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पररच्छेद एक 

पररचय 

१.१ अध्ययनको पशृ्ठिभूम 

मद्धहला, द्धिपन्न, असहाय तथा असक्षम ििगका माभनसलाई सहि रूपमा न्यायमा पह ुँच 
उपलब्ध िराउने उदे्दश्यले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट न्यायमा पह ुँच आयोि 
िठन िै कायगरत रहेको छ। आयोिलाई तोद्धकएका द्धिभिन् न कायागदेशहरू मध्ये पद्धहलो 
कायागदेशमा "मद्धहला, द्धिपन् न, असहाय र असक्षम ििगका व्यक्तिलाई समािको समान 
सदस्यको रूपमा प्राप् त हक अभधकार बारे सचेतना कायगक्रम सञ् चालन िने" िन्ने उल्लेख 
िएको छ । उि कायागदेश अन सारको लक्ष्य हाभसल िनगका लाभि आयोिको आभथगक 
िर्ग २०७२/७३ को िाद्धर्गक कायगयोिनामा द्धिपन् न, असहाय र असक्षम ििगमा व्यक्ति 
पद्धहचान िने, त्यस्ता ििगका व्यक्तिहरूलाई प्राप् त हक अभधकार बारे सन्दिग सामाग्री र 
प्रक्तशक्षक तयार िने तथा त्यस्ता ििगका व्यक्तिका हक अभधकारका िारेमा सचेतना 
कायगक्रम सञ् चालन िने िरी कायगक्रम तोद्धकएको छ। आयोिले द्धिपन् न, असहाय र 
असक्षम  ििगका व्यक्तिलाई कायगक्रमहरूको लक्तक्षत ििग मानेको िए पभन भनक्तश् चत 
मापदण्डको आधारमा यी ििगका व्यक्तिहरूको दायरा पररिाद्धर्त िरेपभछ मात्र त्यस्ता 
व्यक्तिको पद्धहचान िै लक्तक्षत कायगक्रम सञ्चालन िनग सम्िि ह न्छ। न्यायमा पह ुँचको 
सन्दिगमा यस आयोिले िने कामको प्रयोिनका लाभि द्धिपन् न, असहाय र असक्षम ििग 
िनी कस्ता व्यक्तिलाई मान् ने िन्ने िारेमा मापदण्ड तयार िरी त्यसै दायराभित्र कायगक्रम 
सन् चालन िने उदे्दश्यले यो मापदण्ड तयार िररएको हो। 

१.२ अध्ययनको क्तिम्मेिारी 

प्रस्त त अध्ययन न्यायमा पह ुँच आयोिको िाद्धर्गक कायगयोिना २०७२/०७३ बमोक्तिम 
न्यायमा पह ुँच आयोिको सक्तचिालयबाट  िररएको हो। प्रस्त त अध्ययन सम्पन्न िनग 
माननीय क्तिल्ला न्यायाधीश श्री सूयगप्रसाद पराि ली तथा न्यायमा पह ुँच आयोिका सदस्य 
श्री क मार इङ्गनामज्यूको म ख्य योिदान रहेको छ। साथै, यस कायगका लाभि तथ्याङ्क 
द्धििािका भनदेशक श्री ढ क्तण्डराि लाभमछानेबाट द्धिशेर् सहयोि प्राप्त िएको छ। 
अध्ययनबाट आयोिले सञ्चालन िने द्धक्रयाकलापको प्रयोिनका लाभि लक्तक्षत ििगका 
रूपमा माभनएका द्धिपन् न, असहाय र असक्षम ििगका व्यक्ति पद्धहचान िनग सद्धकने िरी 
मापदण्ड तयार िररएको छ। 
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१.३ अध्ययन द्धिभध 

प्रस्त त अध्ययनका लाभि मूलतः दितीय स्रोतहरूको खोक्ति िररएको छ। कानूनी व्यिस्था, 
नेपाल सरकारका नीभतित व्यिस्थाहरू र भनदेशनहरू तथा अन्तरागद्धिय रूपमा प्रचभलत 
आधारहरूको अध्ययन िररएको छ। व्यक्तिित र साम द्धहक रूपमा छलफल िरी 
यससम्बन्धी द्धिज्ञको स झािलाई प्रभतिेदनमा समािेश िररएको छ।  

१.४ प्रभतिेदनको ढाुँचा 

 प्रस्त त प्रभतिेदनमा ४ पररच्छेद र ५ अन सूक्तचहरू रहेका छन।् पद्धहलो पररच्छेदमा 
पररचयात्मक द्धिर्यहरू समािेश िररएको छ। दोस्रो पररच्छेदमा द्धिपन्न ििगका व्यक्ति 
पद्धहचान िने सम्बन्धी प्रचभलत अभ्यास, तेस्रो पररच्छेदमा असहाय र असक्षम  ििगका 
व्यक्ति पद्धहचान सम्बन्धी अभ्यास र चौथो पररच्छेदमा द्धिपन्न असहाय र असक्षम ििगका 
व्यक्ति पद्धहचानको मापदण्ड समािेश िररएको छ। यस मापदण्डसुँि सम्बक्तन्धत कानूनी 
नीभतित व्यिस्था, पद्धहचान िएका व्यक्तिलाई सेिा ददने तररका, द्धिपन्न, असहाय र 
असक्षम  िनी पद्धहचान िएका व्यक्तिले न्याद्धयक कारिाहीका क्रममा पाउने सह भलयतका 
लाभि ददने भनिेदनका ढाुँचा आदद द्धिर्यहरू अन सूक्तचहरूमा समािेश िररएको छ। 
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पररच्छेद द ई 

द्धिपन्न  ििगका व्यक्तिको पद्धहचान सम्बन्धी प्रचभलत अभ्यास 

२.१ द्धिपन्न व्यक्ति पद्धहचानका आधारहरू 

भबपन्नता िा िररबी बह आयाभमक तथा सामाक्तिक पररबेशमा आधाररत ह ने द्धिर्य िएकोले 
यसको मापदण्ड सामाक्तिक पररिेश र पररक्तस्थभतसुँि सापेक्तक्षक ह न्छ र त्यसै आधारमा 
समािमा अभिब्यि ह न्छ। त्यसैले, द्धिपन् नताको आधार देशको आभथगक अिस्था र 
माभनसको आिश्यकताको आधारमा भनधागरण िन गपने ह न्छ। िाद्धर्गक आम्दानी द्धिपन् नता 
पद्धहचानको म ख्य आधार ह नसक्छ तर त्यसै आधारमा मात्र द्धिपन्नता भनधागरण िररएमा 
एकाङ्की ह नसक्छ। त्यसैले राद्धिय तथा अन्तरागद्धिय अभ्यासहरू हेदाग आम्दानी लिायत 
अन्य द्धिभिन्न द्धिर्यहरूलाई पभन आधार मानेर द्धिपन्नता पद्धहचान िने िररएको पाइन्छ। 

२.२ द्धिपन्न व्यक्ति पद्धहचानका अन्तरराद्धिय आधारहरू  

द्धिपन्न व्यक्ति को ह न ्िन् ने िारेमा द्धिभिन्न मतहरू पाइन्छन।् सहस्राक्तब्द लक्ष भनमागण िने 
क्रममा सब-साहारान अद्धिका, दक्तक्षण एक्तशया लिायत दक्तक्षण पूिी एक्तशयाका ३३ देशहरुमा 
सन ्१९९० देक्तख २००० सम्म िरेको भबस्ततृ सिेक्षण समेतलाई आधारमा माभनएको भथयो। 
यस आधारमा दैभनक १.२५ अमेररकी डलर िन्दा कम आम्दानी िएका व्यक्तिलाई िरीि 
िनी माभनएको भथयो। यस आधारलाई माने्न हो िने नेपालमा प्रभतिर्ग कररि रु 
४८,४९०। िन्दा कम आम्दानी ह ने व्यक्ति द्धिपन् न मान्न पने ह न्छ। नेपाल राि बैंकको 
प्रभतिेदन अन सार सहस्स्राक्तब्द लक्ष्यका लाभि भनधागररत मापदण्डका आधारमा नेपालमा 
२३.८ प्रभतशत माभनसहरू द्धिपन् न छन।्1 तर हालैको िकूम्पका कारण यो सुँख्या बढ्न े
अन मान िररएको छ।2 

यसका अभतररि संय ि रािसंघबाट क नै देशको आभथगक अिस्था िनाउने आधारका 
रूपमा Gross National Income, Human Asset Index, Economic Vulnerability Index 

आदद िस्ता मापकहरू प्रयोिमा ल्याएको देक्तखन्छ। यी मापकहरूको प्रयोि खासिरी 
अभतकम द्धिकभसत म ल क पद्धहचान िनगका लाभि प्रयोि िररएको छ।  

                                                           
1 NRB, Economic Survey 071-72,  2015,  pp.19-106 
2 See, NRB, id. Pp. 280-281. 
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िररिी पद्धहचान िनगका लाभि िढी अभ्यासमा आएका केही आधारहरूलाई यहाुँ उल्लेख 
िररएको।3 

(१) सरसमान र उत्पादनका साधनको उपिोिको अिस्था: दैभनक िीिनमा अत्यािश्यक 
सर सामानहरू िस्तो ओड्ने ओछ्याउने( म्याटे्रस), यातायातका साधन, संचारका संयन्त्र/ 
उपकरण, िग्िा- िमीनको उपयोि र त्यसमा िएको स्िाभमत्ि िा िोि, िग्िा िमीन 
उपयोि िने तररका, पाल्त  पश -पंक्षी र भतनको संख्या आदद। 

(२) पररिारका सदस्यहरूको प्रकृभत र संख्या: पररिारका सदस्यको संख्या, घरमूलीको 
हैभसयत, उमेर, िैिाद्धहक अिस्था, शारीररक अिस्था आदद। 

(३) व्यक्तिित िा पाररिाररक आय: पररिारका सदस्यहरूको आय, आय आिगन िनेको 
उमेर, भलङ्ग आदद। व्यक्तिित आयको िणना िनग नसकेको अिस्थामा पररिारका 
सदस्यको साम द्धहक आयलाई पभन हेने िररन्छ। 

(४) िासस्थानको अिस्था: घरमा प्रयोि िएका सामान, भित्ता, छाना, ि  ईको ि णस्तर 
तथा घरको प्रकृभत र प्रयोि िएका सामाग्रीहरू आदद। 

(५) रोििारीको प्रकृभत: कस्तो खालको पेशा छ िने्न हेररन्छ। िस्तै: व्यापारी, घरेल  
कामदार, मलाहा,माग्ने आदद। कभत अिभधमा ज्याला पाउने हो सो क रा तथा कायगरत हो 
िा सेिाभनितृ हो िन् ने आदद िस्ता क राका आधारमा हैभसयत पद्धहचान िररन्छ। 

(६) खानाको उपलब्धता: क पोर्ण िा यसका लक्षणहरू, न्यूनतम पोर्णय ि खानाको 
उपलब्धता तथा एकददनमा खाने खानाको पटक आदद। 

(७) स्िास्थ्य अिस्था: क नै खास अिभधसम्म द्धिरामी िए निएको, िएको िए सोको 
अिभध, प रानो िा िम्िीर रोि िए निएको, काम िनग असक्षम बनाउने खालका शारररीक 
अपाङ्गता आदद। 

(८) क्तशक्षा: साक्षरताको स्तर, बोल्ने िार्ा, घरमूलीको क्तशक्षाको स्तर, द्धिद्यालय 
निएका बालबाभलकाको संख्या आदद। 

(९) आधारितू सेिाहरूको उपलब्धता: घरमा द्धिि ली, खानेपानी, ट्िाईलेट आदद 
स द्धिधा िए निएको क रा। 

                                                           
3 Florence Morestin at al., Criteria and Process for Identifying the Poor as Beneficiaries in Developing 

Countries, Universities de Montreal, Canada, 2009 
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(१०) खचग: खाना र सामान्य प्रयोिका सामानका लाभि ह ने खचगको िार। िस्तैः िम्मा 
खचगको ५० प्रभतशत िन्दा बढी खानाका लाभि िररने खचग। 

(११) शारीररक तथा पोसाक: प्रत्यक्ष दृद्धिमा माभनस कस्तो देक्तखन्छ िन् ने क रा, उसका 
कपडाहरू िा ि त्ताका संख्या तथा भतनीहरू के बाट बनेका ह न ्िन् ने क रा आदद। 

२.३ द्धिपन्नता पद्धहचान सम्बन्धी नपेालमा प्रचभलत आधारहरू 

िरीिी भनिारण कोर् ऐन, २०६३ को दफा २(ि) मा "िरीब" िन्नाले नेपाल सरकारले 
भनक्तित मापदण्ड अन्तिगत समय-समयमा तोकेको राद्धिय िा क्षेत्रित िरीबीको रेखाम भन 
रहेको, क्तशक्षा, स्िास्थ्यिस्ता मानि द्धिकासका सूचकहरुका आधारमा द्धपछभडएको र 
भनक्तित भलङ्गित तथा सामाक्तिक समूहका आधारमा राद्धिय द्धिकास प्रद्धक्रयामा समािेश ह न 
नसकेको व्यक्ति िा समूहलाई सम्झन  पछग िनी पररिाद्धर्त िररएको पाइन्छ। यस 
पररिार्ा बमोक्तिम सरकारबाट यस्तो मापदण्डका आधारमा िरीि व्यक्ति पद्धहचान िरेको 
अिस्था छैन।   

िररिी भनिारण कोर्ले चरम िररिी कम िनगका लाभि ४० क्तिल्लामा संचालन िरेको 
कायगक्रमका प्रयोिनका लाभि अन्य सूचकांकका अभतररि खाद्यान्नको पयागप्तता पभन एक 
सूचक माभनएको छ। स्थानीय शासन तथा साम दाद्धयक द्धिकास कायगक्रम अन्तिगत द्धिपन् न 
पररिार चयन िनगका लाभि दैभनक ज्यालादारीमा आधाररत िीद्धिकोपािगन, खाद्य अपयागप्तता, 
सीमान्तकृत व्यक्ति, िररि एकल मद्धहला, और्धोपचारका लाभि भलएको ऋण भतनग 
असक्षम, घरिार द्धिद्धहन, अभधकारका लाभि आिाि उठाउन नसक्ने, न्यूनतम आिश्यकता 
ि टाउन नसक्ने आदद आधारहरू भलएको पाइन्छ। निौं योिनादेक्तख श रू िररएको 
िररिसुँि द्धिश्वसे्िर कायगक्रममा समेत अभत द्धिपन् न िररि छनौटका आधारहरूमा 
सम्पक्तत्तद्धिद्धहनता, खेतीयोग्य िमीनको क्षेत्रफल, घरको द्धकभसम, खाद्यान् न स रक्षा, पोर्णको 
अिस्था, रोििारीको क्तस्थभत, उपेक्तक्षत र उत्पीभडत पररिार, कदठनाइमा परेका मद्धहला िा 
केटाकेटी आददलाई आधार बनाएको पाइन्छ। 

नेपाल सरकारका भनकायहरू िा दाता संस्थाहरूले द्धिपन् न ििगको चयन िदाग आफ्नो 
उदेश्य अन सार फरक फरक मापदण्डहरूको प्रयोि िरेको पाइन्छ। उदाहरणका लाभि 
सन ्१९९५ मा प्रभतिर्ग रु. ५,०८९।– िन्दा कम आय िएका व्यक्तिलाई िररिीको 
रेखाम भन माभनएको भथयो। सन ् २००३ मा िन े यो रकम रु. ७,६९६।– कायम 
िररएको भथयो िने सन ् २०१० मा खाद्य र अखाद्य आिश्यकतासमेतको लाभि 
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रु.१९,२६१।– िन्दा कम िाद्धर्गक आय िएका व्यक्तिलाई िररिीको रेखाम नी रहेका 
व्यक्ति िनेर माभनएको भथयो। 

UNDP को पहलमा तयार िररएको Multidimensional Poverty Index (MPI) मा 
िीिनस्तर मापनका लाभि द्धिद्य त, शौचालय, खानेपानी, घरको िईू, खाना पकाउने इन्धन 
तथा िौभतक सम्पक्तत्त आदद द्धिर्यलाई अिािको सामना िरररहेको व्यक्ति पद्धहचान िने 
आधार माभनएको छ। िारतले िने सन ्२००२ मा Below Poverty Line Survey िरेको 
भथयो िसमा क ल िभमन, घरको प्रकार, लिाउने कपडा, खाद्य स रक्षा, सरसफाई, शैक्तक्षक 
स्तर, िीद्धिकोपािगनका साधन, ऋण आदद १३ िटा सूचकलाई िररिीको रेखाम भनका 
व्यक्ति पद्धहचान िने आधार मानेको भथयो। 

यसरी क नै मापदण्डहरू िाद्धिस िा क्तिल्ला छनौट िनगका लाभि तोकेको पाइन्छ िने क नै 
मापदण्डहरू द्धिपन् न पररिार छान् नका लाभि तोकेको पाइन्छ। अदालतका सेिाग्राहीहरूको 
द्धिपन् नताको आधार िने सकिर उसको व्यक्तिित क्षमताको आधारमा तय ह न  उपय ि 
ह न्छ। द्धकनिने कभतपय अिस्थामा सेिाग्राहीले पाररिाररक क्षमताको उपयोि िनग 
नपाएको कारणबाट नै म द्दाको भसिगना ह ने अिस्था आउुँछ। न्यायमा पह ुँच आयोिले ददन े
सेिाको सन्दिगमा पभन यी मध्येका म ख्य द्धिर्यहरूलाई मापनयोग्य बनाई पक्षलाई िनग 
ददई उ द्धिपन् न िए निएको भनक्तश् चत िनग उपय ि ह ने देक्तखन्छ।यस सम्बन्धी थप 
स झािहरू पररच्छेद ४ मा उल्लेख िररएको छ।  
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पररच्छेद तीन 

असहाय र असक्षम  ििगका व्यक्ति पद्धहचान सम्बन्धी अभ्यास 

 

३.१ असहाय र असक्षम  व्यक्ति पद्धहचानको आधार 

सबै व्यक्तिहरूको क्षमता र हैभसयत समान छैन तर सबैलाई िेदिाि रद्धहत व्यिहार िन ग 
राज्यको कतगव्य हो। परन्त  समािमा रहेका कमिोर ििगहरूलाई प्राथभमकता पूिगक 
राज्यका अिसर उपलब्ध िराउन लाई िेदिाि माभनदैन। बरू सारितू समानताको लाभि 
यो िेदिाि अभनिायग माभनन्छ।राज्यले व्यक्तिलाई क नै अभधकार, सेिा िा स द्धिधा प्रदान 
िने िा द्धहतको रक्षा िने सन्दिगमा समािका क नै ििगलाई अन्य ििगको त लनामा असहाय 
िा कम समथग ििगको रूपमा कल्पना िरेको देक्तखन्छ। न्याद्धयक उपचार स भनक्तितता 
द्धिनाको अभधकार अपूणग रहने िएकोले ती अभधकारहरू हनन िएमा उपचारको पभन 
व्यिस्था िरेको पाइन्छ। तर संद्धिधान िा कानून बमोक्तिम ती अभधकारहरूको 
प न:स्थापनाका लाभि प्रयास िन गपदाग त्यस्ता व्यक्तिले क नै प्राथभमकतापूणग व्यिहार पाउने 
क राको प्रत्यािभूत िने तफग  िने राज्यको त्यभत ध्यान िएको पाइदैन। 

३.२ असहाय र असक्षम  व्यक्ति पद्धहचानसम्बन्धी अन्तरागद्धिय मान्यता 

व्यक्ति शारीररक, मानभसक िा सामाक्तिक अिस्थाका कारणले असहाय िा असमथग 
अिस्थामा रहन्छ। व्यक्ति असमथग (disable) ह न का कारणको आधारमा असमथगताको 
द्धिश्लरे्ण िनग द्धिभिन्न दृद्धिकोण द्धिकभसत िएको पाइन्छ। ती मध्ये प्रम ख रूपमा २ िटा 
िटा दृद्धिकोण महत्िपूणग छन:् क्तचद्धकत्सकीय ढाुँचामा आधाररत दृद्धिकोण र सामाक्तिक 
ढाुँचामा आधाररत दृद्धिकोण। क्तचद्धकत्सकीय ढाुँचा अन सार क नै व्यक्ति असक्षम ह न  उसको 
शारीररक िा मानभसक अिरोध नै (impairment) प्रम ख कारण ह न।् िस्तै, अपाङ्गता, 
शरीररक िा मानभसक रोि आदद। तर सामाक्तिक ढाुँचा अन सार क नै व्यक्ति असक्षम 
ह न को कारण उसप्रभत िररने द्धििेदपूणग व्यिहार हो। अथागत ् उसको शारीररक िा 
सामाक्तिक अिस्थाप्रभत राज्यले िन गपने उक्तचत व्यिहार निरेको कारणबाट उ असमथग बन्न  
परेको हो।4 

Convention on Rights of Person with Disability, 2006 को धारा १ मा पभन शारीररक, 
मानभसक, बौद्धिक िा संबेदनािन्य कमिोरीका कारण समािमा समान रूपमा सहिािी 

                                                           
4   Grant Carson, The Social Model of Disability, Scottish Accessible Information Forum, p 5 (2009). 
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ह नबाट िक्तञ् चत िएका व्यक्तिलाई असक्षम िनी पररिार्ा िररएको छ।5 संय ि रािसंघले 
पभन खासिरी शारीररक िा मानभसक कमिोरी िा क्षयका कारणले अन्य व्यक्तिले िस्तै 
काम िनग नसक्ने अिस्थालाई असमथगताको रुपमा भलएको छ।6  खासिरी द्धिश्व स्िास्थ्य 
संिठनको उदे्दश्यका प्रयोिनका लाभि िररएको असमथग व्यक्तिको यो पररिार्ा माभनसको 
शारीररक मानभसक िस्ता कमिोरीमा आधाररत िएपभन संय ि रािसंघले समािका 
कमिोर र पछाभड पाररएका व्यक्तिहरूलाई पभन समािको समान सदस्यको रूपमा 
स्थाद्धपत िनगका लाभि समािेशी र दीिो द्धिकासका लाभि थप प्रयासहरू पभन िररआएको 
पाइन्छ।7 

३.३ असहाय र असक्षम  व्यक्तिको संरक्षणका लाभि िररएका केही कानूनी र नीभतित 
व्यिस्थाहरू 

सामाक्तिक न्यायको अिधारणामा आधाररत िएर हाल प्रचभलत केही कानून र सरकारका 
नीभत तथा भनदेशनहरूले पभन असमथग व्यक्तिहरू खासिरी बालबाभलका, ज्येष्ठ नािररक, 

एकल मद्धहला, अपाङ्गता िएका व्यक्ति, मानि िेचद्धिखनको अपराधबाट पीभडत 
व्यक्तिहरूलाई द्धिशेर् संरक्षणय ि व्यिहार िनग खोिेको पाइन्छ।तीमध्ये केही 
व्यिस्थाहरू तल उल्लेख िररएको छः 

१ नपेालको संद्धिधान, २०७२: नपेालको संद्धिधानमा अल्पसुँख्यक तथा सीमान्तकृत 
लिायत केही द्धिशेर् ििगका व्यक्तिलाई अरू व्यक्तििन्दा फरक हकहरूको व्यिस्था 
िरेको िा द्धिशेर् संरक्षणय ि व्यिहार िररने प्रािधानहरू िरेको पाइन्छ। खासिरी, 
सामाक्तिक िा सांस्कृभतक दृद्धिले द्धपछभडएका मद्धहला, दभलत, आददिासी िनिाभत, 
मधेशी, थारू, म क्तस्लम, उत्पीभडत ििग, द्धपछडा ििग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, द्धकसान, 
श्रभमक, य िा, बालबाभलका, ज्येष्ठ नािररक, लैंभिक तथा यौभनक अल्पसंख्यक, अपांिता 
िएका व्यक्ति, ििागिस्थाका व्यक्ति, अशि िा असहाय, द्धपछभडएको क्षेत्र र आभथगक 
रुपले  द्धिपन् न  खस आयग, हभलया, म ि कमैया, ज्यालादारी कामदार, िेपत्ता पाररएका 
व्यक्तिका पररिार आदद व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तििन्दा सकारात्मक द्धििेदय ि 
अभधकारहरू ददन सद्धकन े प्रािधानहरू राक्तखएको पाइन्छ। यस्ता प्रम ख संबैधाभनक 

                                                           
5 Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 

impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in 
society on an equal basis with others. 

6 World Program Action Concerning Disable Person, 1982 (Resolution no. 37/52) 
7

 Goal 8 of Sustainable Development Agenda: Promote inclusive and sustainable economic growth, 
employment and decent work for all. 
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व्यिस्थाहरु अन सूची ३ मा उल्लेख िररएको छ। तर यी अभधकार हनन िएका 
खण्डमा उपचार खोज्न क नै प्राथभमकतापूणग व्यिहार उनीहरूलाई ददइने क राको कल्पना 
िने संद्धिधानमा िरेको देक्तखदैन।  

२ बालबाभलका सम्बन्धी ऐन, २०४८:  बालिाभलकाका केही अभधकारहरूको व्यिस्था 
िन गका साथै खासिरी बालबाभलका प्रभतिादी िएका फौिदारी म द्दाहरू स न िाई िनग 
अलग्िै इिलास तथा कायगद्धिभधको प्रािधान िरेर बालबाभलकाको उपचारात्मक हकलाई 
पभन अन्य व्यक्तिका त्यस्ता हक िन्दा पथृक तररकाले संरक्षण िनग खोिेको पाइन्छ। 
सिोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोिकत्िमा रहेको बालन्याय समन्िय सभमभतले 
बाल न्यायसम्बन्धी नीभत भनमागण िने कायग िरररहेको छ। 

३ बाल हेल्पलाइन सञ् चालन कायगद्धिभध, २०६४: िोक्तखमपूणग अिस्थामा रहेका 
बालबाभलकाहरूको उिार, प न:स्थापना, परामशग र उपचार िने प्रयोिनका लाभि संस्था 
पद्धहचान िने सम्बन्धी प्रािधान िररएको छ।साथै यस प्रयोिनका लाभि अलग्िै कोर् 
पभन खडा िररएको छ तर यस कायगद्धिभधमा यस्ता बालबाभलकाहरूलाई आिश्यक पने 
कानूनी उपचारका सन्दिगमा िररने सहयोिको प्रद्धक्रया बारेमा िने स्पि व्यिस्था िरेको 
पाइदैन। 

४ बालबाभलका सम्बन्धी राद्धिय नीभत, २०६९ :  यस नीभतमा बाल न्याय प्रणालीलाई स दृढ 
िने बारेमा उल्लेख ह नका साथै बालबाभलकासुँि सम्बक्तन्धत क नैपभन न्याद्धयक िा 
प्रशासभनक काम कारबाहीमा भनिलाई प्रत्यक्ष रुपमा, प्रभतभनभध माफग त िा क नै उपय ि 
भनकायिारा स न िाई िने मौका प्रदान िररनेछ िन् ने व्यिस्था रहेको छ। यस नीभतमा 
बालबाभलका सम्बन्धी कसूर ह न नददन र कसूर िई हालेमा पभन कसूरदारलाई 
कानूनको दायरामा ल्याउने उदे्दश्यले बालबाभलका सम्बन्धी ऐन, भनयमको बारेमा 
व्यापक प्रचार प्रसार िररनछे िने्न व्यिस्था समेत उल्लेख छ। 

५ आपत्कालीन बाल उिार भनयमािली, २०६७:  यस भनयमािलीबाट आपत्कालीन 
अिस्थामा रहेका बालबाभलकाको उिार, प न:स्थापना र राहतका लाभि एक कोर्को 
स्थापना िररएको छ। 

६ एकल मद्धहला स रक्षा कोर्(सञ् चालन) भनयमािली, २०७०: यस भनयमािलीले एक 
कोर्को स्थापना िरेको छ। अन्य क राको अतररि भनयमािलीमा स रक्षा कोर्को रकम 
एकल मद्धहलाको कानूनी सहायताका लाभि खचग िनग सद्धकने व्यिस्था िरेको छ।  
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७ एकल मद्धहला स रक्षा कोर् सञ् चालन मापदण्ड, २०७१: कोर्को रकम भलन चाहन े
सामाक्तिक, आभथगक दृद्धिले कमिोर र द्धिपन् न एकल मद्धहलाले दरखास्त ददन सक्ने र 
यस्तो कायगक्रम सञ्चालन िने सामाक्तिक संस्थाले पभन कानूनी सहायताका लाभि 
सरकारबाट सहयोि पाउन सक्ने व्यिस्था उि मापदण्डमा उल्लेख छ। 

८ छाउपडी प्रथा उन्म लन भनदेक्तशका, २०६४: छाउपभड प्रथालाई क रीभतको रुपमा 
िनचेतना कायगक्रम सञ् चालन िने व्यिस्था िन गको साथै यस भनदेक्तशकामा उनीहरूको 
स्िास्थ्य, पोर्ण तथा सामाक्तिक सम्मान प्रदान िन गपने व्यिस्था िरेको छ।  

९ घरेल  द्धहंसा (कसूर र सिाय) ऐन,२०६६: यस ऐनले मद्धहलालाई घरेल  द्धहंसाका 
घटनाहरूमा न्याय खोज्न मद्धहलाहरूको लाभि द्धिशेर् प्रािधानहरू िरेको छ। एकिन्दा 
िढी भनकायमा उिूर िनग सक्ने, कानूनी उपचारका लाभि  म द्दाको प्रकृभत र उिूर िने 
भनकाय चयन िनग सक्ने, अदालतले पीभडत व्यक्तिलाई तत्काल राहतको लाभि अन्तररम 
संरक्षणात्मक आदेश िारी िनग सक्ने, म द्दा फैसला ह ुँदा पीभडतलाई क्षभतपूभतग ददन,े 

मद्धहला द्धहतका लाभि सेिाकेन्र सञ् चालन िनग कोर् स्थापना िने आदद प्रािधान यस 
ऐनमा छन।्  

१० लैद्धङ्गक द्धहंसा भनिारण कोर्(सञ् चालन) भनयमािली, २०६७: लैंद्धङ्गक द्धहंसाबाट पीभडत 
मद्धहलाको उिार, उपचार तथा कानूनी सहायतामा खचग िनग सद्धकने िरी एक कोर्को 
स्थापना िररएको छ। लैद्धङ्गक द्धहंसाबाट पीभडत मद्धहलालाई यस कोर्बाट कानूनी 
सहायताका लाभि रु. ५०००।– सम्म रकम उपलब्ध िराउने सद्धकने व्यिस्था िररएको 
छ।  

११ श्रमिीद्धि मद्धहलाहरूप्रभत डान्स रेि रेन्ट, डान्स बार िस्ता कायगस्थलमा  ह न ेयौन उक्तत्पडन 
भनयन्त्रण िनग िारी िररएको भनदेक्तशका, २०६५: सिोच्च अदालतको आदेशबाट बनेको 
यस भनदेक्तशकामा यसप्रकारका कायगस्थलमा क नै यौनिन्य कृयाकलापबाट पीभडत िा 
यस्तो घटना थाहा पाउने व्यक्तिले क्तिल्ला अन िमन एबं कारिाही सभमभत िा प्रहरी 
समक्ष उिूर िनग सक्ने प्रािधान िररएको छ। 

१२ मानि बेचद्धिखन द्धिरुिको िाउुँ सभमभत ( िठन तथा पररचालन) भनदेक्तशका, २०७०: 
खासिरी ग्रामीण क्षेत्रमा मानि िेचद्धिखन सम्बन्धी द्धिर्यमा िनचेतना ििाउने उदे्दश्यले 
िाउुँकै िेलाले िठन िने यस्तो सभमभतले स्थानीय भनकायहरूसुँि समन्िय िरी मानि 
िेचद्धिखनबाट प्रिाद्धितहरूका लाभि राहत कोर् समेत स्थापना िदगछ।  
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१३ खासिरी मद्धहला तथा बालबाभलकाको मानि िेचद्धिखन तथा ओसार पसार भनयन्त्रण 
सम्बन्धी कायगयोिना, २०६८:  यस कायगयोिनाले म ख्य रूपमा िनग खोिेका द्धिर्यहरू 
यसप्रकार छन:् सिोच्च अदालतबाट िएका भनदेशनात्मक आदेश अन सार कानून 
बनाउने, पीभडतलाई कानूनी सहायता उपलब्ध िराउने, मानि िेचद्धिखन सम्बन्धी 
कसूरको अन सन्धान र म द्दाको  कायगद्धिभध पररमािगन, न्याद्धयक िनशक्तिलाई ताभलम, 
प्रिािकारी दण्ड सिायको व्यिस्था, प्रभतक ल साक्षी िएमा थप अन सन्धान, पीभडतलाई 
दोिार् े र सांकेभतक िार्ा सेिाको व्यिस्था, सरोकारिालामा सचेतना कायगक्रम, बन्द 
इिलासलाई िौभतक स द्धिधा उपलब्ध िराउने िस्ता द्धिर्यमा िोड ददएको पाइन्छ। 

१४ मानि बेचद्धिखन तथा ओसारपसारबाट पीभडत/ प्रिाद्धितहरूको हेरचाह तथा संरक्षणका 
लाभि राद्धिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६८: यस मापदण्डमा उल्लेक्तखत म ख्य द्धिर्य 
यसप्रकार छन:् कानूनी उपचारका सम्प णग प्रद्धक्रयामा पीभडतलाई कानूनी सहायता 
उपलब्ध िराउने, उि री र िाहेरी दखागस्त दतागका लाभि प्रहरी कायागलयहरूमा मद्धहला 
तथा बालबाभलका सेिा केन्रले पीभडत/ प्रिाद्धित मैत्री िातारणमा सरल र सहि पह ुँच 
उपलब्ध िराउने,  सेिाकेन्रले यसका लाभि छ टै्ट कायगद्धिभध बनाउने, म द्दाको कारिाहीमा 
संक्तक्षप्त कायगद्धिभध र बन्द इिलासको अिधारणा सद्धहत न्याय सम्पादन िने, 

न्यायालयहरूले म द्दाको अभियोिन तथा अदालती कारिाही बारे एक छ टै्ट कायगसञ् चालन 
द्धिभध बनाइ कायागन्ियन िन गपने िस्ता मापदण्डहरू तोकेको छ। 

१५ अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९: अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको लाभि दैभनक 
िीिनयापन सम्बन्धी केही द्धिर्यहरू लिायत भनश ल्क क्तशक्षा, स्िास्थ्य, ताभलम आदद 
क्षेत्रमा केही प्राथभमकतापूणग व्यिहार िररने तथा अपाङ्गता द्धिरुि ह ने द्धिशरे् खालका 
अपराध र सिायको व्यिस्था यस ऐनले िरेको पाइन्छ।  

१६ अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोिी कक्ष(हेल्पडेस्क) सञ् चालनसम्बन्धी 
कायगद्धिभध,२०७१: खासिरी मद्धहला तथा बालबाभलका कायागलयको संयोिनमा अपाङ्गता 
िएका व्यक्तिहरूका लाभि आिश्यक पने सूचना प्रदान िनगका लाभि आिश्यक सामाग्री 
सद्धहतको स्थान व्यिस्था िने तथा यस प्रयोिनका लाभि सामाक्तिक संस्थाहरू समेत 
सुँलग्न ह न पाउने प्रािधान यस कायगद्धिभधमा िररएको छ।  

१७ अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको आिासीय प न:स्थापना सेिा सञ् चालन कायगद्धिभध, २०७२: 
अभत द्धिपन्न  र िेसाहारा पूणग अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूलाई आिासीय व्यिस्था िनगका 
लाभि सरकारले यस कायगद्धिभधबाट केही प्रद्धक्रया भनधागरण िरेको छ। 
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१८ अपाङ्गता िएका व्यक्तिका लाभि पह ुँचय ि िौभतक संरचना तथा सञ् चार सेिा 
भनदेक्तशका,२०६९: सािगिभनक ििन, शौचालय आदद िौभतक संरचनालाई अपाङ्गता िएका 
व्यक्तिहरूका लाभि समेत पह ुँचय ि बनाउने, उनीहरुलाई आिश्यकता अन सार 
दोिार्केो व्यिस्था भमलाउने समेतका द्धिर्यहरु यस कायगद्धिभधमा तोद्धकएका छन।् 

१९ ज्येष्ठ नािररक सम्बन्धी ऐन, २०६३: यस ऐनमा ज्येष्ठ नािररक तथा असहाय र असि 
ज्येष्ठ नािररकको पररिार्ा िदै ज्येष्ठ नािररकहरूले सािगिभनक िीिनमा पाउने स द्धिधा 
र सह भलयतबारेका  व्यिस्थाहरू छन।् ज्येष्ठ नािररकले म द्दाको प्रद्धक्रयामा प्राथभमकता 
र कानून व्यिसायीको स द्धिधा पाउने लिायतका प्रािधान रहेका छन।् ज्येष्ठ 
नािररकका केही अभधकारहरूको व्यिस्था िरी त्यस्ता अभधकार उल्लंघन िएमा द्धिशेर् 
सिाय ह ने कानूनी व्यिस्थासमेत यस ऐनले िरेको छ।  

२० ज्येष्ठ नािररक स्िास्थ्योपचार सेिा कायगक्रम कायागन्ियन भनदेक्तशका, २०६१: िेष्ठ 
नािररक ऐन आउन  िन्दा अक्तघ नै िेष्ठ नािररकलाई सामाक्तिक न्यायको प्रत्यािभूत 
ददलाउनका लाभि आएको यस भनदेक्तशकामा ज्येष्ठ नािररकको स्िास्थ्योपचारका लाभि 
एक कोर् खडा िने र उनीहरूको रोिको िम्िीरताका आधारमा रु २०००। देक्तख 
५०००। सम्म सहायता ददन सद्धकने व्यिस्था िरेको छ।  

२१ तेह्रौ योिनाः तेह्रौं योिनामा न्यायमा सहि पह ुँच तथा िनआस्था अभििदृ्धि िनग 
कायगक्रम सञ् चालन िने तथा असमथग पक्षलाई भन:श ल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी 
कायगक्रम िने द्धक्रयाकलाप तोद्धकएको छ ।यस योिनाले मद्धहला तथा बालबाभलका 
संलग्न िएका म द्दाहरूको शीघ्र स न िाई स भनक्तश् चत िनग र  त अदालतको स्थापना िनगका 
लाभि कानूनी तथा संस्थाित व्यिस्था िररने लक्ष्य भलएको छ। यसका साथै 
मद्धहलालाई न्यायमा पह ुँच ददलाउने बारेमा यस योिनामा िएका भनम्न द्धिर्यहरू 
उल्लेखनीय छन:्  

• मद्धहला द्धिरुि ह ने सबै प्रकारका द्धहंसा, शोर्ण तथा द्धििेद र बद्धहष्करणको रोकथाम 
एिं भनयन्त्रणका लाभि कानूनी उपचार प्रणालीलाई सहि र सबैको लाभि पह ुँचयोग्य 
बनाइनेछ। 

• लैद्धङ्गक द्धहंसासम्बन्धी कायगलाई समािमा नै दबाबप िगक भमलाउने कायगलाई 
भनरूत्साद्धहत िररनेछ। 

• घरेल  द्धहंसाबाट पीभडत व्यक्तिलाई तत्काल स रक्षा प्रदान िनग स्थापना िएका सेिा 
केन्रहरूको सञ् चालनमा प्रिािकाररता ल्याइनेछ। 
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• िडा सभमभत अन्तिगत भनिरानी समूह िठन, लैद्धङ्गक द्धहंसा सम्बोधनका लाभि 
सञ् चालनमा रहेका सेिाहरूको उपयोिमा सचेतना अभििदृ्धि िररनेछ। 

•  सबै क्तिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तिगतका मद्धहला सेल र सेिा केन्रहरूको क्षमता 
अभििदृ्धि िररनेछ। 

२२ क्तिल्ला अदालत भनयमािली, २०५२: यस भनयमािलीलीले क्तिल्ला अदालतले िैतभनक 
कानून व्यिसायीको सेिा भलन ेतररका र सेिाका सतगहरू बारेमा उल्लेख िरेको छ। 
उि भनयमािलीको भनयम ९५क यस प्रकार रहेको छः  िैतभनक कानून व्यिसायीको 
भनय क्ति, सेिाका शतग र पाररश्रभमकसम्बन्धी व्यिस्थाः (१) हरेक अदालतमा एउटा 
कानूनी सहायता शाखा रहनेछ । िैतभनक कानून व्यिसायीले सो शाखामा रही कायग 
िनेछ । 

(३) कानूनी सहायता प्राप्त िनग नसकेका असहाय, असि, नाबालक िा आभथगक रुपमा 
द्धिपन्न िा थ न िा माभनस म द्दाको पक्ष िएबाट कानूनी सहायता उपलब्ध िराउन 
आिश्यक छ िनी न्यायाधीश िा से्रस्तेदारले तोद्धकददए बमोक्तिमको म द्दामा आिश्यक 
कानूनी भलखत तयार िने, बहस पैरिी िने िस्ता कानूनी सहायता प र् याउन  िैतभनक 
कानून व्यिसायीको कतगव्य ह नेछ ।  

त्यस्तै भनयम ९६ को प्रािधान यसप्रकार रहेको छः िैतभनक तथा अन्य कानून 
व्यिसायीको सहयोि भलन सद्धकनेः (१) इिलासले आदेश ददएकोमा र असमथग पक्षले 
कानून व्यिसायीको सहायता उपलब्ध िराउनको लाभि भनिेदन ददएमा से्रस्तेदारले क नै 
पक्षको लाभि भनिको प्रभतभनभधत्ि िनग िैतभनक कानून व्यिसायी भनय ि िनग सक्नेछ। 

क्तिल्ला अदालत भनयमािलीको िस्तै व्यिस्थाहरु प नरािेदन अदालत भनयमािली र 
सिोच्च अदालत भनयमािलीमा पभन रहेको छ। 

२३ न्यायप्रशासन ऐन, २०४८: असमथग ििगका व्यक्तिहरूको उक्तचत प्रभतभनभधत्ि ह न 
नसकेको िएमा सो क रा सिोच्च अदालतमा म द्दा दोहोर् याएर हने आधार बन्छ। यस 
ऐनको दफा १२ मा यसप्रकारको व्यिस्था रहेको छः सिोच्च अदालतमा म द्दा 
दोहोर् याई हेनेः (१)  यो  ऐन  िा  प्रचभलत  कान न  बमोक्तिम  सिोच्च  अदालतमा प नरािेदन  

नलाग्ने  म द्दाहरू  प नरािेदन  अदालतले  िरेको  फैसला  िा  अक्तन्तम  आदेश देहायका 
अिस्थामा सिोच्च अदालतले दोहो-याई हेनग  सक्नेछः 

(घ) बालक,  मद्धहला,  बिृ,  अपाङ्ग  िा  मानभसक  रोिबाट  पीभडत व्यक्तिको  उक्तचत  

प्रभतभनभधत्ि  ह न  नसकी  इन्साफमा  ताक्तत्िक  असर परेको । 



17 

 

२४ म द्दाको पेशीमा प्राथभमकता: क्तिल्ला अदालत भनयमािली  २०५२ को भनयम ३१ 
उपभनयम(२) मा म द्दा दतागको भमभतको आधारमा देहायको क्रममा दैभनक पेशी सूक्तच 
तयार िन गपने व्यिस्था िरेको छ।  

(क) अक्तघल्लो ददन हेदाग हेदै बाुँकी रहेको म द्दा,  

(ख) थ न िा िएका म द्दा,  

(ि) सामान्य कायगद्धिभध प्रयोि ह ने म द्दाको लिाउबाहेकका संक्तक्षप्त कायगद्धिभध 
ऐन,२०२८ अन्तिगतको कायगद्धिभध प्रयोि ह ने म द्दा,  

(घ) िेिाररसे बालबाभलकाको म द्दा,  

(ङ) पचहत्तर िर्गमाभथको ब ढाब ढी िा शारीररक अशिता िएको व्यक्ति   ताररखमा 
रहेको म द्दा,  

(च) स्िास्नी माभनस िादी िएको न्िारान िराइ पाउ िा नाता कायम िराइ पाउ िन्न े
म द्दा,  

(छ) पूिग आदेशान सार पेसीको भनक्तित भमभत तोद्धकएको म द्दा,  

(छ१) अंश िा मानाचामल सम्बन्धी म द्दा, 
(ि) म द्दा दतागको क्रम अन सार अन्य म द्दाहरू।  
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पररच्छेद चार 

द्धिपन्न, असहाय र असक्षम ििगका व्यक्ति पद्धहचान िने मापदण्ड 

४.१ द्धिपन्न, असहाय र असक्षम ििगका व्यक्ति पद्धहचान सम्बन्धी द्धिद्यमान अिस्था 

न्यायमा पह ुँच आयोिले द्धिपन्न, असहाय र असक्षम  ििगका व्यक्तिलाई आफ्ना 
द्धक्रयाकलापको लक्तक्षत ििग मानेको छ। तर यी ििगका माभनस कसलाई माने्न िनी 
पद्धहचान िने स्पि मापदण्डको द्धिकास िैसकेको छैन। कस्ता व्यक्तिलाई यस ििगमा 
राख् ने िने्न क राको भनधागरण िने सन्दिगमा द्धिभिन्न संस्थाले आफ्नो प्रयोिन र उदे्दश्यका 
लाभि भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न तररकाले पररिाद्धर्त िरेको िन ेपाइन्छ। समािमा 
कमिोर आभथगक हैभसयतमा िीिन द्धिताउन िाध्य व्यक्तिहरूलाई पभन न्यायको खोक्ति िनग 
सक्षम बनाउने उदे्दश्यले न्यायमा पह ुँच आयोिले यस्ता ििगको पद्धहचान िनग खोिेको ह ुँदा 
हालको द्धिद्यमान संबैधाभनक, कानूनी र नीभतित व्यिस्था तथा सरकारका नीभतहरुलाई 
आधार मानेर यसका मापदण्डहरू तोक्न  उपय ि देक्तखन्छ।  

४.२ द्धिपन्न ििगका व्यक्ति पद्धहचान िने मापदण्ड बारेको स झाि 

राद्धिय तथा अन्तरागद्धिय भनकायहरूले द्धिभिन्न प्रयोिनका लाभि आभथगक द्धिश्लरे्ण िने 
क्रममा द्धिपन्नताका आधारहरु भनधागरण िरेको क रा अक्तघल्लो पररच्छेदमा उल्लेख िररएको 
छ। िरीबी भनिारण कोर् ऐन, २०६३ मा िररएको िरीबको पररिार्ाका आधारमा 
सरकारका मापदण्ड तयार िएको अिस्था नह ुँदा अदालती प्रद्धक्रयामा अभ्यासमा आएका 
केही सन्दिगहरुको र अन्य भनकायले िरेको अभ्यासका आधारमा न्यायमा पह ुँच आयोिले 
द्धिपन्नता पद्धहचान िने मापदण्ड तोक्न  उपय ि ह न े देक्तखन्छ। असमथग पक्षलाई भनश ल्क 
कानूनी सहायता उपलब्ध िराउने उदे्दश्यले ल्याइएको कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, 
२०५४ अन सार कानूनी सहायता सभमभतबाट क नै सेिा प्राप् त िने प्रयोिनका लाभि 
तोद्धकएको बाद्धर्गक आयिन्दा कम आय िएको व्यक्ति िा लैद्धङ्गक द्धहंसा िा सशस्त्र 
द्बन्द्बबाट पीभडत व्यक्तिलाई असमथग व्यक्ति मानेको देक्तखएको छ। नेपाल सरकारले यस 
प्रयोिनका लाभि रु चाभलस हिार िन्दा कम आय िएका व्यक्तिलाई असमथग व्यक्ति 
मानेर सोही अन सार सहयोि उपलब्ध िराउने िरेको छ। द्धिपन्नताले आभथगक 
असमथगतालाई इद्धङ्गत िने िएकोले यस कानूनी व्यिस्था बमोक्तिम सरकारले तोकेको 
आयको हदलाई द्धिपन्नताको आधार िनाउन  मनाभसि नै देक्तखन्छ।  

उि कानूनी व्यिस्था बाहेक अदालतले पभन िैतभनक कानून व्यिसायी माफग त भनश ल्क 
कानूनी सहायता उपलब्ध िराइरहेको छ। कानूनी सहायता प्राप्त िनग नसकेका असहाय, 
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असि, नाबालक िा आभथगक रुपमा द्धिपन्न िा थ न िा माभनसलाई अदालतले िैतभनक कानून 
व्यिसायी माफग त भनश ल्क कानूनी सहायता उपलब्ध िराइ आएको छ। म द्दाको क नै 
पक्षले आफू असमथग िएको िनी भनिेदन ददएमा पभन अदालतले यस्तो सेिा ददलाउने 
िरेको छ। यस प्रयोिनका लाभि राय परामशग, बहस पैरिी तथा भलखत तयारी समेतका 
कायगको सेिा उपलब्ध िराउुँदा अदालतले यस्ता सेिाग्राहीको आयको सीमा तोकेको 
पाइदैन। यस्तो कानूनी सहायताको माि िने व्यक्तिका लाभि क नै बन्देि द्धिना अदालतले 
प्रदान िररआएको यो सेिामा क नै मापदण्डको भसमा लिाउन  िने उपय ि देक्तखदैन। 
त्यसैले अदालतबाट भनश ल्क कानून व्यिसायीको सेिा प्रदान िने प्रयोिनका लाभि क नै 
िन्देिय ि मापदण्ड तोकेर ददइआएको सेिालाई सीभमत िनग आिश्यक देक्तखदैन। तर 
न्यायमा पह ुँचको प्रयोिनका लाभि अदालतको प्रद्धक्रयामा लक्तक्षत ििगलाई िररने अन्य क नै 
सहायता प्रणाली सम्बन्धमा िा सचेतना कायगक्रम सञ्चालन िनगका लाभि िन े द्धिपन्नताको 
मापकका रूपमा द्धिभिन्न म ल कले र नेपालमा पभन तथ्याङ्क द्धििािले क नै न क नै रूपमा 
प्रयोिमा ल्याएका भनम्नभलक्तखत १० द्धिर्यहरुलाई आधार मानेर भतनको मूल्याङ्कन िरी 
प्राप् त अङ्किारको आधारमा सेिाग्राही व्यक्ति द्धिपन्न िए निएको िनी भनधो िनग उपय ि 
देक्तखन्छः 

१. पररिार सुँख्या २. क्तशक्षा ३. पेशा  

४. बाद्धर्गक आम्दानी ५. घरको भित्ताको अिस्था ६.घरको छानाको अिस्था 

७. चपीको प्रयोि ८. इन्धनको प्रयोि  ९. िग्िाको अिस्था 

१०. अन्य सम्पभत 

उल्लेक्तखत आधारहरूलाई िणना िने, प्राप् ताङ्क कायम िने तथा मूल्याङ्कन िने आधार र 
तररका अन सूची २ मा ददइएको छ। 

४.३ असहाय र असक्षम ििगका व्यक्ति पद्धहचान  िने मापदण्ड बारेको स झाि 

कमिोर आभथगक, सामाक्तिक िा शारीररक हैभसयत िएका व्यक्तिलाई कानूनी प्रद्धक्रयामा 
केही प्राथभमकतापूणग व्यिहार िने उदे्दश्यले केही प्रचभलत कानूनमा असहाय व्यक्तिको 
पररिार्ा िररएको देक्तखन्छ। िस्तैः अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन,२०३९ मा िायिेथा 
केही निएका िा स्याहार स सार िने कोही निएका आफै रोििारी िरी खान नसक्न े
अपाङ्गलाई असहाय अपाङ्ग सम्झन पछग िन् ने उल्लेख छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नािररक सम्बन्धी 
ऐन, 2063 अन सार "असहाय ज्येष्ठ नािररक" िन्नाले देहायको क नै िा सबै अिस्थाको 
ज्येष्ठ नािररक सम्झन  पछगः १) िीिनयापन िने क नै आधार, आयस्रोत िा सम्पक्तत्त 
निएको, २) पालनपोर्ण तथा हेरचाह िने पररिारको क नै सदस्य निएको, ३) 
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पररिारको सदस्य िए पभन भनिले पालनपोर्ण निरी अपहेभलत िा उपेक्तक्षत िीिनयापन 
िन ग परेको । त्यस्तै सो ऐनको दफा २ (ि) अन सार "अशि ज्येष्ठ नािररक" िन्नाले 
शारीररक िा मानभसक रुपले अशि ज्येष्ठ नािररक सम्झन  पछग । ज्येष्ठ नािररक िा 
अपाङ्ग व्यक्तिका बारेमा मात्र न्यायमा पह ुँच आयोिको कृयाकलाप सीभमत नह ने िएकोले 
अन्य ििगका असहाय र असक्षम व्यक्तिसमेत समािेश ह ने िरी मापदण्ड तोद्धकन  उपय ि 
देक्तखन्छ। 

िैतभनक कानून व्यिसायीको सेिा उपलब्ध िराउने बारेमा द्धिद्यमान अदालतसम्बन्धी 
भनयमािलीहरू अन सार ह न उपय ि ह न्छ। यसबाहेक अन्य क राका द्धिर्यमा अदालतले 
न्यायमा पह ुँचसम्बन्धी द्धक्रयाकलाप िने प्रयोिनका लाभि अक्तघल्लो पररच्छेदमा उल्लेख 
िएका खासिरी असमथग व्यक्तिहरूको अभधकार सम्बन्धी कानूनी तथा नीभतित 
व्यिस्थाहरूको आधारमा भनम्न अिस्थाका व्यक्तिहरूलाई न्यायमा पह ुँच आयोिले असहाय 
र असक्षम  व्यक्तिको रूपमा मान्यता ददन उपय ि ह ने देक्तखन्छ। 

१ आददिासी िनािाभत उत्थान राद्धिय प्रभतष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ६(ढ) बमोक्तिम 
प्रभतष्ठानले तोकेका अन सूचीमा समािेश िएका द्धिपन्न आददिासी िनिाभतहरु। 

२ अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दफा २(क) बमोक्तिम अपाङ्गको पररिार्ा 
बमोक्तिमका व्यक्ति। 

३ कमैया श्रम (भनर्धे िने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २(ख) बमोक्तिम "कमैया 
श्रभमक" को पररिार्ा बमोक्तिमका व्यक्ति र दफा २(च) बमोक्तिम "म ि कमैया" 
को पररिार्ा बमोक्तिमका व्यक्ति। 

४ बालबाभलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २(क) बमोक्तिम बालकको पररिार्ा 
बमोक्तिमका व्यक्ति। 

५ बेपत्ता पाररएका व्यक्तिको छानद्धिन, सत्य भनरुपण तथा मेलभमलाप आयोि ऐन, 
२०७१ को २(ि) बमोक्तिम "पीभडत" को पररिार्ा बमोक्तिमका व्यक्ति। 

६ द्धपछभडएको सम दाय क्तिल्ला समन्िय सभमभत (िठन तथा  कायग सञ्चालन) कायगद्धिभध, 
२०७१ को अन सूची 4 मा परेको िातिाभतका व्यक्ति। 

७ िातीय िेदिाि तथा छ िाछूत (कसूर र सिाय) ऐन, २०६८ बमोक्तिमको 
कसूरबाट पीभडत व्यक्ति। 

८ ज्येष्ठ नािररक ऐन, २०६३ को दफा २(क) बमोक्तिमका ज्येष्ठ नािररक। 

९ सामाक्तिक स रक्षा कायगक्रम सञ्चालन कायगद्धिभध २०६९ को अन सूची २ अन्तिगतका 
लोपोन्म ख आददिासी िनिाभत। 

१० मानभसक र शारीररक रूपमा असि व्यक्ति। 
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११ क नै सहारािहृ िा ििृाश्रममा बसोबास िने व्यक्ति। 

१२ हभलया र म ि हभलया। 

१३ लैद्धङ्गक अल्पसंख्यक ििगका व्यक्ति। 

१४ लैंद्धङ्गक िा घरेल  द्धहंसासम्बन्धी कस रबाट पीभडत व्यक्ति। 

१५ मानि िेचद्धिखनसम्बन्धी कसूरबाट पीभडत व्यक्ति। 

माभथ क्रमसुँख्या १ देक्तख ९ नं सम्म उल्लेक्तखत कानूनी व्यिस्थाहरूको द्धििरण अन सूची ४ 
मा उल्लेख िररएको छ।  

 


