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कायकुारी साराशं 

(1) यो अनसुन्धान न्यायमा पहुुँर् आयोग सवोच्र् अदालतबाट गराइएको हो। न्यायमा 
पहुुँर् आयोगको ववमिन्न उद्देश्यहरू रहेकोमा त्यस मध्ये एउटा उद्देश्य हो- अध्ययन र 
अनसुन्धान। वयनै अध्ययन र अनसुन्धानबाट न्यायमा पहुुँर्मा रहेका समस्याहरूलाई 
पत्ता लगाई ठोस सझुावहरू ददन सवकन्छ वक िनेर यो अनसुन्धान गररएको हो। 

(2) न्यायमा पहुुँर् आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशमा सशुीला काकी 
हनुहुनु्छ िने यसका अन्य सदस्यहरूमा सवोच्र् अदालतका वररष्ठतम माननीय 
न्यायाधीश, सचर्व कानून¸ न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय¸  महान्यायामधवक्ता¸ 
अध्यक्ष नेपाल बार एशोमसएसन¸ कानूनका प्राध्यापक, नागररक समाजका अगवुा समेत 
हनुहुनु्छ। यस आयोगको उद्देश्य िनेको सवोच्र् अदालतलाई न्यायमा पहुुँर्का बारेमा 
समस्याहरू पत्ता लगाई ठोस सझुावहरू ददन ुहो। त्यस्तै रणनीमतक योजना, नीमत र 
कानूनहरू बनाउन सहयोग गनु ुपरु् याउन ुपमन हो। 

(3) यस अनसुन्धानको प्रमखु उद्देश्य िनेको मदु्दाका पक्षहरू वा पीमितहरूले मदु्दा खेप्दा 
उनीहरूले गनुपुने खर्हुरूको बारेमा अध्ययन र ववश्लषेण गनु ुमथयो। मदु्दाका पक्ष वा 
पीमितहरू अदालतमा आउुँदा जाााुँदा िएका खर्हुरूको कारण कतै न्यायमा अवरोध 
त िएको छैन? उनीहरू अन्यायमा परेका त होइन? यसका कारणहरू के हनु?् आदद 
मखु्य ववषयहरूलाई ध्यानमा राखी यो अध्ययन गररएको मथयो। 

(4) यस अनसुन्धान गनकुो लामग मलाई काम गने क्रममा २ मवहनाको समयावधी 
ददइएको मथयो। त्यस अन्तगतु विल्िमा जानिुन्दा पवहले प्रश्नावलीको मस्यौदा मामथ 
न्यायमा पहुुँर् आयोग सवोच्र् अदालत र RoLHR Project सुँग छलिल गररएको 
मथयो। वहाुँहरूले ददनिुएको सझुाव र सल्लाह अनसुार प्रश्नावलीलाई टंुगो लगाइएको 
मथयो। त्यस्तै सवोच्र् अदालतका सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री सशुीला काकी र 
सवोच्र् अदालतका रचजष्ट्रार श्री श्रीकान्त पौिेलज्यूका सझुावहरू त्यमतकै महत्वपूण ु
मथए। 

(5) त्यसपमछ अनसुन्धानको लामग तथ्याङ्क संकलन गन ुजानिुन्दा पवहले नमनुा चजल्लाहरू 
पमन छान्न उमतकै गहन छलिल गररएको मथयो। त्यसको लामग नेपालको 
संववधानलाई मखु्य आधार बनाइएको मथयो। नेपालको संववधानले नेपाललाई सात 
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प्रदेशमा मबिाजन गरेको छ। यी सात प्रदेशबाट सातवटा चजल्लाहरू छामनएका मथए। 
त्यसमा प्रदेश नं. बाट १ बाट झापा, प्रदेश नं. २ बाट सप्तरी, प्रदेश नं. ३ बाट 
लमलतपरु, प्रदेश नं. ४ बाट म्याग्दी, प्रदेश नं. ५ बाट दाङ, प्रदेश नं. ६ बाट सखेुत 
र प्रदेश नं. ७ बाट कैलाली परेको मथयो।  

(6) यो अनसुन्धान प्राथममक तथ्याङ्कमा आधाररत िई गररएको मथयो। जसमा एउटा 
वैज्ञामनक अध्ययन गन ुप्रयोग हनेु सम्पूण ुववमध अपनाइएको मथयो। मबक्लप सवहतको 
प्रश् नावली, KII र FGD द्बारा तथ्याङ्क संकलन गररएको मथयो। 

(7) संकलन गररएका तथ्याङ्कहरूलाई ववश्लषेण र व्याख्या गन ुSpecial Package for Social 

Science (SPSS) ववमध प्रयोगमा ल्याइएको मथयो। जसका लामग उक्त ववमध प्रयोग 
गनमुा मनपाणू दक्ष प्राववमधकको सहयोग मलइएको मथयो। 

(8) यस अनसुन्धान प्रमतवेदन तयार पन ुववमिन्न रावष्ट्रय तथा अन्तराुवष्ट्रय व्यचक्तत्वहरूकाा 
लेख-रर्नाको अध्ययन गरी खर् ुर न्यायको पहुुँर् बीर्को सम्बन्धका बारेमा उल्लेख 
गन ुखोचजएको छ। 

(9) न्यायमा पहुुँर्का सम्बन्धमा रावष्ट्रय कानूनमा िएका व्यवस्थाहरूबाट हनु गएका 
अवरोधहरूका सम्बन्धमा पमन उचत्तकै ध्यान ददइएको छ। तर ती कानूनहरूलाई यस 
अनसुन्धान प्रमतवेदनमा उद्धा त गररएको छैन।् केवल सन्दि ुसामाग्रीको रूपमा मार 
प्रयोग गररएको छ वकनिने कायवुवमध कानूनमा िएका रवुटका कारण न्यायको 
पहुुँर्मा हनु गएको अवराोधका सम्बन्धमा न्यायमा पहुुँर् आयोगले छुटै्ट अनसुन्धान 
गरी सकेको छ। 

(10) यस अनसुन्धानमा केवल खर्कुो कारण न्यायमा पहुुँर्मा अवरोध िएका छन वा 
छैन? ता्यसका कारणहरू के-के हनु? त्यसका बारेमा पररच्छेद २ र पररच्छेद 
तीनमा व्याख्या र ववश्लषेण गररएको छ। वयनै व्याख्या र ववश्लषेणको आधारमा 
पररच्छेद ४ मा सझुावहरू ददइएको छ। जसमा अदालतका कोटु िी, कानून-
व्यवसायीको िी, अदालतका व्यवास्थापन, कानूनी साक्षरता र अदालतमा 
ववर्ौमलयाको उपचस्थमतको बारेमा ववस्त त रूपमा उल्लेख गररएको छ। यी ववमिन्न 
कारणहरूले पक्षको खर् ु कमत हनु्छ िन् ने कुरा पररच्छेद तीनमा ववस्त त रूपमा 
उल्लेख गररएको छ जनु प्राथममक तथ्याङ्कमा आधाररत रहेको छ।  
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(11) यस अनसुन्धानबाट के पाइएको मथयो िने अदालतमा ववमिन्न कामको नाममा हनेु 
खर्कुा कारण गरचाब र ववपन्न वगलेु न्याय पाउने अवस्था एकदम क्षीण हुुँदै 
गइरहेको छ। न्यायचाक मनकाय मामथ आम मामनसहरूको ववश्वासमा कमी आइरहेको 
छ। न्याय वकनबेर् हनु्छ िन् ने जनगनुासो छ। यस्तोमा गराीब र ववपन्नले कसरी 
न्याय पाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा न्यावयक मनकाय मामथ प्रश् न उठ्न ुस्वािाववक 
हो। एउटा सानो कामको लामग पमन ठूलो रकम जटुाउन ु पने अवस्था छ। र्ाहे 
िोटोकपी मलंदा होस वा पेशी र्ढाउुँदा वा वकपर वा बयान गराउदा नै वकन 
नहोस। 

(12) कानून व्यवसायीको िचाको त कुरै नगरौं। कानून ब्यवसायीले मलने विको 
सम्बन्धमा कानून नै छैन।् उनीहरूले एउटै कामको लामग ववमिन्न नाममा पैसा मलई 
रहेका छन। यस कारण न्यावयक मनकायमा ववकलले मलने सेवा शलु्क वा िीका 
सम्बन्धमा अराजकता पैदा िएको छ।  

(13) अदालतमिर पमन समस्या कम छैन। अदालतका कमरु्ारीले पमन कवहले 
कानूनबमोचजमको दस्तरु त कवहले ढचालो र्ाुँिो सेवा ददने नाममा पक्षलाई द:ुख ददन 
पमछ पदैनन।  

(14) व्यचक्तलाई कानूनको ज्ञान छैन। कानूनको ज्ञानकै अिावमा पक्षहरूलाई कानून 
व्यवसायी¸  अदालतका कमरु्ारीबाटै पक्षहरू मकाुमा परररहेको पाइयो। 

(15) अदालतमा ववर्ौमलयाको उपचस्थमत रहेको पाइयो। यो कसैबाट लकेुको वा मछपेको 
छैन। यो झन अमनयचन्रत िइरहेको अवस्था छ। यसले आम सेवाग्राहीमा न्याय 
वकनबेर् हनुछ् िन् ने कुरालाई ठाउुँ ददएको छ। 
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धन्यवाद ज्ञापन 

अनसुन्धान आिैँ मा एउटा कदठन यारा हो। यो एक्लो प्रयासले सिल हनेु काय ु
होइन। यो तपस्या पमन हो। यसका लामग एउटा समूह (Group-Team) को 
आवश्यकता पछु। यस अनसुन्धानमा म एक्लो देचखए पमन यस अनसुन्धानलाई सिल 
तलु्याउन महत्वपूण ुिमूमका खेल्ने केहाी महत्वपूण ुव्यचक्तत्व र मनकायको िमूमका पमन 
त्यमतकै महत्वपूण ु देचखन्छ। वहाुँहरूको सहयोग ववना यस अनसुन्धान पक् कै पमन 
सिल हनेु मथएन। त्यसैले वहाुँहरूलाई धन्यवाद नददइकन म रहन सचक्दन। त्यस 
धन्यवादका पार र मनकायहरू यस प्रकार रहेका छन।् 

यस अनसुन्धान शरुू हुुँदाका बखत सवोच्र् अदालतका वररष्ठतम न्यायाधीश, 
न्यायमा पहुुँर् आयोगका सदस्य तथा अनसुन्धान मनदेशक समममतका संयोजक तथा 
वतमुान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सचुशला काकीज्यूलाई हृदयदेचख म धन्यवाद 
ज्ञापन गन ुर्ाहन्छु।  

त्यस्तै गरी यस अनसुन्धान कायलुाई अगािी बढाउन हरेक वकमसमले सहयोग 
गन ु तत्पर रहना े र मलाई मिरैदेचख उत्सावहत गने सवोच्र् अदालतका रचजष्ट्रर श्री 
श्रीकान्त पौिेलज्याूप्रमत क तज्ञता ज्ञापन गन ु र्ाहन्छु। वहाुँको सहयोग ववना यो 
अनसुन्धान सिल हनेु मथएन।  

त्यस्तै िैसला कायाुन्वयन मनदेशनालयका महामनदेशक श्री महेन्रनाथ 
उपाध्यायज्यूप्रमत क तज्ञता ज्ञापन गन ु र्ाहन्छु। मलाई यस अनसुन्धानको अवमधिरी 
हृदयदेचख सहयोग गनु ुहनेु र अनसुन्धान अवधी िर विल्िमा गई ववमिन्न व्यचक्तसुँग 
सम्पकु गराउने¸ मबमिन्न मनकायका बीर्मा समन्वय गरी सूर्ना संकलनमा महत्वपूण ु
सहयोग पयुाुउने र माननीय न्यायाधीशज्यू¸ प्रमखु चजल्ला अमधकारी¸ प्रहरी प्रमखु¸ 
सरकारी ववकल¸ स्थानीय बारसुँग सम्पकु गराई सहजीकरण गने¸ कारागारमा पगुी 
बन्दीसुँग िेट्ने मौका ममलाउने जस्ता सिल ब्यवस्थापकीय काय ुगरी यस अनसुन्धान 
कायमुा महत्वपूण ु सहयोग परु् याउन ु हनेु सवोच्र् अदालतका इजलास अमधक त श्री 
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लोकनाथ पराजलुीज्यूलाई मबशेष धन्यवाद ददन र्ाहन्छु। न्यायमा पहुुँर् आयोगका 
शाखा अमधक त श्री सूयपु्रसाद िण्िारी तथा नायब सबु्वा श्री िरत थापाज्यूलाई पमन 
धन्यवाद ददन र्ाहन्छु। यो अनसुन्धान काय ु शरुू हुुँदा सल्लाह र सझुाव ददन ु हनेु 
माननीय चजल्ला न्यायाधीश श्री सूयपु्रसाद पराजलुी र माननीय चजल्ला न्यायाधीश िा. 
श्री रमेशप्रसाद ररजालज्यूलाई धन्यवाद ददन र्ाहन्छु। 

यस अनसुन्धानको तथ्याङ्क संकलन गने क्रममा सहयोग गने तत्कामलन 
पनुरावेदन अदालत तथाा चजल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू तथा तता् 
अदालतका कमरु्ारीहरूलाई पमन धन्यवाद ददन र्ाहन्छु। 

 यस अनसुन्धानको प्रारचम्िक प्रमतवेदनमामथको छलिलमा सहिागी िई थप 
सझुाव ददनहुनेु श्रीमान रचजष्ट रारज्यू, सहरचजष्ट रारज्यूहरू¸ सूर्ना प्रववमधका महामनदेशकज्यू¸ 

उपरचजष्ट रार तथा इजलास अमधक तहरू¸ शाखा अमधक त तथा िाुँटमा काम गने 
कमरु्ारीहरूलाई पमन धन्यवाद ददन र्ाहन्छु। उहाुँहरूले ददन ु िएका महत्वपूण ु
सझुावहरूलाई यस अनसुन्धान प्रमतवेदनमा समाबेश गररएको छ।    

अन्त्यमा, यस अनसुन्धानका लामग आमथकु सहयोग गने UNDP/RoLHR Project 

का तत्कामलन रावष्ट्रय योजना प्रबन्धक श्री शान्तम मसंह खड्का, Justice Sector प्रमखु 

श्री रत् न शे्रष्ठज्यू र पररयोजनाका अन्य कमरु्ारीहरूलाई पमन धन्यवाद ज्ञापन गन ु
र्ाहन्छु। 

 

 बलराम प्रसाद राउत 

 (उप-प्राध्यापक) 

 नेपाल ल क्याम्पस 
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पररच्छेद एक 

अध्ययनको पररर्य 

 

१.१ ववषय-प्रवेश 

न्याय पाउन ुव्यचक्तको जन्ममसद्ध अमधकार हो। सस्तो, सरल र सलुि तररकाले नागररकलाई 
न्याय प्रदान गनु ु राज्यको कतवु्य हो। यसबाट राज्य पचन्छन सक्दैन। तर कवहलेकाहीीँ 
राज्यले र्ाहदा नर्ाहदै नागररकले न्याय नपाएको िन् ने कुरा सचजलै थाहा पाउन सवकन्छ। 

ऊ न्याय पाउनाे ठाउुँबाट नै ववमिन्न वकमसमले प्रतामित िइरहेको अवस्था छ। व्यचक्तलाई 
न्याय पाउन सवकन्छ िन् ने ववश्वास नै छैन। न्यायमा पहुुँर् (Access to Justice-A2J) को 
अवस्था सवसुाधारणको लामग आकाशको िल आुँखातराी मर िन् ने साववत िइरहेको छ। 

त्यसमा झन गरीब, मनमखुा, पछामि पाररएको समदुाय, मवहला, मधेसी र मचुस्लमको लामग त 
यो अवस्था झन ववकराल छ। यसको अथ ु यो होइन वक राज्यलाई यस सम्बन्धमा 
जानकारी नै छैन। राज्यले प्रयास नै गरेको छैन। राज्यले आफ्नो तिुबाट A2J को 
अवस्थामा सधुार ल्याउन ववमिन्न वकमसमको नीमत तथा कायकु्रमहरू ल्याइरहेको छ। नयाुँ 
नयाुँ कानूनहरूको मनमाुण गरररहेको छ। ववमिन्न कानूनहरूलाई संशोधन गरदै् आएको छ। 
त्यसको साथै आिैँ  र दात  समदुायहरूसुँगको सहकायमुा ववमिन्न वकमसमको पररयोजना 
अन्तगतु ववमिन्न कायकु्रमहरू ल्याइरहेको छ। जस्तै: केन्रीय कानून सहायता समममत र 
चजल्ला कानून सहायता समममतमािुत गरीब र मनमखुालाई मन:शलु्क कानूनी सेवा ददइरहेको 
छ। यसमा नेपाल बार एशोमसएशनले नेपाल सरकारलाई सघाइरहेको छ। दात  
मनकायहरूले पमन कानूनी शासन, सशुासन र मानव अमधकारलाई संरक्षण गन ु नेपाल 
सरकारलाई सहयोग गरररहेकाा छन। दात  मनकायहरूमध्ये United Nations Development 

Programme (UNDP) ले Rule of Law, Good Governance and Human Rights शीषकु 

अन्तगतु नेपाल सरकारलाई A2J को अवस्थामा सधुार गनकुो लामग सघाइरहेको छ। 

जसअन्तगतु सवोच्र् अदालत, कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय र नेपाल 
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राज्यका महान्यायामधवक्ताको कायाुलयहरू रहेका छन। ववमिन्न रावष्ट्रय र अन्तराुचष्ट रय 
गैरसरकारी संस्थाहरूले पमन सहयोगीका हातहरू बढाइरहेका छन।् 

सवोच्र् अदालत आिैँ ले पमन A2J को अवस्थामा सधुार ल्याउन र न्यायलाई सरल, सलुि र 
मछटोछररतो बनाउनको लामग ववमिन्न वकमसमका कायकु्रमहरूलाई सन्र्ालन गदै आएको 
छ। सवोच्र् अदालतले सूर्ना तथा सहायता कक्षको व्यवस्था गरेको छ। तावक अदालतमा 
आउने सेवाग्राहीहरूलाई अदालतबाट ददइने सेवाका बारेमा जानकारी ददन सवकयोस। 

त्यस्तै एक घण्टा मिर ददइने सेवाहरू संर्ालनमा ल्याएको छ। एक घण्टे सेवा अन्तगतु 
नक् कल मलने कुरा, मन:शलु्क कानूनी सेवा खोजी गने कुरा, मनवेदनहरू तयार पारी ददने 
कुरा, मन:शलु्क टोल वि नम्बरको व्यवस्था, गनुासो सनुवुाईको ब्यवस्था, प्रधान 
न्यायधीशको सचर्वालयमा उजरुी गन ुसवकने व्यवस्था, दोिासेको सवुवधा, आिूलाई पायक 
पने अदालतबाट तारेख मलन सवकने व्यवस्था, वेिसाइटबाट मदु्दाको अवस्थाका वारेमा 
आफ्नै मोवाइलमा खवर आउने व्यवस्था, समदुायमा अदालत कायकु्रम, न्यायाधीशसुँग 
िेटघाट (Meet the Judge Programme)¸ हरेक तहमा न्यावयक मनकायसंग समन्वय गन ु
न्याय क्षेर समन्वय समममत, शदु्ध र सिा वपउने पानीको ब्यवस्था आफ्नो चजल्लाको 
वैतामनक कानून व्यवसायी र शे्रस्तेदारको मोबाईल नम्बर प्रववमधको प्रयोगबाट मलन सवकने 
ब्यवस्था ममलाई सेवाग्राही मैरी वातावरण बनाउदै गएको छ। 

यी प्रयासहरूको बाबजदु A2J अवस्थामा वकन सधुार निएको हो िन् ने कुरालाई प्रिावकारी 
रूपले अध्ययन र ववश् लेषण गन ु सवोच्र् अदालतले २०७२ साल श्रावण १० गते 
सम्माननीय प्रधान्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायमा पहुुँर् आयोग (Access to Justice 

Commission) को गठन िएको छ। यस आयोगमा सवोच्र् अदालतका वररष्ठ 
न्यायाधीशहरूकाा साथै प्राध्यापक, नागररक समदुायका अगवुाहरू समेत सदस्यको रूपमा 
रहनिुएको छ। यस आयोगको ववमिन्न उद्देश्यहरूमध्ये के-कमत कारणले सवसुाधारणको 
लामग न्यायमा पहुुँर् सरल, सलुि र सस्तो िइरहेको छैन। यसो हनुकुा कारणहरू के-के 

हनु सक्छन ्िनी अध्ययन गनु ुर गराउन ुपमन हो।  

मेरो अनसुन्धान त्यसै उद्देश्यमध्येको एक हो- “मदु्दा माममलामा संलगा्न हनु ु परेको 
कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा ववश्लषेण/अध्ययन।” 
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मदु्दा माममलामा पक्षहरूले ववमिन्न वकमसमका झन्झट र खर्हुरू व्यहोनु ुपरेको हनु्छ। र्ाहे 
त्यो कानून अनसुारको अदालती दै-दस्तरु होस ्वा कानून व्यवसायीको महुँगो िी होस।् र्ाहे 
देचखने खर् ुहोस वा नदेचखने खर् ुहोस।् जे िए पमन यी सबै खर् ुआचखर पक्षकै टाउकोमा 
थोपररन्छ। कतै वयनै िारीको कारण पक्षको न्यायमा अवरोध त आएको हैन? न्याय महुँगो 
त िएको हैन? न्यायमा खर्कुो कारण अवरोध िइरेको छ िने मामथ उल्लेचखत कारणहरू 

बाहेक अन्य कारणहरू के-के हनु सक्छन?् मदु्दामा  खर्हुरू बढाउन कुन-कुन तत्वहरूले 
िमूमका खेलेकाा हनु सक्छन ् िन् ने उद्देश्यहरूलाई ध्यानमा राखी न्यायमा पहुुँर् आयोग 
सवोच्र् अदालतबाट मलाई परामशदुाताको रूपमा मनयचुक्त गररएको मथयो। वयनै समस्या र 
उद्देश्यहरूलाई ध्यानमा राखी यो अध्ययन गररएको छ। जनु कुरा तलका प्रमखु समस्याहरू 
र उद्धेश्यबाट झन प्रष्ट ट हनु्छ। 

१.२ अनसुन्धानको प्रमखु समस्याहरू 

यस अनसुन्धानको प्रमखु समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन ्: 
(क) न्यायमा पहुुँर् र खर्कुो बीर्मा के सम्बन्ध रहेको छ? 

(ख) राजश्व र अन्य अदालती दस्तरुसुँग सम्बचन्धत खर्कुा प्रक मतहरू कस्ता–कस्ता 
छन?् 

(ग) मदु्दाका खर्कुा प्रक मतहरू कस्ता रहेका छन?् 
(घ) एउटा मदु्दामा औषत खर् ुकमत हनु्छ? 

(ङ) मदु्दामा खर् ुबढाउने कारणहरू के के छन?् 

१.३ अनसुन्धानको प्रमखु उद्दशे्य 

यस अनसुन्धानको प्रमखु उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन ्: 
(क) न्यायमा पहुुँर् र खर्कुा बीर्को सम्बन्धका बारेमा पत्ता लगाउन।ु 

(ख) खर्कुा प्रक मतहरूको पवहर्ान गनु।ु 

(ग) एउटा मदु्दामा औषत कमत खर् ुहनु्छ िन् ने सम्बन्धमा अध्ययन गनु।ु 

(घ) राजश्व र अन्य अदालती िी/दै-दस्तरुसुँग सम्बचन्धत खर्कुा प्रक मतहरूको 
पवहर्ान गनु।ु 
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१.४ अध्ययनको सीमा 
यस अध्ययनको समस्या मदु्दा माममलामा संलग्न हनु ु परेको कारणबाट पक्षहरू वा 
पीमितहरूले व्यहोनु ुपने खर्हुरूको कारण के होला? िन् ने पत्ता लगाउन ु मथयो। जस्तै : 
राजश्व र गैरराजश्व, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्,ु अदालतमिर र अदालतबावहर हनेु खर्,ु मदु्दा 
दताु हनुिुन्दा पवहले हनेु खर्,ु मदु्दा र्ल्दाखेरर हनेु खर्,ु मदु्दा कायाुन्वयनको अवस्थामा हनेु 
खर्,ु मदु्दाका प्रक मत र खर्कुो सम्बन्ध, व्यचक्तको आम्दानी र खर्,ु दाबी गररएको रकम र 
उपर्ार पाउन गररएको खर्,ु अदालतमा औषत हनेु खर्हुरूमा सीममत िई अनसुन्धान 
गररएको छ। त्यसैले उक्त उल्लेचखत खर्हुरूको सीमामा रही तथ्याङ्कको संकलन गरी 
ववश्लषेण गररएको छ। वकनिने यी ववषयवस्ताु बाहेक अन्य ववषयहरूको सम्बन्धमा न्यायमा 
पहुुँर् आयोग, सवोच्र् अदालतले या त पवहले अनसुन्धान गराइसकेको छ वा गराइरहेको 
छ। जस्तै: आमथकु र सामाचजक समस्याका कारण न्यायमा पहुुँर् नहनु ुवा कायवुवमधगत 
रवुटपूण ुकानूनहरूको कारण न्यायमा पहुुँर् नहनेु सम्बन्धमा छुटै्ट अनसुन्धान िइरहेको छ। 

यस अनसुन्धानको उद्देश्य केवल पक्षहरूले न्याय माग्न आउुँदा के-कमत खर्हुरू गनुपुछु? 

उक्त खर्हुरूको कारण न्यायमा पहुुँर्लाई कमत अवरोध गरेको छ? ती खर्हुरूका 
पछामिको कारण के-के हो? यसलाई कम गन ुके गनुपुछु? िन् ने मसममत उद्धेश्यका साथ 
यो अनसुन्धान गररएको छ। 

१.५ अध्ययन/अनसुन्धानको महत्त्व 

हरेक अनसुन्धानको आफ्नै उद्देश्य िए झैं हरेक अनसुन्धानको आफ्नै महत्व पमन हनु्छ। 

त्यसाैले यस अनसुन्धानको के महत्व रहेको छ? वा यसबाट कस-कसले िाइदा पाउने वा 
मलन सक्ने कुरा नै महत्वपूण ु रहेको देचखन्छ। यस अनसुन्धानका मखु्य सरोकारवाला 
पक्षहरूमा अदालतमा न्याय पाउनको लामग आउने सेवाग्राहीहरू, उक्त न्याय ददन अदालतको 
अंग िई िमूमका खेल्ने कानून व्यवसायीहरू, माननीय न्यायाधीशहरू, सरकारी वकीलहरू, 
कानूनका प्राध्यापक र कानूनका ववद्याथीहरू, प्रहरीहरू, अधनु्यावयक मनकायका 
पदामधकारीहरू रहेका छन। उनीहरू यस अध्ययनबाट पक्षलाई सेवा ददुँदा खर् ु वकन 
बढ्छ? खर् ुबढा्नका कारणहरू के-के हनु ्र न्याय पहुुँर्मा िएका अवरोधका कारणहरू 

के-के हनु ्िन् ने सम्बन्धमा जानकारी पाउने छन।् 



5 

१.६ अनसुन्धानमा प्रयोग िएको ववमध 

अनसुन्धानको समस्या मनराकरण गन ुर उद्देश्य पूमत ुगनकुो लामग प्रयोग गररएका अध्ययन 
ववमधले प्रमखु िमूमका खेल्छ। अध्ययन ववमध वैज्ञामनक र व्यावहाररक हनु ुअमत आवश्यक 

हनु्छ। प्रस्ततु अनसुन्धानको लामग तथ्याङ्क संकलन गन ु के-कस्ता र कुन ववमध उपयकु्त 
होला र कसरी नमनुाको संकलन गने िन् ने सम्बन्धमा न्यायमा पहुुँर् आयोग सवोच्र् 
अदालत, ROLHR र म परामशदुाता बीर् लामो छलिल िई यस अध्ययनमा प्रयोग 
गररएको अध्ययन ववमधको सम्बन्धमा मनष्टकषमुा पगुेका मथयौं।  

अनसुन्धानको उद्देश्य मदु्दा माममलामा संलग्न हनु ु परेको कारणबाट पक्षहरूले वा 
पीमितहरूले व्यहोनु ु पने खर्हुरूको कारण पत्ता लगाउन ु िएकोले तथ्याङ्क संकलनको 
सबिन्दा उत्तम र सचजलो उपायको रूपमा स्थानीय तहमा गई सरोकारवालहरूसुँग 
अन्तरवाता ुमलई सत्य तथ्य पत्ता लगाउन ुनै वेश हनु्छ िनी सवोच्र् अदालत, न्यायमा पहुुँर् 
आयोगले मनणयु गयो। त्यसैले आयोगको मनदेशन अनसुार नै हामीले स्थानीय तहमा गई 
तथ्याङ्क संकलन गने मनणयु गयौं। त्यसपमछ स्थानीय तहमा कुन-कुन ठाउुँमा गई तथ्याङ्क 
संकलन गने र त्यसको आधार के हनेु िन् ने प्रश् न उठ्यो। हाम्रो लामग सबिन्दा सचजलो 
आधार मथयो नेपालको संववधान। नेपालको संववधानले नेपाललाई सात प्रदेशमा वविाजन 
गरेको छ। सात प्रदेशमा वविाजन गरेको कुराले हामीलाई सचजलो त बनायो तर एउटा 
वैज्ञामनक अनसुन्धानको लामग प्रमतमनमधमूलक तथ्याङ्कको पमन उमतकै आवश्यकता पछु। 

वकनिने एउटा मनचित समयमिर त्यस क्षेरका सम्पूण ुसङ्खख्यालाई सवेक्षण गन ु नसवकने 
िएकोले एउटा मनचित आकारका सङ्खख्यालाई मारै सम्पकु गन ुसवकने िएकोले हामीले 
संकलन गरा्ने तथ्याङ्कको जनसङ्खख्याको नमनुा आकार (Sample size) स्पि हनु ुपमन उमतकै 

आवश्यक मथयो। त्यसको लामग जनसङ्खख्या र िगूोल दवैुको प्रमतमनमधत्व हनेु गरी नमनुा 
छनौट गने मनणयु मलयौं। 

प्रमतमनमधत्वमूलक जनसङ्खख्याको आधारमा तथ्याङ्क संकलन गने आधार सात प्रदेशबाट 
कमसेकम हरेक प्रदेशबाट एक/एक चजल्ला पने गरी सातवटा चजल्लालाई नमनुा संकलन 
गने चजल्लाका रुपमा मलयौं। हाम्रो प्रमखु आधार मथयो मदु्दाको सङ्खख्या। जनु चजल्लामा 
बढी मदु्दाहरूको लगत रहेको छ ती चजल्लाहरू त छामनने नै िए। यसको साथै िगूोललाई 
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पमन उमतकै महत्व ददइएको मथयो। त्यसैले वहमाल, पहाि र तराईका चजल्लाहरू समावेश 
गरी तथ्याङ्क संकलन गने योजना िए पमन समय र दूरीको कारण वहमाली चजल्लालाई 
नमनुाको रुपमा मलन सकेनौ। अन्तत: तराई र पहािका चजल्लाहरू मध्येबाट मार नमनुा 
चजल्लाका रुपमा अनसुन्धान काय ु गने मनणयुमा पमुगयो। अनसुन्धानका लामग नमनुामा 
छनौट िएका सात प्रदेशका सात चजला्लााहरू यस प्रकार रहेका छन ्: 

प्रदेशहरू चजल्लाहरू  

प्रदेश नं. १ झापा 

यी ७ वटा ैचजल्लाहरूमा 
ROLHR को कायकु्रमहरू पमन 
संर्लनमा रहेको छ।  

प्रदेश नं. २ सप् तरी 

प्रदेश नं. ३ लमलतपरु 

प्रदेश नं. ४ म्याग्दी 

प्रदेश नं. ५ दाङ्ग 

प्रदेश नं. ६ सखेुत 

प्रदेश नं. ७ कैलाली 

 

यी छामनएका सातवटा चजल्लाहरूबाट कस-कसलाई हाम्रो अनसुन्धानको ववषय बनाउने र 
त्यसका तररकाहरू के-के हनेु िन् ने ववषयमा पमन न्यायमा पहुुँर् आयोग, सवोच्र् अदालत, 
ROLHR र हामी परामशदुाताबीर् राम्र ैछलिल ियो। छलिलपमछ हामीले सरोकारवाला 
पक्षहरूलाई पवहर्ान गयौं। त्यसमा मदु्दाका पक्षहरू, कानून व्यवसायी, चजल्ला अदालतका 
माननीय न्यायाधीशहरू, चजल्लाको सरकारी वकील, आम मामनस, अधनु्यावयक मनकाय र 
चजल्ला प्रहरी कायाुलयहरू रहेका मथए। यी पवहर्ान िएका पक्षहरूमध्ये को बाट कुन ववमध 
प्रयोग गरी तथ्याङ्क संकलन गने कुरा पमन त्यमतकै महत्वपूण ुमथयो। त्यसका लामग हामीले 
पक्षहरूसुँग अन्तवाुताु मलनको लामग मबकल्पसवहतको (Multiple Choice) प्रश् नावली, केचन्रत 
समूह ववमश ु बुुँदावली (Focus Group Discussion Checklist) र ववशेष व्यचक्त ववमश ु
बुुँदावली (Key Informant Interview Checklist) तयार पार् यौ। 
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पवहर्ान गररएका समूहहरूमध्ये Multiple Choice िएका प्रश् नावली हामीले मदु्दाका पक्षहरू 

खास गरी मदु्दाको वादी र प्रमतवादी, अमियकु्त र पीमितका लामग तयार पारेका मथयौं। यी 
उल्लेचखत पक्षहरूमध्ये मदु्दाको सङ्खख्याको आधारमा प्रत्येक चजल्लाबाट मनचित सङ्खख्यामा 
उनीहरूसुँग अन्तवाुताु मलने हाम्रो लक्ष्य मथयो र त्यसै अनसुार हामीले एक एक गरी 
उनीहरूसुँग अन्तवाुताु मलई तथ्याङ्क संकलन गयौ। त्यसमा अमियकु्त र पीमितको सङ्खख्या 
देवानी मदु्दाको तलुनामा सङ्खख्यात्मक अनपुातमा कम रहेको मथयो। तर प्रमतमनमधमूलक 

सङ्खख्यालाई हामीले नजर अन्दाज गरनौं। पक्षहरूलाई सोमधएको प्रश् नावलीहरूलाई यसै 
अध्ययनको अनसूुर्ी १ मा समावेश गररएको छ  

त्यस्तै केचन्रत समूह ववमश ु बुुँदावली (Focus Group Discussion-FGD Checklist) मािुत 
मदु्दाका पक्षहरू र न्याय माग्न िनी आएका सेवाग्राहीहरूसुँग छलिल गरी तथ्याङ्क संकलन 
गरेका मथयौं। त्यसै अनसुार प्रत्येक चजल्लामा त्यस्ता पक्ष/सेवाग्राहीहरूको समूहसुँग 
अनौपर्ाररक छलिलका आधारमा तथ्याङ्क संकलन गरेका मथयौं। उनीहरूले व्यक्त गरेका 
प्रमतवक्रयाको आधारमा यस अनसुन्धानको सान्दमिकु पररच्छेद र ठाउुँमा उदृध गरेका छौं। 

जनु कुनै साहै्र माममकु पमन र न्यायको लामग अमत आवश्यक पमन देचखन्छ। यस्ता FGD 

प्रत्येक चजल्लामा दईु-दईु वटा गररएको मथयो। FGD मा संलग्न व्यचक्तहरूको नामावली यसै 
अध्ययनको अनसूुर्ी २ मा राचखएको छ। 

ववशेष व्यचक्तहरूसुँग पमन उमतकै ववमश ुर छलिल गररएको मथयो। त्यसका लामग ववशेष 
व्यचक्त ववमश ु(Key Informant Interview-KII) बुुँदावली तयार पाररएको मथयो। यी बुुँदावली 
मनचित मथएन। यी बुुँदावली छलिल गनकुो लामग तयार पाररएको मथयो। ववशेष व्यचक्त 
ववमश ुअन्तगतु चजल्लामा चजल्लाका माननीय न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू, चजल्लाका 
चजल्ला उप-न्यायामधवक्ता र सहायक उप-न्यायामधवक्ता, चजल्ला प्रहरी कायाुलयका प्रहरी 
उपरीक्षकहरू, प्रमखु चजल्ला अमधकारीहरूलाई समावेश गराइएको मथयो। अथाुत ववशेष 
व्यचक्त ववमशमुा न्यावयक र अधनु्यावयक मनकायका व्यचक्तहरू र सरकारी पदामधकारीहरूलाई 
समावेश गराई तथ्याङ्क संकलन गररएको मथयो। वहाुँहरूले ददनिुएको सझुाव र सल्लाह तथा 
व्यक्त गनु ु िएको रायहरूलाई सम्बचन्धत ठाउुँमा महत्वका साथ उध त गररएको छ। 

ववमशमुा समावेश िएका व्यचक्तहरूको नामावली अनसूुर्ी २ मा र छलिलका लामग 
बनाइएका ववमश ुबुुँदावली यस अनसुन्धानकाो अनसूुर्ी १ मा समावेश गररएको छ। 
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यस अध्ययनको लामग प्रमतवक्रया मलएका ब्यचक्तहरू र उनीहरूको चजल्ला अनसुारको 
प्रक्षेपणका बारेमा यहाुँ उल्लेख गनु ु पमन त्यमतकै सान्दमिकु देचखन्छ। मबकल्पसवहतका 
प्रश् नावली (Multiple choice), केचन्रत समूह ववमश ु (Focus Group Discussion- FGD) र 
ब्यचक्त मबशेषसुँगको ववमश ु (Key Information Informants Interview- KII) गरी जम्मा 
३६१ जनासंग प्रश्न सोध्ने र मबमश ु गने गररएको मथयो। जनु संख्या अध्ययन गनु ु पूव ु
प्रक्षेपण गरेको िन्दा १ जनाले बढी हो। उक्त ३६१ जनामा १८० जनालाई मबकल्प 
सवहतको प्रश् नावली सोधी प्रमतवक्रया मलईएको छ। उत्तरदाताहरू मदु्दाका पक्ष, पीमित र 
अमियकु्तहरू रहेका मथए। उनीहरूले ददएको प्रमतवक्रयालाई पररच्छेद तीनमा जस्ताको तस्तै 
उल्लेख गररएको छ। सहिागीहरू मध्ये १८१ जनाहरूसंग केचन्रत समूह मबमश ुर मबशेष 
व्यचक्तसुँग छलिल गरी प्रमतवक्रया मलईएको मथयो। यसका लामग Ustructured and Open-

end  खालका प्रश् नावलीहरू तयार पाररएको मथयो र त्यसको आधारमा प्रश्नहरू सोधी सूर्ना 
संकलन गररएको मथयो। सूर्ना संकलन गनकुो लामग ववकल्पसवहतको प्रश् नावली सोमधएका 
व्यक्तीहरूको संख्या र मबशेष ब्यचक्त ववमश ुकेचन्रत समूह छलिलमा सहिागी गराइएका 
व्यचक्तहरूको संख्यालाई संचक्षप् त रुपमा तलको तामलकामा उल्लेख गररएको छ। 

क्र.स. चजल्ला मबकल्पसवहतका 
प्रश् नावलीहरू 

FGD/KII को 
संख्या 

जम्मा संख्या 

1.  झापा २३ २६ ४९ 

2.  सप् तरी २४ ३१ ५५ 

3.  लमलतपरु २७ २६ ५३ 

4.  म्याग्दी १५ १३ २८ 

5.  दाङ्ग ३१ २८ ५९ 

6.  सखेुत २४ २९ ५३ 

7.  कैलाली ३६ २८ ६३ 

8.  कैलाली १८० १८१ ३६१ 

१.७ अनसुन्धानको संरर्ना 

यस अनसुन्धान प्रमतवेदनलाई मखु्य गरी र्ार पररच्छेदमा वविाजन गररएको छ। पररच्छेद-१ 
मा अनसुन्धानको सम्बन्धमा सामान्य जानकारी ददइएको छ। जस अन्तगतु अनसुन्धानको 
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समस्याहरू, उद्देश्यहरू, महत्वहरू र अनसुन्धान गनकुा लामग प्रयोग गररएका ववमध 
(Method) हरूको सम्बन्धमा उल्लेख गररएको छ। 

पररच्छेद-२ सैद्धाचन्तक ववषयवस्तसुुँग सम्बचन्धत रहेको छ। यस पररच्छेदमा खर् ुर न्यायमा 
पहुुँर्बीर् रहेको सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गररएको छ। साथै संकलन गररएका 
जानकारी/सूर्नाहरूबाट उध त गन ु लायक िनाइहरूलाई समेत उल्लेख गररएको छ। 

यसबाट न्यायमा खर्कुो प्रिाव, के-कमत कारणले पन ुजानछ् िन् ने बारेमा सचजलै थाहा 
पाउन सवकन्छ। साथै यस पररच्छेदमा न्यायमा पहुुँर् र खर् ु बीर् रहेको सैद्धाचन्तक 
अबधारणाको बारेमा पमन प्रष्ट ट पाररएको छ। 

पररच्छेद-३ मा संलकन गररएको तथ्याङ्कलाई वैज्ञामनक ढंगले प्रस्ततु गररएको छ। यो 
पररच्छेद यस अनसुन्धानको सबिन्दा महत्वपूण ु िाग हो। यसै पररच्छेदको आधारमा 
खर्कुो अवस्था के-कस्तो हो िन् ने थाहा पाउन सवकन्छ। यस पररच्छेदमा एउटा 
सेवाग्राहीले न्याय पाउुँनको लामग कुन कुन शीषकुमा कमत कमत खर् ु गनु ु पछु िन् ने 
कुरालाई ववमिन्न शीषकु र उपशीषकुमा वविाजन गरी व्याख्या र ववश्लषेण गररएको छ जनु 
यस अनसुन्धानको प्रमखु उद्देश्य मिर पदुछ। 

पररच्छेद-४ यस अनसुन्धानको अचन्तम खण्ि हो। यस पररच्छेदमा अनसुन्धानबाट पत्ता 
लगाइएका मखु्य मखु्य तथ्यहरूको बुुँदागत रूपमा उल्लेख गररएको छ र वयनै बुुँदाहरूको 
आधारमा मदु्दामा पक्षले कम िन्दा कम खर् ुगरी न्याय पाउन के-के गनुपुछु र सम्बचन्धत 
सरोकारवाला पक्षहरूले के-के गनुपुछु अमन कुन-कुन कुरामा ध्यान ददनपुछु, न्यायमा के-

कमत कारणले वाधा र अवरोध आइरहेकाा छन, यसले पक्षहरूमामथ के-कमत प्रिाव 
पाराकेो छ त्यसलाई सधुार गन ुके के गनु ुपछु िन् ने सम्बन्धमा सझुावहरू राचखएको छ। 
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पररच्छेद दईु 

न्यायमा पहुुँर् र खर् ुबीर्को सम्बन्ध तथा यसका 

 सैद्धाचन्तक अवधारणा 

 

२.१ न्याय, पहुुँर् र न्यायमा पहुुँर् 

मदु्दा माममलामा संलगन हनु ु परेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनु ु पने 
खर्हुरूको सम्बन्धमा सैद्धाचन्तक रूपले ववश्लषेण गनु ु िन्दा पवहले न्याय िनेको के हो? 
न्यायमा पहुुँर् िनेको के हो? िन् ने सम्बन्धमा छोटो रूपमा उल्लेख गन ुयहाुँ बढी उपयकु्त 
िएकोले सो सम्बन्धमा उल्लेख गररएको छ। त्यसपमछ अन्य ववषयमा उल्लेख गदाु झन 
राम्रो हनु्छ िनी न्याय र न्यायमा पहुुँर्को सम्बन्धमा पवहले ववश्लषेण गररएको छ िने 
त्यसपमछ न्यायमा पहुुँर् र खर्बुीर् रहेको सम्बन्धमा ववश्लषेण गररएको छ। 

अब त्यसो िए न्याय िनेको के हो? पहुुँर् िनेको के हो? यस सम्ब्धमा Yash Gahi र Jill 

Cottrel लाई उध त गनु ु सन्दमिकु देचखन्छ। Yash Gahi र Jill Cottrel1 ले न्याय (Justice) लाई 
यसरी पररिावषत गरेको पाइन्छ : "Justice is defined as fairness; in the legal and political 

sphere, it usually means 'exercise of authority in maintenance of rights" अगामि वहाुँहरूले 
उल्लेख गनु ुिएको छ : "Fairness covers both the procedure of access and substantive 

rules that determine the exercise of authority," अथाुत न्याय िनेको मनष्टपक्षता हो, र्ाहे 
राजनीमतमा होस ्वा कानूनमा होस।् यस अन्तगतु अमधकार व्यवस्थापन गदाु अमधकारको 
प्रयोग पमन पछु। मनश्पक्षताले प्रवक्रया मिरको पहुुँर् र सारवान कानून दवैुलाई समावेश 
गछु जसले अमधकारको प्रयोग जस्ता कुरालाई मनधाुरण गदुछ। 

उहाुँहरूले पहुुँर्लाई (Access) पररिावषत गदै उल्लेख गनुिुएको छ वक "Access means 

approach, entry into; accessible includes the idea of being able to influence. So access 

means more than being able to raise one's case in a court or other relevant institutions of 

                                                           

1  Yash Ghai and Jill Cottrel, "The Rule of Law and Access to Justice: Finding of an ABA Project on 

Access to Justice", (2008) (unpublished).  
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justice." अथाुत पहुुँर् िनेको प्रवेश पाउन ुहो। पहुुँर्जन्य िनेको प्रिाव पान ुसक्ने क्षमता 
हो। त्यसैले पहुुँर् िनेकJ न्यावयक मनकाय वा अन्य सम्बचन्धत मनकायमा प्रवेश गरेर आफ्नो 
मदु्दालाई प्रस्ततु गनु ुिन्दा पमन एक कदम अगामिको कुराहरूलाई समावेश गने गदुछ। 

न्यायमा पहुुँर्लाई (Access to Justice) उहाुँहरूले यसरी पररिावषत गदै अगािी उल्लेख 

गनुिुएको छ : 

"Access to justice therefore means ability to approach and influence the decisions of 

those organs which exercise the authority of the state to make laws and to adjudicate on 

rights and obligations," अथाुत न्यायमा पहुुँर् िनेको त्यस्ता न्यावयक मनकायहरूमा प्रवेश 

पाउने अवस्थालाई जनाउुँछ जसले राज्यको कानून बनाउन र अमधकार र दावयत्वको 

सम्बन्धमा अमधकारको प्रयोग गने क्षेरामधकार राख्दछ। Gramtikov (2010) ले Access to 

Justice लाई Path of Justice को रूपमा उल्लेख गरेका छन।् साथै उनले के िनेका छन ्

िने Path of Justice को पररिाषा कानूनी दस्तावेजमा पाउन सवकदैन र यसमा कुनै 

एकरूपता पमन रहको पाइुँदैन। यो एउटा मनचित समयको अन्तरालसुँगै पररवतनु िई 

रहन्छ। उनले Path of Justice लाई यस प्रकारले पररिाषा गरेको पाइन्छ- "A commonly 

applied process which users address in order to cope with their legal problem."2 उनले 

ददएको पररिाषा अनसुार Path of Justice कमतबेला सरुू हनु्छ त ? उनले िनेका छन-् "A 

path of justice begins when a person takes steps to resolve his/her legal problem through 

external norms or intervention.3  

मामथको हरिहरूबाट के प्रष्ट ट हनु्छ िन् ने न्यायमा पहुुँर् आिैँ मा एउटा व हत अवधारणा 
हो। यसले कानून सेवासुँग सम्बचन्धत सबै पक्षलाई समेट्छ। यसका सरोकारवाला पक्षहरू 
अन्तगतु, प्राचज्ञक, मनयामक मनकाय, दाता, सेवाग्राही र नागररक समाजलाई समावेश गन ु

                                                           

2  Martin Gramtikov et al., A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice 2010. 
3  उही। 
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सवकन्छ। त्यसैले न्यायमा पहुुँर्लाई पररिावषत गन ुजमत गाह्रो छ यो त्यमतकै जवटल पमन 
छ। त्यसैले यसको सीमा कमत छ िन् ने कुरा आिैँ मा र्नुौतीपूण ुपमन छ। 

न्यायमा पहुुँर्को सम्बन्धमा Clementi Review ले २००४ मा ववमिन्न कोणबाट अध्ययन 
गरेको पाइन्छ। ती यस प्रकार रहेको छन-्  

(क) उपिोक्ता केचन्रत: न्याय उपिोक्ता केचन्रत हनुपुछु। यस Review मा उपिोक्ता 
केचन्रत न्यायको सम्बन्धमा यसरी उल्लेख गरेको छ- "Access to justice requires 

not only that the legal advice given is sound, but also the presence of the business 

skills necessary to provide a cost-effective service in a consumer friendly way." 

मामथको हरिहरूमा उपिोक्ताको सम्बन्धमा उल्लेख गदै गदाु खर्लुाई पमन उमतकै 

प्राथवकताका साथ स्थान ददएको पाइन्छ। त्यस्तै खर् ुर न्यायमा पहुुँर्को सम्बन्धमा उक्त 
Review ले ववशेष ध्यान ददई खर्कुो सम्बन्धमा यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ : 

Access to justice is 'an issue about access for those who are disadvantaged and in 

particular those who cannot afford to pursue their legal rights. The regulator will 

be concerned that access is proportionate; it cannot be provided for all issues 

irrespective of costs.' 

The issue of cost is an important one; high quality legal services are important to 

society, but of limited value if available only to the very rich or those paid by the 

state. 

Lord Diplock ले Attorney General v. Times Newspaper Ltd. (1974) को मदु्दामा न्यायमा 
पहुुँर्को सम्बन्धमा उला्लेख गरेको पाइन्छ। उनले न्यायमा पहुुँर्लाई “अदालतमा 
नागररकले आफ्नो वववादमा मनष्टपक्ष रूपले न्याय पाउन ु हो” िनी उल्लेख गरेका छन।् 

यसलाई Lord Diplock ले Bremen Vuclan Schiffbau and Maschinenfabrik v. South India 

Shipping Corp. (1981) को मदु्दामा न्यायमा पहुुँर्को सम्बन्धमा यसरी प्रष्ट ट पारेका छन-् 
"Every civilized system of government requires that the state should make available to 

all citizens a means for the just and peaceful settlement of disputes between them as to 

their respective legal rights..." 

न्यायमा पहुुँर्को सन्दिमुा जमतसकैु ववश्लषेण वा व्याख्या गरे पमन यो अधरैु रहनेछ वकनिने 
न्यायले नछोएको कुनै ववधा नै छैन। न्यायमा पहुुँर्को सम्बन्धमा अवहलेसम्म एउटा मनचित 
स्पि धारणा रहेको पाइुँदैन वकनिने यसको क्षेर आिैँ मा व्यापक र व हत रहेको पाइन्छ। 
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१५१ वटा संसदीय कानूनको4 समीक्षा गदाु पमन न्यायमा पहुुँर्को शब्दको पररिाषा गरेको 
िेवटएन। यसबाट नै यसको व्यापकतालाई दशाुउुँछ। 

२.२ न्यायमा पहुुँर् र खर् ुबीर्को सम्बन्ध 

न्यायमा पहुुँर् र खर् ुबीर्को सम्बन्धमा प्रशस्त मारामा लेख-रर्नाहरूको अिाव रहेको 
पाइन्छ। साथै यस सम्बन्धमा Freedom House, World Justice Project Rule of Law Index, 

World Bank Governance Indicators जस्ता संस्थाहरूले न्यायमा पहुुँर् र खर् ुबीर् रहेको 
सम्बन्धमा आ-आफ्नै वकमसमले ववश्लषेण र व्याख्या गरेको पाइन्छ। खर्कुो अवस्थाको 
बारेमा अध्ययन गनलुाई न्यायपामलकाको स्वतन्रता, कानूनको शासनको प्राथममकता, 
सम्पचत्तको संरक्षण, समानताको अमधकार र वविेदीकरण ववरूद्धको अमधकार, कानून अन्तगतु 
जवािदेवहता जस्ता कुराहरूमामथ ध्यान ददएको पाइन्छ। तर पैसा र समयको सम्बन्धमा 
थोरै मारमा जानकारी रहेको पाइन्छ। एउटा व्यचक्त मदु्दामा प्रवेश गराी सकेपमछ उसले 
कमत समय र पैसा खर् ुगयो िन् ने सम्बन्धमा सूर्नाको अिाव देचखन्छ। उनीहरूले कस्ता 
िावनात्मक समस्यालाई पार गनुपुछु? उनीहरूले कायवुवमध वा प्रवक्रयालाई कसरी मलई 
रहेका छन।् न्यायको पररणामको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यी कुराहरूको सम्बन्धमा 
थोरै व्याख्या र ववश्लषेण िएको पाइन्छ। 

प्रस्ततु प्रमतवेदन लेख्न े क्रममा मैले समीक्षा गरेको ववमिन्न सावहत्यहरूमध्ये Barendrecht, 

Mulder et al. द्वारा लेचखएको "Measuring Access to Justice- The Hague Model of Access 

to Justice" महत्वपूण ुपसु्तक हो। लेखकहरूले यस पसु्तकमा "How to Measure the Price 

and Quality of Access to Justice िन् ने शीषकुमा खर् ुमापन र न्यायमा पहुुँर्का सम्बन्धमा 
खाका प्रस्ततु गरेको पाइन्छ। 

कसै-कसैले त खर् ुबढेपमछ न्याय पमन स्तरीय हनु्छ त्यसैले यो समस्या होइन िनी उल्लेख 

गरेको पाइन्छ।5 तर यस िनाइबाट म सहमत छैन। खर्कुो कारण न्यायमा कम वा बेसी 
वा स्तरीयतामा िरक पनु ुहुुँदैन। यसले न्यायको मसद्धान्तलाई समाप् त पाछु। 

                                                           

4 उही। 
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न्यायमा पहुुँर्को अवस्था के रहेको छ िन् ने सम्बन्धमा थाहा पाउन तल उल्लेचखत तीनवटा 
प्रश् नहरूको जवाि सेवाग्राहीले के ददन्छ िन् ने कुराबाट न्यायको पहुुँर्को बारेमा थाहा हनु 
सवकन्छ।6 

(क) एउटा मदु्दामा सेवाग्राहीले औषत कमत खर् ुगछु? 

(ख) न्याय प्रवक्रयालाई उसले कसरी हेरररहेको छ? 

(ग) सेवाग्राहीले पाउने पररणामको अवस्था के रहेको छ? 

मामथ उल्लेचखत तीनवटा मखु्य मखु्य प्रश् नहरूमा प्रथम प्रश् न खर्सुुँग नै सम्बचन्धत रहेको 
छ। त्यसैले एउटा सेवाग्राहीले न्याय पाउन ववमिन्न देचखने र नदेचखने (Visible and Invisible) 

शीषकुहरूमा खर् ुगनु ु परररहेको हनु्छ, त्यसमध्ये केही कानूनी, केही गैरकानूनी र केही 
इच्छाले गररएका खर्हुरू हनु्छन।् तर ती सबै न्याय पाउनकै लामग गररएका खर् ुहनु। 

त्यस्तै यो प्रमतवेदन लेख्दै गदाु मैले अध्ययन गरेको लेख-रर्ना र वकताबहरूमा न्यायमा 
पहुुँर्का सम्बन्धमा ववमिन्न आयामहरू रहेको पाइयो र ती आयामहरूको बारेमा आ-आफ्नै 
वकमसमले वववेर्ना गरेको पाइन्छ। ती ववमिन्न आयामहरूमध्ये न्यायमा पहुुँर्को सम्बन्धमा 
संचक्षप् त रूपमा उल्लेख गदाु मखु्य गरी the cost of justice, the quality of the procedure र 
the quality of the outcome मामथ बढी केचन्रत रहेको पाइन्छ।7  

The costs of justice, quality of the procedure र Quality of the outcome सम्बन्धी 
अवधारणालााई संचक्षत रूपमा यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ: 

Costs Quality of the procedure Quality of the outcome 

Out of pocket expenses 

(legal costs, fees, travel 

costs, etc.) 

Procedural justice (voice, 

neutrality, 

trustworthiness, 

Distributive justice 

(equality, equity and need) 

                                                                                                                                                                                          

5  M.A. Gramatikov, J.M. Barendrecht and J.H. Verdonschot (2011), Measuring the 

Costs and Quality of Paths to Justice: Contours of Methodology, Hague Journal on 

the Rule of Law, 3(2), p. 352. 
6  Martin Gramatikov et. al, "A Handbook of Measuring the Costs and Quality of Access to Justice", Maklu and 

Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems, TISCO, 2000. 
7
  उही। 
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consistency, accuracy) 

Opportunity costs (time for 

travel, waiting, collecting 

evidence, instructing 

lawyers; depreciation of 

assets; lost opportunities) 

Inter personal justice 

(respect, politeness) 

Restorative justice 

(compensation of the 

pecuniary and non-

pecuniary damages) 

Intangible costs (stress, 

negative emotions and 

damage to important 

relationships) 

Informational justice 

(explanations of process 

and outcomes) 

Functionality (extent to 

which the outcome solves 

the problem) 

  Transparency (motivation of 

the outcome and extent to 

which the outcome can be 

compared to similar fact 

patterns. 

स्रोत : M.A. Gramatikov, J.M. Barendrecht, and J.H. Verdonschot (2011), 'Measuring the costs and quality of 

paths to justice: Contours of a Methodology, Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), p. 349-379. 

न्यायमा पहुुँर् वा न्यायको बाटो (Path of Justice) का मखु्य गरी तीन आयामहरू रहेकाा 
िए पमन यस अनसुन्धानको उद्देश्य “मदु्दा माममलामा संलगन हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले 
वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा ववश्लषेण/अध्ययन” रहेकोले न्यायको यहाुँ 
खर् ु(Cost) काा सम्बन्धमा मारै उल्लेख गनु ुसान्दमिकु िएकोले न्याय र खर् ुबीर् रहेको 
सम्बन्धमा मारै र्र्ाु गररएको छ। 

Gramatikov (2009) ले आफ्नो लेख 'A Framework for measuring the costs of paths to 

justice' मा खर्कुो सम्बन्धमा ववस्त त रूपमा व्याख्या र वववेर्ना गरेका छन।् उनले 
खर्लुाई न्यायको बाधकको रूपमा उल्लेख गरेका छन।् यस्ता बाधकहरूमा सूर्नाको 
कमी, पैसाको लगानी, समयको खर्,ु िैसलामा वढलाई, अमनचित खर्,ु न्याय पाएको महससु 
नगनु,ु तनाव र िावनामा र्ोट, सामाचजक र पाररवाररक सम्बन्धमा क्षमत, िाषा र कानूनी 
ज्ञानको कमी जस्ता कुराहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन।् वयनले न्यायका लामग गररने 
खर्हुरूलाई मखु्य गरी तीन प्रकारले वगीकरण गरेका छन।् ती हनु ्: 

(क) मौदरक खर् ु(Monetary or Out-of-Pocket Costs) 
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(ख) अवसरसुँग सम्बचन्धत खर् ु(Opportunity Costs) 

(ग) अदृष्टयात्मक खर् ु(Intangible Costs) 

यहाुँ मामथ उल्लेचखत खर्हुरूको सम्बन्धमा संचक्षप् त रूपमा ब्याख्या गररएको छ। 

२.२.१ मौदरक खर् ु(Monetary or Out-of-Pocket Costs) 

मदु्दाका पक्षहरूले वा पीमितहरूले मदु्दा माममलामा हनेु खर्हुरूमध्ये पैसा वा रूपैयाुँ वा धन 
मतरेर गररने खर् ुसचजलै देचखने र सबैिन्दा बढी पीिा ददने अवस्था पमन उसको लामग हो। 
एउटा मदु्दाका पक्ष वा पीमितले के-के वा कुन-कुन शीषकुमा खर् ुगदाु रहेछन ्िन्दा खेरी 
उसले कानून व्यवसायीको सेवा मलन, साक्षी उपचस्थत गराउन, मदु्दाको पेशी मलन, सान ुवा 
स्थगन गन,ु यातायात, मममसलको प्रमतमलवप मलन वा घसु र अन्य अनौपर्ाररक कामका लामग 
खर् ुगनु ु परररहेको हनु्छ। यी सबै वकमसमका सेवा मलन पीमित वा पक्षले अप्रत्यक्ष वा 
प्रत्यक्ष रूपले पैसा खर् ुगनुपुछु। यो कवहलेकाहीीँ यमत धेरै महुँगो िई ददन्छ वक पक्ष वा 
पीमितले न्याय नै पाउन नसवकने अवस्थाको स जना हनु्छ र उनीहरूले कवहले काही ज्यान 
नै गमुाउन पगुेकाा हनु्छन। पक्षहरूले वा पीमितहरूले गने खर्हुरूमध्ये केही देचखने 
खर्हुरू यहाुँ उल्लेख गररएको छ।8 

• Cost for use of information (i.e. legal databases, public providers); 

• Lawyers'/paralegals' fee; 

• Experts' and experwitnesses' fees; 

• Filing (court/arbitration/mediation) fees; 

• Translators' fees; 

• Bailiffs' fee; 

• Notary's fees; 

• Services for summons; 

• Discovery related costs; 

• Travel expenses; 

• Costs for communication (mailing, calling, etc.); 

• Witnesses' compensation; 

                                                           

8 उही, प  १३६ 
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• Copying and other overheads; 

• Bribes and other unofficial payments. 

यी मामथ उल्लेचखत सेवाहरू मलन पक्षहरूले वा पीमितहरूले पैसा खर् ुप्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 

रूपमा गनु ु पछु। त्यसमध्ये केही मनचित हनु्छ िने केही अमनचित हनु्छ। यो न्यायका 
प्रवक्रया र दाबी गरेको रकममा पमन िरपदुछ। केही कानून प्रणालीमा कानून व्यवसायी वा 
Expert वा साक्षीको रकम कानूनमा नै तोवकएको हनु्छ त केहीमा हुुँदैन। नेपालमा 
साक्षीलाई उपचस्थमत गराउुँदा उसले पाउने खर्कुो सम्बन्धमा कानाूनमा नै उल्लेख िएको 
छ। 

२.२.२ अवसरसुँग सम्बचन्धत खर् ु(Opportunity Costs) 

अवसरसुँग सम्बचन्धत खर्लुाई गैर-मौदरक खर्कुो रूपमा पमन पररिावषत गने गरेको 
पाइन्छ। त्यसैले गैर-मौदरक खर् ुअन्तगतु मौदरक खर् ुबाहेकका खर्हुरूलाई समावेश गने 
गररन्छ।9 तर यस्ता खर्हुरूलाई मौदरक खर्कैु रूपमा जोि-घटाउ गन ुसवकन्छ। जस्तै: 
एउटा व्यचक्त न्याय पाउनको लामग उसले आफ्नो महत्वपूण ुसमय लगानी गरेको हनु्छ। 

यदद ऊ मदु्दा-माममलाको झन्झटमा निसेको िए ऊ त्यो समय अन्य आय आजनुमा 
लगाउथ्यो होला जसबाट उसको आजनु हनु्थ्यो। मदु्दा-माममलाको कारण पाइएका ववमिन्न 
कामको अवसर गमुाउन ु परेको हनु्छ िने पाएको अवसर पमन गमु्न जान्छ। यस्तो 
अवसरहरूलाई मरुामा वहसाब गन ुसवकन्छ। यस्ता अवसरहरू अनेक प्रकारका हनु्छन ्जनु 
यस प्रकार रहेका छन्10 : 

(क) न्यायको लामग गररने व्यचक्तगत समयको खर् ु(Personal time as a cost of justice) 

(i) कानून व्यवसायीको खोजी गन ुलाग्ने समय (Searching for legal advisor) 

(ii) अन्य व्यचक्तसुँग सम्पकु गदाु लाग्ने समय (Interaction with other party) 

(iii) परामश ु (पररवार, ममर आदद), कानूनी सल्लाह मलने, रणनीमतक मनणयु गन ु
लाग्ने समय (Consultation (family, friends, etc.) seeking legal advice, 

deciding on strategy) 

(iv) आमधकाररक मनकायसुँग ववमश ु(Interaction with authorities) 

                                                           

9 पूवपुाद नं.६ प .३६० 
10 पूवपुाद नं.६ प .१३९ 
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(v) कानून व्यवसायीलाई मनदेशन (Instructing lawyers) 

(vi) प्रमाण संकलन (Collecting evidence)  

(vii) आउुँदा जाुँदा लागेको समय (Amount of time spent for travelling) 

समय महत्वपूण ुर मूल्यवान स्रोत हो। यस्तो महत्वपूण ुस्रोतलाई कुल लािमा वा 
आम्दानी वा आय आजनु मानी मदु्दा–माममलामा नै खर् ु िएको मानी वहसाब गनुपुछु। 
यस्ता खर्हुरूलाई छायाुँ खर् ु (Shadow Costs) पमन िमनन्छ। यस्ता खर्हुरूको मूल्याङ्कन 
गने ववमिन्न ववमधहरू रहेको पाइन्छ। त्यसमध्ये एउटा हो 'The Willingness to Pay (WTP) 

अथाुत सेवाग्राहीले आफ्नो समय वर्त गन ु पैसा खर् ुगछुन ्र मछटो न्याय मलन्छन ्अको 
ववमध हो- 'Willingness to Accetp (WTA)', अथाुत सेवाग्राहीले सेवा र्ािो मलन जमतसकैु खर् ु
गरेर िए पमन सेवा मलन्छ र पैसा ददन्छ।  

(ख) आय आजनु गमु्न ु (Foregone earnings): मदु्दा माममलाको कारण पक्षहरू 
आफ्नो काममा समय ददन सक्दैन वा ददए पमन ठीक ढंगले ददन नसकेको कारण उसले 
आफ्नो काम गमुाउन ुपछु वा मदु्दाको कारण िएको रकम धरौटी राख् न ुपरेको हनु्छ। उसले 
यस्ता रकम आफ्नो पेशा-व्यवसायमा लगानी गन ुसक्दैन वकनिने अदालतले या त धरौटीमा 
राखेको हनु्छ वा जित गरेको हनु्छ। कमतपय चर्ज वस्त ुCold Stroage मा राख् न ु पने 
हनु्छ। तर वववादको कारण समयमा हेरर्ाह गन ुनसकेको कारण नष्ट ट िएर जान्छ वा 
नष्ट ट हनेु सम्िावना बढ्छ। धरौटीमा वा जित िएको रकम वैकचल्पक काममा लगाउने 
अवस्था रहुँदैन। यी सम्पूण ुनोक्सानीलाई पैसामा सचजलै वहसाब गन ुसवकन्छ। 

२.२.३ अदृष्टय खर् ु(Intangible Costs) 

अदृष्टयात्मक खर् ुन्याय पाउनको लामग गररने वा हनेु खर्हुरूमध्ये तेस्रो प्रकारको खर् ुहो। 

यस्ता खर्लुाई Dolan, Loomes et al.11 ले "the intangible costs of crime as the costs" […] 

that are much more difficult to measure and quantify."12 िनेका छन  ̧  अथाुत अदृष्टयात्मक 
खर्लुाई जोि खटाउुँ गन ुसवकदैन। यसलाई अंकमा देखाउन गाह्रो हनु्छ। यस्ता खर्हुरू 
अन्तगतु द:ुख, िावना, तनाव, कि र अपराधको िर जस्ता कुराहरूलाई समावेश गन ु
                                                           

11 Paul Dolan et al. (2005), "Estimating the Intangible Victim Costs of Violent Crime' Centrefor Crime 

and Justice Studies (EISTD), Oxford University Press. 
12  Id at 958. 
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सवकन्छ। यस अन्तगतु पने अन्य कुराहरूमा Self-esteem, depression or self-degradation 

पदुछन।् त्यसैले धेरै आधमुनक कानूनी प्रणालीहरूले यस्ता अवस्थाहरूमा द:ुख र किलाई 
क्षमतको रूपमा मलइकन क्षमतपूमत ु पमन ददने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर यी कुरा कुनै 
खास कानून प्रणालीमा िएको व्यवस्थामा िर पने गदुछ। यस्ता क्षमतपूमत ु Emotional 

Distress, Psychiatric Disturbance, Embarrassment, Discomfort, Misery and Grief, 

Psychiatric Shock र Loss of Enjoyment को लामग दाबी गने गररन्छ। 

तर हाम्रो जीवनमा कमतपय न्यायका खर्हुरूलाई मूल्याङ्कन गन ु र रकममा आंकलन गन ु
गाहै्र हनु्छ। Dolan, Loomes et al. ले अदृष्टयात्मक खर्लुाई मापन गन ु तीनवटा उपाय 
बताएका छन ्:13 
(i) Stated or revealed preferences; 

(ii) Adaptation and use of health and personal safety values from other sectors and 

(iii) Use of quality adjusted life year valuation instrument. 

कवहलेकाहीीँ िौजदारी कारबाहीमा प्रवक्रयाको क्रममा यमत धेरै िावनात्मक क्षमत िइसकेको 
हनु्छ जसलाई मौदरक खर्लेु पूमत ुनै गन ुसक्दैन। यस्ता क्षमत अन्तगतु Stress, Emotions 

(Frustration, Anger, Humiliation, Disappointment, Hopelessness) र सम्बन्धमा 
(Relationship) आउने क्षमतलाई समावेश गरेको पाइन्छ। 

South Africa मा Cost को कारण न्यायमा पहुुँर्मा कसरी प्रिाव पाछु िनी एउटा संवैधामनक 

मदु्दामा यस्तो व्याख्या गरेको छ: 

"He should receive state-funding towards his legal costs. The respondent contended that 

because the state attorney had refused to fund the respondent, the two parties were not 

represented on an equal basis before the court." The court should understand the 

respondent's submission as being hampered by insufficient funds that there was no 

'equality of arms' between the litigants."14 

उक्त िैसलाबाट के प्रष्ट ट हनु्छ िने न्याय माग्न जाुँदा अथ/ुपैसाले ठूलो िमूमका खेल्छ। 

आमथकु रूपले कमजोर र सबल पक्षबीर् द्वन्द्वको अवस्था आएमा आमथकु रूपले कमजोर 
पक्ष सबल पक्षसुँग वटक्न सक्दैन र ऊ न्यायबाट बचित हनेु अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले 

                                                           

13 पूवपुाद नं.१२ 
14 Shilubana v. Nwamitwa (2007), 2 Acc 14. 



20 

आमथकु रूपले असमान पक्षबीर् न्याय लेनदेन मनष्टपक्ष रूपले हनेु अवसा्था नै रहुँदैन। 
यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो अमबकचशत देशमा कमजोर आमथकु अवस्था िएका पक्षहरूले 
न्यायको अवस्था के होला िन् ने बारेमा सचजलै बझु्न सवकन्छ। 

तर मामथ उल्लेचखत खर्हुरू आिैँ मा मनरपेक्ष (Absolute) होइन। यी खर्हुरू सापेचक्षक 

(Relative) हनु ्जनु आिैँ मा Independent होइन। वयनीहरू Interdependent हनु ्जसलाई 
Quality of Procedure र Quality of Outcome ले उमतकै प्रिाव पारररहेको हनु्छ। यदद 
हामीले खर्लुाई मारै ध्यान ददयौं िने पमन यसले मारै व्यचक्तलाई न्याय ददन सक्दैन त्यसैले 
Quality of Procedure र Quality of Outcome लाई पमन उचत्तकै ध्यान ददनपुछु अन्यथा न्याय 
पाउन जमतसकैु प्रयास गरे पमन पूण ु न्याय पाउन पक्ष असिल रहने सम्िावना उमतकै 

रहन्छन।् 

सवोच्र् अदालत, न्यायमा पहुुँर् आयोगले Quality of Procedure को सम्बन्धमा छुटै्ट 
अनसुन्धान गराइसकेको हनुाले त्यस अन्तगतु पने कुराहरूको सम्बन्धमा त्यस अनसुन्धानमा 
व हत रूपमा उल्लेख िएको होला िन् ने मैले आशा गरेका छाु। तर Quality of Outcome 

को सम्बन्धमा एउटा छुटै्ट यस्तै अनसुन्धान गराएर त्यस अन्तगतु पने कुराहरूमामथ ध्यान 
ददन ुपमन उमतकै महत्वपूण ुदेचखन्छ। Quality of Procedure र Quality of Outcome अन्तगतु 
पने कुराहरूको सन्दिमुा संचक्षप् त रूपमा तामलका नं. १ मा उल्लेख गररएको छ। 

२.३ अन्तराचुष्ट रय तथा रावष्ट्रय कानूनी व्यवस्थाहरू  

कानूनको दृविमा समानता र कानूनद्वारा समान उपर्ारको हक न्यायको क्षेरमा राज्यले सबै 
ब्यचक्तलाई समान रुपले गन ुपने मूलितू मापदण्िको रूपमा रहेको हनुछ्। अको शब्दमा 
िन्न ु पदाु न्यायको दायरामा परेका व्यचक्तहरूलाई िेदिाव नगररने मसद्धान्त (Principle of 

non-discrimination) र न्यायमा समान पहुुँर् (Equal access to the courts) को प्रत्यािमूत नै 
न्याय प्रशासनमा मनवहत समानताको मसद्धान्त (Principle of Equality) हो।  

कानूनद्वारा समान उपर्ारको हकको मसद्धान्तले सावजुमनक पदामधकारीहरूलाई िेदिावपूण ु
न्यावयक काय ुगनबुाट रोक लगाई अमियकु्तहरू उपर समान न्यावयक व्यवहार गनु ुपदुछ 

िन् ने मान्यता राख्दछ। यस मसद्धान्तले सबै व्यचक्तहरूलाई अदालत तथा न्यावयक 

मनकायसम्म समान पहुुँर् हनेु र ती न्यावयक मनकायहरूबाट समान उपर्ार प्राप् त हनेु कुराको 
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प्रत्यािमूत गदुछ। यस सम्बन्धमा प्रर्मलत ववमिन्न अन्तराुचष्ट रय दस्तावेजहरूमा िएका 
व्यवस्थाहरू मनम्न अनसुार छन ्: 

२.३.१ कानूनको दृविमा समानता   

कानूनको दृविमा समानता अथाुत िेदिाव नगररने मसद्धान्त सामाचजक न्यायको सवमुान्य 
मसद्धान्त हो। मानव अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणापर, १९४८ को धारा १ ले सबै मामनस 
जन्मजात स्वतन्र र मयाुदा एवं अमधकारमा समान छन ् िनी समानताको अमधकारलाई 
मानव अमधकारको आधार स्तम्िको रुपमा स्वीकार गरेको छ। धारा २ ले कुनै पमन 
व्यचक्तलाई कुनै हाैमसयतका आधारमा कुनै पमन वकमसमको िेदिाव नगररने व्यवस्था समेत 
गरेको छ। धारा ७ ले कानूनको दृविमा सबै समान र ववना िेदिाव कानूनको समान 
संरक्षणका हकदार हनेु व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नागररक तथा राजनीमतक अमधकार 
सम्बन्धी अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापर, १९६६ को धारा २६ अनसुार कानूनको दृविमा सबै 
व्यचक्त समान छन ्र कुनै िेदिाव ववना कानूनको समान संरक्षणका हकदार हनेुछन ्िन् ने 
व्यवस्थाले पमन समानतालाई प्राथममकतामा राखेको पाइनछ्। 

व्यचक्तका अमधकारहरूको पवहर्ानका आधार र समुनचितताको सम्बन्धमा समेत नागररक 

तथा राजनीमतक अमधकार सम्बन्धी अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापर, १९६६ को धारा २(१) तथा 
आमथकु, सामाचजक तथा सांस्क मतक अमधकारको अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापर, १९६६ को धारा 
२(२) ले कुनै पमन व्यचक्त उपर उल्लेचखत हैमसयतका आधारहरूमा कुनै प्रकारको िेद 
नगरी व्यचक्तको स्वीक त अमधकारको सम्मान एवं समुनचितता प्रदान गनु ुपने व्यवस्था गरेको 
पाइन्छ। नागररक तथा राजनीमतक अमधकार सम्बन्धी अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापर, १९६६ को 
धारा ३ ले नागररक तथा राजनीमतक अमधकार उपिोग गने मवहलाा तथा परुूष समान 
अमधकार समुनचित रहने व्यवस्था समेत गरेको छ। प्रमतज्ञापरको धारा ४(१) अनसुार 
राज्यले चस्थमतको आकचस्मकताले र्ावहएको मारासम्म प्रमतज्ञापर अन्तगतुको आफ्नो 
दावयत्वबाट पचन्छन सक्ने ववशेष व्यवस्था बाहेक समानताको अमधकारको प्रत्यािमूतबाट 
पचन्छन नसक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यसै व्यवस्थासुँग ममल्दो व्यवस्था मानव तथा 
नागररक अमधकार सम्बन्धी अविकी बिापर, १९८१ ले पमन गरेको पाइन्छ।15  

                                                           

15 The African Charter of Human and Peoples Right 1981. 
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नेपालको सवोच्र् अदालतले कानूनको दा विमा समानताको व्यवहार गने अन्तराुचष्ट रय 
मानवीय कानूनको अवधारणालाई आत्मसात गदै केही मदु्दाहरूमा गरेको व्याख्या उल्लेखनीय 
रहेकाा छन। जस्तै: अदालतको िैसला अन्तगतु सजाय पाई कारागारमा रहेका 
कैदीहरूमध्ये चशचक्षतलाई 'क' शे्रणीमा र अचशचक्षतलाई 'ख' शे्रणीमा राख् न ुसरसती हेदाु पमन 
मनासचाव देचखुँदैन। कसरुका आधारमा सजाय पाएका सबैले समान रूपमा त्यसलाई िोग्न ु
पने हनु्छ। चशचक्षत वा ठूलो औकातमा बस्ने बानी पदैमा त्यसले छुट वा सवुवधा पाउने 
िन् ने हुुँदैन। सबै नागररक कानूनको दृविमा समान हनेु, कसैलाई पमन कानूनको समान 
संरक्षणबाट वचित नगररने र राज्यले नागररकहरूका बीर् धम,ु वण,ु मलङ्ग, जातजामत वा 
वैर्ाररक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा िेदिाव नगररने िन् ने जस्ता संवैधामनक 

व्यवस्थाहरूले नागररकहरू प्रमत सानो ठूलो वा जे जस्तो औकात िए पमन समान रूपले 
व्यवहार गनुपुने उद्देश्य राखेको छ। ठूलो औकात र सानो औकात िन् ने मारै आधारमा 
व्यचक्तहरू बाीर् िेदिाव गनु ु समतामूलक समाजको स्थापना गने संववधानको िावनाको 
प्रमतकालू हनु जान्छ।16 मदु्दाको प्रक मतको आधारबाट कैदी वा थनुाुवाले प्राप् त गन ुसक्ने 
सवुवधाबाट वचित गरी असमान व्यवहार गन ु सक्ने अचख्तयारी ववपक्षीहरूलाई प्राप् त िए 
गरेको देचखन नआउुँदा ववपक्षीहरूको काम कारवाही न्यायसंगत िन्न नममल्ने।17  

२.३.२ कानूनद्वारा समान उपर्ारको हक तथा न्यायमा समान पहुुँर्को अमधकार 

कानूनद्वारा समान उपर्ारको हक तथा न्यायमा समान पहुुँर्को अमधकारले न्याय प्रशासनमा 
पक्षहरूप्रमत गररने समान व्यवहारको अमधकारलाई जनाउुँछ। यस सम्बन्धमा मानव 
अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा १० ले कुनै पमन व्यचक्तको अमधकार र 
दावयत्व मनधाुरण गन ुवा मनज ववरूद्ध र्लाइएको िौजदारी अमियोगको स्वतन्र र मनष्टपक्ष 

सनुवुाइको लामग न्यावयक मनकायको प्रत्यािमूत गरेको पाइन्छ। नागररक तथा राजनीमतक 

अमधकार सम्बन्धी अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापर, १९६६ को धारा १४(१) ले अदालत र 
न्यायामधकरणहरूको ममल्दो व्यवस्था अन्य ववमिन्न वगीय तथा क्षेरीय सचन्ध सम्झौताहरूमा 
पमन उल्लेख गरेको पाइन्छ। 

                                                           

16 र्न्रकात ज्ञवाली वव. म.प. सचर्वालय, ने.का.प. २०५७, मन.नं. ६९१४, प . ५०२ 
17 बवुद्धराज तामाङ वव.म.प. सचर्वालय समेत, ने.का.प. २०४९, मन.नं. ४५३०, प . ४३१ 
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न्यायको क्षेरमा प्रिावकारी मानव अमधकारका मसद्धान्तहरू जस्तै: कानूनको दृविमा समानता, 
कानूनको समान व्यवहार, िेदिाव ववरूद्धको अमधकार, कानूनद्वारा समान उपर्ारको हक 

तथा न्यायमा समान पहुुँर्को अमधकार केवल मानव अमधकारको मार मसद्धान्त निई 
अन्तराुचष्ट रय मानवीय कानूनको ववषय पमन हो।18 कानूनको दृविमा समानताको अमधकारले 
कानूनहरू िेदिावपूण ुहनेु नहनेु र कानून कायाुन्वयन गने मनकायहरूले कतवु्य पालन गदाु 
व्यचक्तहरू उपर पक्षपाती, पूवाुग्रही र अन्यायी निई काय ुगनुपुदुछ िन् ने मान्यता राख्दछ। 

यद्यवप यो मसद्धान्तले कानून बमोचजम मनधाुररत िरक व्यवहारलाई िेदिावपूण ुमान् न नहनेु 
मान्यता राख्दछ। यस ववषयमा मानव अमधकाारसम्बन्धी केही वववादमा मानव अमधकार 
समममतले गरेको मनणयुमा िएको व्याख्यामा सो कुरा प्रमतमबचम्बत िएको पाइन्छ।19 

नेपालमा न्याय प्रशासनको क्षेरमा समानताको हकको प्रयोग संवैधामनक ववकासक्रम 
अगािाी देचखनै प्रारम्ि िएको मामनन्छ।20 व्यचक्तगत स्वतन्रताको ऐन, २००६ का सम्पूण ु
व्यवस्थाहरू व्यचक्तका स्वतन्रता, समानता र न्याय प्रशासनसुँग सम्बचन्धत रहेको पाइन्छ। 

ववगतका संवैधामनक व्यवस्थाहरू पररमाचजतु हुुँदै नेपालको संववधानमा गररएका न्यायसुँग 
सम्बचन्धत व्यवस्थाहरू पमन मानव अमधकार संरक्षण गने ददशामा अग्रणी रहेको पाइन्छ।21 

 

 

 

 

२.४ मदु्दाका पक्ष/पीमितहरूको सम्बन्धमा अन्तराचुष्ट रय मानव अमधकार कानूनहरूमा िएका 
समानता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू  

                                                           

18 प्रस्ततु ववषयमा अन्य अन्तराुवष्ट्रय काननुका व्यवस्थाहरुको लामग हेनुहुो;\ 
Article 1, 24 and 27(1) of the American Convention on Human Rights, Article 14 of European Convention on 

Human Rights; Article 2 and 15 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 1979; Article 2 of the Conventin on the Rights of the Child, 1989 and Internatinal Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1966; Article 3 and 27 of the Geneva Convention Relative to 

the Protection of Civilian Persons in Time of War; Article 9(1) and 75(1) of the 1977 Protocol Additional to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 

(Protocol I) and Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II). 
19

 Brokes v. the Netherlands (172/1984) Human Rights Committee, 9 April 1987, 2 Setl. Dec. 196. 

20 x]g'{xf];\ M g]kfnsf] ;+ljwfg / ;+j}wflgs clen]vx?, ;x–n]vg M g/]Gb| k|;fb kf7s tyf a|h]z Kofs'/]n, 
k}/jL k|sfzg, bf];|f] ;+:s/0f @)^$ 

21 हेनुहुोस ्नेपालको संववधानको धारा २४ न्याय सम्बन्धी हक र धारा २१ पीमित सम्बन्धी हक 
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२.४.१ मानव अमधकार सम्बन्धी ववश् वव्यापी घोषणा पर १९४८  

मानव अमधकारको ववश्वव्यापी घोषणा पर, १९४८ का केही महत्वपूण ुव्यवस्थाहरू 

यस प्रकार रहेका छन ्: 

धारा १. सबै व्यचक्तहरु जन्मजात स्वतन्र र प्रमतष्ठा तथा अमधकारमा समान हनु्छन।् 
उनीहरु वववेक र अन्तस्करणले यकु्त िएका हनु्छन।् उनीहरुले िात त्वको िावना 
मलएर एक अकाुप्रमत व्यबहार गनुपुछु। 

धारा २. जामत, वण,ु मलंग, िाषा, धम,ु राजनैमतक वा अन्य ववर्ारधारा, रावष्ट्रय वा सामाचजक 
उत्पचत्त, सम्पचत्त, जन्म वा अन्य कुनै हैमसयत जस्ता कुनै पमन आधारमा कुनै पमन 
वकमसमको िेदिावमबना प्रत्येक व्यचक्तलाई यस घोषणापरमा उचल्लचखत अमधकार र 
स्वतन्रताहरुको अमधकार हनेुछ साथै कुनै पमन व्यचक्त रहेको मलुकु वा इलाका 
स्वतन्र, न्यास, स्वशासनरवहत वा साविुौमसत्ताको अन्य कुनै पमन सीमाको 
अमधनमा रहेको जे िए तापमन त्यस्तो मलुकु वा ईलाकाको राजनीमतक, 

क्षेरामधकारगत वा अन्तराुवष्ट्रय हैमसयतका आधारमा कुनै पमन िेदिाव गररनेछैन। 

धारा ७. सबै व्यचक्तहरु कानूनको दृविमा समान र कुनै पमन िेदिाव ववना कानूनको समान 
संरक्षणका हकदार छन।् सबै व्यचक्तहरुलाई यस घोषणापरको उल्लंघन गरी 
गररएको कुनै पमन प्रकारको िेदिाव ववरुद्ध वा त्यस्तो िेदिावको दरुुत्साहन 
ववरुद्ध समान संरक्षण पाउने अमधकार हनेुछ। 

धारा १०. कुनै पमन व्यचक्त उपर लगाईएको िौजदारी अमियोगको र मनजको अमधकार तथा 
दावयत्वको मनरोपण गदाु स्वतन्र र सक्षम न्यायामधकरणबाट मनष्टपक्ष र सावजुमनक 
सनुवुाई गरी पाउने पूण ुसमानताको हक त्यस्तो व्यचक्तलाई हनेुछ। 

२.४.२ नागररक तथा राजनीमतक अमधकार सम्बन्धी अन्तरावुिय प्रमतज्ञापर, १९६६ ले गरेको 
व्यवस्थाहरू 

धारा २(१): यस प्रमतज्ञापरका हरेक राज्यका आफ्नो इलाका तथा अमधकार क्षेरमिरका 
सम्पूण ुव्यक्मतलाई जामत, रंग, मलङ्ग, िाषा, धम,ु राजनीमतक अथवा अन्य ववर्ार, 
रावष्ट्रय अथवाा सामाचजक उत्पचत्त, सम्पचत्त, जन्म अथवा अन्य हैमसयतका 
आधारमा कुनै प्रकारको िाेद नगरी यस प्रमतज्ञापरमा स्वीक त अमधकारको 
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सम्मान एवं समुनचितता प्रदान गन ुयस प्रमतज्ञापरमा स्वीक त अमधकारको सम्मान 
एवं समुनचितता प्रदान गने अमििारा मलन्छन।् 

धारा ४(१): राष्ट्रको अचस्तत्वलाई खतरा पगु्ने सावजुमनक संकटको घोषणा गररएको बेला 
अन्तराुचष्ट रय कानूनका अन्य दावयत्वसुँग अममल्दा निएका तथा जामत, रंग, मलङ्ग, 
िाषा, धम ु अथवा सामाचजक उत्पचत्तका आधारमा िेद नगने िएमा मार यस 
प्रमतज्ञापरका राज्य पक्षले चस्थमतको आकचस्मकताले र्ावहएको मारासम्म यस 
प्रमतज्ञापर अन्तगतु आफ्ना दावयत्वबाट पचन्छने उपाय गन ुसक्नेछ। 

धारा १४: अदालत र न्यायामधकरणका साम ुसबै व्यचक्त समान हनेुछन।् हरेक व्यचक्तलाई 
मनज ववरूद्ध िौजदारी अमियोग वा कानूनबमोचजमका मदु्दामा मनजका अमधकार र 
दावयत्वको मनधाुरणमा कानूनद्वारा स्थावपत सक्षम, स्वतन्र र मनष्टपक्ष 

न्यायामधकरणबाट स्वच्छ र खलुा सनुवुाई हनेु हकामधकार रहनेछ। प्रजाताचन्रक 

समाजमा हनेु नैमतकता, सावजुमनक सवु्यवस्था वा रावष्ट्रय वा पक्षहरूको मनजी 
जीवनको वहतका लामग आवश्यक िएमा वा न्यायको वहतमा प्रर्ार वा 
सावजुमनकता पूवाुग्रही हनु सक्ने ववशेष पररचस्थमतमा अदालतको ववर्ारमा 
आवश्यक िएका कारणबाट परकार जगत (प्रसे) तथा सवसुाधारणलाई पाूरै 
पपुकु्षिर वा केही अंशमा बाहेक गन ुसवकनेछ। तर अल्पाावयश्यक व्यचक्तको 
वहतले अन्यथा आवश्यक िएको वा वैवावहक सम्बन्धको वववाद वा 
बालबामलकाको संरक्षकत्वको कुरामा बाहेक, िौजदारी माममला वा कुनै मदु्दामा 
गररएको मनणयु सावजुमनक गररनेछ। 

धारा २६: सबै व्यचक्तहरू कानूनको दृविमा समान छन ्र कुनै पमन िेदिाव ववना कानूनको 
समान संरक्षणका हकदार छन।् यस सम्बन्धमा कानूनले कुनै पमन िेदिावलाई 
मनषधे गने र सबै व्यचक्तहरूलाई जामत, वण,ु मलङ्ग, िाषा, राजनीमतक वा अन्य 
ववर्ार, रावष्ट्रय वा सामाचजक उत्पचत्त, सम्पचत्त जन्म वा अन्य हैमसयतका आधारमा 
हनेु कुनै पमन िेदिाव ववरूद्ध समान तथा प्रिावकारी संरक्षणको प्रत्यािमूत 
ददनेछ। 
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२.४.३ आमथकु, सामाचजक तथा सासं्क मतक अमधकार सम्बन्धी अन्तराचुष्ट रय प्रमतज्ञापर, 
१९६६ ले गरेका व्यवस्थाहरू 

धारा २(२): प्रस्ततु प्रमतज्ञापरका पक्ष राष्ट्रहरू प्रस्ततु प्रमतज्ञापरमा उचल्लचखत अमधकारहरू 
जामत, वण,ु मलङ्ग, िाषा, धम,ु राजनीमतक वा अन्य ववर्ार, रावष्ट्रय वा सामाचजक 

उत्पचत्त, सम्पचत्त, जन्म वा अन्य हैमसयतका आधारमा कुनै पमन प्रकारको 
िेदिाव ववना उपिोग गररने कुराको प्रत्यािमूत ददने प्रमतज्ञा गदुछन।् 

२.५ कानूनी सहायता प्राप् त गने अमधकार  

मसद्धान्तत: कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुुँदैन िन् ने हो। तर यसको अथ ुअनपढ, अचशचक्षत 
कानून नपढेका वा नबिेुका र कानूनको क्षेरमा काम नगरेका व्यचक्तले सम्पूण ुकानूनको 
जानकारी राख् न ुपरछ् िन् ने होइन। कानूनको जानकारी आिूले वा आफ्नो हकमा आफ्नो 
कानून व्यवसायीले प्राप् त गरेकोमा सम्बचन्धत व्यका्मतले नै आिैँ  जानकारी प्राप् त गरेको 
मामनने व्यवस्था हो। ववशेष गरी असहाय र आमथकु रूपले वपछमिएका व्यचक्तको हकमा 
राज्यले उपलब्ध गराउने मन:शलु्क कानूनी सहायताले अमियकु्तको प्रमतमनमधत्वलाई बल 
प्रदान गदुछ। 

नागररक तथा राजनीमतक अमधकार सम्बन्धी अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापर, १९६६ को धारा 
१४(३)(घ) ले प्रत्येक व्यचक्तलाई मनज ववरूद्धको िौजदारी अमियोगको मनधाुरणमा पूण ु
समानतामा आधाररत प्रत्यािमूतको अमधकार हनु ् र त्यस्तो अमधकार अन्तगतु आफ्नो 
उपचस्थमतमा पपुकु्ष हनेु र आिैँ  वा रोजेको कानूनी सहायता मािुत प्रमतरक्षा गन ु पाउने, 
कानूनी सहायता निएमा यस्तो अमधकारको जानकारी पाउने, न्यायको वहतले आवश्यक 

िएमा जनुसकैु माममलामा मनजका हकमा कानूनी सहायता पाउने र मनजसुँग पयाुपा्त स्रोत 
र साधन निएमा त्यस्तो कुनै पमन माममलामा कानूनी सहायता मन:शलु्क हनेु व्यवस्था गरेको 
छ। वयनै सैद्धाचन्तक अवधारणामा आधाररत िएर संयकु्त राष्ट्रसंघ मानव अमधकार समममतले 
नागररक तथा राजनीमतक अमधकार सम्बन्धी अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापरको धारा १४(३) ले 
प्रत्याितू गरेका ववमिन्न अमधकारहरूको प्रयोग एवं पालना नगरेको,22 व्यचक्तलाई वहरासतमा 
                                                           

22 Communication No. R. 2/8, B. Weismann Lanza and A. Lanza Perdomo v. Uruguay (Views adopted on 3 April 

……. ) Un Doc. GAOR. A/35/40, p. 118, para. 16 and Communication No. R. 1/6, M.A. Millan Sequeirz v. 
Uruguay (Views adopted on 29 July 1980), p. 131. 
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राखेको १० मवहनासम्म पमन कानूनी सहायता उपलब्ध नगराएको23 िनी ववमिन्न मदु्दाहरूमा 
व्याख्या गरेको छ। 

पक्रााउ परेको वा वहरासतमा बसेको व्यचक्तले स्वतन्र रूपमा कुनै रोकावट वा बन्देज ववना 
आिन्त वा कानून व्यवसायीसुँग िेट्न पाउने र कानूनी सहायता तथा सो अन्तगतु पने 
मन:शलु्क कानूनी सहायता प्राप् त गने ववषयमा अन्य क्षेरीय सचन्ध सम्झौताहरूले गरेको 
व्यवस्था पमन महत्वपूण ुमामनन्छ। जस्तै मानव तथा नागररक अमधकार सम्बन्धी अविकाी 
बिापर, १९८१ को धारा ७(१)(ग)24 लाई आधार मानी मानव अमधकार सम्बन्धी 
अविकी कसरु गरेको हो िनी मान्नु पने र मौन नबसी बयान गदाु मनजलाई ववमिन्न 
तररकाबाट बयान गराई मनजले गरेको बयानबाट मनज ववरूद्ध नै प्रमाण लगाइने दोहोरो 
खतराको मापदण्ि रहेको पाइन्छ। त्यसैले अदालत के मनष्टकषमुा पगु्यो िने महासचन्धको 
धारा ६ मा उल्लेचखत मनष्टपक्षताको अवधारणाले अमियकु्तलाई प्रहरीको बयानमा प्रारचम्िक 

र्रणदेचख नै कानून व्यवसायीको सवुवधा उपलब्ध गराउनपुदुछ। 

नेपालको सन्दि ुिन्दा कानूनी सहायता, कानून व्यवसायीसुँग परामश ुर िेटघाटको सन्दिमुा 
पमन सवोच्र् अदालतले केही मदु्दाहरूमा गरेको िैसला उल्लेखनीय मामनन्छ। जस्तै: कानूनी 
सहायता पाउने अमधकारमिर कुनै व्यचक्तले आिूले रोजेको कानून व्यवसायीसुँग सल्लाह 
मलन तथा मनजद्वारा पपुकु्ष गन ुपाउुँछ िन् ने अमधकारको बारेमा थाहा निएको व्यचक्तलाई 
मनजले त्यस्तो अमधकारको उपिोग गन ुपाउुँछ िन् ने कुराको जानकारी पाउने अमधकार समेत 
पदुछ।25 कानूनी सहायता प्रत्येक नागररकले पाउनपुछु िन् ने आधमुनक ववमधशास्त्रको प्रमखु 

ववर्ारधारा स्थावपत िइसकेको छ। आमथकु रूपले सक्षम सरकारहरूले आफ्नो प्रमतमनमधत्व 
गन ुअसमथ ुपक्षका तिुबाट सहायता गने व्यस्था गररएको पाइन्छ।26 

अमियकु्तको तिुबाट अमनवाय ु कानूनी प्रमतमनमधत्वको लामग कानूनी सहायता प्राप् त गने 
अमधकार महत्वपूण ु रूपमा रहेको छ। मन:शलु्क कानूनी सहायता ववशेष गरेर असहाय, 

                                                           

23
  Communication No. R. 7/28, 1. Weinberger v. Uruguay (Views adopted on 29 October 1980), in UN Doc 

GAOR A/36/40, p. 119, para 16. 
24

 The African Charter of Humand an dPeoples' Rights, 1981. 

25
 o1d"lt{ aGhf8] lj= jfUdtL ljz]if cbfnt ;d]t, g]=sf=k= @)@&, lg=g+= %$&, k[= !%&  

26 रववन्र िट्टराई वव. मन्रीपररषद सचर्वालय, ने.का.प. २०५५ऽ मन.नं. ६६२, प . ६१६ 
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आमथकु रूपले असक्षम र प्रमतमनमधत्वमा पहुुँर् निएका व्यचक्तहरूको लामग महत्वपूण ुराहत 
प्याकेजको रूपमा रहेको छ। कानूनी सहायता र मन:शलु्क कानूनी सेवा केही िरक 

अवधारणाका साथ ववकमसत िएको पाइन्छ। कानूनी सहायताले ती सबै व्यचक्तको हकमा 
प्रमतमनमधत्व गदुछ जसलाई कानूनी व्यवस्थाहरू, प्रवक्रयाहरू र न्यावयक पद्धमतहरूबारे पयाुप्त 
जानकारी हनु नसकेको कारण प्रिावकारी प्रमतमनमधत्व हनु सकेको हुुँदैन। तर मन:शलु्क 

कानूनी सहायताले कुनै व्यचक्तको आमथकु अवस्था र असक्षमताको कारण प्रमतमनमधत्व हनु 
नसक्ने अवस्थामा मन:शलु्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराई मनजलाई न्यायको अनिुमूत गन ु
सहयोग परु् याउुँछ। कानूनी सहायतासुँग सम्बचन्धत केही महत्वपूण ु अन्तराचष्ट रय कानूनी 
व्यवस्थाहरू मनम्न प्रकार रहेका छन ्: 

२.५.१ नागररक तथा राजनीमतक अमधकार सम्बन्धी अन्तराचुष्ट रय प्रमतज्ञापर, १९६६ ले 
कानूनी सहायता सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू 

नागररक तथा राजनीमतक अमधकार सम्बन्धी अन्तराुचष्ट रय प्रमतज्ञापरले कानूनी सहायता 
सम्बन्धी गरेका व्यवस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन ्: 

धारा १४(३): हरेक व्यचक्तलाई मनज ववरूद्धको िौजदारी अमियोगको मनधाुरणमा पूण ु
समानतामा आधाररत मनम्नानसुारको न्यूनतम प्रत्यािमूतको अमधकार हनेुछ- 

“आफ्नो उपचस्थमतमा पपुकु्ष हनेु र आिैँ  वा रोजेको कानूनी सहायता मािुत प्रमतरक्षा 
गन ु पाउने, कानूनी सहायता निएमा यो अमधकारको जानकारी पाउने र न्यायको 
वहतले आवश्यक िएमा जनुसकैु माममलामा मनजका हकमा कानूनी सहायता पाउने र 
मनजमसत पयाुप्त स्रोत-साधन निएमा यस्तो कुनै पमन माममलामा कानूनी सहायता 
मन:शलु्क हनेु”। 

२.५.२ बन्दीप्रमत गनुपुने व्यवहारको न्यूनतम मापदण्िको मनयम, १९५५ ले गरेको कानूनी 
सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू 

मनयम ९३: मनजको प्रमतरक्षाको प्रयोजनका लामग पपुकु्ष नगररएको बन्दीलाई त्यस्तो सहायता 
उपलब्ध रहेको ठाउुँमा मन:शलु्क कानूनी सहायताका लामग आवेदन गन,ु 
प्रमतरक्षाका दृविले मनजको कानूनी सल्लाहकारसुँग िेटघाट गन ु र मनजलाई 
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गोप्य मनदेशन तयार तथा हस्तान्तरण गन ु ददइनेछ। यी प्रयोजनहरूका लामग 
मनजले र्ाहेमा लेखन सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। बन्दी र मनजको कानूनी 
सल्लाहकारका बीर्को वाताुलाप प्रहरी वा संस्थागत अमधकारीले देख् ने गरी तर 
सनु्न नसक्ने गरी हनेुछ। 

२.५.३ जनुसकैु स्वरूपको थनुछेक वा कैद सजाय अन्तगतुका सबै व्यचक्तको संरक्षण 
सम्बन्धी मसद्धान्त संग्रह, १९८८ ले गरेको कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू 

मसद्धान्त १५: मसद्धान्त १६ को थनुछेक ४, र मसद्धान्त १८ को अनचु्छेद ३ मा राचखएको 
अपवाद शतमुा जेसकैु लेचखएको िए तापमन थमुनएको वा कैद ठेवकएको 
व्यचक्तको बावहरी संसार र खास गरी मनजको पररवार वा परामशदुातासुँगको 
सम्पकु केही ददन िन्दा बढीका लामग इन्कार गररने छैन।  

२.६ नेपालको संवैधामनक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू - 

नेपालको संवैधामनक तथा कानूनी इमतहासलाई हेने हो िने वव.सं. २००४ सालमा बनेको 
पवहलो मामनने नेपाल सरकार वैधामनक कानून, २००४ को िाग २ धारा ४ तथा धारा ५ 
मा मौमलक हक अन्तगतु व्यचक्तगत स्वतन्रता, वाक स्वतन्रता, समानता, मछटो र सलुि 
साथ पाइने इन्सािको हकको व्यवस्था गररएको पाइन्छ। यो संववधान लागा ूहनु नसके 

पमन यसले नागररकका हक अमधकारको ववषयमा राज्यको र्ासोलाई प्रमतमबचम्बत गरेको 
पाइन्छ। उक्त संववधान प्रिावकारी हनु नसकेको हुुँदा मौमलक हकको व्यवस्थालाई 
कायाुन्वयनमा ल्याउन २००६ साल आचश्वन २ गते देचख लागाू हनेु गरी व्यचक्तगत 
स्वतन्रता सम्बन्धी ऐन, २००६ जारी िएको पाइन्छ।27 यो ऐनले व्यचक्तका हक अमधकार 
तथा स्वतन्रतासम्बन्धी ववषय ववशेष गरी मदु्दाको काम कारवाहीमा अड्डा अदालतले मनवाुह 
गनुपुने कतवु्यहरू, िौजदारी मदु्दाको काम कारवाहीमा कुनै पमन व्यचक्तलाई पक्राउ वा 
मगरफ्तार गदाुदेचख मदु्दाको अनसुन्धान, अमियोजन र मदु्दा िैसला हुुँदासम्म पक्राउ परेका, 
मगरि्तार गररएका वा थमुनएका व्यचक्तको हक र अमधकारको संरक्षण गन ुअड्डाका हावकमले 
मनवाुह गनुपुने कतवु्यका बारेमा समेत ववस्त त रूपमा उल्लेख गररएको पाइन्छ। वास्तवमा 

                                                           

27  नेपाल संववधान र संवैधामनक अमिलेखहरु, सह–लेखन नरेन्र प्रसाद पाठक तथा ब्रजेश प्याकुरेल, पैरवी प्रकाशन, 
दोस्रो संस्करण, २०६४, प . ४५३ 
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अन्तराुचष्ट रय जगतमा मानव अमधकार सम्बन्धी जन आवाजहरू नउठ्दैको अवस्थामा नेपालमा 
जारी िएको व्यचक्तगत स्वतन्रतासम्बन्धी ऐनले नागररकका मौमलक हक र अमधकार 
सम्बन्धमा व्यापक व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ।28 व्यचक्तको हक अमधकारको संरक्षणको 
सन्दिमुा देचखएको यो ऐनले प्रिावकाररताको कारण समेत अझ पररमाचजतु रूपमा नागररक 

अमधकार ऐन, २०१२ जारी िई लाग ुिएको पाइन्छ। संवैधामनक ववकासक्रममा नेपाल 
अमधराज्यको संववधान २०१५, नेपाल संववधान २०१९, नेपाल अमधराज्यको संववधान 
२०४७ तथा वतमुान नेपालको संववधानले व्यचक्तका मौमलक तथा मानव अमधकारको 
सम्बन्धमा क्रमश: ववस्ता त व्यवस्था गदै गएको पाइन्छ। उल्लेचखत संववधानहरू तथा 
कानूनहरूले ववशेष गरी न्यायका मान्य मसद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरी न्याय सम्बन्धी 
हकलाई मौमलक हकको रूपमा स्थावपत गरेको पाइन्छ। 

संवैधामनक ववकासको क्रममा नेपालको अन्तररम संववधान, २०६३ र नेपालको संववधानले 
ववगतका संवैधामनक एवं कानूनी व्यवस्थाहरूलाई समेटी अझ प्रिावकारी रूपमा नागररकको 
मौमलक हक अमधकारहरू र व्यचक्तका न्याय सम्बन्धी अमधकारहरूको व्यवस्था गरेको छ। 

संवैधामनक व्यवस्थाहरू अमतररक्त नागररक अमधकार ऐन २०१२, सरकारी मदु्दासम्बन्धी ऐन, 
२०४९, मलुकुी ऐन, २०२० मा उल्लेचखत व्यवस्थाहरूले िौजदारी न्यायको क्षेरमा 
प्रिावकारी िमूमका मनवाुह गरररहेको पाइन्छ। 

२.६.१ नेपालको संववधान 

यस संववधानले मौमलक हक अमधकारको सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू ववगतका 
संववधानहरूमा िएका व्यवस्थाहरूका अमतररक्त थप व्यवस्थाहरू पमन गरेको पाइन्छ। 

कायाुन्वयनका व्यावहाररक कदठनाईहरूलाई एकमछनलाई मबसुाी ददने हो िने नेपालको 
संववधानले उत्क ि व्यवस्थाहरू गरेको मान्नुपदुछ। संववधानको िाग-३ ले मौमलक हक र 
कतवु्यको बारेमा उल्लेख गरेको छ। संववधानको धारा १६ देचख ४८ सम्म उल्लेचखत 
मौमलक हक र कतबु्यका व्यवस्थाहरूले ववमिन्न अन्तराुचष्ट रय मानवीय कानूनका 
व्यवस्थाहरूलाई पमन समेट्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। व्यचक्त वा नागररकको हैमसयतले 
अमियकु्तहरूले पमन अमधकांश मौमलक हकहरूको प्रयोग र पालना गन ु सक्ने संवैधामनक 
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व्यवस्था रहेको छ। यस संववधानले गरेका व्यवस्थाहरूलाई मनम्न अनसुार उल्लेख गन ु
सवकन्छ। 

क) धारा १८ : समानताको हक:  

(१)  सबै नागररक कानूनको दवुिमा समान हनेुछन।् कसैलाई पमन कानूनको समान 
संरक्षणबाट वचित गररने छैन। 

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पमन नागररकमामथ धम,ु वण,ु मलङ्ग, जात, 
जामत, उत्पचत्त, िाषा वा वैर्ाररक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा 
िेदिाव गररने छैन। 

(३) राज्यले नागररकहरूका बीर् धम,ु वण,ु जात, जामत, मलङ्ग, उत्पचत्त, िाषा वा 
वैर्ाररक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा िेदिाव गने छैन। 

 तर मवहला, दमलत, आददवासी जनजामत, मधेसी वा वकसान, मजदुर वा 
आमथकु, सामाचजक वा सांस्क मतक दृविले वपछमिएको वग ुवा बालक, 

व द्ध तथा अपाङ्ग वा शारीररक वा मानमसक रूपले अशक्त व्यचक्तको 
संरक्षण, सशक्तचाकरण वा ववकासको लामग कानूनद्वारा ववशेष 
व्यवसथा गन ुराोक लगाएको मामनने छैन। 

(४) समान कामका लामग मवहला र परुूष बीर्का पाररश्रममक तथा सामाचजक 

सरुक्षामा िेदिाव गररने छैन। 

ख) धारा २० : न्याय सम्बन्धी हक :  

(१)   कुनै पमन व्यचक्तलाई पक्राउ िएको कारण सवहतको सूर्ना नददई थनुामा 
राचखने छैन। 

(२) पक्राउमा परेका व्यचक्तलाई पक्राउ परेको समयमा नै आिूले रोजेको कानून 
व्यवसायीसुँग सल्लाह मलन पाउने हक हनेुछ। त्यस्तो व्यचक्तले आफ्नो कानून 
व्यवसायीसुँग गरेको परामश ुर मनजले ददएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो 



32 

व्यचक्तलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पपुकु्ष गने हकबाट वचित गररने 
छैन।  

स्पिीकरण: यस उपधाराको प्रयोजनको लामग “कानून व्यवसायी” 
िन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यचक्तको प्रमतमनमधत्व गन ु कानूनले 
अमधकार ददएको व्यचक्तलाई जनाउुँछ। 

(३) पक्राउ गररएको व्यचक्तलाई पक्राउ िएको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक 

र्ौमबस घण्टामिर मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष उपचस्थत गराउन ुपनेछ र त्यस्तो 
अमधकारीबाट आदेश िएमा बाहेक पक्राउ िएका व्यचक्तलाई थनुामा राचखने 
छैन। 

 तर उपधारा (२) र (३) लेचखएका कुराहरू मनवारक नजरबन्द र शर ु
राज्यको नागररकको हकमा लागू हनेु छैन। 

(४) तत्काल प्रर्मलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेबापत कुनै व्यचक्त 
सजायको िागी हनेु छैन र कुनै पमन व्यचक्तलाई कसरु गदाुको अवस्थामा 
प्रर्मलत कानूनमा तोवकएिन्दा बढी सजाय ददइने छैन। 

(५) कुनै अमियोग लगाइएको व्यचक्तलाई मनजले गरेको कसरु प्रमाचणत निएसम्म 
कसरुदार मामनने छैन। 

(६) कुनै पमन व्यचक्त ववरूद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकिन्दा बढी मदु्दा 
र्लाइने र सजाय ददइने छैन। 

(७) कुनै कसरुको अमियोग लागेको व्यचक्तलाई आफ्नो ववरूद्ध साक्षी हनु कर 
लगाइने छैन। 

(८) प्रत्येक व्यचक्तलाई मनज ववरूद्ध गररएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक 

हनेुछ। 

(९) कुनै पमन व्यचक्तलाई सक्षम अदालत वा न्यावयक मनकायबाट स्वच्छ 

सनुवुाईको हक हनेुछ। 

(१०) असमथ ु पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था िए बमोचजम मन:शलु्क कानूनी सेवा 
पाउने हक हनेुछ।  

(ग) धारा २१ : अपराध पीमितको हक: 
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(१) अपाध पीमितलाई आिू पीमित िएको मदु्दाको अनसुन्धान तथा कारवाही 
सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हनेु छ। 

(२) अपराध पीमितलाई कानूनबमोचजम सामाचजक पनु:स्थापना र क्षमतपूमत ुसवहतको 
न्याय पाउने हक हनेुछ। 

(घ) धारा २२ : यातना ववरूद्धको हक :  

(१) अनसुन्धान, तहवककात वा पपुकु्षको मसलमसलामा वा अरू कुनै वकमसमले थनुामा 
रहेको कुनै पमन व्यचक्तलाई शारीररक वा मानमसक यातना ददइने वा मनजसुँग 
मनममु, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गररने छैन। 

(२) उपधारा (१) बमोचजमको काय ुकानूनद्वारा दण्िनीय हनेुछ र त्यस्तो व्यवहार 
गररएको व्यचक्तलाई कानूनले मनधाुरण गरे बमोचजमको क्षमतपूमत ुददइनेछ। 

(ङ) धारा २३: मनवारक नजरबन्द ववरूद्धको हक :  

(१) नेपाल राज्यको साविुौमसत्ता र अण्खिता वा सावजुमनक शाचन्त र व्यवस्थामा 
तत्काल खलल पने पयाुप्त आधार निई कसैलाई पमन मनवारक नजरबन्दमा 
राचखने छैन। 

(२) मनवारक नजरबन्द राख् ने अमधकारीले कानून ववपररत वा बदमनयतपूवकु कसैलाई 
नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यचक्तले कानूनद्वारा तोवकएबमोचजम क्षमतपूमत ु
पाउनेछ। 

(र्) धारा २८ : गोपनीयताको हक :  

कुनै पमन व्यचक्तको जीउ, आवास, सम्पचत्त, मलखत, तथ्याङ्क, परार्ार, र्रररसम्बन्धी 
कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोवकएको अवस्थामा बाहेक अनमतक्रम्य हनेुछ। 

(छ) धारा ३८ : मवहलाको हक :  

(१)   मवहला िएकै कारणबाट कुनै पमन वकमसमको िेदिाव गररने छैन। 

(२) कुनै पमन मवहला ववरूद्ध शारीररक, मानमसक वा अन्य कुनै वकमसमको 
वहंसाजन्य काय ुगररने छैन र त्यस्तो काय ुकानूनद्वारा दण्िनीय हनेुछ। 
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(३) पैत क सम्पचत्तमा छोरा र छोरीलाई समान हक हनेुछ। 

 

 

(ज) धारा ३९ : बालबामलकाको हक :  

(१)   प्रत्येक बालबामलकालाई आफ्नो पवहर्ान तथा नामको हक हनेुछ। 

(२) प्रत्येक बालबामलकालाई पालनपोषण, आधारितू स्वास्थ्य र सामाचजक सरुक्षा 
प्राप् त गने हक हनेुछ। 

(३) प्रत्येक बालबामलकालाई शारीररक, मानमसक वा अन्य कुनै पमन वकमसमको 
शोषण ववरूद्धको हक हनेुछ। यस्तो शोषणजन्य काय ुकानूनद्वारा दण्िनीय 
हनेुछ र त्यस्तो व्यवहार गररएको व्यचक्तलाई कानूनले मनधाुरण गरे 
बमोचजमको क्षमतपूमत ुददइनेछ। 

(४) असहाय, अनाथ, ससु्त मनचस्थमत, द्वन्द्व पीमित, ववस्थावपत एवं जोचखममा 
परेका, सिक बालबामलकालाई समुनचित िववष्टयको लामग राज्यबाट ववशेष 
सवुवधा पाउने हक हनेुछ। 

(५) कुनै पमन नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै कुनै जोचखमपूण ु
काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गन ुपाइने छैन। 

(झ) धारा ४२ : सामाचजक न्यायको हक :  

आमथकु, सामाचजक वा शैचक्षक दृविले पमछ परेका मवहला, दमलत, आददवासी 
जनजाताी, मधेसी समदुाय, उत्पीमित वग,ु गरीब वकसान र मजदुरलाई समानपुामतक 

समावेशी मसद्धान्तको आधारमा राज्यको संरर्नामा सहिागी हनेु हक हनेुछ। 

(ञ) धारा ४५ : देश मनकाला ववरूद्धको हक : कुनै पमन नागररकलाई देश मनकाला गररने 
छैन। 

(ट) धारा ४६ : संवैधामनक उपर्ारको हक : 
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यस िागद्वारा प्रदत्त हकको प्रर्लनका लामग धारा १३३ वा १४४ मा लेचखएको 
तररका29 अनसुार कारबाही र्लाउन पाउने हक सरुचक्षत गररएको छ। 

नेपालको संववधानमा उल्लेचखत मानव अमधकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको आधार अन्तराुचष्ट रय 
मानव अमधकारका दस्तावेजहरू, मानवीय कानूनका दस्तावेजहरू, मानव अमधकारसम्बन्धी 
क्षेरीय दस्तावेजहरू, अन्तराुचष्ट रय अदालत, न्यायाधचाकरण एवं मानव अमधकारसम्बन्धी 
समममतले गरेका व्याख्या, वववेर्ना एवं िैसलाहरू लगायत अन्तराुचष्ट रय जगतमा ववकमसत 
िएका नववनतमा् अवधारणा एवं मान्यताहरू नै हनु।् नेपालको संवैधामनक एवं कानूनी 
ववकासका क्रमश ववकमसत हुुँदै आएका मानव अमधकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको मूल स्रोत नै 
उल्लेचखत दस्तावेज एवं अवधारणाहरू नै हनु।् 

उचल्लचखत सम्पूण ु अन्तराुचष्ट रय तथा राचष्ट रय कानूनहरूको सही ढंगले कायाुन्वयन िएको 
अबस्थामा मदु्दाका पक्ष वा पीमितहरूले न्याय पाउन गनु ु पने खर्हुरूमा पक् कै पमन कमी 
आउने छ िन् ने आशा गन ुसवकन्छ। 

 

                                                           

29 धारा १३३ वा १४४ मा सवोच्र् अदालतको अमधकरा क्षेरः  
(१) यस संववधानद्वारा प्रदत्त मौमलक हकउपर अनचुर्त बन्देज लगाइएकोले र अन्य कुनै कारणले कुनै काननु यो 

संववधानसुँग बाचझएको हुुँदा सो काननु वा त्यसको कुनै िाग बदर घोवषत गरी पाउुँ िन्ने कुनै पमन नेपाली नागररकले 
सवोच्र् अदालतमा मनवदेन ददन सक्नेछ र सो अनसुार कुनै काननु संववधानसुँग बाचझएको देचखएमा सो काननुलाई 
प्रारम्िदेचख नै वा मनणयु िएको मममतदेचख अमान्य र बदर घोवषत गने असाधारण अमधकार सावेच्र् अदालतलाई 
हनुेछ । 

(२)  यस संववधानद्वारा प्रदत्त मौमलक हकको प्रर्लनको लामग वा अको उपर्ारको व्यवस्था निउको वा अको 
उपर्ारको व्यवस्था िएको पमन सो उपर्ार अपयाुप्त वा प्रिावहीन देचखएको अन्य कुनै काननुी हकको लामग वा 
सावजुमनक हक वा सरोकारको कुनै वववादमा समावेश िएको कुनै संवैधामनक वा काननुी प्रश्नको मनरुपणको लामग 
आवश्यक उपयकु्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रर्लन गराउने वा वववाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अमधकार 
सवोच्र् अदालतलाई हनुेछ। सो प्रयोजनको लामग पूण ु रुपमा न्याय गरी उचर्त उपर्ार प्रदान गन ु सवोच्र् 
अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रषेण, प्रमतषधे, अमधकारलगायत जनुसकैु उपयकु्त आदेश जारी गन ु
सक्नेछ। 

 तर अमधकार क्षेरको अिाव िएकोमा बाहेक व्यवस्थावपका–संसादले र्लाएको ववशेषामधकारको कारबाही र 
तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस धारा अन्तगतु सवोच्र् अदालतले हस्तक्षेप गने छैन। 

(३)  सवोच्र् अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था िए बमोचजम सरुु मदु्दा हेने, पनुरावेदन सनु्ने, साधक जाुँच्ने, मदु्दा 
दोहब्याउने वा मनवेदन सनु्ने अमधकार हनुेछ। 

(४)  सवोच्र् अदालतले काननुद्वारा तोवकएका अवस्था र शतमुा आपm्नो पैmसला वा अचन्तम आदेशको पनुरावलोकन 
गन ुसक्नेछ। यसरी पनुरावलोकन गदाु पवहला पैmसला गदाुका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गने छन।् 

(५) सवोच्र् अदालतको अनइ् अमधकार तथा कायवुवमध काननुद्वारा तोवकए बमोचजम हनुेछ। 
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पररच्छेद-३ 

स्थलगत अध्ययनबाट संकमलत तथ्याकंको  

व्याख्या र ववश् लेषण 

 

यस पररच्छेद अन्तगतु मदु्दाका पक्षहरू वा पीमितहरूसुँग प्रत्यक्ष सम्पकु गरी ववकल्प 
सवहतको सोमधएको प्रश् नावली (Multiple choice question) को आधारमा पाइएका सूर्नाका 
ब्याख्या र ववश्लषेण गररएको छ। यस अध्ययनको प्रमखु अंगको रूपमा मामनएको यस 
पररच्छेदमा एउटा मदु्दाका पक्ष वा पीमितले न्याय पाउनको लामग गनु ुपने ववमिन्न प्रकारका 
खर्हुरूलाई ववमिन्न शीषकुमा वविाजन गरी तथ्याङ्कीय तररका प्रयोग गरी व्याख्या र ववश्लषेण 
गन ुखोचजएको छ। तथ्याङ्कको प्रस्ततुीबाट अध्ययन गनलुाई सचजलो हनु्छ िने पक्ष वा 
पीमितले कुनै खास कामको लामग बढीमा कमत रकम र घटीमा कमत रकम सम्म खर् ु
गनाुु पने रहेछ िन् ने कुराको बारेमा थाहा पाउन सवकने छ।  

यस पररच्छेदमा तथ्याङ्कको संकलन कसरी गररएको मथयो िन् ने बारेमा यसै प्रमतवेदनको 
पररच्छेद १ को “अनसुन्धानमा प्रयोग िएको मबमध” शीषकु अन्तगतु ववस्त त रूपमा छलिल 
उल्लेख गररएको छ। तथ्याङ्क संकलन गनकुो लामग मार निई संकमलत तथ्याङ्कको ववश्लषेण 
गन ुवैज्ञामनक पद्धमतको प्रयोग गररएको मथयो। तथ्याुँकको ब्याख्या र ववश् लेषण गन ुSpecial 

Package for Social science (SPSS) िन्ने Softwere प्रयोगमा ल्याइएको मथयो। जनु 
तथ्याुँकको ब्याख्या र मबश् लेषणका लामग अमत बैज्ञामनक पद्धमत मामनन्छ। 

तथ्याङ्कको व्याख्या र ववश्लषेण गने क्रममा मखु्य गरी तथ्याङ्क संकलन गररएका चजल्लाहरूको 
वववरण, उत्तरदाताको उमेरको वववरण, मलङ्गका आधारमा उत्तरदाताको वगीकरण, 
उत्तरदाताको वैवावहक चस्थमतको आधारमा वगीकरण, पेशाको आधारमा उत्तरदाताको 
वगीकरण, धमकुो आधारमा वगीकरण, जातजामतको आधारमा वगीकरण, शैचक्षक योग्यताको 
आधारमा वगीकरण, पाररवाररक चस्थमत, कानून व्यवसायीलाई ददने िी/खर्कुा सम्बन्धमा, 
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अदालतको दस्तरुको चस्थमत, अदालतको दस्तरुको उपयकु्तता, ममलापर गदाु लाग्ने 
बक्सौनीको उपयकु्तता, र्लन र्लाउुँदा लाग्ने दस्तरुको सम्बन्धमा, नक् कल वा िोटोकपी 
गदाु लाग्ने दस्तरुको सम्बन्धमा, अदालतको दस्तरु मतन ुनसकेर मलखत दताु िए-निएको, 
स्थानीय मनकायको मसिाररसबाट मदु्दा दताु हनेु बारेमा थाहा िए निएको, थाहा पाउने 
मध्येबाट स्थानीय मनकायको मसिाररसबाट मदु्दा दताु िए निएको, अदालतमा लाग्ने कानूनी 
खर् ुबाहेकका अन्य खर्कुा सम्बन्धमा, िैसला कायाुन्वयन गदाु हनेु खर्,ु अदालत बावहर 
हनेु खर्,ु ववर्ौमलयाको उपचस्थमत, ववर्ौमलयाको कारणले िएको खर्,ु ववर्ौमलया कसरी 
मदु्दामा काम गदुछन ्िन् ने समा्बन्धमा, ववर्ौमलयाको िनसनुले मदु्दामा परेको प्रिाव, वकील 
राख् न ददएको सल्लाह, मबवादको सम्बन्धमा न्यायाधीसुँग मलएको सल्लाह, ममलापरका लामग 
न्यायधीशको प्रयास, प्रमतमनमधत्वका लामग न्यायाधीशको सहयोग, मदु्दा िैसलाको वकमसम 
लगायतका शीषकुमा उत्तरदाताले ददएका जवािहरूलाई तथ्याङ्कीय ढंगले मबश्लषेण गररएको 
छ। 

हनु त पीमितलाई नेपालको िौजदारी न्याय प्रशासनले एउटा सहयोगीको रूपमा मारै िमूमका 
ददएको पाइन्छ र मदु्दाका सम्पूण ु चजम्मेवारी राज्यले आफ्नै काुँधमा राखेको छ। तर 
पीमितले र्ाहदा नर्ाहदै पमन तत्काल ववद्यमान पररचस्थमतको कारण राज्यको उपचस्थमत हुुँदा 
हुुँदै न्याय पाइन्छ वा पाइुँदैन िन् ने अमनचित अवस्थाको कारण ऊ आिैँ  पमन न्याय पाउुँन 
अगािी बढ्छ। त्यसैले यस पररच्छेदमा पीमितलाई राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा न्याय ददलाउन 
हरेक तहबाट सहयोग र संरक्षण गदाुगदै पमन उसले व्यचक्तगत वहसाबले गरेको खर्कुो पमन 
यहाुँ उमतकै सान्दमिकु िएकोले त्यस सम्बन्धमा पमन यहाुँ व्याख्या र ववश्लषेण गररएको छ। 

त्यसैले यस पररच्छेदमा पीमितहरूको वववरण, अदालत आउुँदा जाुँदा लाग्ने खर्,ु कानून 
व्यवसायीको सेवा पाए नपाएको, कानून व्यवसायीको सेवा मलन सल्लाह पाए-नपाएको, 
प्रहरीमा उजरुी गदाु धम्की पाए-नपाएको¸ बयान गराउने पदामधकारी, अदालतबाट पाएको 
क्षमतपूमत ुर साक्षी आउुँदा जाुँदा पीमितले गरेको खर्हुरूको सम्बन्धमा समेत यहाुँ व्याख्या र 
ववश्लषेण गररएको छ। 

मामथ उल्लेचखत ववमिन्न मखु्य-मखु्य शीषकुहरूको बारेमा तलका ववमिन्न तामलका 
चर्रहरूद्बारा व्याख्या र ववश्लषेण गररएको छ। 
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३.१ तथ्याङ्क संकलन गररएका चजल्लाहरूको वववरण 

 

तामलका चर्र नं.१ 

यस अध्ययनको लामग तथ्याङ्क संकलन गन ु नमनुा चजल्लाको रूपमा प्रत्येक प्रदेशबाट 
एक/एक चजल्ला पने गरी सातवटा चजल्लाहरू छामनएको मथयो। जसअन्तगतु तराईका 
तीनवटा चजल्लाहरू, मिरी मधेसका दईुवटा, काठमािौँ उपत्यकाबाट एउटा र पहािबाट 
एउटा चजल्ला रहेको मथयो। वहमाली क्षेरका चजल्लामा मदु्दाको संख्या ज्यादै न्यून रहेकोले 
यस क्षेरबाट कुनै पमन चजल्ला छनौटमा परेन। छनौटमा परेका चजल्लाहरूमा प्रदेश नं. १ 
बाट झापा, प्रदेश नं. २ बाट सप् तरी, प्रदेश नं. ३ बाट लमलतपरु, प्रदेश नं. ४ बाट म्याग्दी, 
प्रदेश नं. ५ बाट दाङ, प्रदेश नं. ६ बाट सखेुत र प्रदेश नं. ७ बाट कैलाली चजल्ला मथए। 

यी चजल्ला छनौट गनुकुो उद्देश्य मदु्दाको संख्या, सातवटै प्रदेशबाट समानपुामतक प्रमतमनमधत्व 
र िौगोमलक चस्थमत समेत नछुटोस िन् ने नै मथयो। सातवटा नमनुा चजल्लाहरूमा तथ्याङ्क 
संकलन गन ुमदु्दाको संख्याको आधारमा प्रश् नावली ववतरण गररएको मथयो। उत्तरदाता १८० 
जना मदु्दाका पक्ष वा पीमितमा झापा चजल्लाबाट १३ प्रमतशत, सप् तरी चजल्लाबाट १३ 
प्रमतशत, लमलतपरु चजल्लाबाट १५ प्रमतशत, म्याग्दी चजल्लाबाट ८ प्रमतशत, दाङ चजल्लाबाट 
१७ प्रमतशत, सखेुत चजल्लाबाट १३ प्रमतशत र कैलाली चजल्लाबाट २१ प्रमतशत रहेका 
मथए। मामथको तमलका चर्रमा देखाइएको प्रमतशतको आव मत ववतरण क्रमश: २३, २४, 
२७, १५, ३१, २४ र ३६ जना रहेका मथए। 
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३.२ उत्तरदाताको उमेरको वववरणः 

 

तामलका चर्र नं.२ 

त्यस्तै तथ्याङ्क संकलन गदाु उत्तरदाताको उमेरकाा सम्बन्धमा मामथको तामलका चर्र नं. २ 
बाट थाहा पाउन सवकन्छ। उत्तरदाताहरू १६ वषमुमुनकाा संख्या १ प्रमतशत, १६ वषदेुचख 

२५ वषसुम्मकाा १४ प्रमतशत, २६ वषदेुचख ४५ वषसुम्मकाा ५५ प्रमतशत, ४६ देचख 

६५ वषसुम्मकाा २९ प्रमतशत र ६५ वषमुामथकाा १ प्रमतशत रहेकाा मथए। मामथको 
तामलकाबाट के प्रष्ट ट हनु्छ िने उमेरको अधारमा मदु्दा गने मामनसहरूको संख्या २६ 
वषदेुचख ४६ वष ुबीर्का मामनसहरू बढी नै रहेकाो पाइयो। तर १६ वषमुमुन र ६५ वष ु
मामथका मामनसहरूको संख्या एकदम न्यून रहेकाो पाइयो। 

३.३ मलङ्गको आधारमा वगीकरणः 
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तामलका चर्र नं.३ 

उत्तरदातालाई मलङ्गको आधारमा समेत वगीकरण गरेका छौ। मदु्दा गनेहरूमा परुूषको 
तलुनामा मवहलाको संख्या कम रहेको पाइयो। मामथको तामलका नं. ३ बाट के प्रष्ट ट हनु्छ 

िने मदु्दा गनेहरूमा मवहलाको संख्या ३८ प्रमतशत रहेको पाइयो िने परुूषको संख्या ६२ 
प्रमतशत रहेको पाइयो। यसमा कुल उत्तरदाताहरूमा ६८ जना मवहला मथए िने ११२ जना 
परुुष रहेको मथए। 

३.४ वैवावहक चस्थमतको आधारमा वगीकरणः 

 

तामलका चर्र नं.४ 

मदु्दा गनेहरूलाई वैवावहक चस्थमतको आधारमा समेत वगीकरण गरी अध्ययन गने ववषयवस्त ु
बनाइएको मथयो। जसअन्तगतु वववावहत, अवववावहत, एकल र सम्बन्ध ववच्छेदको आधारमा 
वगीकरण गररएको मथयो। मामथको तामलका नं. ४ र अन्य तथ्याङ्कीय र्ाटुबाट के प्रष्ट ट 
हनु्छ िने मदु्दा गनेहरूमा वववावहतको संख्या बढी रहेको पाइयो िने एकल मवहलाको संख्या 
कम रहेको पाइयो। अथाुत वववावहतको संख्या ८४ प्रमतशत रहेको छ िने एकल मवहलाको 
१ प्रमतशत रहेको पाइयो। त्यस्तै अवववावहतको संख्या ११ प्रमतशत रहेछ िने सम्बन्ध 
ववच्छेद िएका मवहलाको संख्या ४ प्रमतशत रहेको छ। यसबाट के प्रष्ट ट हनुाछ् िने 
वववावहतहरूले बढी मदु्दा गदुछन।्  
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३.५ पेशाको आधारमा वगीकरणः 

 

तामलका चर्र नं.५ 

यस अध्ययन गने क्रममा मदु्दा गनेहरूलाई पेशाको आधारमा समेत वगीकरण गररएको 
मथयो। जसअन्तगतु नोकरी गरेका, वैदेचशक रोजगारमा गएका, क वष पेशा गरी जीवन 
र्लाएका, व्यापार व्यवसाय गरी बसेका, ग वहणी िई काम गरेका र अन्य िनी वगीकरण 
गररएको मथयो। उत्तरदाताहरू क वष पेशा अगाल्नेको संख्या सबािैन्दा बढी रहेको पाइयो 
िने वैदेचशक रोजगारमा गएको संख्या सबिन्दा कम रहेको पाइयो। क वष पेशामा आधाररत 
व्यचक्तको संख्या ३३ प्रमतशत, वैदेचशक रोजगारमा गएको संख्या ३ प्रमतशत, नोकरीमा 
रहेकाा मामनसको संख्या २१ प्रमतशत, व्यवसाय-व्यापार गरेको संख्या १६ प्रमतशत, 
ग वहणीको संख्या २० प्रमतशत र अन्यको संख्या ७ प्रमतशत रहेको पाइयो जनु कुरा तामलका 
नं. ५ मा उल्लेख गररएको छ।  
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३.६ धमकुो आधारमा वगीकरणः 

 

तामलका चर्र नं.६ 

मदु्दाका पक्ष वा पीमितलाई अध्ययन गने क्रममा यस उत्तरदाताहरूलाई धमकुो आधारमा 
समेत वगीकरण गररएको छ। धमकुो आधारमा वगीकरण गदाु वहन्दाू धमकुा 
अनयुायाीहरूको संख्या सबिन्दा बढी रहेको छ। अथाुत ९२ प्रमतशत वहन्दू,  ४ प्रमतशत 
बौद्ध, २ इसाई धमाुबलम्बी रहेको पाइयो। सबािैन्दा कम मसुलमान र अन्य धाममकु 
समदुायका मामनस रहेछन जसको प्रमतशत १/१ रहेको पाइयो।  
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३.७ जातजामतको आधारमा वगीकरणः 

 

तामलका चर्र नं.७ 

मामथको तामलका नं. ७ हेने हो िने संकमलत तथ्याङ्कको आधारमा के देचखन्छ िने सबिन्दा 
ठूला संख्यामा मदु्दा गने ब्राह्मण जातका मामनस देचखन्छन अथाुत उनीहरूको संख्या ४६ 
प्रमतशत रहेको छ। त्यसपमछ आददवासी/जनजामतको संख्या दोस्रो स्थानमा रहेको छ र 
उनीहरूको प्रमतशत ३३ रहेको छ। तेस्रो स्थानमा मधेसी समूदायका मामनस रहेकाा छन। 
उनीहरूको संख्या ११ प्रमतशत रहेको छ िने दमलतको संख्या ८ प्रमतशत रहेको छ। अन्य 
जामतको संख्यालाई हटाई ददने हो िने मदु्दा गने मामनसको संख्यामा दमलतको संख्या 
सबाैिन्दा कम रहेको छ।  

३.८ शैचक्षक योग्यताको आधारमा वगीकरणः 

 

तामलका चर्र नं.८ 
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तामलका नं. ८ लाई हेने हो िने ववश्वववद्यालय तहको चशक्षा हामसल गरेकाा मदु्दाको पक्ष वा 
पीमितको संख्या ८ प्रमतशत रहेको छ िने मनरक्षरको प्रमतशत ७ रहेको छ। त्यस्तै 
माध्यममक/उच्र् माध्यममक तहको चशक्षा हामसल गरेको संख्या ३५ प्रमतशत रहेकाा छन 
िने प्राथममक तहको चशक्षा हामसल गरेको पक्ष वा पीमितको संख्या २३ प्रमतशत रहेको 
छ।त्यस्तै साक्षरहरूको संख्या २७ प्रमतशत रहेको छ।  

३.९ पाररवाररक चस्थमतः 

 

तामलका चर्र नं.९ 

पररवारको संख्या र उसमा मनिरु बालबामलकाको संख्याले पमन मदु्दामा प्रिाव परररहेको 
हनु्छ। एउटा मदु्दाका पक्षको औसत पाररवाररक सदस्य संख्यालाई हेने हो िने उसको घरको 
सदस्य संख्या ६ जना रहेको पाइयो िने बालबच्र्ाको औषत संख्या २ जना रहेको पाइयो। 

३.१० न्यावयक मनकायमा हनेु खर्हुरूको वववरणः 

मामथ मदु्दाका पक्ष वा पीमितहरूको आमथकु अवस्था, उनीहरूको चशक्षा, जातजामत, उमेर, 
मलङ्ग, पेशा आदद के रहेछ िन्ने ववषयमा ववश्लषेण गररयो। कस्ता वकमसमका मामनसहरू मदु्दा 
गन ुआउने गरेका रहेछन,् उनीहरूको आमथकु अवस्था र मदु्दा माममलामा रहुँदा लाग्ने खर् ु
बीर् तालमेल छ वा छैन, खर्कैु कारण अन्याय सहेर बसेका वा मदु्दा न्यावयक मनकायसम्म 
लैजान सकेका छैनन त्यसको लामग पक्षको बारेमा ववस्त त जानकारी िएको अवस्थामा मारै 
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न्यायमा पहुुँर् र खर् ुबीर्को सन्तलुनको बारेमा थाहा पाउन सवकन्छ। यस अध्ययनको 
उद्देश्य मदु्दाको खर् ु पत्ता लगाउन ु हो। त्यसै उद्देश्यले यो अनसुन्धान गररएको हनुाले 
तलका तामलकाहरूमा मदु्दाका पक्षले के कामका लामग कमत खर् ुगछुन ्िन् ने ब्याख्या र 
मबश्लषेण गररएको छ। 

३.१०.१ कानून व्यवसायीलाई ददने िीको सम्बन्धमा  
क्र. स. खर्कुो शीषकु न्यूनतम खर् ुरु. अमधकतम खर् ुरु. औषत खर् ुरु. 

१ कानून व्यवसायीसुँग परामश ु गनकुो 
लामग 

३००।- ३५¸०००।- ६¸८९५।- 

२ ल िममुा मदु्दा दताु गन ु ५०।- ४०¸०००।- ८¸६५९।- 

३ विरादपर/प्रमतउत्तरपरको मस्यौदा 
गन ु

१००।- ६०¸०००।- ८६२७।- 

४ अदालतमा मदु्दा दताु गन ु ५०।- ३२९२२।- ३¸१८९।- 

५ मममसल चझकाउनाे/आदेश गराउन २००।- ९¸०००।- १¸५१९।- 

६ बहस गन ु १¸०००।- ७५¸०००।- १०¸१५१।- 

७ पेशी मलन २००।- १५¸०००।- ३¸७४०।- 

८ िाुँटवालाको लामग २००।- ७¸०००।- १¸८२९।- 

९ मममसलको िोटोकपी मलन १०।- १५¸०००।- १¸१२०।- 

१० कैवियत प्रमतवेदन पठाउन ५००।- १२¸०००।- ४¸३३३।- 

११ म्याद तामेलीको लामग २००।- ३¸०००।- १¸४००।- 

१२ पेशी स्थगनको लामग २०।- ३००।- ११४।- 

१३ रोक् का राख् न १०।- ११¸०००।- १¸८५६।- 

१४ रोक् का िुकुवा गन ु १००।- २¸०००।- १¸०२५।- 

१५ जेथा जमानी राख् न १¸०००।- १५¸०००।- ७¸२५०।- 

१६ वारेश राख् न १००।- १३¸०००।- ३¸७९७।- 

१७ अन्य ५००।- २¸००¸०००। ५२¸३००।- 

जम्मा ४,७४०।- ५,४५,२२२। १,१७,८०४। 
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तामलका चर्र नं.१० 

 

कानून व्यवसायीले एउटा मदु्दामा कुन कुन कामको लामग कमत िी मलन्छन िन् ने  कुरा 
मामथको तामलका नं. १० बाट देचखन्छ। कानून व्यवसायीको िीको बारेमा सोमधएको 
प्रश् नलाई ववमिन्न शीषकुहरूमा वविाजन गररएको मथयो जनु मामथको तामलकाबाट थाहा पाउन 
सवकन्छ। जसअन्तगतु एउटा मदु्दाका पक्षले एउटा कानून व्यवसायीलाई ववमिन्न सेवाहरूको 
नाममा न्यूनतम रु४¸७४०।- रूपैयाुँ िी मतरेको रहेछ िने अमधकतम रु५,४५,२२२।- 

रूपैयाुँ िी मतरेको रहेछ। त्यस्तै औसत खर् ुरु१,१७,८०४।- िी मतरेको देचखन्छ। कानून 
व्यवसायीले परामशवुापत न्यूनतम रु३००।- मलने गरेको पाइयो िने अमधकतम 
रु३५¸०००।- सम्म मलने गरेको जवाि उत्तरदाताहरूबाट पाइयो।  

ववकलको अविसमा मदु्दा दताु गन ु न्यूनतम रु५०।- लाग्दो रहेछ िने अमधकतम        
रु४०¸०००।- लाग्ने रहेछ। विरादपर/प्रमतउत्तरपरको मस्यौदा गन ु न्यूनतम रु१००।- 

मलएकाा रहेछन िने अमधकतम रु६०¸०००।- मलने गरेको पाइयो। अदालतमा मदु्दा दता ु
गन ुन्यूनतम रु५०।- मलने गरेको जवाि पाइयो िने अमधकतम रु३२¸९२२।- खर् ुहनेु 
गरेको पाइयो। कानून व्यवसायीले मममसल चझकाउन/आदेश गराउनको लामग न्यूनतम 
रु२००।- र अमधकतम रु९¸०००।- मलने गरेको जवाि पाइयो। त्यस्तै वहसको लामग 
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न्यूनतम रु१¸०००।- खर् ु हनेु गरेको पाइयो िने अमधकतम रु७५¸०००।- सम्म मलने 
गरेको जवाि ददएको पाइयो।  

पेशी मलनको लामग न्यूनतम रु२००।- र अमधकतम रु१५¸०००।- मलएको िन् ने  जवाि 
उत्तरदाताबाट आएको छ। त्यस्तै िाुँटवालालाई ददनको लामग न्यूनतम रु२००।- र 
अमधकतम रु७¸०००।- सम्म ददने गरेको जवाि पाइयो। मममसल िोटोकपी गन ुन्यूनतम 
रु१०।- र अमधकतम रु१५¸०००।- मलएको पाइयो। कैवियत प्रमतवदेन चझकाउन 
न्यूनतम रु५००।- र अमधकतम रु१२¸०००।- खर् ुहनेु जवाि उत्तरदाताबाट आयो।  

म्याद तामेलीको लामग न्यूनतम रु२००।- र अमधकतम रु३¸०००।- खर् ुलाग्ने रहेछ। 

पेशी स्थमगत गनकुो लामग न्यूनतम रु२०।- र अमधकतम रु३००।- खर् ु रु११४।- 
िएको पाइयो।  

कानून व्यवसायीले रोक् काको नाममा न्यूनतम रु१०।- र अमधकतम रु११¸०००।- 

मलएको पाइयो। जग्गाको रोक् का िुकुवा गनलुाई न्यूनतम रु१००।- र अमधकतम 
रु२¸०००।- मलएको पाइयो।  

जेथा जमानीको नाममा न्यूनतम रु१¸०००।- र अमधकतम रु१५¸०००।- मलएको पाइयो। 

त्यस्तै वारेश राख् नको लामग न्यूनतम रु१००।- र अमधकतम रु१३¸०००।- मलएको 
पाइयो। उत्तरदाताहरूले मामथ उल्लेचखत शाीषकुहरू बाहेक अन्य शीषकुहरूमा पमन खर् ु
हनेु गरेको बताए। जनु अंक उल्लेखनीय नै रहेको छ। यसमा न्यूनतम रु५००।- र 
अमधकतम रु२,००,०००।- सम्म रहेछ। यी खर् ुहनुकुो पछामि केही कारण देचखुँदैन तर 
ववमिन्न कामको नाममा मलएको देचखन्छ। यस्ता शीषकु वववहन खर्हुरूले पमन पक्षहरूलाई 
न्याय पाउनमा अवरोध स जना गरररहेको छ। कानून व्यवसायीले मबमिन्न शीषकुमा एकमिु 
रकम मलने गरेको पमन देचखन आयो जसले न्याय पाउनमा बाधा अवरोध खिा मारै गदैन 
वक ऊ यस्ता खर्हुरूबाट मदु्दाका पक्ष सधै ठूलो मारमा पने गरेको पाइयो। 
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३.११ कोटु िीको सम्बन्धमाः 

३.११.१ अदालतको दस्तरुको सम्बन्धमा ब्यक्त ववर्ारः 

 

तामलका चर्र नं.११ 

अदालतको कोटु िीलाई कसैले न्यायको मूल्यको रूपमा मलन्छ िने कसैले यसको 
औचर्त्यमामथ प्रश् न उठाएको पाइन्छ। यस्ता सैद्धाचन्तक कुराले छलिल गनकुो लामग ठाउुँ 
त ददन्छ नै तर यसको बारेमा माुद्दाका पक्षको िनाई के रहेको छ िनाी उत्तरदाताहरूको 
जवाि रहेको मथयो। कोटु िी वा अदालती दस्तरु सस्तो छ िन् नेको संख्या ३४ प्रमतशत 
रहेको पाइयो। त्यस्तै कोटु िी मामथ प्रश् न उठाउुँदै यो महुँगो छ िन् ने सांख्या ४५ प्रमतशत 
रहेको पाइयो। अमत महुँगो िन् नेहरूको संख्या ५ प्रमतशत रहेको पाइयो। त्यस्तै कोटु िीको 
उपयकु्तता वा अनपयुकु्तताको बारेमा थाहा छैन िन् नेको संख्या १६ प्रमतशत पाइयो। 

यसबाट के प्रष्ट ट छ िने नेपालमा कोटु िी/अदालती दस्तरु पमन न्याय पाउनको लामग बाधा 
वा अवरोध नै रहेको र पक्षको लामग यो थप आमथकु िारको रूपमा रहेको बचुझन आयो। 
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३.११.२ अदालतमा लाग्ने दस्तरुको उपयकु्तताः 

 

तामलका चर्र नं.१२ 

अदालतको दस्तरु आिैँ मा दठक हो वा होइन िन् ने कुराहरूको बारामेाा पनचा िरक 
िरक ववर्ार रहेको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा पमन उत्तरदाताहरूलाई प्रश् न सोमधएको मथयो। 

यस प्रश् नको जवािमा उपयकु्त छ िन् नेको संख्या ४३ प्रमतशत रहेको छ िने उपयकु्त छैन 
िन् नेहरूको संख्या ३६ प्रमतशत रहेको छ। त्यस्तै थाहा छैन िन् नेहरूको संख्या २१ 
प्रमतशत रहेको पाइन्छ। 

३.११.३ ममलापर गदा ुलाग्ने बक्सौनीको उपयकु्तताः 
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तामलका चर्र नं.१३ 

ममलापर गदाु लाग्ने बक्सौनीका सम्बन्धमा प्रश् न सोध्दा उपयकु्त छ िन् नेहरूको संख्या ४३ 
प्रमतशत रहेको पाइयो िने अनपुयकु्त छ िन् नेहरूको संख्या २८ प्रमतशत रहेको पाइयो। 
त्यस्तै अमत अनपुयकु्त िन् नेहरूको संख्या १ प्रमतशत रहेको पाइयो िन् ने थाहा छैन 
िन् नेहरूको संख्या २८ प्रमतशत रहेको पाइयो। यसबाट उपयकु्त छ िन् नेको संख्या नै बढी 
रहेको पाइयो। 

३.११.४ र्लन र्लाउुँदा लाग्ने दस्तूरका सम्बन्धमाः 

 

तामलका चर्र नं.१४ 

नेपाली कानूनीहरूमा रहेको अको कानूनी व्यवस्था िनेको र्लन र्लाउुँदा लाग्ने दस्ताुर 
हो। त्यस सम्बन्धमा प्रश् न सोध्दा दठक छ िन् नेहरूको संख्या ६७ प्रमतशत र दठक छैन 
िन् नेहरूको संख्या ३३ प्रमतशत रहेको पाइयो। 

३.११.५ नक् कल गदा ुलाग्ने दस्तरुको सन्दिमुाः 
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तामलका चर्र नं.१५ 

अदालतमा रहेका मलखतहरूको नक् कलका नाममा र्ाहे त्यो अदालतका कमरु्ारी होस ्वा 
कानून व्यवसायी होस,् मदु्दाका पक्षहरूसुँग पटक पटक रकम मलएको देचखन्छ। यसको 
मखु्य कारण हो- कानूनमा नक् कल मलुँदा केही न्यूनतम शलु्क बझुाउन ुपने व्यवस्था। यस 
कारण पक्षले पटक पटक रकम बझुाउन ु पछु। यसबाट पमन पक्षमामथ व्ययिार बढेको 
पाइयो। यस सन्दिमुा उक्त कानूनको बारेमा पक्षलाई सोध्दा ६८ प्रमतशतले उपयकु्त छ 

िनी जवााि ददएको र २० प्रमतशतले अनपुयकु्त छ िनी जवाि ददएको पाइयो। त्यस्तै 
अमत अनपुयकु्त छ िन् नेकाो संख्या ३ प्रमतशत र थाहाा छैन िन् नेको संख्या ९ प्रमतशत 
रहेको पाइयो। 

३.११.६ कोटु िीको कारण मदु्दा दता ुिए/निएकोः 

 

तामलका चर्र नं.१७ 

 

कोटु िी वा अदालती दस्तरु मतन ु नसकेर मदु्दा दताु िएन िन् नेको ९३ प्रमतशत रहेको 
पाइयो िने मदु्दा दताु िएको िन् नेको संख्या ७ प्रमतशत छ।  
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३.११.७ स्थानीय मनकायको मसिाररसबाट मदु्दा दता ुहनेु बारेमा थाहा िए/निएको: 

 

तामलका चर्र नं.१७ 

स्थानीय मनकायबाट मसिाररस मलएर आएको अवस्थामा तत्काल कोटु िी नलाग्ने िन् ने 
सम्बन्धमा कमत मदु्दाका पक्षलाई थाहा छ िन् ने सम्बन्धमा प्रश् न सोध्दा थाहा छ िन् ने संख्या 
३९ प्रमतशत र थाहा छैन िन् नेको संख्या ६१ प्रमतशत रहेको पाइयो।  

३.११.८ थाहा पाउने मध्येबाट स्थानीय मनकायको मसिाररसबाट मदु्दा दता ुगराएको: 

 

तामलका चर्र नं.१८ 

उक्त मसिाररस सम्बन्धी कानूनको बारेमा थाहा पाउने मध्येबाट कमत प्रमतशतले स्थानीय 
मनकायको मसिाररसबाट मदु्दा दताु गरेका रहेछन िन् ने सम्बन्धमा प्रश् न सोध्दा मसिाररसबाट 
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मदु्दा दताु िएको संख्या ७ प्रमतशत, दताु निएको िन्ने ८ प्रमतशत र थाहा िएर पमन प्रयास 
नगरेको िन् ने संख्या ८५ प्रमतशत रहेको पाइयो।  

३.१२ अदालतमा लाग्ने कानूनी खर् ुबाहेक अन्य खर्कुो वववरणः 

मामथका शीषकुहरूमा व्याख्या र ववश्लषेण गररएका खर् ुप्रर्मलत कानून अन्तगतु  हनेु खर् ु
हनु। जसअन्तगतु मदु्दाका पक्ष वा पीमितले कानून अनसुार अदालतमा लाग्ने दस्तरु वा िी 
मतनुपुने हनु्छ। कानून अन्तगतु िएका खर्हुरू पक्षको लामग बाध्यकारी मामनन्छ र्ाहे 
त्यसको प्रिाव पक्षमामथ सकारात्मक होस वा नकारात्मक होस। यस खर्लुाई मदु्दाका 
पक्षले नकान ुसक्दैन। उचल्लचखत खर्हुरूलाई कानूनी खर्कुो रूपमा स्वीकार गरी पक्षहरू 
न्यावयक मनकाय समक्ष आउने गदुछन। हाम्रा न्यावयक मनकायमा ती खर्हुरू मारै हुुँदैन वा 
ती देचखने खर्हुरू िन्दा केही यस्ता नदेचखने खर्हुरू छन जसको मारा देचखने िन्दा कयौं 
गणुा बढी हनु्छ। त्यस्ता खर्हुरू पमन पक्षले न्याय पाइन्छ िन् ने हेतलेु नै गरररहेको हनु्छ। 
तर ती खर्हुरू कानून िन्दा वावहरका खर् ुहनु। यस्ता खर्हुरू एउटा पक्षले अको पक्षको 
ववरूद्धमा गदुछन।् त्यसमध्ये एउटा पक्ष अन्यायमा परेकै हनु्छ िने अको अन्यायी हनु्छ। 

अन्यायीले त अरूलाई अन्याय गने िन् ने वहसाबले खर् ुगछुन।् उसको लामग त केही िरक 

परेन तर जो अन्याायमा पवहले नै परररहेको छ र अदालतमा न्याय माग्न आउुँदा झन 
नदेचखने खर्हुरू गनुपुयो िने उसको अवस्था के होला? यसबाट न्यायको अवस्था कहाुँ 
पगु्ने हो? यसले न्यायमा पहुुँर्को अवस्थालाई कहाुँ पयुाुउछ? अदालतमा लग्ने 
मनयमबमोचजमको खर् ु बाहेक के के मा गनु ु पने रहेछ िनी मदु्दाका पक्ष रहेका 
उत्तरदातालाई सोमधएकोमा जवाि यस प्रकार हरेको पाइयो।  

 

क्र.सं. खर्कुा शीषकुहरू न्यूनतम खर् ु
रू. 

अमधकतम खर् ु
रू. 

औषत खर् ु 

रू. 

१ म्याद तामेलीको लामग २००।- ४¸०००।- ८६६।- 

२ मदु्दा दताु गन ु ५०।- २९¸०००।- २¸२६८।- 

३ तारेख मलन ५०।- १¸०००।- ३९२।- 
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४ पेशी मलनका लामग १००।- १¸०००।- ४००।- 

५ आदेश कायाुन्वयनको लामग २००।- ५००।- ४००।- 

६ मममसलको िोटोकपी गनकुा लामग १६।- ५¸०००।- ६३९।- 

७ बयान गराउन २००।- ५¸०००।- १¸४४०।- 

८ साक्षीको बकपर गराउन १०।- ७¸०००।- १¸२८५।- 

९ िैसला तयार गन ु ५००।- ५¸०००।- २¸७५०।- 

जम्मा १,३२६।- ५७¸५००।- १०, ४४३।- 
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अदालतमा लाग्ने कानूनी खर् ुबाहेक अन्य खर्कुा सम्बन्धमा कुरा गने हो िने ती खर्हुरू 
कानूनी खर् ुहोइन। जनु कामका लामग पक्षले खर् ुगछुन ् त्यो कानूनी रूपले बाध्यकारी 
पमन छैन। तर अदालत मिरका कमरु्ारी प्रशासनको कमजोरीको कारण पक्षकाो अवस्था 
हेरी गैरकानूनी रूपले पक्षसुँग पैसा मलन्छन ्र नाजायज िाइदा उठाउुँछन।् मामथको तामलका 
नं. १९ अनसुार एउटा पक्षले उल्लचाचखत तत ्काममा कमतसम्म खर् ुगने गदुछन ्िन् ने 
सम्बन्धमा मारै यहाुँ उल्लेख गररएको छ। पक्षले वा पीमितले म्याद तामेलीको लामग 
न्यूनतम रु२००।- र अमधकतम खर् ु४¸०००।- रूपैयाुँ खर् ुगरेको पाइयो। त्यस्तै मदु्दा 
दताु गनकुो लामग न्यूनतम रु५०।- र अमधकतम रु२९¸०००।- खर् ु गरेको पाइयो। 

तारेख मलनको लामग न्यूनतम रु५०।- र अमधकतम रु१¸०००।- खर् ुगरेको पाइयो।  

पेशी मलनको लामग न्यूनतम रु१००।- र अमधकतम रु१¸०००।- खर् ुगरेको पाइयो। 

आदेश कायाुन्वयनका लामग न्यूनतम रु२००।- र अमधकतम रु५००।- तथा औसत 
रु४००।- खर् ुगरेको पाइयो। त्यस्तै मममसल िोटोकपी गनकुा लामग न्यूनतम रु१६।- र 
अमधकतम रु५¸०००।- खर् ुगरेको पाइयो। बयान गराउनका लामग न्यूनतम रु२००।- र 
अमधकतम रु५¸०००।- खर् ुरु१¸४४०।- गरेको पाइयो। त्यस्तै साक्षीको बकपर गराउन 
न्यूनतम रु१०।- र अमधकतम रु७¸०००।- सम्म खर् ु गरेको जवाि पाइयो। त्यस्तै 

िैसला र्ाुँिै लेख् न/तयार गन ु न्यूनतम रु५००।- मलएको देचखयो िने अमधकतम रु 
५¸०००।- सम्म मलएको पाइयो।  

मामथ उल्लेचखत गैरकानूनी खर्हुरूलाई जोिेर हेने हो िने एउटा पक्षले अदालतका 
कमरु्ारीलाई न्यूनतम रकम रु१¸३२६।– र अमधकतम रु५७,५००।- सम्म बझुाउन ु
परेको उत्तरदाताको जवाि रहेको पाइयो। यसलाई औसत रकममा पररणत गदा ु
रु१०,४४३।– हनु आयो।  
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३.१३ िैसला कायानु्वयन गदा ुहनेु खर्हुरूको वववरणः 

क्र.सं. खर् ुशीषकु न्यूनतम 
खर् ुरू. 

अमधकतम 
खर् ुरू. 

औषत खर् ु 

रू. 

१ िैसलाको प्रमतमलवप मलनको 
लामग 

७।- २¸०००।- ४३५।- 

२ िोर खटाउनको लामग १¸०००।- ६¸०००।- ४०००।- 

३ अममनको लामग २¸०००।- ३¸५००।- २९००।- 

४ सरजममन गराउनको लामग ५००।- १४०००।- ८८७५।- 

५ कमरु्ारीलाई मलएर जानको 
लामग 

५००।- १५¸०००। ६६८७।- 

जम्मा ४,००७।- ४०¸५००।- २२, ८९८।- 
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मदु्दाको िैसला िए पमछ चजत् ने पक्ष िैसला कायाुन्वयनको लामग अदालतमा पनु: प्रबेश गनु ु
पछु। यो िैसला कायाुन्वयनको र्रण त कवहलेकाहीीँले अदालतको िैसला हनुिुन्दा 
अगामिको र्रणिन्दा लामो, झन्झवटलो र द:ुखदायी हनु जान्छ। नेपालको 
अदालती/न्यावयक इमतहासमा सिला देवीको घटना हामी समक्ष जगजाहेर छ। तामलका नं. 
२० मा िैसला कायाुन्वयनको तहमा एउटा पक्षले कुन-कुन शीषकुमा कमत-कमत रकम खर् ु
गनुपुछु िन् ने सम्बन्धमा उल्लेख गररएको छ। यी खर्हुरू पमन गैरकानूनी हाुन र यस्ता 
खर् ुवा रकम पक्षले अदालतका कमरु्ारीलाई न्याय पाउनको लामग बझुाउनपुछु।  

िैसलाको प्रमतमलवप मलनको लामग न्यूनतम रू.७।- र अमधकतम रू.२¸०००।- सम्म 
मलएको पाइन्छ। िोर खटाउन अदालतका कमरु्ारी वा तहमसल शाखाले न्यूनतम 
रु१¸०००।- र अमधकतम रु६¸०००।- सम्म मलएको पाइयो। त्यस्तै जग्गा नाप 
जाुँर्/बाुँििाुँिको लामग न्यूनतम रु २¸०००।- र अमधकतम रु३¸५००।- सम्म मलएको 
पाइयो। सरजममनका नाममा न्यूनतम रु५००।- र अमधकतम रु१४¸०००।- सम्म 
मलएको पाइयो। कमरु्ारी वा खवटएका कमरु्ारीलाई मलएर जानको लामग न्यूनतम रु 
५००।- र अमधकतम रु१५¸०००।- सम्म मलएको पाइयो। िैसला कायाुन्वयनमा हनेु 
ववमिन्न शीषकुका खर्लुाई जोिेर हेने हो िने एउटा पक्षले न्यूनतम रु४¸००७।- र 
अमधकतम रु४०,५००।- सम्म खर् ुगरेको उत्तरदाताको जवािबाट पाइयो।  

३.१४ अदालत बावहर हनेु खर्हुरूको वववरणः 

अदालत मिर हनेु गैरकानूनी खर् ुिन्दा पमन अदालत बावहर हनेु खर् ुपक्षको लामग घातक 

देचखन्छ। यस्ता खर्लुाई न त कानूनी िन्न ममल्छ न त गैरकानूनी दवैु अवस्थाको ममश्रण 
पाइन्छ। पक्षले आफ्नो मदु्दाको लामग अदालत आिै आउुँदा जाुँदा, साक्षीलाई उपचस्थत 
गराउुँदा, साक्षीको माग बमोचजम लगुा वकन्दा, होटलमा बास बसाउुँदा आददमा खर् ुगरेका 
हनु्छन।् 

क्र.सं. खर् ुशीषकु न्यूनतम खर् ुरू अमधकतम खर् ुरू औषत खर् ुरू 

१ तारेख मलन आउुँदा ५०।- २५¸०००।- १¸८६६।- 

२ साक्षी उपचस्थत गराउन २००।- ५०¸०००।- २¸३९३।- 
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३ साक्षीलाई खाना खवुाउन १००।- ६८¸०००।- १¸२०३।- 

४ साक्षीलाई लगुा वकन्न ५००।- १¸५००।- १¸०००।- 

५ साक्षीलाई राख् न ५००।- २¸०००।- १¸१८७।- 

६ यातायात खर् ु ३०।- ३०¸०००।- २¸३३६।- 

७ बसोवास  १¸०००।- ७०¸०००।- १२¸०००।- 

८ अन्य  ५००।- ३¸०००।- १¸५७६।- 

जम्मा २,९८०।- २¸३०¸००८।
- 

३०¸५९८।-  

 

 

तामलका चर्र नं.२१ 

अदालत बावहर कुन-कुन संिाववत शीषकुहरूमा कमतसम्म खर् ु हनु्छन ् िन् ने सम्बन्धमा 
पक्षलाई प्रश् न सोध्दा उनीहरूको जवाि यस प्रकार रहेको पाइन्छ। ताररख मलन आउुँदा 
न्यूनतम खर् ुरू.५०।- र अमधकतम खर् ुरू.२५¸०००।- सम्म खर् ुहनु्छ िन्ने जवाि 

पाइयो। साक्षी उपचस्थत गराउुँदा न्यूनतम रु २००।- र अमधकतम रु५०¸०००।- सम्म 
खर् ुहनेु गरेको जवाि उत्तरदाताको मथयो। बसोबासमा न्यूनतम खर् ुरू.१¸०००।- तथा 
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अमधकतम रू.७०¸०००।- सम्म खर् ुहनेु गरेको जवाि पाइयो। अन्य खर्हुरूमा न्यूनतम 
रू.५००।- तथा अमधकतम रू३¸०००।- खर् ुहनेु गरेको पाइयो। यमत ठूलो रकम पक्षले 
न्याय पाउनाे क्रममा नै लामग खर् ुगने गरेको पाइयो। 

३.१५ ववर्ौमलया मािुत हनेु खर्हुरूको वववरणः 

अदालतमा सबिन्दा बढी र्लन र्ल्तीमा रहेको शब्द ववर्ौमलया हो जसलाई अको शब्दमा 
दलाल पमन िमनन्छ। यसै ववर्ौमलयाको कारण नेपालको न्याय प्रशासन बदनाम िएको छ। 

ववर्ौमलयाले मदु्दा चजताइददन्छु िनी पक्षसुँग पैसा मलन्छ र मदु्दाका पक्ष पमन ववश्वासमा परी 
पैसा ददन्छ। तर यसको सत्य तथ्य के हो? त्यो अझै प्रष्ट ट छैन। मबर्ौमलयालाई पैसा 
बझुाउदा अन्तोगत्वा यसको िार मदु्दाको पक्षमामथ नै पछु। यसै तथ्यको बारेमा बझुा्नका 
लामग मदु्दाका पक्षहरूलाई ववर्ौमलयाको बारेमा प्रश् न सोमधएको मथयो जसको उत्तर यस 
प्रकार रहेको छ। 

३.१५.१ मदु्दामा ववर्ौमलयाको प्रयोगः 

 

तामलका चर्र नं.२२ 

 

अदालतमा न्याय माग्न आउने पक्षहरू मध्ये कमत प्रमतशतले ववर्ौमलयासुँग सम्पकु गरे वा 
उनीहरूको सम्पकुमा आई प्रयोग गरे िनी हेदाु ववर्ौमलयासुँग काम मलनेको संख्या ९ 
प्रमतशत रहेको पाइयो िने मबर्ौमलयालाई प्रयोग नगनेको संख्या ९१ प्रमतशत रहेको 
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पाइन्छ। मबर्ौमलयाको सहयोग नमलई मदु्दाको कारवाहीमा सहिामग हनेुको संख्या बढी नै 
देचखए पमन ८.७ प्रमतशतले िने मबर्ौमलया मामथ ववश् वास गरेको पाइयो। 

३.१५.२ ववर्ौमलयाका कारण िएका खर्हुरूः 

क्र.सं. खर् ुशीषकु न्यूनतम खर् ुरू. अमधकतम खर् ुरू. औषत खर् ु
रू. 

१ िनसनु गनकुो लामग वा 
मदु्दा ममलाइ ददनका लामग 

२००।- १६¸०००।- ९¸४८५।- 

२ न्यायाधीशलाई ददनका लामग ५¸०००।- ५०¸०००।- २८¸७५०।- 

३ िोजितेर गनकुा लामग २¸०००।- ५¸०००।- ३५¸०००।- 

४ अन्य ५¸०००।- ३०¸०००।- १८¸३३३।- 

जम्मा १२,२००।- १¸०१¸०००।- ६०¸०६९।- 

 

 

तामलका चर्र नं.२३ 

ववर्ौमलयाको सम्पकुमा आई उनीहरूले िनेको कुरामा ववश्वास गनेहरूले कमत पैसा खर् ु
गरेका होलान त? यस सन्दिमुा हेदाु िनसनु गनकुो लामग वा मदु्दा ममलाई ददनको लामग 
न्यूनतम रकम रू.२००।- बझुाएको पाइयो िनाे अमधकतम रकम रू१६०००।- 

बझुाएको पाइयो। त्यस्तै न्यायाधीशलाई ददना े िनेर न्यूनतम रकम रू.५¸०००।- र 
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अमधकतम रकम रू.५०¸०००।- ददएको देचखयो। िोज ितेर गन ु िनेर न्यूनतम रकम 
रू.२¸०००।- र अमधकतम रू.५¸०००।- गरेको पाइयो। तर शीषकु नखलेुको कामको 
लामग न्यूनतम रू५¸०००।- र अमधकतम रू.३०¸०००।- गरेको पाइयो। अथाुात 
ववर्ौमलयाको नाममा एउटा पक्षले न्यूनतम रू.१२,२००।- र अमधकतम रू.१,०१,०००।- 

खर् ुगरेको पाइयो।  

३.१५.३ ववर्ौमलया कस-कसको मदु्दामा काम गदुछन-् 

 

तामलका चर्र नं.२४ 

ववर्ौमलयाले कस-कसको लामग काम गदुछ िन्दा खेरी सबैको लामग काम गरेको पाइयो। 

जसको संख्या १०० प्रमतशत रहेको छ। अथाुत उनीहरू पैसाको नाममा जसको लामग पमन 
काम गदुछन।् 
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३.१५.४ ववर्ौमलयाको िनसनुले मदु्दा चजते नचजतेकोः 

 

तामलका चर्र नं.२५ 

ववर्ौमलयासुँग सम्पकु गराी पैसा खर् ुगरेको आधारमा मदु्दा चजते वा हारेको सन्दिमुा प्रश् न 
सोध्दा चजतेको िन् नेको संख्या २४ प्रमतशत रहेको पाइयो िने मबर्ौमलया प्रयोग िए पमन 
हारेको संख्या ७६ प्रमतशत रहेको पाइयो। अथाुत ववर्ौमलयाको नाममा लेनदेन त हनु्छ तर 
त्यसको प्रिाव हार चजतमा कम देचखई ववर्ौमलयाले मदु्दाका पक्षलाई ठग्ने काम गरररहेको 
पाइयो।  

३.१६ ववकल राख् न कसैले सल्लाहको सम्बन्धमा: 
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तामलका चर्र नं.२६ 

न्यावयक मनकाय समक्ष मदु्दा दायर िएपमछ सही प्रमतमनमधत्वको लामग कानून व्यवसायी 
र्ावहन्छ वा राख् न ु पछु िन् ने सल्लाह कसैले ददयो वा आिैँ ले राखेको हो िन् ने सन्दिमुा 
प्रश् न गदाु आिैँ ले राखेको िन् नेको संख्या ६१ प्रमतशत र अरूले ददएको सल्लाहबाट कानून 
व्यवसायी राखेको िन् नेको संख्या ३९ प्रमतशत रहेको पाइयो। यसलाई संख्यामा राख् दा 
आिैले राखेको िन्ने ९५ जना र अरुको सल्लाहमा राखेको िन्नेको संखेया ६० जना मथए। 

३.१७ तपाईंको प्रमतमनमधत्वको लामग न्यायाधीशले सहयोग मलए/नमलएकोः 

 

तामलका चर्र नं.२७ 

न्यायको कुरा गरद्ा न्यायाधीशको िमूमका महत्वपूण ुहनु्छ। यसमा न्यायाधीश कस्तो हो, 
अथाुत ऊ खलेुर पक्षसुँग कुरा गछु वा आिूलाई Reserve राख्छ िन् ने कुरा पमन 
उत्तरदातासंग चजज्ञासा राचखएको मथयो। 

न्यायाधीशसुँग सल्लाह मलन पाएको वा नपाएको सन्दिमुा पक्षसुँग कुरा गदाु ७३ प्रमतशतले 
सल्लाह पाएको िनेर जवाि ददए िने सल्लाह मलन पाइएन िन् नेको संख्या २७ प्रमतशत 
रहेको पाइयो जनु तथ्य तामलका नं. २७ मा देखाइएको छ। यसलाई संख्यामा राखी हेदाु 
न्यायाधीशसंष आफ्नो ववषयमा कुरा राख् न पाएको िन्ने १८० मा १२२ जना रहेछन िने 
कुरा राख् न पाइन िन् ने ४७ जना रहेका मथए।   
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३.१८ ममलापरको लामग न्यायाधीशको प्रयासः  

 

तामलका चर्र नं.२८ 

न्याय प्रशासनमा मदु्दाकाा पक्षका बीर् ममलापर गने कुरा न्यायको अमिन्न अंग बमनसकेको 
छ। यसले पमन पक्षको आमथकु अवस्था वा उसको खर् ुकम गराउनमा मद्दत गदुछ 

वकनिने यसबाट पक्षका मदु्दाको प्रवक्रया छोटो, सरल र सहज हनु जान्छ। यसै सन्दिमुा 
पक्षलाई न्यायाधीशले मदु्दा ममलापर गन ु प्रयास गरा े वा प्रयास नै गरेनन िन् ने कुरा 
उत्तरदातालाई सोध्दा ६६ प्रमतशतले प्रयास गनुिुयो िन् ने उत्तर ददए िने २९ प्रमतशतले 
प्रयास गनु ुिएन िन् ने जवाि ददयो। त्यस्तै ५ प्रमतशतले न्यायाधीशले वकीलको वहस मार 
सनु्नुियो िनी जवाि ददएको पाइयो। 
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३.१९ मदु्दामा प्रमतमनमधत्वको लामग सहयोगः 

 

तामलका चर्र नं.२९ 

मदु्दामा पक्षको सही प्रमतमनमधत्व हनु ुिनेको उसले आधा न्याय पाए सरह हनु्छ। यस्तो 
अवस्थामा प्रमतमनमधत्वको महत्व सचजलै थाहा पाउन सवकन्छ। मदु्दामा सही–प्रमतमनमधत्व 
नहनु ुिनेको उसको अमधकार उल्लंघन हनु ुहो। यसमा अदालतको प्रशासन, अथाुत खास 
गरी न्यायाधीशको िमूमका यहाुँ पमन उमतकै महत्वपूण ुहनु्छ। यस सन्दिमुा न्यायाधीशले 
सहयोग गराे वा गरेनन िन् ने प्रश् न सोध्दा ७२ प्रमतशतले सहयोग गराे िन् ने उत्तर ददए 
िने २८ प्रमतशतले सहयोग गरेनन िनी उत्तर ददएका मथए। खासगरी कारागारमा जेल 
जीवनयापन गरी रहेका कैदीहरूमध्ये धेरैले सही प्रमतमनमधत्व निएकै कारण जेल/सजाय 
िएको सनुाए। जवािदाताहरू मध्ये ७६ जनाले सहयोग पाएको र ३० जनाले सहयोग 
नपाएको िनी जवाि ददएका मथए। 
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३.२० मदु्दा िैसलाको तररकाः 

 

तामलका चर्र नं.३० 

मदु्दाको िैसला कुन ववमधबाट िएको हो िन् ने सोध्दा ८७ प्रमतशतले िैसलाबाट र १३ 
प्रमतशतले ममलापरबाट वववाद टुङ्गो लागेको बताएका मथए। न्यायाधीशबाट िैसला िएको 
िन्नकेो संख्या ७३ जना र ममलापरबाट िैसला िएको िन्नेको संख्या ९ जनाको रहेको 
मथयो। 

३.२१ पीमितहरूको बारेमा वववरणः 

नेपालको िौजदारी न्याय प्रशासनले सरकारवादी हनेु मदु्दाहरूको अमियोजन, प्रमतरक्षा र 
पनुरावेदन गने चजम्मेवारी नेपाल सरकारलाई ददएको छ। िौजदारी न्याय प्रशासनमा 
पीमितको िमूमका िनेको केवल साक्षीको रूपमा मारै हनु्छ। यमत हुुँदाहुुँदै पमन िौजदारी 
न्याय प्रशासनको प्रिावकारी कायाुन्वयनमा िएको कमीको कारण पीमितहरूले न्याय 
पाउनका लामग आिैँ  पमन प्रयासरत हनु्छन। यस्तो अवस्थामा उसको व्यचक्तगत खर् ुहनु ु
स्वािाववक हो। त्यसैले िौजदारी न्याय प्रशासनको चजम्मेवारी नेपाल सरकारले मलएको 
त्यसको एउटा पक्ष सरकार िए पमन पीमितले जाहेरी लेखाउुँदाको अवस्थामा होस ्वा कानून 
व्यवसायीबाट प्रमतरक्षा गराउुँदाको अवस्थामा होस ्उसको पमन खर् ुहनेु गदुछ। पीमितले 
गने खर् ुर उनीहरूको सामाचजक, आमथकु र सांस्क मतक अवस्थाको बारेमा जानकारी हनु ु
न्याय प्रशासनको लामग आवश्यक हनु्छ। त्यसैले तलका हरिहरूमा उनीहरूको बारेमा 
व्याख्या र ववश्लषेण गररएको छ।  
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वपमितहरूको वववरण प्रमतशत 

मलङ्गका आधारमा बगीकरण 
मवहला ८०.८ 

परुूष १९.२ 

पेशाको आधारमा बगाुीकरण 

वैदेचशक रोजगार ४.८ 

क वष २८.० 

व्यवसाय/व्यवसाय ३२.० 

ग वहणी ४.० 

अन्य ३२.० 

जातजातीको आधारमा बगाुीकरण 

ब्राहमण ४०.० 

जनजाती/आदीवासी २४.० 

दमलत ३२.० 

मधेशी ४.० 

 

मामथको तामलका नं. ३१ बाट के स्पि हनु्छ िने मवहला पीमितको संख्या ८०.८ प्रमतशत 
रहेको देचखन्छ। अथाुत पीमित हनेुहरूमा मवहलाको संख्या तलुनात्मक रूपमा परुूषिन्दा 
र्ार गणुा िन्दा बढी देचखन्छ िने परुूषको संख्या १९.२ प्रमतशत रहेको छ। 

पेशाको आधारमा वगीकरण गदाु क वष, व्यापार/व्यवसाय, ग वहणी, अन्यको आधारमा 
वगीकरण गररएकोमथयो। पीमितलाई पेशाको आधारमा वगीकरण गदाु क वष पेशा अुँगाल्नेको 
संख्या २८.० प्रमतशत रहेको पाइयो िने व्यापार/व्यवसाय गरेको िन्नेको संख्या ३२.० 
प्रमतशत रहेको पाइयो। त्यस्तै ग वहणीको संख्या ४.० प्रमतशत र अन्यको संख्या ३२.० 
प्रमतशत रहेको पाइयो। 
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पीमितमा मधेसी पीमित ४.० प्रमतशत, आददवासी जनजामत २४.० प्रमतशत, दमलत ३२.० 
प्रमतशत,  बाह्मण ४०.० प्रमतशत रहेको अध्ययनबाट देचखन आयो। 

३.२१.१ पीमित अदालतमा आउुँदा जाुँदा हनेु खर्:ु 

क्र.सां. खर्कुो शीषकु न्यूनतम खर् ुरु. अमधकतम खर् ुरु. औषत खर् ु
रु. 

१ जाहेरी गदाु १¸०००।- ५¸५००।- २¸०२५।- 

२ साक्षी उपचस्थत गराउुँदा १००।- १५¸०००।- ३¸२७८।- 

३ यातायात १००।- २¸०००।- १¸३८१।- 

४ खानावपन १¸०००।- ५¸०००।- २¸०५४।- 

५ बसोबास १¸८००।- १¸८००।- १¸८००।- 

६ मममसलको नक् कल मलुँदा १२४।- ३¸०००।- ८७८।- 

७ िैसला कायाुन्वयन ७¸०००।- ७¸०००।- ७¸०००।- 

८ अन्य १¸५००।- १०¸०००।- २९¸६११।- 

जम्मा १२¸६२४।- १¸३९¸३००।- ४८¸०२९।- 

 

 

तामलका चर्र नं.३१ 

पीमितलाई न्याय प्रदान गने सबै चजम्मेवारी नेपाल सरकारले मलएको िए पमन त्यो कुरा 
संववधान र कानूनमा मारै सीममत रहेको तथ्य तामलका नं. ३२ बाट प्रष्ट ट हनु्छ। पीमितले 
जाहेरी गदाु न्यूनतम रू.१¸०००।- र अमधकतम रू.५¸५००।- सम्म खर् ुगरेको पाइयो। 
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त्यस्तै जाहेरीको औसतमा रू.२¸०२५।- खर् ु गरेको पाइयो। सरकारी साक्षी उपचस्थत 
गराउुँदा न्यूनतम रू.१००।- र अमधकतम रू.१५¸०००।- सम्म खर् ुगरेको पाइयो।  

यातायातको लामग न्यूनतम रू.१००।- र अमधकतम रू.५¸०००।- खर् ुिएको पाइयो। 

त्यस्तै खानवपनमा न्यूनतम खर् ुरू.१¸०००।- र अमधकतम खर् ुरकम रू.५¸०००।- खर् ु
हनेु गरेको देचखन आयो। पीमित न्याय माग्न आउने जाने क्रममा बसोबासको लामग पमन 
खर् ुगनुपुने बाध्यता छ जो न्यावयक प्रवक्रयामा रहेको वढलाईको कारण हो। यसको लामग 
पीमित होटलमा वास बस्दा अमधकतम रु १¸८००।- सम्म खर् ुहनेु गरेको पाइयो।  

मममसलको नक् कल मलनलाई न्यूनतम रु१२४।- र अमधकतम रू.३¸०००।- तथा औसतमा 
रू. ८७८।- खर् ु गरेको पाइन्छ। िैसला कायाुन्वयन गन ु रू.७¸०००।- सम्म खर् ु
गरेको पाइयो िने अन्य नदेचखने शीषकुहरूमा न्यूनतम रु१,५००।- र अमधकतम 
रू.१०¸०००।- सम्म खर् ुहनेु गरेको पाइयो। 

मामथको ववमिन्न शीषकुहरूमा पीमितले गरेको खर्लुाई जम्मा गरी िन् ने हो िने न्यूनतम 
रू.१२,६२४।- खर् ुगरेको देचखयो िने अमधकतम रू.१,३९,३००।- सम्म खर् ुगरेको 
देचखयो। जसको औसत खर् ुरू.४८,०२९।- हनु जान्छ। यी सबै खर्हुरू पक्षले गरन् ु
पने होइन। तर उसले यी खर् ुगन ुबाध्य छ।  

३.२१.२ कानून व्यवसायीको सेवा पाए/नपाएकोः 

 

तामलका चर्र नं.३२ 
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पीिचातको लामग कानून व्यवसायीको उचर्त प्रमतमनमधत्व हनु ुअमत आवश्यक हनु्छ। सही 
प्रमतमनमधत्व निएको कारण धेरै पीमित न्याय पाउनबाट वचित िएको पाइन्छ। यस 
अध्ययनबाट के पाइयो िने ८५ प्रमतशतले कानून व्यवसायीको प्रमतमनमधत्व गराएको पाइयो 
िने १५ प्रमतशतले कानून व्यवसायीको प्रमतमनमधत्व गराउन सकेको पाइएन। के कमत 
कारणबाट प्रमतमनमधत्व हनु सकेको रहेनछ छुटै्ट अध्ययनको ववषय हनु सक्छ। 

३.२१.३ कानून व्यवसायीको सल्लाह मलन ुपने सम्बन्धमा पूव ुजानकारी िएको : 

 

तामलका चर्र नं.३३ 

कानून व्यवसायीसंग सल्लाह मलन पाउने हरेक पक्षको संबैधामनक अमधकार हो। कानून 
व्यवसायीको सल्लाह मलन पाएको अवस्थामा न्याय पाउनमा सचजलो हनु्छ िन् ने ज्ञान हनु ु
पीमितको लामग आवश्यक हनु्छ। यसको अज्ञानताको कारण ऊ न्यायबाट वचित हनु 
सक्छ। यस सन्दिमुा कानून व्यवसायीको सेवा मलन कसैले सल्लाह ददयो वा ददएन वा 
आिैँ ले सल्लाह मलएको सन्दिमुा पीमितलाई प्रश् न सोध्दा आिैँ ले कानून व्यवसायीको 
सल्लाह मलए िन् नेको संख्या ४६ प्रमतशत, अदालतको आदेशले वैतमनक कानून व्यवसायीको 
सल्लाह मलएुँ िन् ने पीमितको संख्या १० प्रमतशत, अन्य संघसंस्थाबाट सहयोग पाए िन् ने 
अमियकु्तको संख्या १० प्रमतशत र अन्यको िन् नेको संख्या ३४ प्रमतशत रहेको पाइयो। 
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३.२१.४ प्रहरीमा उजरुी गदा ुधम्की पाए/नपाएकोः 

 

तामलका चर्र नं.३४ 

प्रहरीमा उजरुी गदाु धम्की पाएको वा नपाएको सन्दिमुा प्रश् न सोध्दा धम्की पाएको िन्नेको 
संख्या ३८ प्रमतशत रहेको पाइयो िने पाइएन वा ददएन िन् नेको संख्या ६२ प्रमतशत रहेको 
पाइयो। 

३.२१.५ बयान गराउने पदामधकारीः 

 

तामलका चर्र नं.३५ 
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अदालतमा बयान गराउने काम न्यायाधीशकाै िएको कुरा कानूनमा नै छ। तर यसको 
पालना पूणरुुपमा िएको पाइएन। उत्तरदाता मध्ये ६० प्रमतशत न्यायाधीश आिैँ ले बयान 
गराएको िने, ९ प्रमतशतलाे इजलास अमधक तले र ३१ प्रमतशतला े िाुँटवालाले बयान 
गरााएको िन् ने जवाि रहेको पाइयो।  

३.२१.६ पीमितलाई अदालतको आदेशले िराइददएको क्षमतपूमतकुो अवस्थाः 

 

तामलका चर्र नं.३६ 

पीमितले िैसला अनसुार क्षमतपूमत ुपाएको वा नपाएको सन्दिमुा प्रश् न गदाु ३६ प्रमतशतले 
क्षमतपूमत ुपाएको िनी उत्तर ददए िने ६४ प्रमतशतले नपाएको िनी जवाि ददए।  

३.२१.७ साक्षीलाई िराइएको खर्कुो अवस्थाः 

 

तामलका चर्र नं.३७ 
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पीमित वा पीमित पक्षका साक्षीको खर् ुव्यहोने काम प्रहरीद्वारा नेपाल सरकारको हो। यो 
कानूनद्वारा बाध्यकारी पमन छ। तर कानून र अभ्यास ववल्कुल उल्टो छ। पीमित त आिैँ  
अपराधबाट पीमित िइरहेको हनु्छ त्यसपमछ उसले साक्षी उपचस्थत गराउुँदा सम्पूण ुखर् ु
आिैले व्यहोने अवस्था नेपालको िौजदारी न्याय प्रशासनको नकारात्मक ववशेषता नै रहेको 
छ। 

२२ प्रमतशत पीमितले साक्षी उपचस्थत गराउुँदा प्रहरीले खर् ुउपलब्ध गराएको िनी जवाि 
ददए िने ७८ प्रमतशत पीमित स्वयंले खर् ुव्यहोरेको िनी जवाि ददएको पाइयो।  
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पररच्छेद र्ार 

अनसुन्धानबाट पाइएका तथ्य र सझुावहरू 

 

४.१ कोटु िी  र दैदस्तरुको सम्बन्धमाः 

1. एउटा सेवाग्राही अदालतमा मदु्दा गदाु वा खेप्दा उसले ववमिन्न शीषकुमा खर्हुरू 

गनुपुने हनु्छ वा गनुपुछु। त्यसमध्ये एउटा हो कानून अनसुार दाचखला गनु ु पने 
हनु्छ।  

2. कोटु िीको सन्दिमुा आ-आफ्नै वकमसमका िनाइहरू रहेको पाइन्छ। यो प्रत्येक 
देशको आ-आफ्नै नीमतमा िरपने कुरा हो। कसैले यसलाई न्यायको लामग मूल्य हो 
िन्छ त कसैले यसलाई सेवाको दस्तूरका रुपमा मलने गरेको पाइन्छ। यी यस्ता 
कुराहरू सैद्धाचन्तक र नीमतगत िएपमन गरीब र मबपन्न नागररक मामथ पने असरलाई 
नजर अन्दाज गन ुसवकदैन।  

3. संकमलत तथ्याुँकबाट कोटु िीका सम्बन्धमा धेरैले नकारात्मक ववर्ार व्यक्त गरेको 
पाइएन। तर यसलाई न्यायमा पहुुँको लामग अवरोध हो िन् न गाह्रो छैन। वकनिने 
पक्षले दाबी गरेको सम्पचत्त वा रकम कानूनबमोचजम कोटु िी राख् न ुपने ब्यवस्थाले 
त्यो रकम अदालतबाट अचन्तम िैसला निएसम्म विताु लैजान सक्दैन। पररणामत: 
आफ्नो सम्पचत्त आिै उपयोग तथा उपिोग गन ुनपाइ बन्देज लगाइएको पाइन्छ। 
हनु त कोटु िी ऐन, २०१७ ले आमथकु रुपमा कमजोर ब्यचक्तका लामग मबशेष 
व्यवस्था गरेको पाइनछ्। यदद कसैले कोटु िी दाचखला गन ुनसक्ने अवस्था िए 
उसले स्थानीय मनकायको मसिाररस ल्याएमा कोट िी तत्कालका लामग दाचखला गनु ु
पदैन। स्थानीय मनकायको मसिाररस मलन ुपमन र्नुौमतपूण ुरहेको छ। कोटु िी ऐन 
२०१७ लाई गरीब र ववपन्नमैरी बनाउन ुपछु। धनी र गरीबलाई एउटै वकत्तामा 
राखी समानताका आधारमा कोटु िी मलने व्यवस्था न्यायसंगत देचखदैन। 

4.  मबशेष ब्यचक्त ववमशकुा क्रममा एक चजल्लाका माननीय चजल्ला न्यायाधीशले कोटु 

िीको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा एकदमै माममकु पाइयो। उहाुँका अनसुार 
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“अदालतमा लाग्ने कोटु िी हटाई ददनपुछु तावक अदालतमा लाग्ने िीको सम्बन्धमा 
रहेको शंका उपशंकाको अन्त्य हनेुछ। यदद पैसा नै उठाउने उद्देश्य हो िने हाने 
पक्षसुँग पैसा उठाउने कानूनी व्यवस्था हनुपुछु। यदद कोटु िी नलाग्ने व्यवस्था 
िइददयो िने वकीलले पमन पक्षसुँग कुनै प्रकारको िी उठाउन पाउने मथएन" उहाुँको 
मबर्ारबाट समेत कोटु िी ऐनमा सधुार हनु ुपने देचखन्छ। 

5. अदालतमा वा न्यावयक मनकायमा पक्ष वा पीमितहरूले आफ्नो मदु्दासुँग सम्बचन्धत 
मममसल वा अन्य कागजातको प्रमतमलवप मलुँदा त्यसको लामग पमन उसले कानून 
अनसुार केही मनचित रकम जम्मा गनुपुछु। अमन मारै उसले त्यस्ता मममसल वा 
कागजातको प्रमतमलवप पाउुँछ। यस्ता वकमसमको कानूनी व्यवस्थाको कारणले पक्षहरू 
आमथकु रूपले साहै्र अप्ठ्यारोमा त पदैन तर न्यायका लामग थप आमथकु िार िने 
पक् कै हो। यस्तो कानूनी व्यवस्थाको कारण पक्षहरूले सेवा ददनेलाई कानूनी दस्तरु 
बाहेक नदेचखने अन्य दस्तरु पमन बझुाउनपुने बाध्यता हनु्छ वकनिने पक्ष हतारमा 
हनु्छ। ऊ सेवा र्ाुँिो मलन र्ाहन्छ तर सेवा ददनेले वढलाई गरररहेको हनु्छ। त्यसैले 
गरीब र ववपन्न वगलुाई मलखतको प्रमतमलवप मलंदा दस्तरु नलाग्ने गरी कानूनमा 
पररमाजनु गनु ुपछु। 

6. िैसला कायाुन्वयन गदाु कानून अनसुार अढाई प्रमतशत दस्तरु लाग्ने ब्यवस्था छ। 
यो दस्तरु चजत् ने पक्षले िन्दा हाने पक्षमामथ लगाउन ुउचर्त देचखन्छ तर कानून चजत् ने  
पक्षबाट मलने ब्यवस्थालाई संशोधन गरी हाने पक्षबाट मलइने ब्यवस्था गनु ुपछु। 

7. ऋणी/असामी वा टाट पल्टेको मामनसलाई पमन कोटु िी मलने गररन्छ। दामासाही 
गराउन आउने पक्षसुँग कोटु िी दाचखला गन ुलगाउने व्यवस्था वववेकसम्मत छैन। 

४.२ कानूनी व्यवसायीको िी सम्बन्धमा: 

1= नेपालमा न्यायमा पहुुँर्को लामग रहेका प्रमखु वाधकहरू मध्येको एउटा कानून 
व्यवसायीले मलने िी पमन हो। नेपालमा कानून व्यवसायीको िी कमत हनेु हो कुनै 
कानूनद्वारा तोवकएको छैन। मनदेचशतका पमन छैन र कतैबाट मनयचन्रत पमन छैन। 

कानून व्यवसायीले एउटा मदु्दामा उसले सेवा ददए वापत कमत िी मलने िन् ने कुराको 
उल्लेख कही कतै निएकोले कानून व्यवसायीको िी अमनश् र्त र अपारदशी हदैु 
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गएको छ। जमत मलए पमन जे गरे पमन हनेु अवस्था छ। यसबाट पक्ष/पीमित झन 
पीमित बन्न गएको अवस्था छ। यसकारण न्याय पहुुँर्मा अवरोध खिा गरेको छ। 

यसले अराजकताको अवस्था पमन स जना गरेको छ। कवहले काही पक्ष त कानून 
व्यवसायीको िीकै कारण मदु्दा नगराी अन्याय सहेर बसा्न ुपने वा िी का ैकारण 
बीरै्मा मदु्दा छामिददएको पमन समुनन्छ। यस्तो अवस्थामा अब के गने? यसलाई 
कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने? यसलाई कसरी मनयममत गरी पक्षको न्याय पाउने 
अमधकारलाई समुनचित गने जस्ता मखु्य प्रश् नहरू हाम्रो अगामि रहेको छ। यस 
सम्बन्धमा आ-आफ्नै वकमसमको ववर्ार र अवधारणाहरू रहेको पाइन्छ। जस्तै- 

क) कानून व्यवसायीको िी सम्बन्धमा कानून बनाउने कुरा वववादमा रहेको छ। 
यस्तो कुरालाई केही कानून व्यवसायीले मिरैदेचख ववरोध गरररहेकाा छन।् 

यस्तो अवस्थामा कानून बनाउन कुन मनकायले पहल गने िन् ने प्रश् न पमन 
उमतकै महत्वपूण ुरहेको देचखन्छ। यस सम्बन्धमा पमन दईु वकमसमको धारणा 
वा ववर्ार व्यक्त िएको पाइन्छ। पवहलो - यसको उत्तरदावयत्व वा पहल स्वयं 
नेपाल बार एशोमसएशन वा नेपाल कानून व्यवसायी पररषदले गनुपुछु। अको 
मान्यता हो न्यायको अचन्तम अमििारा न्यायपामलकाकै िएकोले न्यायपामलकाको 
अग्रसरता हनु ुपछु। अथवा कानून बनाएर कानून व्यवसायीको िीलाई मनयममत 
बनाउन सवकन्छ। यसको लामग कानून मन्रालयको सवक्रयता आवश्यक छ। 

ख) एउटा कानून व्यवसायीले बहस गरे बापत वा मदु्दाको विरादपर वा 
प्रमतउत्तरपर लेचखददए बापत ददइने िी मनचित गरी करको दायरामा ल्याउन ु
पछु। तर यसको अथ ुयो होइन वक सबै तहको कानून व्यवसायीको िी एउटै 
हनुपुछु िन् ने पमन होइन। Senior Advocate, Advocate र Pleader को िीको 
संरर्ना तोवकनपुछु जसरी िाक्टरले ददने सेवाको िी तोवकएको छ। िाक्टरले 
ददने सेवाको िी िाक्टरको लेिल अनसुार कम बेसी त छ तर अपादशी िने 
पकै्क छैन। 

२. कानून ब्यवसायीले िी मलएपमछ अमनवाय ुबील ददन ुपने र सो बील मदु्दाका पक्षले 
आफ्नो मलखतका साथ अदालतमा पेश गनु ुपने कानूनी ब्यवस्था हनु ुपछु।  
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३. केही वष ु पवहले अचख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगले एउटा ल िममुा छापा 
मारी हरवहसाबको खाता बही जित गरेको मथयो। यसको कारण हो कानूनको 
प्रिावकारी ढंगले पालना नहनु।ु त्यसैले कानून व्यवसायीलाई करको दायरामा 
ल्याउन उनीहरूको लामग ववशेष कानूनको व्यवस्था हनु ु अमत आवश्यक रहेको 
देचखन्छ। नेपाल सरकारले हरेक कानून व्यवसायीको अमिलेख नेपाल कानून 
व्यवसाायी पररषदबाट मलई उनीहरूलाई करमा दताु िए निएको बारेमा खोजी 
गररन ुपछु। साथै उनीहरूको Liscense (लाइसेन्स) नम्बर अनसुार करमा दताु िए-
निएको अवस्था थाहा पाउने पद्धमतलाई स्थावपत गनुपुछु। करमा दताु िएको 
नपाइएमा कारबाही पमन गनुपुछु। मबल-िपाुई बही खाता दरुूस्त राखे-नराखेको 
सम्बन्धमा मनयममत अनगुमन गनुपुछु।  

४.  कानून व्यवसायी वा अन्यले अदालतको नाममा िी मलएको पाइएमा कानूनद्वारा 
दण्िनीय बनाई त्यस्ता व्यचक्तलाई कारबाहीकाो व्यवस्था गरी किाइका साथ लागू 
गररन ुपछु।  

५.  कानून सधुार गने, न्यायको लामग लड्ने काममा संसारिरर कानून व्यवसायीले पमन 
गराेको पाइन्छ। यसको नेत त्वदायी िमूमकामा Bar कै हनु्छ। यसको प्रष्ट ट उदाहरण 
हो- संयकु्त राज्य अमेररका, जहाुँ न्यायपामलका न्याय ददनबाट आनाकानी वा अमनचित 
न्याय ददने अवस्था आएको कारण American Bar Association ले महत्वपूण ुिमूमका 
खेलेको मथयो र न्यायपामलकालाई दठक ठाउुँमा ल्याएको मथयो। यसमा नागररक 

समाजको िमूमका पमन उमतकै महत्वपूण ुहनु्छ। तर न्यायपामलका वा न्यायमा सधुार 
ल्याउन Agenda प्रस्ततु गने काम जवहले पमन Bar कै हनु्छ। यसका लामग वार 
सकारात्मक रुपमा अगािी बढ्न ुपछु। 

४.३ कानूनी सहायता र पीमितसुँग सम्बचन्धत: 

1. नेपालको िौजदारी न्याय प्रशासनले अपराधबाट पीमित व्यचक्तको संरक्षण ददने र 
न्याय ददलाउने सम्पूण ु चजम्मेवारी राज्यलाई ददएको छ। राज्यले गरररहेको अवस्था 
पमन छ। तर कानून अनसुार िौजदारी न्याय प्रणालीले पीमित पक्षको हक अमधकार 
पूण ु रूपमा सरुचक्षत हनु नसकेको कारण उसको राज्यप्रमत र न्यायपामलकाप्रमत 
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ववश्वासमा कमी आएको छ। यसकारण पक्ष न्याय पाउन अन्य मनकायको सहारा 
मलन र्ाहन्छ यसबाट उसको खर् ुबढ्न जान्छ। जस्तै : वैतामनक वकीलले ददने 
कानूनी सेवाको स्तरीयताको बारेमा कसाैलाई थाहा छैन। त्यसैले पीमित पक्ष आिैँ  
कानून व्यवसायी कहाुँ गएर आफ्नो वर्ाउको लामग अनरुोध गछु। यस्तो अवस्थामा 
थनुछेक गदाु होस वा बयान/वकपर वा िैसला/आदेश आददको लामग Private 

Lawyer लाई जाहेरवालाले िी मतन ु मजबरु हनु्छ। एकजना चजल्ला न्यायाधीशले 
"वैतामनक वकीलको बारेमा यसरी उल्लेख गनु ुिएको मथयो वैतामनक वकील लोकल 
घोिा हो। ऊ अरबी घोिा होइन। त्यसैले लोकल घोिाबाट अरबी घोिाको जस्तो 
सेवा कहाुँ पाइन्छ। लोकल घोिामा अरबी घोिा जमतको दौड्ने क्षमता नै हुुँदैन। 
त्यसैले उसबाट धेरै आशा गनु ु बेकार हो" त्यसैले बैतमनक ववकलको मनयचुक्त गदाु 
योग्य र क्षमतावान कानून व्यवसायीलाई मनयकु्त गररन ुपछु। 

2. दाङ्गमा एउटा बलात्कारको पीमितबाट जाहेराी लेखाउन कानून व्यवसायीले 
रु५,०००। िी मलएको कुरा अनसुन्धानकताुले प्रश् नावली िराउदा 
सेवाग्राही/उत्तरदाताबाट जानकारी ियो। प्रहरीले जोहरी लेख् ने गरेको वा लेख् न मद्दत 
गरेको कुरा ववरलै मार जानकारी पाइयो। प्रहरी जाहेरी लेख् न िराउने गछुन 
वकनिने पीमित/जाहेरवाला कवहलेकाहीीँ Hostile िई ददन्छन। प्रहरीलाई वकन जाहेरी 
लेचखददन मद्दत नगरेको िनी चजज्ञासा राख् दा आिूले निनेको कुरा लेचखददयो िनी 
आरोप लगाउने िएकोले ववकलबाट लेखाई ल्याउने सल्लाह ददने गरेको िनी जवाि 
ददने गरेको पाइयो। कानून बमोचजम मलखत लेख् न नजान् ने पक्षको जाहेरी दरखास्त 
प्रहरी कायाुलयले लेचखददने वा मन:शलु्क लेचखददने स्थानमा पठाउने व्यवस्था ममलाउन ु
पने देचखयो। 

३. कारागारमा रहेका कैदीलाई िेट्ने क्रममा थनुामा रहेका झण्िै ९० प्रमतशत कैदी 
गरीब र ववपन्न रहेको देचखन आयो। उनीहरूसुँग चजज्ञासा राख्दा आफ्नो आमथकु 

अवस्था कमजोर िएकोले राम्रो ववकल राख् न सवकन र मदु्दा हारें िनी जवाि 
ददएका मथए। अदालतले राख् ने बैतमनक ववकल र कानूनी साहायता समममतबाट 
तोकेका ववकलबाट ददएको सेवाबाट सेवाग्राही सन्तिु रहेको पाइएन। यस कारण 
अदालतले  वैतमनक ववकल मनयकु्त गदाु र कानूनी सहायता समममतबाट ववकल 
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तोक्दा दक्ष र क्षमतावान ववकलमािुत सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन ु पने 
देचखन आयो।  

४. नेपाल सरकारले गरीब र ववपन् न जनतालाई ददएको कानूनी सहायता उनीहरूले 
पाएकाा छन वा छैनन िन्ने ववषयमा  केन्रीय कानूनी सहायता सममतले अनगुमन 
गरेको पाइुँदैन। कानूनी सहायताको माग र आपूमतकुो अवस्था के रहेको छ? यस 
सम्बन्धमा अध्ययन िएको पमन पाइुँदैन। यस्ता समस्यालाई सही ढंगले मनवारण गने 
हो िने कानून व्यवसायीले ददने कानूनी सहायताको ववकल्प खोज्नै पछु अमन मारै 
गराीब र ववपन् न वग ुन्यायबाट वचित हनुपुने अवस्था आउदैन। तय्ाैसले कानूनी 
सहायताका केही ववकल्पहरू यहाुँ प्रस्ततु गररएको छ। ती हनु ् : Para-legal, Law 

School Clinics र Pro-bono Service. 

(क) Paral-legal: Paral-legal कानूनी सहायताको महत्वपूण ु ववकल्पको रूपमा 
अगामि बवढरहेको छ। यसलाई नेपाल सरकारले कानून व्यवसायीको ववरोधका 
कारण वा ववरोध गन ुसक्छ िन् ने कारणले लागू गन ुसकेको अवस्था छैन। 

तर यो कानूनी सहायता िन्दा सस्तो र प्रिावकारी देचखन्छ। यसलाई South 

Africa मा प्रिावकारी वकमसमले लागू गरेको छ। Para-legal अध ुदक्ष जनशचक्त 
हो। यो त्यस्तो व्यचक्तको लामग महत्वपूण ुहनु्छ जसलाई कानून व्यवसायीको 
तत्काल आवश्यकता छैन। तर कमतपय देशमा Paral-legal लाई मलखत 
मस्यौदा गने देचख केही खास वकमसमका मदु्दाहरूमा अदालतमा प्रमतमनमधत्व गने 
अमधकार पमन ददएको पाइन्छ। केही चजल्लाहरूमा दात  मनकायको सहयोगमा 
Para-legal कायकु्रम मािुत सेवा ददइरहेको देचखन्छ। यो प्रिावकारी र 
लोकवप्रय पमन हुुँदै गइरहेको छ। त्यसैले यस अनौपर्ाररक अभ्यासलाई नेपाल 
सरकारले कानून बनाई औपर्ाररकता ददएमा यसले कानूनी मान्यता पाउने र 
कमजोर वगलुाई हरेक दृचष्ट टबाट िाइदा पगु्थ्यो। यस वकमसमको सेवाले पक्ष 
वा पीमितलाई धेरै राहत पगु्ने छ र तलुनात्मक रुपले उनीहरूले सहमुलयत 
दरमा कानूनी सेवा पाउन सक्ने छन साथै न्यायमा पहुुँर्को अवस्थामा पमन 
सधुार आउने छ। 
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(ख) Law School Clinic: कानूनी सहायताको अको प्रमखु ववकल्पहरूमध्ये Law 

School Clinic पमन एक हो। यस अभ्यासलाई नेपाल सरकारले खासै ध्यान 
ददएको छैन। यदद यस वकमसमको Clinic लाई प्रर्लनमा ल्याउने हो िने 
यसबाट एकैर्ोवट दईुवटा िाइदा हनेु देचखन्छ-पवहलो गरीब र ववपन्न सेवाग्राहीले 
मन:शलु्क वा कम खर्मुा राम्रो सेवा पाउन सक्छ िने दोस्रो Law School का 
ववद्याथीहरूले आफ्नो मसमनयरसुँग सेवा ददने क्रममा सेवा ददने तररका मसक्छ। 
यसबाट ववद्याथीमा कानूनी सेवा ददने Skill को ववकास हनु्छ। त्यसैले नेपाल 
सरकार, ववश्वववद्यालय र नेपाल बार एशोमसएशनले यसतिु तत्कालै ध्यान 
ददनपुछु। यो सेवा ववश्वामसलो, िरपदो र कम खचर्लुो पमन हनु्छ। यसलाई 
USA, Sourth Africa, Philippines र India मा त्यहाुँ ववश्वववद्यालयहरूले 
प्रमखुताका साथ लागू गरेको देचखन्छ र जनताले पमन यसलाई सकारात्मक 
रुपमा मलएका छन। 

(ग) Pro-bono Service: Pro-bono Service कानूनाी सहायताको तेस्रो ववकल्पको 
रुपमा देचखएको छ। यस सम्बन्धमा नेपालमा कानूनको अिाव छ िने नेपाल 
बार एशोमसएशनले यसतिु खासै ध्यान ददएको देचखुँदैन। यो सेवा मन:शलु्क 

सेवा हो। तर यसलाई अभ्यासमा ल्याउन कुनै न कुनै वकमसमको मनयम त 
हनैुपछु। यो सेवा मन:शलु्क िए पमन कानून व्यवसायीको मनगाहमा र्ल्ने 
िएकोले यसलाई नेपाल सरकारले उनीहरूसुँग जबजसु्ती सेवा मलन सक्दैन। 
त्यसैले यसको लामग नेपाल बार एशोमसएशनको िमूमका महत्वपूण ु देचखन्छ। 
USA मा American Bar Association ले ल िमकुो अवस्था हेरेर एक वषमुा 
एउटा ल िमलेु कमत घण्टा Pro-bono Service ददनपुने िनी कानूनमा नै 
तोवकददएको छ। नेपालमा पमन बार एशोमसयशनले यस वकमसमको मनयम बनाई 
यसलाई लागू गने तिु अग्रसर हनुपुछु। यो सेवा लागू िएको अवस्थामा पक्षले 
मन:शलु्क रुपमा स्तरीय सेवा पाउुँन सक्छ।  
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४.४ ववर्ौमलया/दलालसुँग सम्बचन्धत: 

१. मदु्दाका पक्षहरूमा अदालत बावहर वा मिरका मामनसलाई मबर्ौमलयाको रुपमा प्रयोग 
गरेर मदु्दा चजत् न सवकन्छ वक िन् ने प्रव चत्तको ववकास िएको छ। यो काय ुअत्यन्त 
खचर्लुो र जोचखम पूण ुरहेको छ।  

२. तराईका चजल्लामा KII का क्रममा स्थानीय प्रधानपिदेचख चशक्षकसम्मका व्यचक्तहरूले 
ब्यचक्तलाई मदु्दा गन ु प्ररेरत गने र ववकलको अविसमा पठाई ददन्छन। मदु्दा पठाई 
ददए वापत ववकलबाट ५० प्रमतशतसम्म कममशन कममशन मलने गदुछन िनी 
बताएका मथए। यसलाई न्यनुीकरणका लामग राज्यका अंङ्गले सरे्तनाका कायकु्रम 
र्लाउन आवश्यक देचखन्छ। 

३. अदालत वावहरका मबर्ौमलयालाई रोक्न सेवाग्राहीको लामग पररर्यपरको व्यवस्था 
गनुपुछु र अन्यलाई अदालतमिरको प्रवेशमा रोक लगाउनपुछु। यो पररर्यपर 
विरादपर/प्रमतउत्तरपर दताु हनेु बेलामा नै उपलब्ध गराउनपुछु। यसले 
ववर्ौमलयाहरू आिैँ  मनरूत्सावहत िएर जानेछन। 

४. कानून व्यवसायी अथवा ववर्ौमलया/दलालको कारण सम्बचन्धत पक्षले आफ्ना कुराहरू 
अदालतमा राख् न सक्ने अवस्था आउन सकेको छैन। वयनीहरूले न्यायाधीशलाई 
निेट्न सल्लाह पमन ददन्छन र पक्ष न्यायाधीशलाई िेट्न पमन जादैनन। पक्षको खर् ु
घटाउन पमन पक्षले न्यायाधीशलाई सचजलैसुँग िेट्न पाउने व्यवस्था हनु ु पने 
देचखन्छ।  

४.५ कायवुवमध कानून र अदालत व्यवस्थापनसुँग सम्बचन्धत: 

1.   नेपाल सरकारले सरकारी साक्षीको हकमा अदालतमा वकपर गन ु उपचस्थत 
िएबापत आवतजावत खर्कुो व्यवस्था गरेको छ। यस्तो रकम चजल्ला प्रहरी 
कायाुलयबाट ददने व्यवस्था गरेको छ। अदालत वा न्यावयक मनकाय समक्ष 
उपचस्थत िएर पमन कुनै कारणले वकपर निएमा आवतजावत खर् ु पाउदैन। 

साक्षीलाई ददने िमनएको सवुवधा कमत प्रिावकारी छ िन् ने प्रश् न पमन छ। तर साक्षी 
र पीमितलाई उपचस्थत गराउने काम चजल्ला प्रहरी कायाुलयको मारै होइन, 



82 

इलाका प्रहरी कायाुलयले पमन गराउुँछ। यस्तो रकम इलाका प्रहरी कायाुलयमा 
नहनेु चजल्ला प्रहरी कायाुलयलाई खर् ुहनु नसकी बरे्को रकम इलाका प्रहरीमा  
बजेट स्थानान्तरण गन ुनममल्ने िनी चजल्ला प्रहरी प्रमखुबाट अनसुन्धानका क्रममा 
व्यक्त िएको मथयो।  साक्षीले बकपर गदाु साथ अदालत वा सरकारी ववकल 
कायाुलय मध्येबाट उपलब्ध हनेु व्यवस्था िएमा पीमितको खर्मुा घट्न सक्छ। 

2.  एउटा सामान्य प्रक मतको मदु्दादेचख गम्िीर प्रक मतको मदु्दामा दईु तह पनुरावेदन 
गन ुपाउने र मदु्दा दोहराय्ाई हेन ुपमन पाउने कानूनी व्यवस्था छ यसलाई संशोधन 
गररन ु पछु। यसले पक्षको खर् ु बढाउन झन मद्दत गछु। यसबाट न्याय ददने 
मनकायको र मदु्दाका पक्ष दवैुको समय र पैसा बबाुद हनु्छ। यसको कारण अन्य 
सेवाग्राही न्याय पाउनबाट वचित हनु जान्छ। यदद नजीर, कानून र संववधानको 
रवुटपूण ु व्याख्या िएको छैन िने सामान्य वकमसमको मदु्दामा पवहलो तहको 
िैसलालाई नै अचन्तम िैसला मानाी पनुरावेदन गनबुाट रोक लगाइनपुछु।  

3.  मदु्दा कायाुन्वयनको कुरा गने हो िने त कवहलेकाही एउटा मदु्दा िैसला हनु जमत 
समय लाग्छ त्यो िन्दा बढी समय कायाुन्वयनमा लामगरहेको पाइन्छ। यसलाई 
मछटो, छररतो र सरल बनाउन ुपछु। त्यसको लामग चजल्ला अदालत मनयमावली 
२०५२ को मनयम ८० देचख ८१ लाई समय सापेक्ष बनाउन ुपछु।  

4.  सवोच्र् अदालतको पञ् र्वषी रणनीमतक योजना अनसुार चजल्ला अदालतलाे कुनै 
पमन मदु्दा १८ मवहनामिर वकनारा लगाई सक्नपुने िनी उल्लेख गरेको छ। यसमा 
कुनै ववममत राख् ने अवस्था देचखुँदैन। तर स्वयं सम्मामनत सवोच्र् अदालतले त्यही 
मदु्दा िैसला गन ु १० वष ु लगाउुँछ िने यसको के अथ ु रहन्छ। रणनीमतक 

योजनाको उद्देश्य कसरी पाूरा हनु सक्छ? मदु्दा वकनारा लाग्न वढलाई हनेु गदाु 
मदु्दाका  पक्षमामथ आमथकु िार थवपन जाना्छ। त्यसैले आफ्नो योजना आिै पूरा 
गने तिु ध्यान ददन ुपछु।  

5.  एउटा मदु्दामा एउटा पक्षले बढीमा २ पटकसम्म पेशी स्थमगत गन ुपाउने कानूनी 
व्यवस्था िए पमन प्रर्लनमा र अभ्यासमा यो चजल्ला वपच्छे िरक-िरक रहेको 
पाइयो। मनयमावलीमा िएको यस ब्यवस्थालाई एकरुपताका साथ प्रिावकारी 
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रुपमा कायाुन्वयन गररन ुपछु। पेशी हटाउन अदालतले सचजलो पारी ददंदा अको 
पक्षले थप ब्ययिार व्यहोनु ुपने हनु्छ।  

6.  नेपालको न्याय प्रशासनमा म्याद तामेली प्रवक्रया कानूनद्वारा स्पि रूपमा लेचखएको 
िए पमन वषौसम्म म्याद तामेली नहनेु अवस्थाहरू सचजलै देखान् पाइन्छ। म्याद 
तामेली निएको र अदालतको कमरु्ारीले द:ुख ददएको िनी सप् तरी चजल्ला 
अदालतमा एउटी मवहला हाम्र ैअगािाी रून थालेको दृश्य अमत ददुनाक मथयो। 

यसलाई वैज्ञामनक बनाउन पवहले सम्बचन्धत पक्षसुँग विरादपर दताु हनेु बेलामा नै 
ठेगाना स्पि र पूणरुूपमा नमलइकन विरादपर दताु गनु ुहुुँदैन। साथै दताु गदाु 
अको पक्ष छ वा छैन िनी यवकन गरेपमछ मारै विरादपर दताु गनुपुने वैज्ञामनक 

आधार खिा गनुपुछु। म्याद तामेली गदाु मदु्दाका एक पक्षले अको पक्षको सम्पकु 

नम्बर ददएको िए सम्बचन्धत पक्षसुँग सोही नम्बरका आधारमा सम्पकु गरी म्याद 
बझु्नलाई अदालतमा नै उपचस्थत हनेु कानूनी व्यवस्था हनुपुछु। यसबाट सबैको 
समय र खर्मुा वर्त हनेुछ।  

7.  साक्षी बकाउुँदा अदालतले व्यचक्त हेरेर बकाउने गरेको पाइयो। अगामि आएको 
वा परुानो मदु्दाको वकपर र्ाुँिो गराउने गरेको र पमछ आउने वा नयाुँ मदु्दाको 
वकपर पवहले र्ािै गराउने गरेको पाइयो। यसबाट कुनै न कुनै पक्ष मदु्दा 
वढलाईको कारण आमथकु मारमा पने नै ियो। त्यसैले अदालतमा पमन बैंकको 
जस्तै टोकन व्यवस्था गरी साक्षी बकाउने व्यवस्था हनुपुछु। 

8.  अदालतमा म्याद तामेली र तामेलदारको समस्या पमन गम्िीर रूपमा देखा परेको 
छ। तराईका पनुरावेदन अदालत (हाल उच्र् अदालत) मा तामेल्दारको दरवन्दी 
नीकै कम रहेको समुनयो। त्यसकारण पमन म्याद तामेलीमा वढलाई िएको छ। 

तामेलदारको संख्या मदु्दाको अनपुातमा बढाउनपुछु। तामेल्दारको दरवन्दी कम 
िएको कारण म्याद/सूर्ना वा आदेश समयमा तामेल हनु नसक्दा िैसला 
कायाुन्वयनमा वढलाई हनेु र समस्या पैदा हनु्छ।  

9.  म्याद वा अन्य कुनै सूर्नाहरू तामेल गन ुसक्दो सूर्ना प्रववमधको प्रयोग गनुपुछु।  
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10. न्यावयक मनकायमा बझुाउन ु पने दैदस्तरुहरू बैंवकङ्ग प्रणालीमािुत मलने र ददने 
ब्यवस्था ममलाउन आवस्यक देचखन्छ। यो पद्धमत केही चजल्लामा लागू पमन िै 
सकेको छ। 

४.६ कानूनी साक्षरतासुँग सम्बचन्धत: 

1. कवहलेकाही कानूनको अज्ञानता र सूर्नाको अनमिज्ञताको कारण पक्षले पैसा खर् ुनै 
गनु ुनपने अवस्थामा पमन पैसा खर् ुगरेको हनु्छ िने कम खर् ुगनुपुने ठाउुँमा बढी 
खर् ुगन ुपगुेको हनु्छ। यो सबै जागरूकता र कानूनमा साक्षरताको कमीको कारण 
हनु्छ। यसको लामग कानूनी साक्षरता (Legal literacy) को आवश्यकता पछु। यस्तो 
कानूनी साक्षरता ववद्यालय, उच्र् ववद्यालय र ववश्वववद्यालयको तहसम्म नै आवश्यकता 
पछु। त्यसको लामग पाठ्यक्रममा नै व्यवस्था गरी यो लागू गनुपुछु िने आम 
मामनसहरूको लामग स्थानीय मनकायमािुत कानूनी साक्षरताको अमियान र्लाउनपुछु।  

2. पवहले नेपाल बार एसोमसएसनले कानूनी साक्षरता कायकु्रम र्लाउुँथ्यो। तर हालको 
समयमा आएर बन्द िएको छ। यसलाई नेपाल बारले पनु: सर्ालनमा ल्याउनपुछु। 
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अनसूुर्ी १ 

उत्तरदाताहरूलनाई सोमधएका प्रश्नावलीहरू 

मदु्दा माममलामा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा ववश् लेषण/अधययन  

मदु्दाका पक्षहरूसाुँग अन्तवातुाकुो लामग प्रश् नावली 

 प्रश् नावली सं. 

प ष्ठिमूम 

न्याय सचजलो र सरल तररकाले पाउन के-कस्तो अवस्था हनु ुपलाु िन् ने पत्ता लगाउन यो अध्ययन गररुँदैछ। 
तपाईंले ददनिुएको सत्यतथ्यले यस काममा ठूलो योगदान ददनेछ। तथ्य-तथ्याङ्क एकमिु रूपमा प्रयोग गररददने 

िएकोले तपाईंको व्यचक्तगत पवहर्ान र धारणा छुटै्ट खलुाइने छैन, गोप्य रहनेछ। क पया सोमधएका प्रश् नहरूको 

उत्तर प्रष्ट टताका साथ मनधुक्कसुँग बताई सहयोग गररददन ुहोला।  

उत्तरदाताको नाम, थर :  

चजल्ला : गा.वव.स./न.पा. विा नं. 

उमेर : मलङ्ग : (क) मवहला (ख) परुूष (ग) अन्य 

वैवावहक अवस्था : (क) वववावहत (ख) अवववावहत (ग) ववधवा (घ) सम्बन्ध ववच्छेद 

पेशा :  (क) नोकरी (ख) वैदेचशक रोजगार (ग) क वष (घ) व्यापार (ङ) ग वहणी (र्) अन्य 

धम ु:  (क) वहन्द ु(ख) बौद्ध (ग) इसाई (घ) मसुलमान (ङ) अन्य  

आमथकु अवस्था : 

जामत/समदुाय : 

(क) ब्राहमण/क्षेरी (ख) आददवासी (ग) दमलत (घ) मधेसी (ङ) अन्य 

शैचक्षक योग्यता : 

(क) ववश्वववद्यालय (ख) माध्यममक/उच्र्माध्यममक (ग) प्राथममक (घ) साक्षर (ङ) मनरक्षर 

घरपररवार (घरधरुी) सदस्य संख्या : 

(क) परुूष :   (ख) मवहला :    (ग) तीमध्ये १६ वष ुममुनका :    
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कानून व्यवसायीलाई ददने िी/खर्कुो सम्बन्धमा 
प्र.नं. १. मदु्दा गदाु तपाईंले कानून व्यवसायीलाई के कामका लामग पैसा खर् ुगनुिुयो ? 

क्र.सं. खर्कुो शीषकु रकम 

(1)  कानून व्यवसायीसुँग परामश ुगनकुो लामग रू. 

(2)  ल िममुा मदु्दा दताु गन ु रू. 

(3)  विरादपर/प्रमतउत्तरपरको मस्यौदा रू. 

(4)  अदालतमा मदु्दा दताु गन ु रू. 

(5)  मममसल चझकाउन/आदेश गराउन रू. 

(6)  बहस गन ु रू. 

(7)  पेशी मलन रू. 

(8)  िाुँटवालालाई ददनको लामग रू. 

(9)  मममसलको िोटोकपी मलन रू. 

(10)  कैवियत प्रमतवेदन पठाउन रू. 

(11)  म्याद तामेलीको लामग रू. 

(12)  पेशी स्थगनको लामग रू. 

(13)  रोक्का राख् न रू. 

(14)  रोक्का िुकुवा गन ु रू. 

(15)  जेथा जमानी राख् न रू. 

(16)  वारेश राख् न रू. 

(17)  अन्य केही रू. 

(18)   रू. 

(19)   रू. 

(20)   रू. 
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अदालती दस्तरु वा िी को सम्बन्धमा 
1. अदालतमा जम्मा गनुपुने कोटु िी कस्तो छ ? 

(क) सस्तो (ख) महंगो 

(ग) अमत महंगो (घ) थाहा छैन 

2. अदालतमा मदु्दा दताु गदाु दस्तरु/िी राख्नपुने व्यवस्था उपयकु्त छ वा छैन ? 

(क) छ (ख) छैन       (ग) थाहा छैन 

3. मदु्दा ममलापर गदाु बक्सौनी लाग्ने कानूनी व्यवस्था उपयकु्त छ वा छैन ? 

(क) उपयकु्त (ख) अनपुयकु्त 

(ग) अमत अनपुयकु्त (घ) थाहा छैन 

4. अदालतले र्लन र्लाई ददुँदा तोवकएको प्रमतशत बमोचजमको रकम अदालतमा जम्मा गनुपुने दस्तरुको 
सम्बन्धमा िएको कानूनी व्यवस्था ठीक छट वा छैन ? 

(क) छ (ख) छैन 

 

5. मममसलको िोटोकपी मलुँदा कानूनबमोचजम मतनुपुने दस्तरु उपयकु्त छ वा छैन ? 

(क) उपयकु्त छ (ख) अनपुयकु्त छ 

(ग) अमत अनपुयकु्त  (घ)  थाहा छैन  

6. अदालतमा मतनुपुने दस्तरु/िी मतन ुनसकेको कारण तपाईंको मदु्दा दताु निएको अवस्था छ वा छैन ? 

(क) छ (ख) छैन 

7. कोटु िी जम्मा गन ुनसक्न ेपक्षको लामग गा.वव.स./न.पा.को मसिाररस िई आएमा मदु्दा दताु हनु सक्छ 
िन् ने सम्बन्धमा तपाईंलाई थाहा छ वा छैन ? 

(क) छ (ख) छैन 

8. यदद गनु ुियो िने मसिाररस पाउनिुयो वा िएन। 

(क) ियो (ख) िएन 

(ग) प्रयास नै गररएन 
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अदालतमा लाग्ने कानूनी खर् ुबाहेक अदालतमिर हनेु अन्य खर्कुो सम्बन्धमा 

क्र.सं. खर्कुो शीषकु रकम 

(1)  म्याद तामेलीको लामग रू. 

(2)  मदु्दा दताु गन ु रू. 

(3)  तारेख मलन रू. 

(4)  पेशी मलनको लामग रू. 

(5)  आदेश कायाुन्वयन गन ु रू. 

(6)  पेशी स्थगन गनकुो लामग रू. 

(7)  मममसलको िोटोकपी गनकुो लामग रू. 

(8)  बयान गराउन रू. 

(9)  साक्षीको बकपर गराउन रू. 

(10)  िैसला तयार पान ु रू. 

(11)  अन्य रू. 

(12)   रू. 

(13)   रू. 

िैसला कायानु्वयन गदा ुहनेु खर्कुो सम्बन्धमा 
1. िैसलाको कायाुन्वयन गन ुकुन-कुन कामको लामग के-कमत खर् ुगनुिुयो ? 

क्र.सं. खर्कुो शीषकु रकम 

(1)  िैसलाको प्रमतमलवप मलनको लामग रू. 

(2)  िोर खटाउनको लामग रू. 

(3)  अममनको लामग रू. 

(4)  नक्सा बदरको लामग रू. 

(5)  सरजममन गराउनको लामग रू. 



89 

(6)  कमरु्ारीलाई मलएर जानको लामग रू. 

(7)   रू. 

(8)   रू. 

(9)   रू. 

(10)   रू. 

अदालत बावहर हनेु खर्कुो सम्बन्धमा 
१. मदु्दा गदाु अदालत बावहर के कामका लामग कमत खर् ुगनुिुयो ? 

क्र.सं. खर्कुो शीषकु रकम 

(1)  तारेख मलन आउुँदा जाुँदा रू. 

(2)  साक्षी उपचस्थत गराउन रू. 

(3)  साक्षीलाई खाना खवुाउन रू. 

(4)  साक्षीलाई लगुा वकन्न रू. 

(5)  साक्षीलाई राख् न रू. 

(6)  मदु्दामा िोजितेर गन ु रू. 

(7)  यातायात खर्ु रू. 

(8)  बसोबास खर् ु रू. 

(9)  अन्य रू. 
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ववर्ौमलया/िनसनु गररददन/ेमदु्दा ममलाई ददन/ेचजताई ददन ेसम्बन्धमा 
1. तपाईंले अदालतमा आउुँदा कुनै ववर्ौमलया वा िनसनु गने मान्छेलाई सम्पकु गनुिुयो वा  

िएन ? 

(क) सम्पकु गरे (ख) सम्पकु गररन 

2. गनुिुयो िने उसलाई के–कमत कामको लामग कमत–कमत रकम ददनिुयो ? 

क्र.सं. खर्कुो शीषकु रकम 

(1)  िनसनु गनकुो लामग/मदु्दा ममलाई ददनको लामग रू. 

(2)  न्यायाधीशलाई ददनको लामग रू. 

(3)  िोजितेर गनकुो लामग रू. 

(4)  कसैलाई कोसेली ददनको लामग रू. 

(5)  अन्य केही रू. 

(6)    

(7)    

(8)    

(9)    

3. ववर्ौमलयाले तपाईंको मारै मदु्दा हेने गरेको छ वक अरूको पमन ? 
(क) मेरो मारै (ख) अरूको पमन 

4. ववर्ौमलयाको िनसनुको कारण तपाईं मदु्दा चजत्न ुियो वा िएन ? 
(क) चजते (ख) चजतेन 

5. तपाईंले वकील राख्नपुछु िनी कसले सल्लाह ददयो ? 
(क) आिैँ ले (ख) अरूले 

6. अदालतमा तपाईं एक्कलै जानिुयो वा सहयोगी मलएर जानिुयो ? 
(क) एक्कलै गएुँ (ख) सहयोगी मलएर गएुँ 

7. तपाईंलाई न्यायाधीशले तपाईंको समस्याको बारेमा सोधपछु गनु ुियो वा िएन ? 

(क) सोध्निुयो (ख) सोध्न ुिएन 
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न्यायाधीश र पक्षहरूको सम्बन्धमा 

1. न्यायाधीशले मदु्दा ममलापर गन ुिन्नुियो वा िएन ? 

(क) िन्नुियो (ख) िन्न ुिएन 

(ग) वकीलको बहस मार सनु्नुियो 

2. तपाईंको प्रमतमनमधत्वको लामग अदालतको न्यायाधीशले सहयोग गनुिुयो वा िएन ? 

(क) आयो (ख) आएन 

3. तपाईंको मदु्दा कसरी िैसला ियो ? 

(क) न्यायाधीशबाट (ख) मेलममलापबाट 

अन्त्यमा, न्यायमा (तपाईं) को पहुुँर्को अवस्था सधुान ुके-के हनु ुगनुपुलाु जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? 

क पया स-ववर्ार िमनददन ुहनु्छ वक ? 

 

 

 

  

धन्यवाद। 

प्रश् नकताु : मममत : 

हस्ताक्षर : समय : 
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मदु्दा माममलमा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा ववश् लेषण/अध्ययन 

पीमितहरूसाुँग अन्तवातुाकुो लामग प्रश् नावली 

 प्रश् नावली सं. 

प ष्ठिमूम 

न्याय सचजलो र सरल तररकाले पाउन के–कस्तो अवस्था हनु ुपलाु िन् ने पत्ता लगाउन यो अध्ययन गररुँ दैछ। 

तपाईंले ददनिुएको सत्यतथ्यले यस काममा ठूलो योगदान ददनेछ। तथ्य–तथ्याङ्क एकमिु रूपमा प्रयोग गररददने 

िएकोले तपाईंको व्यचक्तगत पवहर्ान र धारणा छुटै्ट खलुाइने छैन, गोप्य रहनेछ। क पया सोमधएका प्रश् नहरूको 

उत्तर प्रष्ट टताका साथ मनधुक्कसुँग बताई सहयोग गररददन ुहोला। सहयोगको लामग धन्यवाद। 

१.  उत्तरदाताको नाम, थर :  

चजल्ला : गा.वव.स./न.पा. विा नं. 

उमेर : मलङ्ग : (क) मवहला (ख) परुूष (ग) अन्य 

२. वैवावहक अवस्था : (क) वववावहत (ख) अवववावहत (ग) एकल (घ) सम्बन्ध ववच्छेद 

३. पेशा :  (क) नोकरी (ख) वैदेचशक रोजगार (ग) क वष (घ) व्यापार (ङ) ग वहणी (र्) अन्य 

४. धम ु:  (क) वहन्द ु(ख) बौद्ध (ग) इसाई (घ) मसुलमान (ङ) अन्य 

५. जामत/समदुाय : 

 (क) ब्राहमण/क्षेरी (ख) आददवासी (ग) दमलत (घ) मधेसी (ङ) अन्य 

६. शैचक्षक योग्यता : 

 (क) ववश्वववद्यालय (ख) माध्यममक/उच्र्माध्यममक (ग) प्राथममक (घ) साक्षर (ङ) मनरक्षर 

   ७. घरपररवार (घरधरुी) सदस्य संख्या : 

(क) परुूष :   (ख) मवहला :     

(ग)   तीमध्ये १६ वष ुममुनका :    
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पीमितसुँगको सम्बचन्धत प्रश् नावली 

1. तपाईं अदालतमा आउुँदा जाुँदा के-कमत खर् ुियो ? 

क्र.सं. खर्कुो शीषकु रकम 

(1)  जाहेरी गदाु रू. 

(2)  साक्षी उपचस्थत गराउुँदा रू. 

(3)  यातायात रू. 

(4)  खानावपन रू. 

(5)  बसोबास रू. 

(6)  मममसलको नक् कल मलुँदा  

(7)  िैसला कायाुन्वयन  

(8)    

(9)    

2. कानून व्यवसायीको सेवा पाउन ुिएको छ वा छैन ? 

(क) छ (ख) छैन 

3. यदद पाउन ुिएको छैन िने वकन ? 

(क) परामश ुगनुपुछु िन् ने ज्ञान निएर 

(ख) आमथकु अवस्था कमजोर िएर 

(ग) आवश्यक निएर 

4. तपाईंको मदु्दामा कानून व्यवसायी मनयकु्त गन ुकसले सहयोग गयो ? 

(क) आिैं ले  (ख) अदालतको आदेशले वैधामनक वकील 

(ग) संघ-संस्थाले (घ) अन्यले 

5. यदद िएन िने त्यसको कारण के हो ? 

(क) आमथकु अवस्था कमजोर (ख) अदालतले ध्यान नपयुाुएर 

(ग) अन्य 



94 

6. सरकारी मदु्दा सरकारवादी हनुे कुरा तपाईंलाई थाहा छ वा छैन ? 

(क) थाहा छ (ख) थाहा छैन 

7. घटनाको उजूर गदाु प्रहरीको सहयोग पाउनिुयो वा िएन ? 

(क) पाए (ख) पाइन 

8. तपाईंले प्रहरीमा उजूरी गदाु कसैले धम्की ददनिुयो वा िएन 

(क) ददयो (ख) ददएन 

9. तपाईं अदालतमा आउुँदा जाुँदा सरुक्षा पाउनिुयो वा िएन ? 

(क) पाए (ख) पाएन 

10. तपाईंको बयान को समक्ष गराइयो ? 

(क) न्यायाधीश (ख) इजलास अमधक त 

(ग) िाुँटवाला (घ) अन्य 

11. अदालतबाट पीमितलाई ददने क्षमतपूमत ुपयाुप्त छ वा छैन ? 

(क) छ (ख) छैन 

12. तपाईंको मदु्दामा तपाईं आिैले बहस गनुिुयो वा वकीलले गनुिुयो ? 

(क) आिैँ ले (ख) वकीलले 

13. न्यायाधीशले तपाईंको समस्याको बारेमा तपाईंलाई सोध्निुयो वा िएन ? 

(क) सोध्निुयो (ख) िएन 

14. न्यायाधीशसुँग तपाईंले आफ्नो कुरा राख् न पाउनिुयो वा िएन ? 

(क) पाए (ख) पाएन 

15. साक्षी आउुँदा जाुँदा कसले खर् ुव्यहोनुिुयो 

(क) प्रहरीले (ख) आिैँ ले  
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अन्त्यमा, न्यायमा (तपाईं) को पहुुँर्को अवस्था सधुान ुके-के हनु ुगनुपुलाु जस्तो लाग्छ तपाईंलाई 

? क पया स-ववर्ार िमनददन ुहनु्छ वक ? 

  

धन्यवाद। 

प्रश् नकताु : मममत : 

हस्ताक्षर : समय : 
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मदु्दा माममलमा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा 

ववशेष व्यचक्तसुँग ववमश ुबुुँदावली (चजल्ला न्यायाधीश) 

(Key Informant Interview Checklist) 

 

मममत : समय : गा.वव.स./न.पा. 

स्थान :  

नाम : पद :  

मनकायको नाम : 

पररर्य, अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययन ववमध (संक्षेपमा प्रस्ततु गने) 

1. तपाईंले कस्ता प्रक मतका मदु्दाहरू हेने गनुिुएको छ ? 

2. बयान बकपर तपाईंको उपचस्थमतमा उपचस्थमतमा गराउन ुहनु्छ ? 

3. अदालतको बन्द इजलास प्रिावकारी रूपले र्मलरहेको छ ? 

4. अदालतमा मनरन्तर सनुवुाई अवस्था कस्तो छ ? 

5. मदु्दाका पक्ष वा साक्षीहरूले कस्ता-कस्ता ववषयमा के कामका लामग खर् ुगनुपुने हनु्छ ? 

6. मदु्दाको खर् ुगन ुके-के प्रयास िएका छन ्? 

7. प्रवक्रया सचजलो बनाउन के-के प्रयास िएका छन ्? 

8. अमियकु्तको आमथकु अवस्था कमजोर िएमा मनजको कानूनी प्रमतमनमधत्व गराउने गनु ुिएको छ वा छैन ? 

9. नगद र धरौटी पेश गन ुनसक्ने व्यचक्तलाई थनुामा राख्न ेबाहेक अन्य कुनै मापदण्ि अपनाउने गररएको छ 
वा छैन ? 

10. मदु्दाको पक्षसुँग उसको समस्या बारेमा सोध्ने गनु ुिएको छ वा छैन ? 

11. िैसला आिैँ  सनुाउन ुहनु्छ वा अरू कसैले ? 

12. मदु्दामा ममलापर गनकुो लामग िन्न ुहनु्छ वा हुुँदैन ? 

13. मदु्दाको अंग पगुेपमछ मनणयु कुन ददन सनुाउन ुहनु्छ ? 

14. मनणयु कसले सनुाउने गनुिुएको छ ? 

15. मलचखत िैसला तयार गदाु कसले गनुहुनु्छ ? 

16. मदु्दाको मनणयु सनुाइसकेपमछ मलचखत िैसला कमत ददनपमछ ददने गनुिुएको छ ? 

17. अन्तमा तपाईंको सल्लाह, सझुाव केही छ ? िने बताइददनहुोस।् 



97 

मदु्दा माममलमा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा अध्ययन 

ववशेष व्यचक्तसुँग ववमश ुबुुँदावली (चजल्ला सरकारी वकील) 

(Key Informant Interview Checklist) 

मममत : समय : गा.वव.स./न.पा. 

स्थान :  

नाम : पद : 

मनकायको नाम : चजल्ला सरकारी वकीलको कायाुलय 

पररर्य, अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययन ववमध (संक्षेपमा प्रस्ततु गने) 

1. सरकारी वकीलको रूपमा कायरुत रहुँदा तपाईंको चजम्मेवारी के–के रहेका छन ्? 

2. अदालतको िैसला समयमा हनुे गरेका छन ्? 

3. प्रारचम्िक प्रमतवेदन कवहले पठाउनहुनु्छ ? 

4. मदु्दाको साक्षीहरूलाई उपचस्थत गराउन मनदेशन ददनहुनु्छ ? 

5. तपाईंको कायाुलयमा अमियकु्त वा पीमितलाई छुटै्ट बयान मलने प्रबन्ध ममलाउन ुिएको छ ? 

6. तपाईं पीमितको पक्षमा बहस गन ुजानहुनु्छ वा हुुँदैन ्? 

7. तपाईंलाई पक्षले प्रलोिन तथा प्रिाव पाने गरेको छ वा छैन ? 

8. तपाईंले एउटा मदु्दा कमत पटकसम्म स्थमगत गनु ुिएको छ ? 

9. सरकारी वकील बाहेक अन्य वकीललाई पीमित पक्षले राख्न ेगरेका छन ्? 

10. पीमित पक्षले सरकारी वकीललाई ववश्वास गछुन ्? 

11. तपाईंको मनदेशन प्रहरीले पालना गछुन ्वा गदैन ? 

12. प्रहरीले समयमा साक्षी उपचस्थत गराउुँछन ्वा गराउुँदैन ? 

13. िाइल/मलचखत कागज/प्रमतवेदन कमत समयमा आउुँछन ्? 

14. पीमितले र साक्षीहरूले यातायात खर् ुपाउने गछुन ्? 

15. अन्तमा तपाईंको सल्लाह र सझुाव िए बताउनहुोस।् 
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मदु्दा माममलमा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा अध्ययन 

ववशेष व्यचक्तसुँग ववमश ुबुुँदावली (प्रमखु चजल्ला अमधकारी) 

(Key Informant Interview Checklist) 

 

मममत : समय : गा.वव.स./न.पा. 

स्थान : 

नाम : पद :  

मनकायको नाम : चजल्ला प्रशासन कायाुलय 

 

पररर्य, अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययन ववमध (संक्षेपमा प्रस्ततु गने) 

1. तपाईंलाई कमत ऐनले न्याय मनरूपण गने अमधकार ददएको छ ? 

2. कानून व्यवसायीसुँग परामश ुगनकुो लामग छुटै्ट कोठा उपलब्ध गराउनको लामग प्रहरीलाई मनदेशन ददनहुनु्छ 
? 

3. म्याद थप गदाु अमियकु्तको कानून व्यवसायीले बहस गन ुपाउुँछन ्? 

4. अमियकु्तको आमथकु अवस्था कमजोर िएमा मनजको कानूनी प्रमतमनमधत्व गराउने िएको छ ? 

5. नगद धरौटी पेश गन ुनसक्न ेव्यचक्तलाई थनुामा राख्न ेबाहेक अन्य कुनै मापदण्ि अपनाउने गनुिुएको छ 
? 

6. मदु्दाको अचन्तम मनणयु िएपमछ मलचखत रूपमा उपलब्ध गराउने िएको छ ? 

7. केही सल्लाह र सझुाव िए खलुाइददनहुोस ्? 
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मदु्दा माममलमा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा अध्ययन 

ववशेष व्यचक्तसुँग ववमश ुबुुँदावली (अदालतको कमरु्ारी) 

(Key Informant Interview Checklist) 

 

मममत : समय : गा.वव.स./न.पा. 

स्थान : 

नाम : पद : 

कायाुलय : 

 

पररर्य, अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययन ववमध (संक्षेपमा प्रस्ततु गने) 

1. अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई सहयोग गनुहुनु्छ ? 

2. अदालतमा आउने सेवाग्राहीको आमथकु अवस्था कमजोर िएकोमा उसले कोटु िी राख् न नसकेको अवस्थामा 
अरू अन्य उपायको सम्बन्धमा बताउने गनु ुहनु्छ ? 

3.  

4.  
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मदु्दा माममलमा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा 

ववशेष व्यचक्तसुँग ववमश ुबुुँदावली (कानून व्यवसायी) 

(Key Informant Interview Checklist) 

 

मममत : समय : गा.वव.स./न.पा. 

स्थान :  

नाम : पद :  

कायाुलय : 

 

पररर्य, अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययन ववमध (संक्षेपमा प्रस्ततु गने) 

1. तपाईं वकालत पेशामा लाग्निुएको कमत ियो ? 

2. तपाईंले कुन अवस्था देचख मदु्दाको प्रमतमनमधत्व गने गनुिुएको छ ? 

3. तपाईंले एउटा मदु्दामा कमतसम्म िी मलने गनुहुनु्छ ? 

4. तपाईंले पैसा मतन ुनसक्ने पक्षलाई सेवा ददने गनुिुएको छ ? 

5. अदालतमा पक्षको बयान न्यायाधीशसमक्ष िएको छ वा छैन ? 

6. साक्षी र प्रमाण बझु्ने काम एकैर्ोटी गनुहुनु्छ वा गनुहुनु्न ? 

7. मदु्दाको स्थमगत कुन पक्षले बढी मारामा गनुहुनु्छ ? 

8. अदालतमा मदु्दाको सनुवुाई हुुँदा पक्षको प्रमतमनमधत्व राम्ररी गनुहुनु्छ ? 

9. िैसला वढला हनुे कारणहरू के-के हनु खलुाई ददनहुोस।् 

10. िैसलाको नक् कल प्राप् त कमत समयमा हनुे गरेको छ ? 

11. केही सल्लाह र सझुाव िए बताई ददनहुोस ्। 
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मदु्दा माममलमा संलग्न हनु ुपरेको कारणबाट पक्षहरूले वा पीमितहरूले व्यहोनुपुने खर्हुरूको सम्बन्धमा अध्ययन 

केन्राीत समूह ववमश ुबुुँदावली 

(Focus Group Discussion Checklist) 

 

मममत : समय : गा.वव.स. 

स्थान : चजल्ला : 

पक्ष/पीमित समूहको वकमसम (कसको समूह) : 

 

पररर्य, अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययन ववमध (संक्षेपमा प्रस्ततु गने) 

प्रमखु ववषयवस्तकुो बुुँदाहरू 

1.  मदु्दाहरूमा हनुे खर्हुरू के-के मथयो ? 

2. अदालतमा न्याय पाउन सस्तो छ वा महुँगो छ ? 

3. अदालतमा एउटा सामान्य मान्छेको लामग न्याय पाउन कमत सचजलो छ ? 

4. गरीब मान्छेले न्याय पाउने अवस्था छ वा छैन ? 

5. न्याय पाउन कानून कमत झन्झवटलो छ ? 

6. अदालतको कमरु्ारी सहयोगी छन ्वा छैन ? 

7. अदालतको न्यायाधीशले सहयोग गनुहुनु्छ वा गनुहुनु्न ? 

8. कानून व्यवसायीले ठीक वा बेठीक िी मलने गनुहुनु्छ ? 

9. कानून व्यवसायीले मदु्दा गन ुआउुँदा द:ुख ददनिुयो ? 
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अनसूुर्ी २ 
समूहगत छलिल सहिागीहरूको  

नामावली 

मममतः २०७२।१२।१५ र १६ 

स्थानः म्याग्दी चजल्ला अदालत, बेनी , चजल्ला प्रशासन कायाुलय तथा कारागार कायाुलय म्याग्दी 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1.  माननीय श्री रामप्रसाद शमाु चजल्ला न्यायाधीश म्याग्दी चजल्ला अदालत 

2.  श्री िपेून्रबहादरु खड्का अध्यक्ष नेपाल बार एशोमसयसन म्याग्दी 

3.  श्री रागरचजवी उपाध्याय सचर्व नेपाल बार एशोमसयसन म्याग्दी 

4.  िा. एकराज ओझा परामशदुाता  

5.  श्री लोकनाथ पराजलुी उपसचर्व सवोच्र् अदालत 

6.  श्री बलराम राउत उप–प्राध्यायक नेपाल ल क्याम्पस 

7.  श्री पारस पौिेल उप–मनदेशक न्याय प्रमतष्ठान 

8.  श्री ठहरबहादरु िण्िारी उपाध्यक्ष नेपाल बार एशोमसयसन, म्याग्दी 

9.  श्री ध्रवुराज शमाु सदस्य नेपाल बार एशोमसयसन, म्याग्दी 

10.  श्री ठाकुरप्रसाद आर्ाय ु सदस्य नेपाल बार एशोमसयसन, म्याग्दी 

11.  श्री चर्रंजीवव शमाु सदस्य नेपाल बार एशोमसयसन, म्याग्दी 

12.  श्री केशवराज आर्ाय ु प्रमखु चजल्ला अमधकारी चजल्ला प्रशासन कायाुलय म्याग्दी 

13.  श्री यादवनाथ आर्ाय ु स.प्र.चज.अ. चजल्ला प्रशासन कायाुलय 

14.  श्री नवराज पौिेल जेलर कारागार म्याग्दी 

15.  श्री धनाकुमारी नगरी प्र.ज. कारागार म्याग्दी 

16.  श्री मोतीप्रसाद मतवारी का.स. कारागार कायाुलय म्याग्दी 
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।५  

स्थानः चजल्ला अदालत सखेुत 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम मबमध 

1.  माननीय श्री क ष्टणजंग शाह चजल्ला न्यायाधीश सखेुत चजल्ला अदालत KII 

2.  श्री ववरेन्रबहादरु मल्ल से्रस्तेदार सखेुत चजल्ला अदालत KII 

3.  श्री रूपाकुमारी िण्िारी प्रमतवादी अंश वी.न.पा.११  FGD 

4.  श्री दपुता कामी वी.न.पा. वाि ुनं.२  FGD 

5.  श्री वहमा काकी वी.न.पा. वाि ुनं.२  FGD 

6.  श्री मगता वव.क. ,,  FGD 

7.  श्री देववसरा वव.क. ,,  FGD 

8.  श्री पववरादेवी जैसी िण्िारी ,,  FGD 

9.  श्री अम्बीकला वव.क. वी.न.पा. ११  FGD 

10.  श्री ववष्टणपु्रसाद गौली वी.न.पा. ३  FGD 

11.  श्री मोमतराम िट्टराई   FGD 

12.  श्री शचुशला वली वी.न.पा. १६  FGD 

13.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकता ु   

14.  श्री बलराम राउत उप–प्राध्यापक   

15.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप–सचर्व सवोच्र् अदालत  

16.  श्री पारस पौिेल  उपनिरे्दशक राष् िय न्यानयक प्रनि ठाि  
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सवोच्र् अदालत 
मममतः २०७३।१।५  

स्थानः चजल्ला अदालत सखेुत 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम ववमध 

1.  श्री ववरेन्र शे्रष्ठ प्रहरी उपररक्षक चजल्ला प्रहरी कायाुलय KII 

2.  श्री राजकुमार शे्रष्ठ प्र.चज.अ. चजल्ला प्रशासन कायाुलय KII 

3.  श्री वहतप्रसाद पौिेल प्र.अ. चजल्ला प्रशासन कायाुलय KII 

4.  श्री धमाुनन्द नाथ सह न्यायामधवक्ता पनुरावेदन सरकारी वकील कायाुलय 
सखेुत 

 

5.  िा. एकराज ओझा अनसुन्धानकताु   

6.  श्री बलराम राउत उप–प्रध्यापक नेपाल ल कलेज  

7.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप–सचर्व सवोच्र् अदालत  

8.  श्री पारस पौिेल उप–मनदेशक रावष्ट्रय न्यावयक प्रमतष्ठान  
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।५  

स्थानः सखेुत 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम ववमध 

1.  माननीय श्री गणुराज ढंुगेल माननीय न्यायाधीश पनुरावेदन अदालत सखेुत KII 

2.  श्री मिल्लीराम शमाु अयाुल उप–रचजष्ट्रार ,, KII 

3.  श्री जंगबहादरु थापा ना.स.ु कारागार कायाुलय सखेुत KII 

4.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकताु   

5.  श्री बलराम राउत उप–प्रध्यापक नेपाल ल कलेज  

6.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप–सचर्व सवोच्र् अदालत  

7.  श्री पारस पौिेल उप–मनदेशक रावष्ट्रय न्यावयक प्रमतष्ठान  
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।५  

स्थानः चजल्ला अदालत सखेुत 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम ववमध 

1.  श्री िषुणकुमार मानन्धर वररष्ठ अमधवक्ता पनुरावेदन अदालत बार इकाई 
सखेुत 

 

2.  श्री उत्तमप्रसाद आर्ाय ु अमधवक्ता ,,  

3.  श्री नन्दबहादरु िण्िारी अमधवक्ता ,,  

4.  श्री वहमालयजंङ्ग शाही अमधवक्ता चजल्ला बार सखेुत  

5.  श्री क ष्टणबहादरु हमाल अमधवक्ता  कायकु्रम संयोजक  

6.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकताु   

7.  श्री बलराम राउत उप-प्रध्यापक नेपाल ल कलेज  

8.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप-सचर्व सवोच्र् अदालत  

9.  श्री पारस पौिेल उप मनदेशक रावष्ट्रय न्यावयक प्रमतष्ठान  
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।७ 

स्थानः दाङ देउखरुी 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम ववमध 

1.  श्री िपुबहादरु के.सी. अध्यक्ष चजल्ला बार इकाई दाङ  

2.  श्री रेशमराज मगरी मनवतमुान अध्यक्ष चजल्ला बार इकाई दाङ  

3.  श्री कमला कान्त लम्साल सदस्य पनुरावेदन अदालत बार इकाई तलुसीपरु  

4.  श्री क ष्टणबहादरु िांगरी अमधवक्ता चजल्ला बार इकाई दाङ  

5.  श्री मनमलु गौतम अमधवक्ता  ,,  

6.  श्री सन्तोष पोखरेल अमधवक्ता ,,  

7.  श्री लमलतबहादरु के.सी. अमधवक्ता  ,,  

8.  श्री नारायण प्रसाद िाुँगी सचर्व चजल्ला बार इकाई दाङ  

9.  श्रीधर आर्ाय ु कोषाध्यक्ष ,,  

10.  श्री ठाकुरप्रसाद मि.मस. इकाई सदस्य ,,  

11.  श्री मिल्लीराज मधताल पूव ुअध्यक्ष ,,  

12.  श्री अचजतकुमार आर्ाय ु पूव ुउपाध्यक्ष ,,  

13.  िा. एकराज ओझा अनसुन्धानकता ु   

14.  श्री बलराम राउत उप-प्राध्यापक नेपाल ल कलेज  

15.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप- सचर्व सवोच्र् अदालत  
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।७ 

स्थानः दाङ्ग देउखरुी चजल्ला अदालत 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम ववमध 

1.  श्रीमन कुमार चघममरे अमियाुक्त   

2.  श्री होमराज कुवर अमियाुक्त   

3.  श्री केशव घती मदु्दाको पक्ष   

4.  श्री सान्ता मि.सी. मदु्दाको पक्ष   

5.  श्री संज ुके.सी. मदु्दाको पक्ष   

6.  श्री लमुबहादरु काकी अमधवक्ता बार इकाई दाङ  

7.  श्री प्रमेबहादरु िागी लेखापढी   

8.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकताु   

9.  श्री बलराम प्रसाद राउत उप–प्राध्यापक नेपाल ल कलेज  

10.  श्री लोकनाथ पराजलुी उपसचर्व सवोच्र् अदालत  
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।७ र ८ 

स्थानः दाङ 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम ववमध 

1.  माननीय श्री बलिर बास्तोला चजल्ला न्यायाधीश दाङ देउखरुी चजल्ला 
अदालत 

 

2.  माननीय श्री र्रुामन खड्का  चजल्ला न्यायाधीश ,,  

3.  माननीय श्री कोमलप्रसाद 
आर्ाय ु

चजल्ला न्यायाधीश ,,  

4.  श्री ददपक काफ्ले प्रमखु चजल्ला अमधकारी चजल्ला प्रशासन कायाुलय, 

दाङ 

 

5.  श्री कुवेर किायत प्रहरी उपररक्षक चजल्ला प्रहरी कायाुलय दाङ  

6.  श्री राजेश् वर अयाुल चजल्ला न्यायामधवक्ता चजल्ला सरकारी वकील 
कायाुलय दाङ 

 

7.  श्री गंमिर रानामगर से्रस्तेदार दाङ देउखरुी चजल्ला 
अदालत 

 

8.  श्री िपूाल िण्िारी तहचशलदार ,,  

9.  श्री नवराज काफ्ले चजल्ला वन अमधक त चजल्ला वन कायाुलय दाङ  

10.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकताु   

11.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप-सचर्व सवोच्र् अदालत  

12.  श्री बलरामप्रसाद राउत उप-प्राध्यापक नेपाल ल कलेज  
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।९ र १० 
स्थानः कैलाली 
सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 
मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम ववमध 

1.  श्री कमलबहादरु धामी अमधवक्ता कैलाली बार इकाई  

2.  श्री प्रयागदत्त िट्ट अमधवक्ता कैलाली बार इकाई  

3.  श्री ववश्वराज शमाु ,, ,,  

4.  श्री तलुाराम मगरी उपाध्यक्ष चजल्ला बार इकाई  

5.  श्री वहमालय ववक्रम ववि कोषाध्यक्ष ,,  

6.  श्री वीरबहादरु जेठरा अमधवक्ता ,,  

7.  श्री क ष्टणराज जैसी अमधवक्ता  ,,  

8.  श्री िरत बहादरु मसंह अमधवक्ता ,,  

9.  श्री पदमराज शमाु अध्यक्ष ,,  

10.  श्री क ष्टणप्रसाद सवेुदी पाषदु चजल्ला बार कैलाली  

11.  श्री खगेन्रराज जोशी  चजल्ला बार कैलाली  

12.  श्री रमेश देव िट्ट पाषदु चजल्ला बार कैलाली  

13.  श्री नाथरुाम महतो अमधवक्ता चजल्ला बार कैलाली  

14.  श्री लोकबहादरु र्ौधरी अमधवक्ता चजल्ला बार कैलाली  

15.  श्री तारानाथ र्ौधरी अमधवक्ता चजल्ला बार कैलाली  

16.  श्री जोहरी लाल र्ौधरी अमधवक्ता चजल्ला बार कैलाली  

17.  श्री नैनबहादरु बिायक वैतमनक अमधवक्ता चजल्ला अदालत  

18.  श्री देवराज िट्ट अमधवक्ता कैलाली चजल्ला बार इकाई  
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सवोच्र् अदालत 
मममतः २०७३।१।९ र १० 
स्थानः कैलाली 
सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 
मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1.  माननीय श्री धनमसंह महरा चजल्ला न्यायाधीश कैलाली चजल्ला अदालत 

2.  माननीय श्री िवुनमसंह थापा चजल्ला न्यायाधीश कैलाली चजल्ला अदालत 

3.  श्री लक्ष्मण उपाध्याय चघममरे चजल्ला न्यायामधवक्ता चजल्ला सरकारी वकील कायाुलय कैलाली 

4.  श्री उदयबहादरु मसंह स. प्रमखु चजल्ला अमधकारी चजल्ला प्रशासन कायाुलय कैलाली 

5.  श्री राजेन्र ववि प्रहरी उपरीक्षक चजल्ला प्रहरी कायाुलय कैलाली 

6.  श्री जगददशप्रसाद िट्ट से्रस्तेदार कैलाली चजल्ला अदालत 

7.  श्री शेरबहादरु ववि तहचशलदार कैलाली चजल्ला अदालत 

8.  श्री िानदेव जोशी सहायक चजल्ला न्यायामधवक्ता चजल्ला सरकारी वकील कायाुलय, कैलाली 

9.  श्री राजेन्रकुमार शमाु शाखा अमधक त कैलाली चजल्ला अदालत 

10.  श्री कणमुसहं काकी प्र.मन. चजल्ला प्रहरी कायाुलय कैलाली 

11.  श्री र्न्रबहादरु थापा प्र.मन. चजल्ला प्रहरी कायाुलय कैलाली 

12.  श्री दत्तरुाम पाण्िेय ना.स.ु  चजल्ला प्रशासन कायाुलय 

13.  श्री पषु्टकर खड्का जेलर, शाखा अमधक त कारागार कायाुलय कैलाली 

14.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकताु  

15.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप–सचर्व सवोच्र् अदालत 

16.  श्री बलराम राउत उप–प्राध्यापक नेपाल ल कलेज 
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।०१।१५                                             
स्थानः झापा 
सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 
मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1. श्री मदन िजेुल प्रमखु चजल्ला अमधकारी चजल्ला प्रशासन कायाुलय, झापा 

2. श्री ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली प्रहरी उपरीक्षक चजल्ला प्रहरी कायाुलय झापा 

3. श्री गणेशर्न्र कोइराला प्रहरी मनरीक्षक चजल्ला प्रहरी कायाुलय झापा 

4. श्री गोववन्द सापकोटा स.प्र. चज.अ. चजल्ला प्रशासन कायाुलय 

5. श्री िोजराज रेग्मी ना.स.ु चजल्ला प्रशासन कायाुलय 

6. श्री कुलप्रसाद दहाल अमधवक्ता उपप्राध्यापक  नेपाल बार एशोमसयशन झापा, मेर्ी 

क्याम्पस 
7. श्री ओमप्रसाद मतचम्सना अमधवक्ता नेपाल बार एशोमसयशन झापा 

8. श्री रे्तनाथ आर्ाय ु अमधवक्ता नेपाल बार एशोमसयशन झापा 

9. श्री नारायणप्रसाद पौिेल  नेपाल बार एशोमसयशन झापा 

10. श्री यज्ञलक्ष्मी र्ौलागाई अमधवक्ता ,, 

11. श्री सरुज खरी अमधवक्ता ,, 

12. श्री रेमनाथ र्िुाल अमधवक्ता ,, 

13. श्री खगेन्र दंगाल अमधवक्ता ,, 

14. श्री यज्ञप्रसाद अमधकारी अमधवक्ता ,, 

15. श्री हरर अमधकारी अमधवक्ता ,, 

16. श्री गजेन्र आर्ाय ु अध्यक्ष झापा बार 

17. श्री खेमनाथ िट्टराई कानून व्यवसायी, 

कमरु्ारी  

झापा बार, चज.का.स.स. 

18. श्री टंकप्रसाद उप्रतेी कानून व्यवसायी झापा बार 
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19. श्री बलराम प्रसाद राउत उप–प्राध्यापक नेपाल ल क्याम्पस 

20. िा. एकराज ओझा अिुसन्धािकिाा  

21. श्री लोकनाथ पराजलुी उप–सचर्व सवोच्र् अदालत 
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सवोच्र् अदालत 

मममत: २०७३।०१।१५ 
स्थान: झापा 
सहयोग: कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम सम्पकु 
नम्बर 

1.  माननीय श्री सदुशनुराज पाण्िे चजल्ला न्यायाधीश झापा चजल्ला अदालत  

2.  माननीय श्री ऋवषराम मनरौला चजल्ला न्यायाधीश झापा चजल्ला अदालत  

3.  माननीय श्री मात काप्रसाद 
आर्ाय ु

चजल्ला न्यायाधीश झापा चजल्ला अदालत  

4.  माननीय श्री बाबकुाजी बामनया चजल्ला न्यायाधीश झापा चजल्ला अदालत  

5.  माननीय श्री मनोज के.सी. चजल्ला न्यायाधीश झापा चजल्ला अदालत  

6.  माननीय श्री ध्रवुराज मरपाठी चजल्ला न्यायाधीश झापा चजल्ला अदालत  

7.  श्री इन्रकुमार योङ्गहाङ्ग मन. से्रस्तेदार, शाखा अमधक त झापा चजल्ला अदालत  

8.  श्री ववदरु नेपाल तहमसलदार झापा चजल्ला अदालत  

9.  श्री लोकनाथ पराजलुी उपसचर्व सवोच्र् अदालत  

10.  श्री बलराम प्रसाद राउत उप–प्राध्यापक नेपाल ल क्याम्पस  

11.  िा. श्री एकराज ओझा परामशदुाता   
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सवोच्र् अदालत 

स्थान: सप् तरी 
सहयोग: कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 
 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम सम्पकु 
नम्बर 

1.  श्री बरीकुमार काकी सहायक चजल्ला न्यायामधवक्ता वकील कायाुलय, सप् तरी  

2.  श्री लोकनाथ पराजलुी उपसचर्व सवोच्र् अदालत  

3.  श्री बलराम प्रसाद राउत उप प्राध्यापक नेपाल ल कलेज  

4.  िा. एकराज ओझा    
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सवोच्र् अदालत 

मममतः२०७३।०१।१६                           
स्थानः सप् तरी चजल्ला बार एकाई 
सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 
मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1.  श्री आिा सेत ुमसंह अध्यक्ष सेत ुसामदुावयक ववकास तथा मानव अमधकार संघ 

2.  श्री िोमन साह अमधवक्ता मछन्नमस्ता मलगल एकेिेमी राजववराज 

3.  श्री िुलबाब ुगपु्ता अमधवक्ता क ष ल िम ु

4.  श्री सरेुन्रप्रसाद यादव अमधवक्ता चजल्ला बार 

5.  श्री मीनाकुमारी देव अमधवक्ता स.चज.अ. 

6.  श्री सववना देव अमधवक्ता ,, 

7.  श्री रामएकवाल मंिल अमधवक्ता ,, 

8.  श्री रामप्रसाद र्ौधरी अमधवक्ता ,, 

9.  श्री उददतनारायण यादव अमधवक्ता ,, 

10.  श्री हररप्रसाद यादव अमधवक्ता ,, 

11.  श्री महेन्रप्रसाद यादव अमधवक्ता ,, 

12.  श्री रंजीता ररजाल अमिवक्ता ,, 

13.  श्री शंकरकमार ममश्र ,, ,, 

14.  श्री उपेन्रप्रसाद यादव अमधवक्ता सप् तरी चजल्ला बार एकाई 

15.  श्री क पानारायण यादव अध्यक्ष चजल्ला बार एकाई सप् तरी 

16.  श्री कामेश् वर यादव अमधवक्ता ,, 

17.  श्री िपेून्र नारायण मण्िल अमधवक्ता ,, 



117 

18.  श्री अशोककुमार र्ौधरी अमधवक्ता ,, 

19.  श्री केशवप्रसाद दास अमधवक्ता ,, 

20.  िा. श्री एकराज ओझा परामशदुाता  

21.  श्री लोकनाथ पराजलुी उपसचर्व सवोच्र् अदालत 

22.  श्री बलराम राउत  उप प्राध्यापक नेपाल ल क्याम्पस 
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सवोच्र् अदालत 
 

मममतः २०७३।०१।१६ 

स्थानः राजववराज सप् तरी 
सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 
मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम कैफियि 

1.  श्री बालदेव गौतम प्रमखु चजल्ला अमधकारी चजल्ला प्रशासन कायालुय सप् तरी  

2.  श्री रामेश् वर अयाुल स.प्रमखु चजल्ला अमधकारी चजल्ला प्रशासन कायालुय सप् तरी  

3.  श्री मिमप्रसाद ढकाल प्रहरी उपरीक्षक चजल्ला प्रहरी कायाुलय सप् तरी  

4.  श्री हररप्रसाद रेग्मी शाखा अमधक त सप् तरी चजल्ला अदालत  

5.  श्री वकरण मसंह तहमसलदार सप् तरी चजल्ला अदालत  

6.  श्री गोपालप्रसाद मगरी शाखा अमधक त सप् तरी चजल्ला अदालत  

7.  िा. श्री एकराज ओझा वररष्ठ ववकास परामशदुाता   

8.  श्री बलराम प्रसाद राउत उप–प्राध्यापक नेपाल ल क्याम्पस  
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सवोच्र् अदालत 
मममतः २०७३।०१।१७   स्थानः सप् तरी चजल्ला अदालत 
सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 
मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1.  माननीय श्री पशपुमत आर्ाय ु चजल्ला न्यायाधीश सप् तरी चजल्ला अदालत 

2.  माननीय श्री इश् वरीप्रसाद गौतम चजल्ला न्यायाधीश सप् तरी चजल्ला अदालत 

3.  माननीय श्री ववनोद कुमार गौतम चजल्ला न्यायाधीश सप् तरी चजल्ला अदालत 

4.  माननीय श्री महेन्रप्रसाद पोखरेल चजल्ला न्यायाधीश सप् तरी चजल्ला अदालत 

5.  माननीय श्री शंकर राई चजल्ला न्यायाधीश सप् तरी चजल्ला अदालत 

6.  माननीय श्री रोसन गजरेुल चजल्ला न्यायाधीश सप् तरी चजल्ला अदालत 

सप् तरी चजल्ला अदालतका मदु्दाका पक्षहरूसुँगको परामश ु

मस.नं. नाम थर मदु्दा ठेगाना 

1.  श्री ववरस ुयादव जग्गा चखर्ोला  

2.  श्री सत्यनारायण यादव जग्गा चखर्ोला ववसररया गा.वव.स. 

3.  श्री नागशे् वर शाह जग्गा चखर्ोला मलेट गा.वव.स. 

4.  श्री अरूणकुमार साह जग्गा चखर्ोला खोक्सर 

5.  श्री सैिल खातनु अंशवण्िा लालपट्टी 

6.  श्री िागवत प्रसाद शाह जग्गा चखर्ोला  

7.  श्री सखुीलाल साह मलखत बहर र तमसकु महनपरु 

8.  श्री खखर साह ,, ,, 

9.  श्री रामजी मण्िल मोही जग्गा छुट जग्गा  कंर्नपरु गा.वव.स. 

10.  श्री सातैन मण्िल ,, ,, 

11.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकता ु  

12.  श्री बलरामप्रसाद राउत अनसुन्धानकता ु  
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।२७ 

स्थानः लमलतपरु चजल्ला बार इकाई 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1.  श्री शचुशल पोखरेल अमधवक्ता लमलतपरु बार 

2.  श्री ददपक कुमार ववि अमधवक्ता  

3.  श्री रश्मीप्रसाद पोखरेल अमधवक्ता लमलतपरु बार 

4.  श्री िपेुन्र लामा अमधवक्ता लमलतपरु बार 

5.  श्री सरुथ उप्रतेी अमधवक्ता लमलतपरु बार 

6.  श्री श्यामजी राना अमधवक्ता लमलतपरु बार 

7.  श्री राधेश्याम महजनु अमधवक्ता लमलतपरु बार 

8.  श्री मनराम थापा अमधवक्ता लमलतपरु बार 

9.  श्री दयािक्त िंगोल अमधवक्ता लमलतपरु बार 

10.  श्री साववरी के.सी. ववद्याथी  

11.  श्री रर्ना काकी अमधवक्ता लमलतपरु बार 

12.  श्री श्र जना शे्रष्ठ अमधवक्ता लमलतपरु बार 

13.  श्री अनपुकुमार लामा अमधवक्ता लमलतपरु बार 

14.  श्री गोपालक ष्टण गजरेुल अमधवक्ता लमलतपरु बार 

15.  िा. एकराज ओझा अनसुन्धानकताु  

16.  श्री बलराम प्रसाद राउत उप–प्राध्यापक नेपाल ल कलेज 

17.  श्री ववश् वनाथ िट्टराई उप–सचर्व सवोच्र् अदालत 

18.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप–सचर्व सवोच्र् अदालत 
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।२८ 

स्थानः चजल्ला सरकारी वकील कायाुलय ,लमलतपरु 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1.  श्री इश्वरी बन्जािे चजल्ला न्यायामधवक्ता चजल्ला सरकारी वकील कायाुलय, लमलतपरु 

2.  श्री ऋवषराम शमाु प्रमखु चजल्ला अमधकारी चजल्ला प्रशासन कायाुलय लमलतपरु 

3.  िा. श्री एकराज ओझा अनसुन्धानकताु  

4.  श्री बलरामप्रसाद राउत उप–प्राध्यापक नेपाल ल कलेज 

5.  श्री ववश्वनाथ िट्टराई उप–सचर्व सवोच्र् अदालत 

6.  श्री लोकनाथ पराजलुी उप–सचर्व सवोच्र् अदालत 
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।२८ 

स्थानः चजल्ला प्रहरी कायाुलय, लमलतपरु 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

1.  श्री अशोक मसंह प्रहरी उपरीक्षक म.न.प्र.प.लमलतपरु 

2.  श्री राधा प्रसाद पराजलुी प्रहरी मनररक्षक ,, 
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सवोच्र् अदालत 

मममतः २०७३।१।२७ 

स्थानः लमलतपरु चजल्ला अदालत 

सहयोगः कानूनी शासन तथा मानव अमधकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कायकु्रम 

मस.नं. नाम थर पद संस्थाको नाम 

१ माननीय श्री राजेन्र खरेल चजल्ला न्यायाधीश लमलतपरु चजल्ला अदालत 

२ माननीय श्री सूयनुाथ प्रकाश 
अमधकारी 

चजल्ला न्यायाधीश लमलतपरु चजल्ला अदालत 

३ माननीय श्री ओमप्रसाद अयाुल चजल्ला न्यायाधीश लमलतपरु चजल्ला अदालत 

४ माननीय श्री रमेश प्रसाद ज्ञवाली चजल्ला न्यायाधीश लमलतपरु चजल्ला अदालत 
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