नसकेमा मात् सो सालको शवज्ञापनमा खुला तफ्त को शवज्ञापन र पदपूशत्त गनु्तपनने हुनछ । 
अशधकृत तहको मधेसी समूह अनतग्तत तीन ओिा शसिमा पदपूशत्त हुन नसकी बाँकी 
रहेकोलाई अकवो वष्त लोक सेवा आ्ोगले खुलातफ्त  समावेि गरेको का ््तलाई अदालतले 
बदर गरेको श््ो भने ती तीन पद मधेसी समूह तफ्त को पदको पुनः शवज्ञापन गरी तदनुरूप 
पदपूशत्त गन्त परमादेि जारी गरेको श््ो ।

अदालतले “अबदेशख गररने शवज्ञापनमा संशवधान र कानून बमोशजम समावेिी समूहको 
लाशग छुट््ाइएको पदमा पदपूशत्त गदा्त अशिललो वष्तको शवज्ञापनबाि पूशत्त हुन नसकी बाँकी 
रहेको पद समेत पशछललो वष्त हुने शवज्ञापनमा समावेि गरी शवज्ञापन गनने र लगातार दुई 
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वष्तको शवज्ञापनबाि पशन पूशत्त हुन नसके मात् खुलातफ्त  लगी शवज्ञापन गनू्त र सो कुरा 
शवज्ञापन गदा्तकै सम्मा खुलाई पारदिटी ढंगले शवज्ञापन गनने व्वस्ा शमलाउनू” भनी 
शनदनेिनातमक आदेि जारी गरेको श््ो (ने.का.प. २०७०ख) ।

्सतै शवष्को अकवो मुद्ामा भने ्स शनदनेिनातमक आदेिलाई अदालतले नै लत्ाएको 
उदाहरण छ । लोक सेवा आ्ोगको छनोि सशमशतले समावेिी शसद्ानत शवपरीत का ््तलाई 
बदरको माग गददै दा्र वीरेनद् साह शवरुद् प्रहरी प्रधान का्ा्तल्, नकसाल समेत मुद्ामा 
त्सलाई कानून सममत नै भएको फैसला गररएको श््ो (ने.का.प. २०७२क) । नेपाल 
प्रहरीमा प्रहरी शनरीक्क (प्रिासन) पदको समावेिी समूहतफ्त  माग बमोशजम आवश्क 
संख्ामा उममेदवार उत्ीण्त हुन नसकेको शसिमा पद संख्ा खुलामा समावेि गरी नशतजा 
त्ार गररएको श््ो । शवज्ञापनमा मधेसी समूहको १७, मशहला १३ र दशलत नझौ जना 
प्रहरी शनरीक्कको माग गररएको श््ो । तर छनोि सशमशतको शनण्त्मा समावेिी अनतग्तत 
आवश्क संख्ामा उममेदवार उत्ीण्त हुन नसकेको पद संख्ा रिमिः मधेसी १३, मशहला 
३ र दशलत ६ रहेको श््ो । ्सरी बाँकी शसिलाई सोही सूचना माफ्त त खुला नशतजामा 
गाशभएको श््ो । अतः शवज्ञाशपत प्रहरी शनरीक्कको परीक्ामा अनुत्ीण्त भएको त्थ्लाई 
शनवेदकहरूले शनवेदनमै सवीकार गरेको त्ा प्रहरी शन्मावलीमै आवश्क संख्ामा 
दरखासत नपरेको वा माग भएको संख्ामा उत्ीण्त हुन नसकी समावेिी तफ्त को शसि बाँकी 
रहेमा खुलाबाि पूशत्त गन्त सशकने कानूनी व्वस्ा भएको भनदै मुद्ा खारेज गररएको श््ो ।

तर, सो कानून नै पूवा्तग्रही भएको त्ा समावेिी शसद्ानतको सव्तमान् शसद्ानतको 
शवपरीत प्रहरी शन्मावली रहेको भनदै शवभेदकारी प्रावधानको बदर िोशषतको माग गददै 
िमभुकुमार दास शवरुद् प्रहरी प्रधान का्ा्तल् समेत उतपे्रषण परमादेि ०७३-िबलु.
सी.-००३३ अकवो ररि शनवेदन दा्र भएको श््ो (ने.का.प. २०७४) । समानुपाशतक 
सहभाशगता गराउने उद्ेश् शवपरीत प्रहरी शन्मावली २०७१ को शन्म ९ (११) मा ्ारा 
िानने शकशसमले समावेिीको प्रावधान राशखएको छ । सो प्रावधान बदर गरी कमतीमा दुई 
वष्तको शवज्ञापनबाि पशन पूशत्त हुन नसकेमा मात् त्सतो पद खुला प्रशत्ोशगताद्वारा पूशत्त 
गररनुपनने माग गररएको श््ो । संवैधाशनक इजलासमा पेि भएको उति मुद्ालाई प्र्म 
सुनुवाइमा खारेज गररएको श््ो । हालसमम फैसलाको पूण्त पाठ आउन नसकेकोले सो 
समबनधमा शवसतृत उललेख गररएको छैन ।

उशललशखत त्थ्लाई शववेचना गदा्त मझौशलक कानूनको उललंिन त्ा समावेिी 
प्रावधानमा पचिगमन हुने गरी का ््तपाशलकाले शन्मावली शनमा्तण र का्ा्तनव्न गरेको 
देशखनछ । का ््तपाशलका र त्स मातहतका शनका्ले कानूनको का्ा्तनव्नका लाशग 
चाशहने शवशभनन शकशसमका शन्म बनाउने अशधकारलाई प्रत्ा्ोशजत शवधा्न भशननछ । 
प्रत्ा्ोशजत शवधा्न अनतग्तत बनने ्सता शन्म नेपालमा भने मनलागदो ढंगले बनाइको 
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पाइनछ । प्रचशलत मझौशलक कानूनसँग बाश्ने गरी कुनै पशन शनका्ले प्रत्ा्ोशजत शवधा्न 
बनाउन सकदैन ।

अदालतले एकशतर मो. मुसतफाको मुद्ामा दईु वष्तसमम आरशक्त समूहमै कानून बमोशजम 
पुनः शवज्ञापन गनु्तपनने शनदनेिन शदएको छ, जुन शवधाश्काद्वारा शनशम्तत कानून शनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ७(१०) मा प्रसि व्वस्ा छ । अका्तशतर, प्रत्ा्ोशजत शवधा्नको 
अशधकार प्र्ोग गरी का ््तपाशलकाद्वारा शनशम्तत शन्ममा आरशक्त समूहशभत् कुनै कारण 
पदपूशत्त हुन नसकेमा खलुाबाि पदपूशत्त गनने प्रावधान छ, जुन शवधाश्काको मझौशलक कानूनसँग 
बाश्नछ । अदालतले भने शनजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई नजरअनदाज गरेको देशखनछ । 
्सले गदा्त अदालतले त्थ्, प्रमाण, त्ा शवशध शनमा्तताको मनसा्लाई न्ा्ोशचत तवरले 
व्ाख्ा गन्त सक्ो शक सकेको छैन भनने प्रश्न उठेको छ ।

संशवधानको मझौशलक हकमा रहेको समानुपाशतक शसद्ानतको प्रावधानलाई प्रभावकारी 
का्ा्तनव्न गनने दाश्तवलाई राज्ले कुनै पशन बहानामा बेवासता गन्त शमलदैन । सबै 
नागररकलाई समान हैशस्त त्ा क्मता अशभवशृद् गनु्त राज्को दाश्तव हुनछ । नेपालको 
संशवधान अनुसार राज्ले उतपीशित त्ा शपछशिएको वग्त, समुदा्, क्ेत्का नागररकको 
संरक्ण, उत्ान, सितिीकरण, शवकास गनने नीशत शलएको देशखनछ । समानुपाशतक शसद्ानतको 
प्रशतकूल हुने गरी कुनै कानूनी प्रावधान वा राज्को काम कारबाही भएकोमा अदालतले 
राज्लाई उत्रदा्ी बनाउने का ््तमा अग्रसर हुनु पछ्त  ।

न्ा्ाल्मै असमावेिी सरंचना
राज्को प्रमुख तीन अंगको तेस्ो महत्वपूण्त अंग न्ा्पाशलका हो । राज्का अरू शनका् 
जसतै न्ा्पाशलकामा पशन राज्को शवशवधता ्शलकने गरी सबैको प्रशतशनशधतव हुन ु
आवश्क हुनछ । अरूलाई उत्रदा्ी त्ा कानूनी िासन पालना गराउने आदेि शदने 
शनका् आफैले सबैभनदा बेसी मात्ामा समावेिी राज्को अवधारणालाई आतमसात् गनु्त 
पछ्त  । त्सैले कुनै बहानामा न्ा्पाशलकाले समावेिी शसद्ानतलाई अवमूल्न हुने गरी 
काम कारबाही गनु्त न्ा्ोशचत हुँदैन ।

संशवधानको प्रावधान अनुसार संशवधानको व्ाख्ा गनने अदालत मात्ै होइन, सववोचच 
अदालतका न्ा्ाधीि छानने न्ा् पररषद् पशन समानुपाशतक समावेिी शसद्ानतबाि 
पृ्क् हुन पाइँदैन । न्ा् पररषद्ले सववोचच अदालतका लाशग ११ जना न्ा्ाधीिको 
शन्ुशति समावेिी शसद्ानतको शवपरीत गररएको शवष् उठेको श््ो । ्सबारे अशधवतिा 
िा. शवज्शसंह शसजापशत शवरुद् न्ा्पररषद्, काठमािझौ ँ मुद्ामा सववोचच अदालतको 
एकल इजलासले “न्ा्पररषद ्बाि शसफाररस व्शतिहरूको नामावली हेदा्त मशहला, मधेसी, 
जनजाशत, खस-आ ््त लगा्तका व्शतिहरू रहेको र सववोचच अदालतमा कानूनको ज्ञाता 
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र संशवधानले तोकेको ्ोग्ता पुगेका व्शतिहरूबाि मात् न्ा्ाधीिमा शन्ुशति गनु्तपनने 
अवस्ा रहेको” भनदै कारण देखाऊ आदेि समेत जारी नगररकन ररि खारेज गरेको श््ो 
(ने.का.प. २०७२ख) ।

त्सतै, २०७२ सालमा उचच अदालतमा ८० जना न्ा्ाधीि शन्ुशति गदा्त न्ा् 
पररषद्ले संशवधानको अधीनमा रही समानुपाशतक समावेिी शसद्ानत बमोशजम न्ा्ाधीि 
शसफाररस नगरेको भनदै अशधवतिा, सरकारी वशकल लगा्तले सववोचच अदालतमा छुटाछुटै 
पाँच ओिा शनवेदन दता्त गराएका श्ए ।8 सं्ुति इजलास, पूण्त इजलास हुँदै संवैधाशनक 
इजलास पेि भएको मुद्ा पशन अनततः खारेज गररएको श््ो ।

्सरी न्ा्ाधीि शन्ुशतिमा संशवधानले तोकेको ्ोग्ता पुगेका व्शति मध्ेबािै 
समभव भएसमम समावेिी शसद्ानतको समेत आधारमा सववोचच अदालतमा न्ा्ाधीि 
शन्ुशतिको शसफाररस हुने कुरामा दुई मत हुन सकने अवस्ा नहुने भशनएको छ । ्सले 
समग्र मशहला, दशलत, जनजाशत, मधेसी लगा्तका सीमानतकृत समुदा्को ्ोग्तामाश् 
प्रश्न खिा गररएको सपटि देशखनछ । ्सरी समानुपाशतक शसद्ानतको आधारमा शन्ुशति गनने 
कानूनी व्वस्ालाई ्स फैसलामा “समभव भएसमम समावेिी शसद्ानत अपनाउनुपनने” 
भनेर सीशमत गररशदएको छ । उशललशखत समुदा् सक्म वा दक् छैनन् भनने प्रश्न गनु्त 
आफैमा राज्को शवभेदकारी रवै्ाको द्ोतक हो । शपछशिएका वग्त, समुदा् त्ा क्ेत्का 
नागररकलाई सक्म बनाउने त्ा सितिीकरण गनने दाश्तवबाि राज् पशनछनु हुँदैन । कुनै 
शविेष वग्त वा समुदा्को नागररकलाई सितिीकरण गन्त नसकेकै कारण सधैकँो लाशग 
बशहष्करणमा पानु्त न्ा्ोशचत हुँदैन ।

शनषकष्ष
नेपालको न्ा्पाशलकाले संशवधान र प्रचशलत कानून बमोशजम मानवअशधकार, नागररकको 
अशधकार त्ा अन् अत्ावश्क अशधकारको रक्ाको लाशग उदाहरणी् का ््त गरेको 
पाइनछ । व्वस्ाशपकाले मझौशलक हकको बनदजे लगाउने कानून बनाएमा त्ा का ््तपाशलकाले 

8 सुरेनद् प्रसाद ्ादव समेत शवरुद् न्ा् पररषद् सशचवाल् समेत, उतपे्रषण समेत, ररि नं. 
०७५-िबलु.सी.-०००२; प्रकाि कुमार काफले शवरुद् न्ा् पररषद ्सशचवाल् समेत उतपे्रषण समेत, 
ररि नं. ०७५-िबलु.सी.-०००१; अशधवतिा तो्ाना् ढुङ्गाना शवरुद् न्ा् पररषद् सशचवाल् 
समेत, उतपे्रषण ररि नं. ०७५-िबलु.सी.-०००३; नेपाल न्ा् सेवा अनतग्तत महान्ा्ाशधवतिाको 
का्ा्तल्मा का ््तरत ना्ब महान्ा्ाशधवतिा दगुा्तबनध ुपोखरेल समेत शवरुद् न्ा् पररषद ्सशचवाल् 
समेत, उतपे्रषण समेत ररि नं. ०७५-िबलु.सी.-०००४; र शिलहरी िमा्त शवरुद् न्ा् पररषद् न्ा् 
पररषद्को सशचवाल् पािन लशलतपुर समेत, मुद्ा नं. ०७३-आर.ई.-०२८८ । लगा्तका पाँच 
ओिै मुद्ा शमशत २०७५।१२।२९ मा ररि खारेज हुने फैसला भएको श््ो ।
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मानवअशधकारको उललंिन त्ा सवेचछाचारी शनण्त् र काम कारबाही गरेमा त्सलाई रोकने 
राज्को अंग हो न्ा्पाशलका । ्सले न्ाश्क पुनरावलोकन त्ा न्ाश्क सशरि्ताद्वारा 
नागररकका हक-शहतको रक्ा गरेको हुनछ । 

नेपालको संशवधानले समानपुाशतक समावेिीकरणको व्वस्ा गरेको छ भने बशहष्करणमा 
परेका त्ा शपछशिएको वग्त समुदा्को सितिीकरण गनु्त पननेमा समेत जोि शदएको छ । 
राज्को साव्तजशनक शनका्मा लशक्त वग्तको उपशस्शत, प्रशतशनशधतव, सहभाशगता, पहुँच 
र अशसततवले लोकतनत्को सबलीकरणमा लोकताशनत्क प्रणालीको प्रवद््तनमा सकारातमक 
भूशमका खेलछ । ्सतै, लोकताशनत्क मूल्-मान्ता र संवैधाशनक व्वस्ालाई आधार 
मानेर शनजामती सेवाबाि आरक्णको िुरूआत गररएको र राज्का हरेक अंग, शनका् 
र क्ेत्मा शवसतार गररएको हो । समानुपाशतक प्रशतशनशधतवको अशधकार भनेको राज्का 
अंग, शनका्, क्ेत्, तह, संरचना, साधन-स्ोत र अवसरमाश् सबै समूह त्ा समुदा्को 
बराबरी शहससेदारी हो । समानुपाशतक समावेिी भनेको कुनै पशन पछाशि परेको समूहको 
लाशग राज्का शनका्मा उनीहरूको जनसंख्ाको अनुपातमा राज्मा प्रशतशनशधतव वा 
सहभाशगता हो ।

मूल कानूनको रूपमा रहेको संशवधानले सामाशजक न्ा्को हकलाई मझौशलक हकको 
रूपमा सवीकार गरेको र समानुपाशतक समावेिीको शसद्ानतलाई सामाशजक न्ा् र 
समानताको मुख् आधार बनाएको अशहलेको अवस्ामा अन् सामान् वा शविेष 
कानूनले संशवधानको अनुसरण र अवलमबन गनु्तपनने भनी सववोचच अदालतबाि शसद्ानत 
प्रशतपादन भएको छ ।

न्ा्ाधीिले संशवधान त्ा कानूनको अधीनमा रही पीशित पक् त्ा वशञचतीकरणमा 
परेको समुदा्को हकमा प्रगशतिील आदेि फैसला गन्त सकछन् । समावेशिताबारे नेपालका 
न्ा्ाल्ले गरेका फैसलालाई अध््न गदा्त अवधारणागत शहसाबले खासै फरक मत 
देशखएको छैन । सबै जसो आदेि त्ा शनण्त्मा समानुपाशतक समावेिीको शसद्ानतलाई 
राम्री व्ाख्ा गररएको छ ।

्स अध््नमा दुई ्रीको अवस्ा र अभ्ासहरू देखापरेको छ, जुन आफैमा 
शवरोधाभास्ुति छन् । एकशतर सामान्त्ा संवैधाशनक त्ा कानूनी रूपमा राज्का 
शनका्मा आश ््तक-सामाशजक रूपले पछाशि परेका वग्त समुदा्लाई मूलधारमा ल्ाउन त्ा 
राज्को शनका्मा प्रशतशनशधतवको सुशनशचितता गन्त समानुपाशतक समावेिी र आरक्णको 
व्वस्ा गररएको छ । का ््तपाशलका, व्वस्ाशपका र न्ा्पाशलका समेतमा समानुपाशतक 
शसद्ानत बमोशजम शन्ुशति हुनु पनने कानूनी प्रबनध रहेका छन् । समावेिी शसद्ानतको 
अवधारणागत रूपमा न्ा्ाल् पशन प्रसि छ र न्ा्ाल्का आदेिमा पशन समावेिीको 
बु्ाइमा धेरै जसो एकरूपता छ ।
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अकवोशतर, व्वस्ाशपकाले नै समानुपाशतक समावेिी शसद्ानतको मूल मम्त शवपरीत 
शनवा्तचन समबनधी ऐनहरू पाररत गरेको छ । ऐनद्वारा प्रत्ा्ोशजत अशधकार प्र्ोग गरी 
का ््तपाशलकाले समावेिी व्वस्ालाई ओ्ेलमा पनने गरी प्रहरी समबनधी शन्मावली 
बनाएको छ । उशललशखत त्थ्लाई हेदा्त न्ा्ाल्ले समानुपाशतक समावेिी शसद्ानत 
अँगालन खोजदा खोजदै पशन का ््तपाशलकाले त्स शसद्ानत शवपरीतका का ््तलाई रोकन 
खोजेको देशखएन । ्सरी समावेिी प्रावधान का्ा्तनव्न गन्तमा तीन ओिै शनका् इमानदार 
हुन सकेको छैन ।

का्ा्तनव्नको प्रश्न आउँदा प्रिासशनक जाल्ेल हुने गरेको छ, र शवशभनन प्रिासशनक 
त्ुशि देखाउँदै समावेिी शसद्ानतको मम्त शवपरीतका का ््त हुँदै आएका छन् । नीशतगत र 
प्रिासशनक जाल्ेल त्ा व्ावहाररक बठ््ाइँ हुँदा पशन अदालतले प्रशतवाद गन्त सकेको 
देशखँदैन । ्सको कारण समानुपाशतक समावेिीको शसद्ानतलाई न्ा्ाल्मा नै लाग ू
नहुने हुन सकछ । ्सले संशवधान र समावेशिताको संवैधाशनक मान्ताप्रशत न्ा्ाल्को 
प्रशतबद्तामाश् प्रश्न शचह्न खिा गरेको देशखनछ । ्सरी मशहला, दशलत, मधेसी, जनजाशत, 
मशुसलम, ्ारू, अपांगता भएका व्शति लगा्तका अलपसंख्क त्ा सीमानतकृत समदुा्को 
समानुपाशतक समावेिीको अशधकार सुशनशचित हुन सकदैन । जसले गदा्त उनीहरूको राज्प्रशत 
नैराश्सँगै न्ा् प्रशरि्ाप्रशत अशवश्वास उठ्दै जानछ । 

धन्वाद
्स अनुसनधानका लाशग अनुसनधान वशृत् प्रदान गरेकोमा माशि्तन चझौतारीप्रशत कृतज्ञ छु । 
अनुसनधानका रिममा शवशभनन सह्ोग गनु्तहुने अशधवतिा, पूव्त न्ा्ाधीि, मुद्ाका पक्हरू 
लगा्त सबैलाई हाशद्तक धन्वाद व्ति गद्तछु । अध््न त्ा लेखन अवशधमा माग्तशनदनेि 
गनु्तको सा्ै लेखको मस्झौदामाश् शिपपणी गनु्तहुने माशि्तन चझौतारीका सुशजत कण्त त्ा सोहन 
प्रसाद साहप्रशत आभार प्रकि गद्तछु । भाषा समपादन गनु्त हुने राजेनद् महज्तन र महेिराज 
महज्तनलाई धन्वाद शदन चाहनछु ।

सनदभ्ष सामग्ी 
शकसान, ्ामबहादुर । सन् २०१७ । नेपालको संशवधानमा सकारातमक उपा् त्ा 

समावेिीकरण : सकारातमक त्ा नकारातमक पक् । इन्क्लुजन वाच (द्वमैासिक) । अंक ३ ।
गुरु, गोपाल । सन् २०१६ । भारतमा सामाशजक न्ा्को वाहक : नेपालमा सकारातमक 

शवभेद नीशत का ््तरिमहरूको का्ा्तनव्न । नेपा्को ्ासि िकारातमक सवभेद नीसि, 
प्ासञिक बहि । उजजवल सुनदास र अजु्तन शवश्वकमा्त, सं., पृ. ३५–५६ । लशलतपुर : 
समता फाउनिेिन ।
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ग्ालेनिर, माक्त  । सन् २०१६ । नेपालका लाशग सकारातमक शवभेद नीशतको शनमा्तण : 
छनझौि र समस्ाको ्ात्ा । नेपा्को ्ासि िकारातमक सवभेद नीसि, प्ासञिक बहि । 
पृ. १७–३४ । लशलतपुर : समता फाउनिेिन ।

चनद्शकिोर । २०६४ । नेपाली शमशि्ामा मधेिी पत्कार । िमावेशी समसिया  प्रत्ूष 
वनत, हष्तमान महज्तन, देवराज हुमागाई र िेखर पराजुली, सं., पृ. २२३–२३१ । 
काठमािझौ ँ : माशि्तन चझौतारी । 

ज्ञवाली, चनद्कानत । २०७४ । सनदभ्त संशवधान र ्सको का्ा्तनव्न पक् : संिी्ता, 
समावेशिता र संसदी् मोिेलमा नेपालको संशवधानको का्ा्तनव्न । नयाय दूि 
२१६ : १७३–१८६ ।

तामाङ, मुति शसंह । २०६५ । समानता, संिी्ता र बहुसाँसकशतक राष्ट्रवाद । राजय 
पलुनिसंरचना : राजनीसिक, आस थ्िक र िांसककृ सिक दृसटिकोण । कृष्ण खनाल, ्लक 
सुवेदी र मुति शसंह तामाङ, पृ. १०५–१५८ । काठमािझौ ँ : माशि्तन चझौतारी ।

्ि्त एला्नस । २०७५ । िमावेसशिा : आवशयकिा र चलुनौिीहरू । काठमािझौ ँ : तराई 
मानवअशधकार रक्क सञजाल (्ि्त एला्नस) । 

दाहाल, शिललीराम र कृष्णबहादुर भटचन । २०६३ । नेपालमा आरक्णसमबनधी 
समाजिास्ती् दृशटिकोण । सवशेष असिकार र आरक्षणको राजनीसि । पूण्त बसनेत र 
सुभाष दना्तल, सं., पृ. २९–८० । काठमािझौ ँ : जागरण शमशि्ा सेनिर ।

ने.का.प. । २०६५ । श्रीप्रसाद उपाध्ा् शव. प्रधानमनत्ी त्ा मशनत्पररषद्को का्ा्तल् 
समेत । नेपा् कानून पसरिका २, शनण्त् नं. ७९२५ ।

ने.का.प. । २०६६ । रमेिलाल राना ्ारू शव. प्रधानमनत्ी त्ा मशनत्पररषद्को का्ा्तल् 
समेत । नेपा् कानून पसरिका ७, शनण्त् नं. ८१८८ ।

ने.का.प. । २०६७ । अशधवतिा सुबोधमान नाशपत शव. प्रधानमनत्ी त्ा मशनत्पररषद्को 
का्ा्तल्, शसंहदरवार समेत । नेपा् कानून पसरिका ६, शनण्त् नं. ८३८५ ।

ने.का.प. । २०६८ । नीलमकुमारी ्ादव समेत शव. नेपाल बैंक शल. समेत । नेपा् कानून 
पसरिका १०, शनण्त् नं. ८६९८ ।

ने.का.प. । २०६९क । अशधवतिा श्रीकृष्ण सुवेदी समेत शव. राष्ट्रपशत िा. रामवरण ्ादव, 
राष्ट्रपशतको का्ा्तल् समेत । नेपा् कानून पसरिका १२, शनण्त् नं. ८९२६ ।

ने.का.प. । २०६९ख । नारा्ण ्ा शव. शत्भवुन शवश्वशवद्ाल् सभा समेत । नेपा् कानून 
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काठमािझौ ँ समेत । नेपा् कानून पसरिका १२, शनण्त् नं. ९३०० ।
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ने.का.प. । २०७१ग । िा. शमङ्गमार गेलजेन िेपा्त शव. नेपाल सरकार समेत । नेपा् कानून 
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