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पररच्छेद - एक 

पररचय 

१.१ पृष्ठभूखम 

न्यायको सजुनजितता नै लोकताजन्िक शासन प्रणालीको जदर्ो आिार हो । न्यायको अनभूुजत अजिकारको संरक्षणबाट 

हुन्छ । अजिकारको प्रत्याभूजत मलुकुको मूल कानून र त्यसअन्तर्यत बनेका कानूनले र्रेको हुन्छ । नार्ररकका हकहरूको 

संर्वैिाजनक संरक्षणको व्यर्वस्ट्था पजन संजर्विानमा र्ररएको हुन्छ । संजर्विानमा अजिकारको व्यर्वस्ट्था र्रेरमाि पगु्दैन न्याजयक 

पद्धजतमार्य त प्रभार्वकारी कायायन्र्वयनको सजुनजितता पजन हुनपुछय  । न्याय व्यर्वस्ट्थाको प्रभार्वकाररताबाट नै संर्वैिाजनक व्यर्वस्ट्थाले 

पररकल्पना र्रेअनरुूपको कानूनको शासन, मौजलक हक र मानर्व अजिकारको संरक्षण हुनकुा साथै शाजन्त, सशुासन र जर्वकासका 

माध्यमबाट राजररय िीर्वनका सबै के्षिमा न्यायपूणय व्यर्वस्ट्था कायम र्नय सम्भर्व हुन्छ ।  

हक, अजिकारले सामाजिक संरचना, जर्वकास र सभ्यतालाई प्रभार्व पादयछ । हक, अजिकारको व्यर्वस्ट्था नहुन ुर्वा भएका 

हक, अजिकारको प्रचलन र्राउने प्रजियाहरू िजटल हुनलुे पजन साथयक िीर्वनका आिारभूत संरचना प्रभार्वहीन हुने र्दयछन् ।  

संजर्विान तथा कानूनले व्यर्वस्ट्था र्रेका हकहरूको उपभोर् र्नय सबै व्यजि समान रूपल ेसक्षम हुन्छन् भन्न सजकिँ दैन । 

त्यसैले नेपालको संजर्विानको िारा १८ को उपिारा (३) को प्रजतबन्िात्मक र्वाकयांशमा सामाजिक र्वा सांस्ट्कृजतक दृजिल े

जपछजडएका मजहला, दजलत, आजदर्वासी, िनिाजत, मिेशी, थारू, मजुस्ट्लम, उत्पीजडत र्वर्य, जपछडा र्वर्य, अल्पसंख्यक, 

सीमाजन्तकृत, जकसान, श्रजमक, यरु्वा, बालबाजलका, िेष्ठ नार्ररक, लैज्् र्क तथा यौजनक अल्पसंख्यक, अपा्् र्ता भएका व्यजि, 

र्भायर्वस्ट्थाका व्यजि, अशि र्वा असहाय, जपछजडएको के्षि र आजथयक रूपले जर्वपन्न खस आययलर्ायतका नार्ररकको संरक्षण, 

सशजिकरण र्वा जर्वकासका लाजर् कानूनबमोजिम जर्वशेष व्यर्वस्ट्था र्नय रोक लर्ाएको माजनने छैन भन्ने व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । 

संजर्विानको यस व्यर्वस्ट्थाबाट लजक्षत र्वर्य (मजहला, जर्वपन्न, असहाय र असक्षम) का व्यजिहरूलाई कानून बनाई संरक्षण र्ने 

दाजयत्र्व राज्य र यसका अंर्मा रहेको हुन्छ ।  

न्याय प्राजर्वजिक ढंर्मा लेखबद्ध र्ररएका संजर्विान, कानून र ती कानूनको कायायन्र्वयनका लाजर् प्रयोर्मा आएका अदालत 

तथा अन्य कायायलयहरूको संरचना र संख्याले माि तय हुिँदैन । न्याय प्रदायक जनकाय अदालतलर्ायतका सरकारी तथा 

रै्रसरकारी जनकायहरू, ती जनकायमा काययरत न्यायािीश तथा कमयचारीको आचरण, व्यर्वहार र सेर्वाग्राहीको सेर्वा जलन सकन े

क्षमता, सेर्वाग्राहीको अर्वस्ट्था र स्ट्तर अनसुार उपलब्ि र्राइएका सजुर्विाहरूले न्यायको स्ट्तर जनिायरण हुन्छ ।  

हालका जदनमा औपचाररक रूपमा संजर्विान तथा कानूनमा आिारभूत सिुार भएको  भए तापजन कानूनी संरचनामा 

प्रजियार्त िजटलता रहेकै कारण न्याय अझैपजन सर्वयसािारण नार्ररकको सहि पहुिँचको जर्वषय बन् न सकेको छैन । आम 

नार्ररकले न्यायमा सहि पहुिँचको र्वास्ट्तजर्वक अनभूुजत र्ने र त्यसलाई व्यर्वहारमा रुपान्तरण र्ने माध्यमका रूपमा न्यायपाजलका 

रहने र बजहरकरण र जबभेदका कारण न्यायमा सहि पहुिँचबाट बजन्चत भएका र्वर्यको पहुिँच अजभबृजद्ध र्ने उदे्दश्यका साथ सर्वोच्च 

अदालतमा न्यायमा पहुिँच आयोर् र्ठन र्ररएको र आयोर्ले आफ्नो उदे्दश्य अनरुुप सर्वयसािारण िनताको न्यायमा समान र 

सहि पहुिँच अजभबृजद्ध र्नेतर्य  आफ्नै सािन श्रोत तथा अन्य दातृ जनकायहरूको सहयोर् र समन्र्वयमा जर्वजभन्न प्रयत्नहरू र्री 

आएको छ ।  

न्यायमा पहुिँच आयोर्ले आफ्नो बाजषयक कायययोिना बनाई कायायन्र्वयनमा ल्याएको र सोही अनरुुप आयोर्को बाजषयक 

कायययोिना २०७६\०७७ मा उल्लेख भएअनसुार “न्यायको पह ुँचमा देखिएका कानूनी तथा प्रखियागत अवरोधक तत्वहरू 

पखहचान गने” जर्वषयक शीषयकमा प्रस्ट्तुत अनसुन्िान प्रजतर्वेदन तयार र्ररएको छ ।  
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१.२  अनुसन्धान समूहको पररचय र कायाादेश 

 सर्वोच्च अदालतको जमजत २०७६/७/३ को जनणययानसुार न्यायको पहुिँचमा देजखएका कानूनी तथा प्रजियार्त अर्वरोिक 

तत्र्वहरू पजहचान र्ने जर्वषयमा देहायका काययके्षिर्त शतयहरु बमोजिमको अध्ययन/अनसुन्िान प्रजतर्वेदन तयार र्री पेश र्नय 

देहायको सजमजत र्ठन भएको र जमजत २०७६/८/२ मा न्यायमा पहुिँच आयोर्, कायययोिना कायायन्र्वयन सजमजतबाट अनसुन्िान 

प्रस्ट्तार्व स्ट्र्वीकृत भएबमोजिम सजमजतले यो अनसुन्िान प्रजतर्वेदन तयार र्री पेश र्रेको छः- 

 

१.३  अध्ययन अनुसन्धानको कायाके्षत्रगत शताहरु (TORs)  

१.  न्यायमा पहुिँचसम्बन्िी सबै कानूनी व्यर्वस्ट्था तथा सर्वोच्च अदालतका रै्सलाहरुको अध्ययन जर्वश्लेशण र्ने ।  

२.  न्यायमा पहुिँच अजभर्वजृद्धको लाजर् हालसम्म काननुी तथा प्रजियार्त रुपमा र्ररएका र्वा सिुार र्नुयपने सम्बन्िी 

जर्वषयहरु र त्यसरी सिुार र्नुयपनायका आिार र कारणहरुको सम्बन्िमा अध्ययन र्ने ।  

३.  न्यायमा पहुिँचको प्रभार्वकाररतामा देजखने सूचकहरुका आिारमा हाम्रो देशको सन्दभयमा लजक्षत र्वर्य र्वा समदुायले 

भोरे्का समस्ट्याहरु र्वा सामना र्रररहेका अर्वरोिक तत्र्वहरुको पजहचान र्ने ।  

४.  न्यायमा पहुिँचको लाजर् बािक देजखएका कानूनी तथा देहायका जबषयहरुको काययजर्वजिर्त व्यर्वस्ट्थाहरुको 

सम्बन्िमा  अध्ययन र्ने ।  

• जर्राद, जनर्वेदन, अजभयोर्पि, प्रजतउत्तरपि र जलजखतिर्वार्, दताय सम्बन्िी, 

• मदु्दा सनुरु्वाईप्रजिया(पिाउपिुी,थुनछेक,म्याद,तारेख,र्वारेश,साक्षी प्रमाण), 

• प्रजतरक्षा र बहस पैरर्वी, 

• आदेश रै्सला र्वा जनणयय र सोको कायायन्र्वयन, 

• व्यर्वहार तथा आचरणर्त जियाकलाप र अन्य व्यर्वस्ट्थापकीय कामहरु ।  

 ५.  न्यायमा पहुिँचको लाजर् देजखएका कानूनी तथा प्रकृयार्त अर्वरोिहरु हटाउन सिुारका उपायहरु पजहचान र्ने ।  

  ६.  उजल्लजखत जर्वषयमा अध्ययन प्रजतर्वेदन तयार र्नुय पूर्वय न्यायमा पहुिँचमा  देजखएका काननुी तथा प्रजियार्त 

अर्वरोिक तत्र्वहरु पजहचान सम्बन्िी अनसुन्िान प्रस्ट्तार्व पन्र जदनजभि तयार र्री न्यायमा पहुिँचको कायययोिना 

कायायन्र्वयन सजमजतबाट स्ट्र्वीकृत र्राउने ।  

७. अध्ययन प्रजतर्वेदन नेपाली भाषामा लेजखएको हुनपुने ।  

 ८.  प्रजतबेदन अनसुन्िान तथा सोिपिको ढािँचामा लेजखन ु पन े र अनसुन्िानका प्रमखु अध्ययन जर्वजि तथा 

शैलीहरुलाई अबलम्र्वन र्ररएको हुनपुने ।  

९.  आयोर्को कायययोिना कायायन्र्वयन सजमजतसिँर्को जनयजमत सम्पकय  र समन्र्वयमा रही सो सजमजतबाट प्राप्त जनदेशन 

समेतका आिारमा अध्ययन प्रजतर्वेदनको प्रारजम्भक मस्ट्यौदा अध्ययन प्रस्ट्ताब स्ट्र्वीकृत भएको जमजतले तीन 

मजहनाजभि सजचर्वालयमा पेश र्ने र प्रारजम्भक मस्ट्यौदा पेश भएको जमजतले तीस जदनजभि अध्ययन अनसुन्िानको 

अजन्तम मस्ट्यौदा पेश र्ने ।  
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१०. अध्ययन अनसुन्िानको काममा आर्वश्यक सझुार्व, परामशयका लाजर्  अजख्तयारप्राप्त अजिकारी  तथा अन्य जर्वषय 

जबज्ञलाई बैठकमा आमन्िण र्नय पजन सजकने ।  

११. यो कामको लाजर् जनदेशन सझुार्व एर्व ं मार्यदशयन  र्नयका लाजर् न्यायमा पहुिँच आयोर्को बाजषयक कायययोिना 

कायायन्र्वयन सजमजतले नै जनदेशक सजमजतका रुपमा काम र्ने ।  

 

१.४  अनुसन्धान सखमखतको गठन  

१)  सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार श्री श्रीलाल पौडेल  - संयोिक 

२) उपरजिस्ट्रार श्री रामप्रसाद पौडेल    - सदस्ट्य 

३) उपरजिस्ट्रार श्री सूयय प्रसाद भण्डारी    - सदस्ट्य 

३) उपरजिस्ट्रार श्री दरु्ाय  प्रसाद भट्टराई    - सदस्ट्य 

४) शाखा अजिकृत श्री खेम कुमारी बस्ट्नेत / पूिा सरु्वेदी  - सदस्ट्य सजचर्व 

 

१.५ समस्याको कथन 

न्यायपाजलकाको प्रमखु काम न्याय सम्पादन र्नुय  हो । तथाजप न्यायका आकांक्षीहरूले न्याय प्राप्त  र्ने िममा भोरे्का 

जर्वजभन्न समस्ट्याहरूलाई न्यायपाजलकाले र्वेर्वास्ट्ता र्नय जमल्दैन । यसथय, त्यस्ट्ता समस्ट्या र्वा अर्वरोिहरूको पजहचान र्री समािान 

र्नयतर्य  पहल हुन आर्वश्यक देजखएकाले प्रस्ट्ततु अध्ययनको लाजर् देहायका समस्ट्या कथनहरू पजहचान र्ररएको जथयो- 

➢ अदालतसम्मको न्यायमा पहुिँचका लाजर् कुनै कानूनी तथा प्रजियार्त अर्वरोिहरू छन् र्वा छैनन्? 

➢ न्यायमा पहुिँचका अर्वरोिहरू हटाउने र्वा सिुार र्ने सम्बन्िमा के कस्ट्ता उपायहरू हुन सकछन?् 

 

१.६ अध्ययनको उदे्दश्य 

न्यायमा पहुिँचमा  देजखएका कानूनी तथा प्रजियार्त अर्वरोिक तत्र्वहरू पजहचान  र्ने सम्बन्िी समस्ट्या कथनका 

आिारमा र्ररएको प्रस्ट्तुत अध्ययन/अनसुन्िानका उदे्दश्यहरू देहाय बमोजिम जनिायरण र्ररएको जथयोः-  

➢ न्यायमा पहुिँचसम्बन्िी जर्वद्यमान कानूनी व्यर्वस्ट्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका रै्सलाहरूको जर्वश्लेषण र्ने ।  

➢ न्यायमा पहुिँच सुजनजित र्ने आिार र सूचकहरूका आिारमा अबरोिक तत्र्वहरूको पजहचान र्ने ।  

➢ न्यायमा पहुिँचमा देजखएका अर्वरोि र्वा समस्ट्याहरू हटाउन र्वा समािान र्नय उपायहरू पजहचान र्री सझुार्व जदने ।  

 

१.७  अध्ययनको  आवश्यकता र औखचत्य 

नेपालमा अदालतबाट प्रदान हुने सेर्वा प्राप्त र्ने क्षमता सबैमा समान छैन । िसको कारणर्वाट केही र्वर्यका माजनसहरू 

न्यायसम्मको पहुिँचबाट टाढा रहेका छन् । यस्ट्तो र्वर्यका माजनसहरूलाई जर्वशेष प्राथजमकताका साथ न्यायसम्मको पहुिँच उपलब्ि 

र्राउन ु राज्यको जिम्मेबारी हुन्छ । हाल न्यायपाजलकाको चौथो पञ्चर्वषीय रणनीजतक योिना कायायन्र्वयनमा छ । सुिारका 

प्रयासहरूका बार्वितु पजन अझै िेरै मजहला, जर्वपन्न, असहाय, असक्षम, पछाजड पाररएका, जसमान्तकृत समुदाय एर्वं र्वर्यको 

न्यायमा पहुिँच ज्यादै न्यून रहेको छ । त्यस्ट्तो र्वर्यका लाजर् न्याय प्रदान र्नय राज्यबाट व्यर्वजस्ट्थत संरचनाको क्षमता, काययशैली 

आजदमा रहेको कमिोरी तथा कानूनी व्यर्विान आजद न्यायमा पहुिँचको लाजर् अर्वरोिहरू हुनसकछन् । त्यसैले ती अर्वरोिक 
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तत्र्वहरूको पजहचान र्री न्यायमा पहुिँच अजभबृजद्द र्नुयपने आर्वश्यकता देजखएको आिारमा यस अध्ययनको औजचत्य समेत देहाय 

बमोजिम रहेको छः- 

➢ न्यायको पहुिँचमा देजखएका काननुी तथा प्रजियार्त अर्वरोिक तत्र्वहरू पजहचान हुन े।  

➢ पजहचान र्ररएका अर्वरोिक तत्र्वहरू हटाई समािान र्नय सहयोर् पगु्ने ।  

➢ अनसुन्िानबाट प्राप्त जनरकषयबाट प्रभार्वकारी सूचकहरू पजहचान र्री आर्ामी रणनीजतक योिना तिुयमा र्नय सहयोर् 

पगु्ने ।  

➢ न्याय सम्पादनको काययलाई जछटो, छररतो, जनरपक्ष र प्रभार्वकारी बनाई न्यायमा सहि पहुिँच अजभर्वजृद्ध र्नय योर्दान   

हुने । 

➢ न्यायमा पहुिँच अजभबजृद्धका लाजर् आर्वश्यक कानूनी सिुारमा सहयोर् पगु्ने ।  

 

१.८  अध्ययन खबखध 

प्रस्ट्तुत अध्ययनमा आिारभूतरूपमा सैद्धाजन्तक (Doctr inal )  पद्धजतलाई नै अर्वलम्बन र्ररएको छ । आर्वश्यकता 

अनसुार व्यर्वहाररक (Empirical) पद्धजतको पजन अर्वलम्बन र्ने भजनएको भए तापजन कोजभड-१९ को महामारीका कारण यस 

पद्दजतको अर्वलम्बन र्नय सजकएन । यस अध्ययनका लाजर् नेपाल कानून, सर्वोच्च अदालतका रै्सलाहरु, उपलव्ि भएसम्मका 

जर्वजभन्न राजररय तथा अन्तरायजररय पसु्ट्तकहरू तथा अनसुन्िान प्रजतर्वेदनहरू, जर्वजभन्न संस्ट्थार्त प्रकाशनहरु र अन्य लेखकका 

जबचारहरू समेतका माध्यजमक स्रोतहरूलाई उपयोर् र्ररएको छ ।  

 

१.९  अध्ययनको सीमा 

न्यायमा पहुिँचको के्षि आिँरै्मा र्राजकलो छ । न्यायमा पहुिँचका अबरोिक तत्र्वहरु बहुआयाजमक र व्यापक रहेका छन् । 

तथापी प्रस्ट्तुत अध्ययनमा न्यायमा पहुिँचका लजक्षत बर्यहरुसंर् सम्बजन्ित काननुी तथा प्रजियार्त अर्वरोिक तत्र्वहरु मापन र्ने 

सूचकहरू पजहचान र्री अध्ययनलाई सीजमत र्ने प्रयास र्ररएको छ । सोही आिारमा न्यायमा पहुिँचको लाजर् आर्वश्यक पन े

कानूनी प्रबन्िहरु र सर्वोच्च अदालतबाट भएका लजक्षत र्वर्यसिँर् सम्बजन्ित रै्सलाहरूलाई जर्वबेचना र्ररएको छ । अध्ययन 

अनसुन्िानको काम काययलय समयको अजतररि र्नुयपने भएको  कोजभड -१९ जसियना भएकोले अध्ययनको महामारीका कारण 

तोजकएको समयसीमा जभि तयार र्नय केही जढला हुन र्एको छ ।  

 

१.१०  पूवा अध्ययनको सखमक्षा 

A Normative Dilemma on Access to Justice: Much Emphasis on ACCESS and Little on JUSTICE 

– Need to Revisit the Socio-legal Interface एन.जे.ए. ल जननल बर्न १, अंक १, २०७१ 

यस लेखमा, लेखक न्यायको पहुिँचमा अर्वरोिका बारे छलर्ल र्दयछन् । यस लेखल ेन्यायपाजलका र पीजडतलाई न्याय 

र्नुय  र्रक कुरा हो । न्यायमा पहुिँचको सम्बन्िमा िेरै समस्ट्याहरू, दबैु व्यर्वहाररक र सैद्धाजन्तक स्ट्तरमा देखा परेकोले यसलाई 

अर्वरोिक तत्र्व मानेका छन ् । न्याय जदने जनकायहरूले पजहलेकै अन्यायपूणय जस्ट्थती (status quo ante) ठीक छ भनी 

अपेक्षीहरूलाई प्रजतजिया जदिँदा न्यायमा पहुिँचको लक्षय प्राप्त र्नय कजठन हुन्छ भन्ने कुरा उल्लखे भएको छ ।  
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मुद्दाको कारबाही खछटो छररतो सम्पन्न गनाका लाखग कायाखबखध कानूनमा गनुापने सुधार बारमेा अध्ययन प्रखतवेदन, २०७२  

यस प्रजतर्वेदनमा काययजर्वजि कानूनमा र्नुयपने सिुारका र्वारेमा अध्ययन र्रेको पाईन्छ । प्रस्ट्तुत अध्ययन २०७२ सालमा 

र्ररएको त्यसपजछ २०७४ सालमा संजहता कानूनहरू लारू् भई २०७५ भाद्र देजख संजहता कानून लारू् भइसकेको पररपेक्षमा ५ 

र्वटा संजहता कानून, त्यसका जनयामर्वलीहरूमा निँया अर्विारणाहरू राजखएका छन् । अब ती काययजर्वजि कानूनहरू न्यायमा 

पहुिँचयोग्य छन्, छैनन् यस बारेमा अध्ययन हुन सकेको देजखदैन ।  

 

मुद्दा माखमलामा संलग्न ह नु परकेो कारणवाट पक्षहरूले वा पीखितहरूल व्यहोनुापने िचाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन 

प्रखतवेदन, २०७२ 

काययजर्वजि कानून र अदालत व्यर्वस्ट्थापनसिँर् सम्बजन्ित साक्षीले बकपि र्दाय रकम पाउने व्यर्वस्ट्थालाई सहि र 

सवु्यर्वजस्ट्थत बनाउन ुपदयछ । पेसी हटाउन अदालतले सजिलो पारी जदन नहुने िसर्वाट पक्षलाई व्ययभार थजपन सकदछ । म्याद 

तामेली र्दाय मदु्दाका पक्षले जर्वपक्षीको सम्पकय  नम्बर जदएको भए सम्बजन्ित पक्षसिँर् सोही सम्पकय  नम्बरका आिारमा सम्पकय  र्रर 

म्याद बझु्नलाई अदालतमा नै उपजस्ट्थत हुने कानूनी व्यर्वस्ट्था हुन ुपदयछ । अदालतमा पजन बै््कको िस्ट्तै टोकन व्यर्वस्ट्था र्री 

साक्षी बकाउने व्यर्वस्ट्था हुन ुपदयछ । तामेलदारको सं््ख्या कम भएको कारण आदेश समयमा हुन नसकेको म्याद र्वा अन्य कुनै 

सूचना तामेल र्दाय सूचना प्रजर्वजिको प्रयोर् र्नुय  पछय  । न्याजयक जनकायमा बझुाउन ुपने दै दस्ट्तुर बै््जक् प्रणालीर्वाट जलने जदने 

व्यर्वस्ट्था र्नुय  पदयछ ।  

 

अधा न्याखयक खनकायहरूले प्रदान गने सेवामा पक्षहरूलाई लाग्ने िचा, मुद्दाको कारवाहीका लाखग लाग्ने समय तथा 

प्रखियागत जखटलताकासम्बन्धमा गररएको अध्ययन प्रखतवेदन, २०७४ 

अिय न्याजयक जनकायको काययजर्वजिसिँर् सम्बजन्ित छुट्टै जनयमार्वली तुरुन्त बनाई लार् ुर्नुय  पने, अिय न्याजयक जनकायको 

काम, कतयव्य, अजिकारसम्बन्िमा छाता ऐन जनमायण र्री काम र्नुय  पने देजखयो । प्रमखु जिल्ला अजिकारी, जिल्ला अदालत 

समेतलाई के्षिाजिकार प्रदान र्रेमा काम कारर्वाहीमा स्ट्पिता आउने देजखन्छ । मालपोत कायायलय, भूजम सिुार कायायलयमा 

जर्रादपिबाट मदु्दाको कार्वायही शरुु हुने हुिँदा जर्रादपिको ढािँचा र लाग्ने दस्ट्तुरका सम्बन्िमा त्यस्ट्ता जनकायमा काययरत 

कमयचारीहरू ज्ञानको अभार्व भएकाले सम्बजन्ित ऐनको अनसूुचीमा जर्रादपिको नमूनाको व्यर्वस्ट्था र्नुयपदयछ । अिय न्याजयक 

जनकायमा न्याय सेर्वाको अजिकृत र नायर्व सवु्बा स्ट्तरको दरर्वन्दी राख्न पने देजखन्छ । अियन्याजयक जनकायको रै्सला 

लेखनसम्बन्िी जनदेशीका बनाई लार् ुर्नुयपने देजखन्छ । पक्षहरूले साक्षी उपजस्ट्थजत र्राउने, प्रमाण कार्िातहरूको नककल जलन े

लर्ायतका िेरै खचय र्नुय  परेको देजखयो । पिाउ परेको व्यजिलाई पिाउ पिुी नजदइ थुनामा राख्ने र्ररएको, थुनामा रहेको व्यजिल े

कानून व्यर्वसायीको राय जलन नपाएकोले पाउनपुने, तोकेको जदनमा साक्षीको र्वकपि नर्ररजदने र्ररएको पाइयो । थुनरु्वालाई 

पेसीको सूचना िानकारी नर्राइएको देजखयो । मदु्दामा पजहलो पेसी चढ्न समय लाग्ने देजखयो । कायायलयको तर्य बाट पेसी स्ट्थर्न 

रोकनपुने देजखयो । रै्सलाको पूणयपाठ तयार हुन समय लारे्कोले समयमै तयार र्नुयपने, पनुरार्वेदनको अजनर्वायय म्याद जदनपुने 

देजखयो । मदु्दाका पक्षहरूले मदु्दाको कारर्वाहीको िानकारी सरल रुपले प्राप्त र्नय सकन ेर्री िानकारी पजुस्ट्तका र्वनाइ जर्वतरण 

र्नुयपने देजखयो । यसै र्री सेर्वा ग्राहीलाई सेर्वा जदने शैली, प्रजिया र स्ट्थान सम्बन्िमा र्नुयपने सिुार, तत्काल र्नुय  पने सिुारहरूमा 

काययजर्वजिका सम्बन्िमा ताजलम जदएर माि काययके्षिमा पठाउनपुने, न्याय के्षि समन्र्वय सजमजत अन्तर्यत सबै अियन्याजयक 
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जनकायहरूलाई समेटी सो सजमजतबाट न्याय सम्पादनमा देजखएका समस्ट्या र अर्वरोिहरू पजहचान र्री समािान र्ने पद्धजतको 

स्ट्थापना र्नुयपने लर्ायतका सझुार्व प्रस्ट्तुत र्ररएको देजखयो ।  

 

मुद्दाको कारवाही खछटो र छररतो सम्पन्न गनाका लाखग कायाखवखध कानूनमा गनुापने सुधार वारमेा अध्ययन प्रखतवेदन, २०७२ 

मदु्दाको कारर्वाहीमा अनार्वश्यक जढलाई हुने खालका प्रजियार्त कानूनी प्रार्विानहरूमा मलुकुी ऐन अ बं ११५ नं को 

साक्षी र्वझु्ने प्रजिया लामो, सरकारी मदु्दासम्बन्िी ऐन, २०४९ अन्तर्यतका मदु्दामा पनुरार्वेदन म्याद लामो, अंश मुद्दाको कारर्वाही 

लामो, रै्सला भएको थाहा पाएको जमजतले पनुरार्वेदन र्ने र्रेको, सदे्द कीते र्वा िालसािी छुट्टयाउन पैजतस जदन लामो, 

बालबाजलका र्वदृ्ध र जर्वदेशमा रहेको व्यजिको अनमुजत, अ. बं. ९४ नं को र्वारेन्ट र म्यादी पिुी, हदम्याद, सम्बन्ि जर्वच्छेद, तारेख 

थाम्ने प्रार्विानहरू, म्याद तामेलीको व्यर्वस्ट्था पजहचान र्ररएको पाईन्छ । मदु्दाको प्रजियामा देजखएका झन्झजटला व्यर्वहारहरूमा 

एउटै जर्वर्वादमा पटकपटक सनुरु्वाइ र्ने, रै्सला लेखनमा जढलाई र उदाजसनता, उठाएर बकपि र्राउने, समयमा कायय सम्पन्न 

नर्ने प्रर्वजृत्त, पक्ष जर्वपक्षजर्वच समान व्यर्वहार प्रदशयन नर्ने, अनार्वश्यक तारेखमा बस्ट्नपुने, बन्द इिलासमा हुने सनुरु्वाईलाई 

प्रभार्वकारी रूपमा लार् ुनर्रेको, मदु्दाको सनुरु्वाईको िममा लामो र्वहस, प्रारजम्भक सनुरु्वाईको अर्वस्ट्थामा टंुर्ो लर्ाउन जमल्न े

देजखएका मदु्दाहरूलाई तत्कालै टंुर्ो लर्ाउने र र्वझु्न ु पने देजखएमा प्रमाण एकैचोजट र्वझु्ने काययको पालना नभएको, 

अदालतपररसरमा प्रजतक्षालयको अभार्व, अदालतका आदेशले उपजस्ट्थत भएका नेपाल सरकारका साक्षीहरूले कानून र्वमोजिमको 

सजुर्विा पाउन नसकेको, कानून व्यर्वसायीको व्यर्वहार, भाषाको कारणले पजन अदालतको व्यर्वहार र मदु्दाको काम कारर्वाही 

झन्झजटलो, अ. बं. १२३ नं को कायायन्र्वयन र्नय जहजच्कचाउने प्रर्वजृत्त, अ बं १७ नं को कारर्वाहीमा जढलाससु्ट्ती, अ.बं. १२२ नं 

को कमिोर कायायन्र्वयन, दण्डसिायको ११क (२) नं मरे तुल्य भएको, समेतका समस्ट्याहरू पजहचान र्ररएको पाइन्छ । जछटो 

छररतो रूपमा मदु्दाको कारर्वाही जकनारा र्नय काययजर्विमा जनम्न सिुार आर्वश्यक भएको भनी सझुार्व प्रस्ट्तुत र्ररएको पाइन्छ ।  

• जिल्ला अदालत जनयमार्वलीमा ४ख मा अपहरण, आर्लार्ी, घरेल ु जहंसासम्बन्िी सबै प्रकारका चोरी, जबरजस्ती 

करणी, मानर्व बेचजबखन, लारू् ओषि लर्ायतका मदु्दा थप र्नुयपने, 

• जनरन्तर सनुरु्वाइ हुन ेमदु्दाको सूचीमा बालबाजलका ऐन अन्तर्यतको मदु्दा, नाताकायम र्राइपाउिँ, मानाचामल, कमैया, 

यातना क्षजतपूजतय, महिला, जर्वपन्न, असहाय र असक्षम र्वर्यका व्यजिहरू समार्वेश र्ने,  

• संजक्षप्त काययजर्वजि ऐनमा संशोिन र्नुयपने, 

• अजतररि समयमा (सायम कालीन) मा अदालत चलाउन ुपन,े 

• स्ट्थानीय स्ट्तरका न्याजयक जनकायको काययजर्वजि 

• घमु्ती अदालतको व्यर्वस्ट्था  आर्वश्यक नभएको , 

• जर्वजशजिकृत इिलास कायम र्री समूह पद्धजतर्वाट मदु्दा जकनार र्ने, 

• अ बं ११५ नं को साक्षी र्वझु्ने प्रजिया सरल बनाउनपुने , 

• सरकारी मदु्दासम्बन्िी ऐन, २०४९ अन्तर्यतका मदु्दामा पनुनरार्वेदन म्याद अर्वजि घटाउन ुपने, 

• अंश मदु्दाको कारर्वाही प्रजिया छोटो पानुयपन,े 

• रै्सलाआजद थाहा पाएको जमजतले पनुरार्वेदन र्ने अर्वजिलाई सीजमत र्नुयपने, 
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• सद्धे  ,कीते र्वा िालसािी छुट्याउने अर्वजि घटाउन ुपने,  

• र्वालर्वाजलका  ,र्वदृ्ध र जर्वदेशमा रहेको व्यजिको अनमुजत जदने अर्वजि घटाउनपुने,  

• अ  .बं .९४ नं . को म्यादी पिुीको अर्वजि घटाउन ुपने , 

• सम्बन्ि जर्वच्छेद मदु्दामा संजक्षप्त काययजर्वजि ऐन  ,२०२८ को काययजर्वजि लार् ुर्नुयपने,  

• अ बं ५९ नं को तारेख थाप्ने अर्वजिलाई घटाउन ुपने  

• अ र्वं ११० नं को म्याद तामेली व्यर्वस्ट्थामा सिुार र्नुयपने , 

• तारेख प्रणालीमा सिुार र्नुयपने 

• जिल्ला अदालतमा पाररर्वाररक इिलास र्ठन र्नुयपने, 

• अदाललतको के्षिाजिकारमा सुिार र्नुयपने, 

• जनःसहाय मजहला  ,बालबाजलका िस्ट्ता र्वर्यका व्यजिहरूलाई मदु्दामा लाग्ने कोटय  जर् नलाग्ने व्यर्वस्ट्था र्नुयपने,  

• साना जतना खालका मदु्दाका प्रजतर्वादीहरूलाई सरकारी र्वजकलले न ैकार्ि र्राई छाड्न सकन ेकानूनी व्यर्वस्ट्था र्नुयपने 

• सरुुमा मेलजमलापको लाजर् अजनर्वायय पठाउनपुने ।  

मदु्दाको कारर्वाही जछटो छररतो सम्पन्न र्नयका लाजर् अन्य प्रजियार्त व्यर्वस्ट्थापकीय सिुार  

• र्वहस व्यर्वस्ट्थापनमा समय जनिायरण र्नुयपने, 

• तपजसल खण्डको लेखनमा सिुार र्नुयपने, 

• मदु्दाको र्वर्ीकरण र्रर समूहकृत र्ने, 

• बालबाजलका  ,मजहला ,एकल मजहला ,र्वदृ्ध र अशि व्यजिको मदु्दालाई प्रथजमकता जदइ जछटो जकनारा र्नुयपने,  

• सरकारी मदु्दामा िाहेरी दरखास्ट्तको कारर्वाही चािँडो र्री अनसुन्िान सम्पन्न र्नुयपने, 

• जर्वर्वादको जर्वषय जनिायरण र्नुयपने, 

• मदु्दा सनुरु्वाइ स्ट्थर्नमा जनयन्िण र्नुयपने, 

• जर्रादपि दतायमा जर्वशेष ध्यान पयुायउनपुने, 

• जर्वद्यमान काययजर्वजिमा सुिार र्नुयपने, 

• जछटो छररतोका र्वािाहरू पन््याउनपुने , 

• प्रारजम्भक सनुरु्वाइको व्यर्वस्ट्थालाई पालना र्ने र र्राउने 

• मलुकुी ऐनको अ बं १४ र १५ नं को पालना र्नुयपन,े 

• समय ताजलका जनिायरण र्नय काययलाई प्रभार्वकारी बनाउनपुने ।  
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अदालतमा खवचाराधीन मुद्दाहरूमा असहाय तथा असमथा पक्षहरूको कानूनी सहायता प्रखतखनखधत्वको लाखग कायानीखत 

वनाइ पेस गने गखठत सखमखतको प्रखतवेदन, २०६३ 

• र्वैतजनक कानून व्यर्वसायीको जनयजुि प्रजियालाई पारदशी र प्रभार्वकारी बनाउने, 

• र्वैतजनक कानून व्यर्वसायीले र्न ेकाममा जर्वस्ट्तार र्ने, 

• र्वैतजनक कानून व्यर्वसायीको पाररश्रजमक सेर्वा शतय र सजुर्विालाई समयानकुुल  ,औजचत्यपूणय र प्रभार्वकारी तुल्याउने ,  

• अदालतमा र्वैतजनक कानून व्यर्वसायीद्वारा जनशलु्क कानूनी सहायताको व्यर्वस्ट्था र्वारे सूचनाको संप्रेषण र्ने, 

• र्वैतजनक कानून व्यर्वसायीको काययलाई प्रभार्वकारी बनाउने  ,तथ्या््क दरुुस्ट्त राख्ने र राख्न लर्ाउने,  

• अन्य जनकाय र्वा संस्ट्थाहरूसिँर् समन्र्वय र कानूनी सहायता कानूनको संयोिन र्ने ।  

 

मखहलाको न्यायमा पह ुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रखतवेदन, २०७२ 

राजररय न्याजयक प्रजतष्ठानद्वारा र्ररएको प्रस्ट्तुत अनसुन्िानमा जनम्न जर्वषयमा जनम्न बुिँदाहरूमा प्रस्ट्तुत र्ररएको       

पाइन्छ ।  

• माजहलाको न्यायमा पहुिँचका लाजर् जर्वद्यमान कानूनी संरचना सम्बन्िमा 

• न्यायको खोिीका लाजर् लाग्ने खचय सम्बन्िमा 

• मदु्दाको कारर्वाहीमा अपनाइने प्रजिया र काययजर्वजि सम्बन्िमा 

• मदु्दाको कार्वायहीमा लाग्ने समयार्वजि सम्बन्िमा  

• मजहलाको कारर्वाहीमा लाग्ने समयार्वजि सम्बन्िमा  

• मजहलाको शैजक्षक स्ट्तर र कानूनी प्रजियार्वारेको िानकारी सम्बन्िमा  

• सेर्वा प्रदायकर्वाट सेर्वाग्राही उपर र्ररने व्यर्वहार सम्बन्िमा 

• न्यायको पहुिँचमा भौर्ोजलक जर्वकटताको प्रभार्व  

• मजहलालाई न्यायको खोिी र्नय पाररर्वाररक तथा सामाजिक सहयोर् सम्बन्िमा ।  

 

अधान्याखयक खनकायबाट सम्पादन गररने न्याखयक काम कारबाहीमा सेवाग्राहीलाई लाग्ने िचा समय र प्रखकयागत 

जखटलताका सम्बन्धमा गररएको अध्ययन,२०७३ 

यस अध्ययनबाट अियन्याजयक जनकायले प्रयोर् र्ने न्याजयक अजिकारको सम्बन्िमा केही सैद्धाजन्तक, कानूनी, 

काययजर्वजिर्त, व्यर्वस्ट्थापकीय दक्षता र सीपसम्बन्िी समस्ट्याहरू रहेको, िसको कारण अियन्याजयक जनकायको काम कारबाहीमा 

खचय र समय बढी लाग्न े र्रेको देजखएको जथयो । अनसुन्िानको िममा स्ट्थलर्त रूपमा सम्बजन्ित कायायलयहरूमा र्ई 

सरोकारर्वालालाई भराएको प्रश्नार्वली र प्रत्यक्ष अन्तरजिया समेतबाट प्रायः साझा समस्ट्याहरू नै सबैको िर्वार् र प्रजतजिया प्राप्त 

भएको जथयो । अनसुन्िानको िममा अध्ययन र्ररएको सामग्री र सरोकारर्वाला र्वर्यसिँर्को अन्तरजियाबाट प्राप्त राय सझुार्वका 
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आिारमा अियन्याजयक जनकायको काम कारबाहीमा लाग्ने खचय, समय र प्रजियार्त िजटलताका सम्बन्िमा नीजतर्त एर्वं कानूनी 

सिुार र्ररन ुपने सझुार्व जदइएको छ ।  

 

१.११  प्रखतवेदनको संगठनात्मक स्वरुप 

यस अध्ययनलाई मूलत: ६ अध्यायहरूमा जर्वभािन र्ररएकोछ ।  

पररच्छेद एक :- यसमा पररचय, समस्याको कथन, अध्ययनको उदे्दश्य, अध्ययनको औहचत्य, अध्ययनको हिहि, अध्ययनको 

हसमा, पूिव अध्ययनको सहमक्षा,  अध्ययनको स्ट्र्वरूपलाई समेजटएको छ । 

पररच्छेद दुई :- यो अध्यायमा अध्ययनको अर्विारणात्मक जबषयर्वस्ट्तुलाई प्रस्ट्तुत र्ररएको छ ।  

पररच्छेद तीन :- यसमा न्यायमा पहुिँचसम्बद्ध राजररय तथा अन्तरायजररय काननुी प्रबन्ि र न्यायमा पहुिँचमा सर्वोच्च अदालतका 

रै्सलाहरुलाई चचाय र्ररएको छ ।  

पररच्छेद चार :- यसमा न्यायमा पहुिँचका अर्वरोिक तत्र्वहरूको जबर्वेचना र जबश्लषेण र्ररएकोछ ।  

पररच्छेद पाुँच :- अध्ययनको नजतिा  जनरकषय र सझुाबहरु प्रस्ट्तुत र्ररएको छ ।  
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पररच्छेद - दुई 

न्यायमा पह ुँचको अवधारणा 

 

२.१  न्यायमा पह ुँचको पररचय 

स्ट्र्वतन्ि, जनरपक्ष, र सक्षम न्याय प्रशासनको माध्यमर्वाट र्वैयजिक स्ट्र्वतन्िता र्वा अजिकारको पुनस्ट्थापना र्ने सामथ्यय 

र अर्वसरलाई न्यायमा पहुिँच भनेर र्वझुाउिँछ1 । Yash Gahi र Jill Cottrel2 ले न्याय (Justice) लाई यसरी पररभाजषत र्रेको 

पाइन्छ : "Justice is defined as fairness; in the legal and political sphere, it usually means 'exercise of 

authority in maintenance of rights" अर्ाजड र्वहािँहरूले उल्लखे र्नुय भएको छ : "Fairness covers both the 

procedure of access and substantive rules that determine the exercise of authority," अथायत न्याय भनेको 

जनरपक्षता हो, चाहे रािनीजतमा होस् र्वा कानूनमा होस् । यस अन्तर्यत अजिकार व्यर्वस्ट्थापन र्दाय अजिकारको प्रयोर् पजन पछय  । 

जनश्पक्षताल ेप्रजिया जभिको पहुिँच र सारर्वान कानून दरु्वैलाई समार्वेश र्छय  िसले अजिकारको प्रयोर् िस्ट्ता कुरालाई जनिायरण 

र्दयछ ।  

उहािँहरूले पहुिँचलाई (Access) पररभाजषत र्दै उल्लेख र्नुयभएको छ जक "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 justice." अथायत पहुिँच भनेको प्रर्वेश पाउन ुहो । पहुिँचिन्य 

भनेको प्रभार्व पानय सकने क्षमता हो । त्यसैले पहुिँच भनकेो न्याजयक जनकाय र्वा अन्य सम्बजन्ित जनकायमा प्रर्वेश र्रेर आफ्नो 

मदु्दालाई प्रस्ट्तुत र्नुय भन्दा पजन एक कदम अर्ाजडको कुराहरूलाई समार्वेश र्न ेर्दयछ ।  

न्यायमा पहुिँचलाई (Access to Justice) उहािँहरूले यसरी पररभाजषत र्दै अर्ाडी उल्लेख र्नुयभएको 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," अथायत 

न्यायमा पहुिँच भनेको त्यस्ट्ता न्याजयक जनकायहरूमा प्रर्वेश पाउने अर्वस्ट्थालाई िनाउिँछ िसले राज्यको कानून बनाउन र 

अजिकार र दाजयत्र्वको सम्बन्िमा अजिकारको प्रयोर् र्न ेके्षिाजिकार राख्दछ ।  

Gramtikov (2010) ले Access to Justice लाई Path of Justice को रूपमा उल्लेख र्रकेा छन् । साथै उनले 

के भनेका छन् भने Path of Justice को पररभाषा कानूनी दस्ट्तार्वेिमा पाउन सजकदैन र यसमा कुनै एकरूपता पजन रहको 

पाइिँदैन । यो एउटा जनजित समयको अन्तरालसिँरै् पररर्वतयन भई रहन्छ । उनल ेPath of Justice लाई यस प्रकारल ेपररभाषा 

र्रेको पाइन्छ- "A commonly applied process which users address in order to cope with their legal 

problem."3 उनल े जदएको पररभाषा अनसुार Path of Justice कजतबेला सरुू हुन्छ त ? उनले भनकेा छन्- "A path of 

justice begins when a person takes steps to resolve his/her legal problem through external norms or 

intervention.4  

 
1  न्यायमा पहुिँच आयोर्को र्वाजषयक कायययोिना, २०७२ । ७३ पृ. ४ 
2  Yash Ghai and Jill Cottrel, "The Rule of Law and Access to Justice: Finding of an ABA Project on Access to Justice", (2008) (unpublished).  
3  Martin Gramtikov et al., A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice 2010. 
4  उही ।  
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माजथको हरर्हरूबाट के प्रर ट हुन्छ भन ेन्यायमा पहुिँच आरै्िँमा एउटा र्वहृत अर्विारणा हो । यसले कानून सेर्वासिँर् 

सम्बजन्ित सबै पक्षलाई समेट्छ । यसका सरोकारर्वाला पक्षहरू अन्तर्यत, प्राजज्ञक, जनयामक जनकाय, दाता, सेर्वाग्राही र नार्ररक 

समािलाई समार्वेश र्नय सजकन्छ । त्यसैले न्यायमा पहुिँचलाई पररभाजषत र्नय िजत र्ाह्रो छ यो त्यजतकै िजटल पजन छ । त्यसैल े

यसको सीमा कजत छ भन् ने कुरा आरै्िँमा चनुौतीपूणय पजन छ ।  

Lord Diplock ले Attorney General v. Times Newspaper Ltd. (1974) को मदु्दामा न्यायमा पहुिँचको 

सम्बन्िमा उल्लेख र्रेको पाइन्छ । उनले न्यायमा पहुिँचलाई “अदालतमा नार्ररकल ेआफ्नो जर्वर्वादमा जनरपक्ष रूपले न्याय पाउन ु

हो” भनी उल्लेख र्रेका छन ्। यसलाई Lord Diplock ले Bremen Vuclan Schiffbau and Maschinenfabrik v. South 

India Shipping Corp. (1981) को मदु्दामा न्यायमा पहुिँचको सम्बन्िमा यसरी प्रर ट पारेका छन्- "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..." 

यसरी हदाय न्यायमा पहुिँच भन्नाले उपयिु जनकायमार्य त न्याय खोज्न र प्राप् त  र्नय सजकने अर्वस्ट्था नै न्यायमा पहुिँच  

हो । न्यायमा पहुिँचको लाजर् आफ्नो हक अजिकारको बारेमा िानकारी हुने र आरू्लाई अन्याय हुिँदा न्यायको खोिी र्नय सकन े

क्षमता व्यजिमा हुन आर्वश्यक छ । त्यसैर्री, न्याय प्रदान र्ने जनकायको सक्षमता, प्रभार्वकारीता लर्ायत न्यायको खोिी र प्राजप् त 

र्ने सन्दयभमा उपयिु र्वातार्वरणको सजुनजश् चतता र प्रयोर् नै न्यायमा पहुिँच हो ।  

िनताको न्यायमा पहुिँच अजभर्वजृद्ध र्ने कुरा मानर्व अजिकारसिँर् सम्बजन्ित हुन्छ । र्ररर्वी जनर्वारण, भोकमरीको अन्त्य, 

जशक्षा, स्ट्र्वास्ट्थ्य, सरसर्ाई िस्ट्ता आिारभूत अजिकारहरूको सम्मान मानर्व अजिकारका जर्वषय हुन । न्यायमा सर्वै िनताको 

सहि पहुिँच नभएसम्म, न्यायपूणय, समार्वेशी र सन्तुजलत जर्वकास र्नय प्राय: असम्भर्व हुन्छ । त्यस अथयमा यो जदर्ो जर्वकासको मुद्दा 

पजन हो5 । समािमा र्ररर्व, जसमान्तकृत र जनमखुाहरू नै र्ौिदारी तथा अन्य रै्रकानूनी काययर्वाट बजढ पीजडत हुन्छन् । उनीहरू 

नै चोरी, िालसािी, लै््जर्क जहंसा, िग्र्ा जखचोला र आजथयक शोषण र सामाजिक कुररजतहरूको जसकार हुन्छन्6 । र्वातार्वरणको 

प्रदषुण, प्राकृजतक स्रोत सािनको जर्वनास, मौसम पररर्वतयनको कारण पने प्रजतकूल असरर्वाट पजन उनीहरू नै बजढ प्रभाजर्वत   

हुन्छन ्। संजर्विानमा घोजषत अजिकारहरूको उपभोर् र्नय नसकने जस्ट्थजतमा पजन उनीहरू नै रहन्छन् । यद्यजप संजर्विानमा घोजषत 

समानताको अजिकार, र्ररर्व र जनमखुाहरूको लाजर् पजन हो तर सारभतु रूपमा स्रोत र सािनमा पहुिँच र जर्वकासका लाभहरूको 

प्राजप्त समान रूपमा नभएसम्म र्ररर्व, जनमखुा र जसमान्तकृत िनता समानताको अजिकार सारर्वानरूपमा प्रयोर् र्नय सकन े

जस्ट्थजतमा रहदैनन ्। यो नै र्वतयमानमा न्यायको प्रमखु चनुौजत हो । माजनसहरूको रािनीजतक, आजथयक, सामाजिक तथा शैजक्षक 

जस्ट्थजतमा रहेको जर्वजर्विताको कारण उनीहरूप्रजत राज्य संयन्िर्वाट र्ररने व्यर्वहार र्रक रहन पगु्छ । उदाहरणाथय एउटा 

रािनीजतक व्यजि र्वा स्ट्नातक, र्वा शहरमा र्वस्ट्ने व्यजिको तुलनामा सामान्य, जनरक्षर र ग्रामीण व्यजि अजिकारहरूको उपभोर् 

र्ने कुरामा उपेजक्षत हुने सम्भार्वना रहन्छ । यस्ट्तो अन्यायपूणय जस्ट्थजतको जर्वद्यमानता न्यायमा पहुिँचको दृजिर्वाट पजन प्रजतकुल  

हुन्छ ।  

न्यायमा सहि पहुिँचको लाजर् न्यायपूणय कानूनको जर्वद्ममानताले माि पुग्दैन । ती कानूनहरूको कायायन्र्वयनको लाजर् 

राज्यका संरचनाहरू पजन "न्यायपूणय" हुन ु िरुरी हुन्छ । यहािँ न्यायपूणयको अथय समािका हरेक र्वर्यको राज्य व्यर्वस्ट्थामा 

मूलप्रर्वाजहकरणका साथै जबजिको शासनका मान्यताहरूको संस्ट्थाजपकरण पजन हो । राज्यका जनकायहरूमा आफ्ना िस्ट्तै अनहुार 

 
5  हेनुयहोस संयुि राररसंघद्वारा घोजषत जदर्ो जर्वकास लक्ष्य  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
6  आनन्द मोहन भट्टराई, न्याजयक आचार र न्यायािीशको आचार संजहता: एक अध्ययन, राजररय न्याजयक प्रजतष्ठान २०७० पृ १५-१७ 
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हेने िनताको स्ट्र्वभाजर्वक आकांक्षा हुन्छ । आरू्िस्ट्त ैअनहुारहरू राज्यका जनकायहरूमा रहिँदा िनताहरूल ेजर्वशेष सहिताको 

महससु र्छयन । यद्यजप यस्ट्तो आकांक्षाले क्षमता र सीपलाई प्रजतजर्वजम्र्वत र्छय  भन्ने छैन तर क्षमता र सीपमा संझौता नर्री र्ररने 

राज्यसंयन्िको समार्वेशीकरणले लोकतन्िलाई मिर्वतु बनाउिँछ । राज्यका जनकायहरूल े सम्पूणय िनताप्रजत सद् भार्व राख्दै 

जनरपक्षताकासाथ, पारदशी र जिम्मेर्वारीपूणय ढ््र्ले कायय र्रेमा माि िमश: र्वजहरकरणको अन्त्य भै न्यायपूणय जस्ट्थजतको जर्वकास 

हुन थाल्दछ । तसथय यस सन्दभयमा राज्यका कानूनहरूल ेन्यायपूणय संरचना र संयन्िहरूको जनमायण र्री िनता र उनीहरूलाई 

अजिकार र दाजयत्र्वको सम्र्वन्िमा र्वािँध्छन् र्वा र्वािँध्दैनन्? दाजयत्र्वको उल्लंघन हुिँदा उपचारको व्यर्वस्ट्था र्छयन र्वा र्दैनन्? उपचार 

खोज्ने, उपचार प्राप्त र्ने र प्राप्त उपचारको कायायन्र्वयन र्ने जर्वषयमा के कस्ट्ता व्यर्वस्ट्थाहरू र्ररएका छन् ? कतयव्य पालनमा के 

कस्ट्तो योिना र्वनाइएको छ? के कस्ट्ता स्रोत र सािन िटुाइएको छ र सेर्वाको र्णुस्ट्तर कायम राख्न के कस्ट्ता संस्ट्थार्त 

उपायहरू र्ररएको छ; यी सर्वैकुराहरू जर्वचारणीय हुन आउिँछन् ।  

न्यायमा िनताको पहुिँचलाई िनस्ट्तरर्वाट पजन हेररन ु आर्वश्यक हुन्छ । िनतामा संजर्विान र कानून प्रदत्त 

अजिकारहरूर्वारे रहेको ज्ञान र्वा चेतनाको अर्वस्ट्थाले पजन न्यायको उपभोर्मा सकारात्मक र्वा नकारात्मक रूपमा प्रभार्व पादयछ । 

उनीहरूमा आफ्नो हक अजिकारको प्रचलन र्वारे के कस्ट्तो चेतना, चासो र िािँर्र छ; उनीहरूलाई अन्यायको जर्वरुद्ध लडने र 

अजिकारको र्वास्ट्तजर्वक उपभोर्मा सघाउने संस्ट्थाहरू समािमा जर्वद्ममान छन् र्वा छैनन;् िनता र राज्यका जनकायहरू र्वीच कुन ै

दृरय र्वा अदृरय दरुी छ र्वा छैन; स्रोत र सािनको जस्ट्थजत के छ; प्राप्त उपचारको सहिरूपमा उपभोर् र्नय सजकने अर्वस्ट्था छ र्वा 

छैन, संस्ट्थाहरूर्वाट प्राप्त उपचार के कजत व्यर्वहाररक र स्ट्थायी समािान जदने खालका छन्; कतै राज्यका संस्ट्थाहरूसंर् र्हुार 

माग्दा समदुायमा जटकेर खान नसजकने, झन िजटल र्वजहस्ट्करणमा पररने अर्वस्ट्था त छैन, समािमा कानून अर्वज्ञाको जस्ट्थजत छ 

र्वा छैन; यी र यस्ट्तै खाले कुराहरू न्यायमा पहुिँचको जस्ट्थजत र्वझु्न सान्दजभयक हुन्छन् ।  

 

२.२  न्यायमा पह ुँचसम्बन्धी खसद्धान्तहरु
7 

न्यायमा पहुिँचसम्बन्िमा देहायबजमजिमका जसद्धान्तहरु रहेका छन् : 

• असमथय व्यजिका लाजर् कानूनी सहयाता हुनपुछय  ।  

• िनतालाई जनरपक्ष र प्रभार्वकारी रुपमा जर्वर्वादको समािान र्राई आफ्नो अजिकार स्ट्थाजपत र्राउने हक हुन्छ ।  

• सरल, सलुभ, शीघ्र र पहुिँचयोग्य जर्वर्वाद समािान पद्धजत हुनपुदयछ ।  

• सबै जर्वर्वादको समािान जछटोछररतो हुनपुछय  ।  

• कानून र काययजर्वजि सरल र सबैले बझु्ने र्री बनाइएको हुनपुदयछ ।  

• िनता अदालतमा तथा न्यायजिकरण आउनपूुर्वय उपयिु कानूनी परामशय र प्रजतजनजित्र्व र्ने अजिकार हुनपुदयछ ।  

• उपयिु र पहुिँचयोग्य कानूनी सहायताको प्रर्वन्ि र्ने जिम्मेर्वारी सरकारको हुन्छ ।  

• स्रोतसािनको अभार्वले िनता न्यायबाट र्वजञ्चत हुन नपाउने व्यर्वस्ट्था र्नुय  सरकारको कतयव्य हो ।  

• लजक्षत र्वर्यलाई आफ्नो अजिकारप्रजत सचेत र जियाशील र्राउने जिम्मेर्वारी सरोकारर्वाला जनकायको हो ।  

 

 
7  http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-२०१६/economies/#economy=NPL  
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२.३   न्यायमा पह ुँचको आवश्यक्ता र महत्व   

न्यायमा पहुिँचको आर्वश्यिा र महत्र्व देहायबमोजिम रहेको छ ।  

• राज्यको सबैलाई न्याय प्रदान र्ने उदे्दश्यलाई साकार पानुय  , 

• न्यायलाई र्वढी जर्वश्वाजसलो  ,भरपदो र प्रभार्वकारी बनाउनु,  

• न्याय प्राप्त र्ने नार्ररकको मौजलक अजिकारको प्रत्यभूजत र्नुय , 

• समािका disadvantaged  र vulnerable  समूहलाई न्यायको मूल प्रर्वाहमा सामेल र्राउन,ु 

• राज्यले अन्तरायजररयस्ट्तरमा प्रजतज्ञा र्रेको दाजयत्र्वलाई व्यर्वहारमा उतानुय , 

• समार्वेशी प्रिातन्िको अर्विारणालाई व्यर्वहारमा स्ट्थाजपत र्राउन,ु 

• कानूनको शासन, मौजलक हक एर्वं मानर्व अजिकार संरक्षणका साथै शाजन्त, सशुासन र जदर्ो जर्वकासका माध्यमबाट 

न्यायपूणय समािको स्ट्थापना र्नुय,  

• नार्ररकका अजिकारको संरक्षण र प्रर्वियन र्दै न्यायको अनभूुजत जदलाउन ुआजद ।  

 

२.४  न्यायमा पह ुँचका लखक्षत वगाहरू  

न्यायको आिारभूत जसद्धान्त न्याय सबैका लाजर् पहुिँच योग्य हुनपुछय  भन्ने मान्यतामा आिाररत छ । राज्यले सबै 

नार्ररकहरूलाई समानताको अजिकार प्रदान र्रेको छ भनेर माि पगु्दैन, प्राप्त अजिकारहरू हनन् हुन र्एमा न्यायको ढोका 

ढकढकयाउन पाउने अजिकार पजन सरुजक्षत हुन ुपदयछ । प्राप्त अजिकारहरूको प्रयोर् सबैले र्नय सकने अर्वस्ट्था छ र्वा छैन र न्यायको 

खोिी र्नुयपने अर्वस्ट्थामा सबैले त्यो क्षमता राख्छन् जक राख्दैनन् भन्ने कुरा पजन महत्र्वपणुय हुन्छ । आरू्लाई प्राप्त हक अजिकारहरू 

प्राप्त र्नय सकने अर्वस्ट्थामा नरहेका व्यजि नै सामान्यत लजक्षत र्वर्य हुन । जर्वशेषत बालबाजलका, मजहला, आजदर्वासी/िनिाजत, िेष्ठ 

नार्ररक, अपा््र्ता भएका व्यजि, असहाय, असक्षम तथा आजथयक एर्वम् सामाजिक कारणबाट न्यायको खोिी र्नय नसकेका 

व्यजिहरुको सहि पहुिँचलाई सजुनजित र्ने र्ररन्छ । न्यायमा पहुिँच आयोर्को र्ठन भएपजछ प्राप्त कायायदेश बमोजिम कायय संचालन 

र्नयका लाजर् मजहला, जबपन्न, असहाय र असक्षम ब्यजिहरूलाई लजक्षत र्वर्यहरू भनी पजहचान र्ररएको छ ।  न्यायमा पहुिँच 

अजभबृजद्धका लाजर् जर्वपन्न, असहाय र असक्षम  व्यजि पजहचान र्ने आिारहरूसम्बन्िी अध्ययन प्रजतर्वेदनल ेजदएको जर्वपन्न, 

असहाय र असक्षम  व्यजिहरूको पजहचान र्ने मापदण्डसम्बन्िी सझुार्वका आिारमा जर्वपन्न, असहाय र असक्षम व्यजिहरूको 

पजहचान र्ने र्ररएको छ । यस आिारमा न्यायमा पहुिँचसम्बन्िी लजक्षत र्वर्य जनम्न रहेका छन् । 

➢ मजहला 

➢ बालबाजलका,  

➢ िेष्ठ नार्ररक 

➢ सामाजिक र्वा सािँस्ट्कृजतक रुपले जपछजडएका  

• दजलत,  

• आजदर्वासी,  
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• िनिाजत, 

➢ अशि, असहाय 

➢ अल्पसंख्यक तथा जपछजडएका के्षिका नार्ररक 

➢ आजथयक रुपले जर्वपन्न नार्ररक आजद ।  

 

एकीकृत कानूनी सहायता नीजत, २०७६ मा जनःशलु्क काननुी सहायता पाउने मौजलक हकको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन 

र्नय आजथयक तथा सामाजिक कारणबाट आफ्नो काननुी हकजहत संरक्षण र्नय असमथय पक्षलाई सहि रुपमा र्णुस्ट्तरीय काननुी 

सहायता उपलब्ि र्राउने उद्धेश्यअनरुुप आजथयक, सामाजिक र्वा शैजक्षक दृजिले पछाजड परेका देहायका व्यजिले आरू् असमथय 

पक्ष भनी जदएको जनर्वेदनको आिारमा जनिको असमथयताको पजहचान र्री जनिलाई जनशलु्क कानूनी सहायता उपलव्ि र्राउने 

रणनीजत जलइएको छः- 

क. मजहला 

ख. दजलत 

र्. आजदर्वासी िनिाजत 

घ. मिेशी 

्. थारू 

च. अल्पस््ख्क 

छ. अपा््र्ता भएका व्यजि 

ि. सीमान्तकृत 

झ. मजुस्ट्लम 

ञ. जपछडा र्वर्य 

ट. लै््जर्क तथा यौजनक अल्पस््ख्यक 

ठ. आजथयक रुपले जर्वपन्न खस आयय 

ड. श्रजमक, जकसान, उत्पीजडत र्वा जपछजडएको के्षिका नार्ररक 

 

२.५  न्यायमा पह ुँच र न्यायपाखलका  

न्यायमा पहुिँच जर्वजिको शासनको एक महत्र्वपूणय आिार हो । स्ट्र्वतन्ि, सक्षम र जनरपक्ष न्यायपाजलकाको आदशय त्यजतर्वेला 

माि चररताथय हुन्छ, िजतर्वेला न्यायमा पहुिँचको अर्वस्ट्थाले सन्तुिी प्राजप्त र्दयछ । परम्परार्तरूपमा अदालतहरूर्वाट प्रदान र्ररने 

न्यायलाई सिुारात्मक न्याय (corrective justice) र अदालत र्वाहेकका राज्यका अन्य संयन्िहरूर्वाट स्रोत सािनमा पहुिँच एर्वं 

जर्वतरण मार्य त प्रदान र्ररने न्यायलाई जर्वतरणात्मक न्याय (Distributive Justice) भनी र्वजर्यकरण र्ने र्ररन्छ । तर 

नेपाललर्ायत दजक्षण एजशयाली न्यायपाजलकाहरूको हकमा यो र्वर्ीकरण पूणयरूपमा सही नदेजखन सकदछ । दजक्षण एजशयाली 

अदालतहरूद्वारा न्याजयक पनुरार्वलोकन र सार्वयिजनक हक तथा सरोकारका जर्वर्वादहरू हेने सन्दभयमा नीजत जनमायण र्ने, 

अजिकारको उल्लंघन हुिँदा र्वा न्यायर्वाट र्वजन्चत र्ररदा क्षजतपूजतय  प्रदान र्ने, कानून जनमायणको लाजर् जनदेशनात्मक आदेश िारी 

र्ने, लर्ातार िारी रहने परमादेश (Continuing Mandamus) मार्य त जर्वर्वादको समािान नभएसम्म लर्ातार सजिय रहने 
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काययहरू हुिँदै आएका छन । आदेशहरूको कायायन्र्वयन र्ने िममा जर्वजभन्न आयोर् र अजिकारीहरू मार्य त कायय र्राउन ेआजद 

र्ररएर्वाट परम्परार्तरूपमा काययकारी जनकायहरू मार्य त र्ररदै आएका काययहरू पजन अदालतहरू आरै्ले र्नय थालेका छन् । 

हाम्रो संर्वैिाजनक संरचना अन्तरर्त पजन न्यायपाजलकालाई संजर्विानको संरक्षण र अजन्तम व्याख्या देजख जलएर जर्वजिको शासनको 

स्ट्थापना, यसप्रजत सम्मानको अजभर्वजृद्ध, सार्वयिजनक हक र सरोकारका जर्वर्वादहरूको जनरुपणमार्य त् अजिकारहरूको प्रचलन, 

िनताका आिारभूत मौजलक अजिकारहरुको संरक्षण, अपरािको जनयन्िण तथा दण्डजहनताको अन्त्य िस्ट्ता दाजयत्र्वहरू 

सजुम्पएको छ । तसथय परम्परार्त र्वजर्यकरण भन्दा र्वतयमानमा न्यायपाजलकाले जनर्वायह र्दै आएको भूजमकाको यथाथयतार्वाट न्यायमा 

िनताको पहुिँचको जर्वषयलाई हेनुय  र्वान्छनीय देजखन्छ । अदालतमा परेका मदु्दाहरुको अनपुातले पजन न्यायमा पहुिँचको अर्वस्ट्थालाई 

संकेत र्दयछ । खासर्री राज्यद्वारा जर्वतरण हुने जर्वतरणात्मक न्याय (Distributive Justice) कमिोर हुिँदाको अर्वस्ट्थामा 

न्यायालयप्रजतको आशा र भरोसा बढ्ने देजखन्छ । न्यायमा पहुिँच सदुृढ र प्रभार्वकारी भएको अर्वस्ट्थामा मदु्दाको चाप पजन कमी 

हुनसकछ । जकनकी न्यायपूणय व्यर्वस्ट्थामा मदु्दामा कमी आउन ु स्ट्र्वभाजर्वक हुन्छ । यसैर्री सिुारात्मक न्याय (Corrective 

Justice) को अर्वस्ट्था र्वा अदालतको न्याय प्रशासन र्वा अदालतबाट प्रदान र्ररने सेर्वाप्रर्वाहमा न्यायको अनभूुजत एर्वं 

प्रत्याभूजतको सनुजुितताका दृजिले न्यायमा पहुिँच स्ट्थापना र्ने काययमा न्यायपाजलकाको स्ट्थान र भजुमका पजन महत्र्वपूणय छ । यसैले 

न्यायपाजलकाले आिँरू्ले जनर्वायह र्नुयपने भूजमका र उत्तरदाजयत्र्वका दृजिले पजन न्यायमा पहुिँचको सदुृढीकरण र प्रभार्वकारीतामा 

ध्यान जदन ु िरुरी हुन्छ । सोही उदे्दश्यल े नेपालको सर्वोच्च अदालतको आफ्नै प्रयत्नर्वाट न्यायमा पहुिँच आयोर् र्ठन भई 

जियाशील रहेको छ ।  

 

२.६  न्यायमा पह ुँच र कायाखवखध कानून 

न्यायमा पहुिँच काययजर्वजिर्त र सारर्वान दरु्वै कुरा हो । यो सारर्वान जकन हो भने यसले र्वास्ट्तजर्वक रूपमा यो प्राप्त छ र्वा 

खोजसएको छ, उपभोर् हुन सकेको छ र्वा छैन भन्ने हेनय मद्दत र्छय  । काययजर्वजिर्त कुरा जकन हो भने यसमा के उपलव्ि र्राइन्छ 

भन्ने माि होइन कसरी, कुन समयमा र के कजत खचयमा उपलव्ि र्राइन्छ भन्ने हेनय मद्दत र्छय  ।  

सारर्वान कानूनद्वारा सिृना र्ररएका हक अजिकारको हनन् भएको अर्वस्ट्थामा सोको उपचार र्वा प्रचलनको लाजर् 

अर्वलम्र्वन र्ररने कानूनलाई काययजर्वजि कानून भजनन्छ । जर्वशेष र्री मदु्दा माजमला र्वा जर्वर्वादको जनरुपणका रोहमा साजिकार 

जनकायर्वाट बाध्यात्मक रूपमा पालना र्वा लारू् र्ररने कानून न ैकाययजर्वजि कानून हो । काययजर्वजि कानूनको उपेक्षा र्ररएको र्वा 

सोको पालना र्वा अर्वलम्र्वन नर्ररएको जनणययले र्वैिता पाउन सकदैन अथायत त्यस्ट्तो जनणयय िटुीपुणय माजनन्छ । काययजर्वजि कानूनले 

जर्वर्वादको जनरुपण प्रजियामा एकरुपता कायम र्नुयको साथै जनणयय प्रजियामा सरल र बोिर्म्य मार्यदशयन र्छय  । यसर्वाट न्याजयक 

प्रजियाको सजुनजितता तथा स्ट्र्वच्छ न्यायको प्रत्याभूजत हुन्छ । न्याय सम्पादन र्दाय  काययजबजि कानूनको अक्षरसः पालन र्नुय   

पदयछ । काययजर्वजि कानूनले न्याय सम्पादनको प्रकृयको बारेमा व्यर्वस्ट्था र्ने भएका हुनाले लजक्षत र्वर्यका व्यजिहरूलाई न्याय 

सम्पादनको िममा केही सजुर्विा र्वा सहुजलयत जदनपुने भएमा कानूनमा नै व्यर्वस्ट्था र्नुयपने हुन्छ । सोही अनरुुप हाल प्रचलनमा 

रहेको काययजबजि कानूनले पजन लजक्षत र्वर्यका व्यजिहरूलाई केही सजुर्विा तथा सहुजलयत जदने र्री व्यर्वस्ट्था र्रेको पाईन्छ ।  

न्यायमा पहुिँच स्ट्थाजपत हुनका लाजर् सारर्वान कानूनले असक्षम, असमथय तथा पीजडत पक्षको हक अजिकारको 

सजुनजितताको प्रत्याभूजत र्नुयपदयछ भने काययजर्वजि कानूनले सारर्वान कानूनद्वारा प्रत्याभूत अजिकार प्राप्त र्ने माध्यमको रूपमा 

काम र्दयछ । सारर्वान कानून काययजर्वजि कानूनको अभार्वमा अपूणय हुन पुग्दछ । न्यायमा पहुिँच स्ट्थाजपत र्नय काययजर्वजि कानूनको 

भूजमका महत्र्वपूणय माजनन्छ । काययजर्वजि कानूनले नै म्याद, हकदैया, के्षिाजिकार लर्ायतका उपचार जर्वजि तोकने हुिँदा यो जसिै 
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सरोकारबालाको अर्वस्ट्था र हैजसयतसिँर् िोजडन्छ । जछटो न्याय प्राप्त र्नुयपने अर्वस्ट्थामा काययजर्वजि कानूनको पालना र्नुयपने 

कारणले पीजडतले शीघ्र न्यायबाट र्वजञ्चत हुन र्एको देजखन्छ र अदालतले अपनाउनपुने काययजर्वजि कानूनको कारणबाट नै 

अदालती न्याय झन्झजटलो भन्ने आरोप लाग्ने र्रेको पाइन्छ । त्यसैले न्यायमा पहुिँचको र्वािाको रूपमा काययजर्वजिलाई पजन माजनदै 

आएको पाईन्छ । नेपालमा न्याजयक प्रजियामा प्रयोर् हुने काययजर्वजि कानूनको बारेमा अको पररच्छेदमा जर्वस्ट्तृतरूपमा उल्लेख 

र्ररनेछ ।  

 

२.७  न्यायमा पह ुँचको अवस्था खनधाारण गने आधारहरु 

न्यायमा पहुिँचलाई मापन र्ने आिारहरु सिुमा उल्लेख र्नय सम्भर्व छैन । न्यायमा पहुिँचको अर्वस्ट्था पजहचान र्नय र्वा 

न्यायमा पहुिँचका समस्ट्याहरुलाई जर्वश्लेषण र्नयका लाजर् सूचकहरुको आिार जलन सजकन्छ । त्यस्ट्ता सूचकहरुका माध्यमबाट 

न्यायमा पहुिँचका अबरोिक तत्र्वहरु पजहचान र्नय सहयोर् पगु्दछ । lord Neuberger ले न्यायमा पहुिँचका लाजर् जनम्न सतय 

उल्लेख र्रकेा छनः- 

• सक्षम  ,स्ट्र्वतन्ि  जनश्पक्ष न्यायपाजलका  

• सर्वयसलुभ अदालत 

• उजचत न्यायप्रशासन 

• दक्ष  र इमान्दार कानून व्यर्वसाय 

• न्याजयक प्रकृया सम्बन्िी सरल र प्रभार्वकारी काययजर्वजि 

• प्रभार्वकारी कानूनी प्रकृया 

• िान्न सकने दस्ट्तुर  ,आजद  

यसैर्री normative legal framework, legal awareness, access to appropriate forum, effective 

administration of justice, accessibility, monitoring, and oversight आजदलाई पजन न्यायमा पहुिँचका सतयहरुको 

रुपमा जलइन्छ । त्यसैर्री जहतको संरक्षण, कानूनी सहायता, कानूनको कायायन्र्वयन, न्याजयक उत्तरदाजयत्र्व, न्याजयक पररक्षणको 

सजुनजितता, सहि उपलब्िता, र्णुस्ट्तररय न्याय र न्याजयक उपचारको व्यर्वस्ट्था, उत्तरदायी न्यायप्रणाली पजन रहेका छन् ।   

केही अन्तरायजररय सजन्ि, सम्झौता, पररपि तथा अनबुन्िहरूले पजन न्यायमा पहुिँचको अजिकारलाई िोड जदएको 

पाइन्छ । संयिु रारर संघ अन्तर्यतका जनकायहरूले न्यायमा पहुिँचको अजिकारलाई न्याय प्राप्त र्ने व्यजिको क्षमतासिँर् िोडेर 

हेने र्रेको पजन पाइन्छ । खास र्री मजहलाजर्वरुद्धका सबै प्रकारका भेदभार्वको अन्त्य र्नेसम्बन्िी महासन्िी, १९७९ ले मजहलाको 

जर्वभेदरजहत अजिकार र जतनको उपयोर् र्नय पाउने अजिकारका बारेमा प्रबन्िहरू र्रेको पाइन्छ ।8 

कस्ट्तो अर्वस्ट्थालाई न्यायमा पहुिँच सुजनजित भएको मान्ने हो भन्ने बारेमा स्ट्पिताको कमी रहे तापजन राजररय तथा 

अन्तरायजररय तहमा न्यायमा पहुिँचका केही मापदण्डहरू जर्वकास भएका पाईन्छन् । िस्ट्तैः संयिु रारर जर्वकास काययिमले न्यायमा 

पहुिँचका लाजर् कानूनी संरक्षण (legal protection), कानून र न्याजयक प्रजियाको िानकारी (legal awareness),  कानूनी 

 
8  Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the OptionalProtocol in respect of 

communication No. 20/2008 adopted on 25 July 2011, para. 9.12 
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परामशय र प्रजतजनजित्र्व (legal Aid and counsel), न्याय जनरुपण (Adjudication), कानूनको कायायन्र्वयन (Enforcement), 

न्याजयक उत्तरदाजयत्र्व (Judicial accountability), र्री ६ र्वटा मापक तोकेको छ ।  

त्यसैर्री मजहला जबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभार्व उन्मलुन र्नेसम्बन्िी महासजन्ि, १९७९ अन्तर्यतको सजमजतको 

सामान्य जसर्ाररस न.ं ३३ मा मजहलाको न्यायमा पहुिँचका लाजर् केही आिारहरू तोकेको छ, िो यस प्रकार छनः-  

(क) न्याजयक परीक्षणको सजुनजितता (Justifiability), 

(ख) सहि उपलव्िता (Availability), 

(र्) न्याय प्रणालीसम्मको पहुिँच (Accessibility), 

(घ) र्णुस्ट्तररय न्याय प्रणाली (Good quality of justice system), 

(्) न्याजयक उपचारको व्यर्वस्ट्थ (Provisions of legal remedies), 

(च) उत्तरदायी न्याय प्रणाली (Accountability of justice system)9  

 

यसका साथै, भौर्ोजलक जर्वकटता र्वा न्याजयक जनकायको भौर्ोजलक अर्वजस्ट्थजत, जर्वद्यमान कानूनी संरचना, न्यायको 

खोिीका लाजर् लाग्ने खचय, मदु्दाको कारर्वाहीमा अपनाइने प्रजिया र काययजबजि, मदु्दाको कारर्वाहीमा लाग्ने समयार्वजि, रै्सला 

कायायन्र्वयन, आजथयक, सामाजिक अर्वस्ट्था र पक्षहरू, शैजक्षक स्ट्तर, कानूनी ज्ञान र अजिकारप्रजतको िानकारीको अर्वस्ट्था, सेर्वा 

प्रर्वाहको अर्वस्ट्था र सेर्वाग्राही उपर र्ररने व्यबहार आजदलाई पजन महत्र्वपूणय सूचकको रुपमा जलन सजकन्छ ।  

  

 
9  Bangkok: UNDP. P 5. According to the CEDAW Committee’s General Recommendation No. 33 women’s right to access to justice “encompasses 

justiciability, availability, accessibility, good quality and accountability of justice systems, and provision of remedies for victims. CEDAW Committee. 

(2015). General Recommendation on Women’s Access to Justice. P 3. 
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पररच्छेद - तीन 

राखरिय तथा अन्तरााखरिय कानुनी प्रवन्धहरु 

३.१  पृष्ठभूखम 

कानूनको दृजिमा सबै समान छन् र जर्वना भेदभार्व सबैलाई कानूनको समान संरक्षणको हक प्राप्त हुनेछ ।10 सबैलाई 

संजर्विान र्वा कानूनद्वारा प्रदत्त मौजलक हकको उल्ल््घन जर्वरुद्ध सक्षम राजररय अदालतबाट प्रभार्वकारी उपचार पाउने हक  

हुनेछ ।11 प्रत्येक व्यजिलाई उसको अजिकार र दाजयत्र्व जनिायरण र्नय र्वा र्ौिदारी अजभयोर् लारे्को अर्वस्ट्थामा एक स्ट्र्वतन्ि र 

जनरपक्ष अदालतबाट स्ट्र्वच्छ र सार्वयिजनक सनुरु्वाइ र्ररने पूणय र समान अजिकार हुनेछ ।12 

कसैलाई लारे्को र्ौिदारी अजभयोर्को सन्दभयमा र्वा अजिकार र्वा दाजयत्र्वको जनिायरण र्दायका अर्वस्ट्थामा स्ट्र्वच्छ र 

सक्षम अदालत र्वा जनकायबाट सनुरु्वाइ र्ने अजिकार नार्ररक तथा रािनीजतक अजिकार सम्बन्िी अन्तरायजररय प्रजतज्ञापि, 

१९६६ को िारा १४ ले सनुजुित र्रेको छ । तर यस प्रजतज्ञापिले अनुजचत जढलाइजर्वना न्याय पाउने, कानूनी प्रजतजनजित्र्व 

सनुजुित र्नुयपने तथा अदालती कारबाहीको भाषा नबझु्नेका लाजर् अनरु्वादकको अजिकार हुने िस्ट्ता हक भने र्ौिदारी अजभयोर् 

लारे्को व्यजिलाई माि हुने व्यर्वस्ट्था र्रेको छ ।  

यरुोपेली मानर्वअजिकार महासजन्ि, १९५० ले पजन र्ौिदारी अजभयोर्को सन्दभयमा र्वा देर्वानी अजिकार र दाजयत्र्व 

जनिायरण र्ने सम्बन्िमा स्ट्र्वतन्ि र जनरपक्ष जरबनुलर्वाट मनाजसर्व समयजभि स्ट्र्वच्छ र सार्वयिजनक सनुरु्वाइ र्नय पाउने व्यजिको 

अजिकार हुने उल्लेख र्रेको छ । साथै, र्ौिदारी कसूरको अजभयोर् लारे्को व्यजिलाई भने अदालती भाषा नबझु्ने भएमा 

अनरु्वादकको हक तथा राज्यले कानूनी सहायता उपलव्ि र्राउने कुराको पजन सजुनजितता र्रेको पाइन्छ ।  

शजिको दरुुपयोर् र अपरािबाट पीजडतहरुको न्यायसम्बन्िी आिारभूत जसद्धान्तसम्बन्िी घोषणापत्र,१९८५ मा 

न्यायमा पहुिँचका सम्बन्िमा खास र्री पीजडतका देहायका अजिकारहरु उल्लखे छन् ।  

• बेहोनुय  परेको क्षजतको जछटो पनुः स्ट्थापनामा लाजर् कानूनद्वारा स्ट्थाजपत न्याजयक संयन्िसम्मको पहुिँच, 

• अजिकारबारेमा िानकारी पाउने तथा औपचाररक जनकायबाट जछटो छररतो, स्ट्र्वच्छ, कम खजचयलो र पहुिँचयोग्य उपचार 

प्राप्त र्ने, 

• उनीहरुको भूजमका, न्याजयक प्रजियामा भएको प्रर्जत र मदु्दामा भएको रै्सलाबारेको िानकारी पाउने, 

• न्याजयक प्रजियाका िममा उपयिु सहयोर् पाउने, 

• उनीहरुका असजुर्विा काम र्ने, र्ोपनीयता कायम राख्ने र उनीहरु स्ट्र्वय,ं पररर्वार र साक्षीहरुलाई उपयिु सरुक्षा पाउने,  

• मदु्दा र्छययौट र्नय र अदालतका आदेश कायायन्र्वयन र्नय अनार्वश्यक जढलाइ नहुने ।  

 

नेपालको संजर्विानमा मौजलक हकको रूपमा नार्ररक तथा रािनीजतक अजिकारको साथसाथै आजथयक, सामाजिक 

सांस्ट्कृजतक हकहरुसमेत रहेका छन् । िसमा समानताको हक, न्यायसम्बन्िी हक, अपराि पीजडतको हक, छुर्वाछूूत तथा 

भेदभार्व जर्वरुद्धको हक, र्ोपनीयताको हक, सूचनाको हक, शोषण जर्वरुद्धको हक, भाषा तथा संस्ट्कृजतको हक, मजहलाको हक, 

 
10  Art. 7, UDHR, 1948 
11  Art. 8, UDHR 1948 
12  Art. 10, UDHR 1948 
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बालबाजलकाको हक, दजलतको हक, ज्येष्ठ नार्ररकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सरुक्षालर्ायतका मौजलक हकको 

व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ ।  

संजर्विानमा राज्यका जनदेशक जसद्धान्तहरू तथा राज्यका नीजतहरू उल्लेख र्ररएका छन् । सामाखजक न्याय र 

समावेशीकरण सम्बन्धी राज्यको नीखत र न्याय तथा दण्ि व्यवस्था सम्बन्धी राज्यको नीखतमा लखक्षत बगाको न्यायमा 

पह ुँचसुँग सम्बखन्धत खवषयहरु रहकेा छन् ।  

न्यायमा पहुिँच अजभर्वजृद्ध न्यायपाजलकाको सर्वयकाजलन प्राथजमकताको के्षि हो । यद्यजप अदालतले न्यायमा पहुिँचको समग्र 

पक्षलाई सम्बोिन र्नय सम्भर्व हुिँदैन । मलुकुको आजथयक, सामाजिक, शैजक्षक जर्वकासको स्ट्तर र भौर्ोजलक अर्वस्ट्थाका कारण 

न्यायको पहुिँचमा पने अर्वरोिको सम्बोिन राज्यका अन्य जिम्मेर्वार जनकायबाटै र्ररनपुछय  । अदालत प्रर्वेश र्रेका सेर्वाग्राहीका 

हकमा भने अदालतले नै काम र्नुयपने हुन्छ ।  

न्यायपाजलकाको चौथो रणनीजतक योिना (२०७६/७७-२०८१/८२) मा मखु्यत: न्यायको सहि पहुिँचमा रहेका 

अर्वरोिको पजहचान र्री सिुार र्ने नीजत जलइएको छ । स्ट्र्वैजच्छक (प्रोबोनो) कानूनी सहायता र र्वैतजनक कानून व्यर्वसायीको 

सेर्वाको जर्वस्ट्तार र सदुृढीकरणलाई पजन समार्वेश र्ररएको छ । हरेक अदालतमा सेर्वाग्राही परामशय तथा सहायता कक्ष सदुृढ 

बनाउन,े न्याजयक प्रजियासम्बन्िी सूचना सेर्वा सहिै उपलब्ि र्राउने िस्ट्ता काययिमलाई पजन प्राथजमकता जदइएको छ ।  

संजर्विान र अपराि संजहताले र्रेको पररर्वजतयत व्यर्वस्ट्थाको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयनका लाजर् अदालतमा पीजडतमैिी 

कक्षको व्यर्वस्ट्थापन, पीजडतका लाजर् प्राथजमक स्ट्र्वास्ट्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामशय र सरुक्षाको व्यर्वस्ट्था, अन्तररम राहत 

र क्षजतपूजतयको उपलब्िता, पीजडतलाई मदु्दाको कारबाही र आदेशको िानकारी िस्ट्ता काययिम यो योिनामा समार्वेश छन्  ।  

मलुकुमा सशुासन कायम र्नयका लाजर् त्यस्ट्तो काययसम्पादन र्न ेपदाजिकारीले संजर्विान तथा अन्य प्रचजलत कानूनमा 

व्यर्वस्ट्था भएका कुराहरुको अजतररि देहायका आिारमा कायय सम्पादन र्नुयपने व्यर्वस्ट्था सशुासन (व्यर्वस्ट्थापन तथा सञ्चालन) 

ऐन, २०६४ मा रहेको छ ।  

(क) रारर र िनताको र्वहृत्तर जहत,  

(ख) समन्याय र समार्वेशीकरण, 

(र्) कानूनको शासन, 

(घ) मानर्वअजिकारको प्रत्याभूजत,  

(्) पारदजशयता,र्वस्ट्तुजनष्ठता,िर्वार्देजहता तथा इमान्दाररता, 

(च) आजथयक अनशुासन एर्वं भ्रिाचारमिु, चसु्ट्त र िनमखुी प्रशासन, 

(छ) प्रशासन संयन्िको तटस्ट्थता तथा जनरपक्षता, 

(ि) प्रशासजनक संयन्िमा र जनणययमा सर्वयसािारणको पहुिँच, 

(झ) जर्वकेन्द्रीकरण तथा अजिकार जनके्षपण, 

(ञ) िनसहभाजर्ता तथा स्ट्थानीय स्रोतको अजिकतम उपयोर् ।  

 

प्रत्येक सरकारी कायायलयल ेसबैले देख्ने ठाउिँमा अन्य कुराको अजतररि देहायका कुराहरु उल्लखे र्री नार्ररक बडापि 

राख्न ुपन ेव्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ ।  

(क) सम्बजन्ित कायायलयले जदने सेर्वा र त्यसको प्रकृजत, 

(ख) सेर्वाग्राहीले सेर्वा प्राप्त र्नय पूरा र्नुयपने काययजर्वजि, 
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(र्) सेर्वा प्रदान र्नय लाग्ने समयार्वजि, 

(घ) सेर्वा प्रदान र्ने पदाजिकारी र जनिको काययकक्षको जर्वर्वरण, 

(्) सेर्वा प्राप्त र्नय कुनै दस्ट्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको जर्वर्वरण, 

(च) तोजकए बमोजिमका अन्य कुराहरु ।  

 

सशुासन ऐन बमोजिम कुनैपजन पदाजिकारीले आफ्नो जिम्मेर्वारी जनर्वायह र्रेको र्वा नर्रेको, जनणयय र्दाय अपनाउन ुपने 

प्रजिया अपनाएको र्वा नअपनाएको, जनणयय र्दाय आिार र कारण खलुाए र्वा नखलुाएको, काममा पारदजशयता भए र्वा नभएको, 

पदीय आचरणको पालना र्रे र्वा नर्रेको िस्ट्ता जर्वषयहरु न्यायमा पहुिँचका दृजिले महत्र्वपूणय माजनन्छन् ।  

 

३.२  न्यायमा पह ुँचका लखक्षत बगाहरु सम्बन्धी राखरिय तथा अन्तरााखरिय कानूनी व्यवस्थाहरु 

३.२.१ मखहलाका सम्बन्धमा 

मजहलाजबरुद्धका सबै प्रकारका भेदभार्व उन्मूलन र्नेसम्बन्िी महासजन्ि, १९७९ का िैरै प्रार्विानहरु न्यायमा पहुिँचका 

बारेमा सान्दजभयक देजखन्छन् । तर सहि न्याजयक उपचार प्रदान र्ने सन्दभयमा राज्यले पूरा र्नुयपने जनम्न जिम्मेर्वारीहरु र्वढी 

सान्दजभयक मान्न सजकन्छ ।  

माजहला जर्वरुद्धको भेदभार्व जनषेि र्ने कानूनी र अन्य उपायहरु एर्वं उपयिु भएको अर्वस्ट्थामा दण्ड सिायको 

व्यर्वस्ट्थासमेत अर्वलम्बन र्ने । धारा २ )ि(  

परुुषसरह समान आिारमा मजहलाका अजिकारहरुको कानूनी संरक्षणको व्यर्वस्ट्था र्ने तथा सक्षम राजररय 

न्यायाजिकरण र अन्य सार्वयिजनक जनकायमार्य त भेदभार्वको कुनै पजन काययजर्वरुद्ध मजहलाको प्रभार्वकारी संरक्षण 

सजुनजित र्ने । धारा २ )ग(  

मजहलाजबरुद्ध भेदभार्व र्ने खालका कानून, जनयम, परम्परा तथा अभ्यासहरु पररर्वतयन र्वा खारेि र्नय कानून 

जनमायणलर्ायतका उपयिु तररका अर्वलम्र्वन र्ने । धारा २(च) 

पक्ष राररहरुले मजहलालाई देर्वानी जर्वषयहरुमा परुुषसरहको कानूनी क्षमता प्रदान र्री सो क्षमताको उपयोर् र्नय समान 

अर्वसर प्रदान र्नेछन् । उजनहरुले खास र्री मजहलालाई करार र्नय र सम्पजत्तको सञ्चालन र्नय पाउने समान अजिकार 

प्रदान र्नुयका साथै अदालत तथा न्यायाजिकरणका काययजर्वजिहरुका सबै तहहरुमा मजहलालाई समानरुपले व्यर्वहार 

र्ने िँछन् । धारा १५ )२(  

 

मजहलाजर्वरुद्धका सबै प्रकारका भेदभार्व उन्मलुन र्नेसम्बन्िी महासजन्ि, १९७९ को प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन र्नय 

मजहलाजर्वरुद्ध भेदभार्व उन्मूलन र्ने सजमजतले जर्वजभन्न जसर्ररसहरु िारी र्ने र्रेको छ । उि सजमजतको ६१ औ ंबैठकले िलुाई 

२३, २०१५ मा िारी र्रेको जसर्ाररस नं ३३ बढी महत्र्वपूणय छ । स्ट्र्वतन्ि, जनरपक्ष न्याय प्रणालीको अभार्व, लै््जर्क रुजढर्वादी, 

मजहलाजर्वरुद्ध हुने भेदभार्व, जल््र्मा आिाररत जहंसा, जनरक्षरता, सशस्त्र द्वन्द्व र आन्तररक जर्वस्ट्थापन िस्ट्ता जर्वजर्वि कारणल े

मजहलाको न्यायमा पहुिँचमा अर्वरोि पगु्न सकने देजखिँदा सजमजतले सो अजिकारको सुजनजितताका लाजर् सबै मजहलाको न्याजयक 

संरचनाहरुमा भौजतक, आजथयक, सामाजिक, सांस्ट्कृजतक रुपले पहुिँच परु् याउनका लाजर् र्नुयपने काययहरुको सझुार्व पेस र्रेको छ ।  

यसका लाजर् पक्ष राररहरुले देहायका काययहरु र्नुयपने औ िँल्याएको छ ।  

(क) न्याजयक परीक्षणको सजुनजितता 
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(ख) सहि उपलब्िता 

(र्) न्यायप्रणालीसम्मको पहुिँच 

(घ) र्णुस्ट्तरीय न्याय प्रणाली 

(्) न्याजयक उपचारको व्यर्वस्ट्था 

(च) उत्तरदायी न्याय प्रणाली 

 

मानव बेचखबिन तथा ओसारपसार (खनयन्त्रण) ऐन, २०६४ 

मानब बेचजबखन तथा ओसारपसारको कसूरबाट पीजडतलाई कानूनी सहायता, मदु्दाको  कारबाहीमा दोभाषे तथा 

अनरु्वादक आजदको सजुबिाको खचय सरकारले बेहोने व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । त्यस्ट्त,ै कसूरदारको न्यून आजथयक हैजसयत भएको 

कारण पीजडतले क्षजतपूजतय  नपाउने अर्वस्ट्था भएमा सो क्षजतपूजतय रकम पनुस्ट्थायपना कोषर्वाट बेहोने आदेश अदालतले र्नयसकने 

व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । यससम्बन्िी अपरािका मदु्दाका साक्षीलाई बकपि र्नय अदालत आउिँदा िािँदाको दैजनक भ्रमण खचय सरकारी 

र्वजकल कायायलयबाट जदईने प्रार्विान र्ररएको छ । पीजडतल ेकानून व्यर्वसायी राख्न सकने, पीजडत असमथय भएमा सरकारले 

सोको खचय बेहोनेसमेत व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ ।  

 

घरलेु खहसंा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६  

ऐनमा घरेल ु जहंसासम्बन्िी कसूर सरकार र्वादी हुनसकने व्यर्वस्ट्था पजन र्ररएको छ । यस ऐनमा पीजडतलाई उपचार 

र्राउिँदा लारे्को खचय पीडकले बेहोनुय  पने, पीडकले तत्काल बेहोनय नसकने भएमा सम्बजन्ित मजहला तथा बालबाजलका कायायलयले 

उपलव्ि र्राएर पीडकसिँर् असलु र्ने व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ ।  

ऐनमा अदालतबाट अन्तररम संरक्षणात्मक आदेश र्नय सजकने, पीजडतले कानून व्यार्वसायी राख्न सकने, पीजडतको 

अनरुोिमा उिरुीको कारबाही र सनुरु्वाई बन्द इिलाशबाट र्नुयपने, संजक्षप्त काययजर्वजि अपनाइने, शारीररक तथा मानजसक रूपमा 

अशि भएको कारण उपचार र्राउन ुपने भएमा पजछ पीडकबाट भराउने र्री सेर्वा केन्द्र र्वा मजहला तथा बालबाजलका कायायलयबाट 

सो उपचार रकम उपलव्ि र्राउने, उपचार तथा मनाजसर्व क्षजतपूजतय रकम पीजडतबाट भराईजदने, पीजडतको लाजर् सेर्वा केन्द्रको 

स्ट्थापना र्नय तथा सोको व्यर्वस्ट्थापन र सञ्चालनको लाजर् जतनर्वटै तहको सरकारले सेर्वा कोष स्ट्थापना र्नय सजकन ेव्यर्वस्ट्थाहरु 

र्ररएको छ । साथ,ै सार्वयिजनक िर्वार्देजहताको पदमा रहेको व्यजिले आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ  नार्ररक, अपांर्ता भएको व्यजि, 

नाबालक र्वा र्भयर्वजत मजहला जबरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर र्रेमा थप दश प्रजतशत सिाय हुने व्यर्वस्ट्था पजन ऐनमा र्ररएको 

छ । घरेल ुजहंसाबाट पीजडत व्यजिलाई जनिले अनरुोि र्रेमा जिल्ला कानूनी सहायता सजमजतमार्य त जनःशलु्क कानूनी सहायता 

उपलव्ि र्राउने प्रर्वन्ि र्ररएको छ । ऐनको उदे्दश्य कायायन्र्वयन र्नयको लाजर् नेपाल सरकारले घरेल ु जहंसा (कसूर र सिाय) 

जनयमार्वली, २०६७ बनाई िारी र्रेको छ । मजहला, बालबाजलका तथा ज्येष्ठ  नार्ररक मन्िालयको सजचर्वको अध्यक्षतामा सेर्वा 

कोष सञ्चालक सजमजतको व्यर्वस्ट्था सो जनयमार्वलीमा र्ररएको छ ।  
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कायास्थलमा ह ने यौनजन्य दुव्यावहार (खनवारण) ऐन, २०७१ 

कसैले आफ्नो पद, शजि र्वा अजिकारको दरुूपयोर् र्री कुनै जकजसमको दबाब, प्रभार्व र्वा प्रलोभनमा पारी र्वा हतोत्साजहत 

र्री कुनै कमयचारी र्वा सेर्वाग्राहीलाई काययस्ट्थलमा कुनै कायय र्रे र्वा र्राएमा यौनिन्य दवु्ययर्वहार र्रेको माजनने व्यर्वस्ट्था यस ऐनल े

र्रेको पाइन्छ ।  

व्यर्वस्ट्थापकले काययस्ट्थलमा यौनिन्य दवु्ययर्वहार हुन नजदने कायय र्नुयपने, यौनिन्य दवु्ययर्वहार र्रेमा सोबाट पीजडत र्वा 

जनिका तर्य बाट िोसकैुले त्यस्ट्तो व्यजिउपर व्यर्वस्ट्थापक समक्ष १५ जदनजभि जलजखत र्वा मौजखक रूपमा र्नुासो र्ने, 

व्यर्वस्ट्थापकले दरु्वै पक्ष मन्िरु भएमा मेलजमलाप र्राउन, पीजडतसिँर् मार्ी मर्ाउन, आरोजपत व्यजिलाई त्यस्ट्तो काम पनु: नर्नय 

सचेत र्राउन, मनाजसब क्षजतपूजतय र्राउन, जर्वभार्ीय कारबाही र्नय सकने अजिकार प्रदान र्ररएको पाइन्छ । दफा ७ मा ९० 

जदनजभि उिरुी सनु्ने अजिकारीसमक्ष उिरुी जदन सकने व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । दफा ९ मा उिरुीकतायको संरक्षणको व्यर्वस्ट्था 

र्ररएको छ । उिरुीको कारणल ेकमयचारीलाई सेर्वाबाट हटाउन, जर्वभार्ीय कारबाही र्नय, सरूर्वा बढुर्वामा असर पानय नसकन े

व्यर्वस्ट्था रहेको छ ।  

 

बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२  

नेपाली समािमा व्याप्त व्यजिलाई बोकसी र्वा बोकसाको आरोप लर्ाउने, आरोजपत व्यजिलाई िुर अमानर्वीय र्वा 

अपमानिनक व्यर्वहार र्ने र्वा यातना जदने िस्ट्तो अमानर्वीय काययलाई कुरीजत तथा अन्िजर्वश्वास ठहर र्रेको माि होइन 

कानूनद्वारा दण्डनीय समेत बनाईएको छ ।  

कुनै ठाउिँमा बोकसीको आरोप सम्बन्िी कसूर भइरहेको थाहा पाउने िनुसकैु व्यजिले सो कुराको जलजखत िाहेरी 

दरखास्ट्त र्वा मौजखक सूचना नजिकको प्रहरी कायायलयमा जदन ुपदयछ । यस्ट्तो कसूर र्रेको जमजतले ९० जदनजभि उिूर जदन ुपछय  । 

अदालतमा यस ऐन अन्तर्यतको कसूर सम्बन्िी मदु्दाको कारबाही तथा सनुरु्वाई बन्द इिलासमा र्ररने व्यर्वस्ट्था छ ।  

छाउपडी प्रथाको अन्त्यको लाजर् जमजत २०६२ । १ । १९ मा सर्वोच्च अदालतले महत्र्वपूणय रै्सला र्रेको छ । सर्वोच्च 

अदालतको आदेशअनसुार नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मलुन जनदेजशका, २०६४ िारी र्रेको अर्वस्ट्था रहेको छ ।  

 

वैयखक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

प्रत्येक व्यजिको िीउ,आर्वास,सम्पजत्त, जलखत,चररि िस्ट्ता कुराहरुको र्ोपनीयता अजतिमण हुन नजदइ संरक्षण र 

सरुजक्षत राख्न ुपने यस ऐनको उदे्दश्य रहेको देजखन्छ । यस्ट्तो र्ोपनीयता सार्वयिजनक जनकाय, सार्वयिजनक पद िारण र्रेको व्यजि 

र स््र्जठत संस्ट्था िस्ट्ता जनकायले राख्ने कतयव्य तोजकजदएको पाइन्छ । यो ऐन आउनभुन्दा अर्ाजड नै खनवेदक मखहला, कानून 

र खवकास मञ्चका तफा बाट अखततयार प्राप्त साथै आफ्नो तफा बाट समेत अखधवक्ता सपना प्रधान मल्ल खवरुद्ध नेपाल 

सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मखन्त्रपररषदको कायाालय समेत  भएको13 मदु्दामा  जर्वशेष प्रकृजतका मदु्दाहरुको कारबाहीमा पक्षको 

र्ोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्िी काययजर्वजि जनदेजशका,२०६४ िारी भै कायायन्र्वयनमा आए तापजन अनसुन्िानको चरणबाटूै 

पीजडतको पररचय तथा जर्वर्वरण र्ोप्य राख्न ुपनेमा जिल्ला हुदै सर्वोच्च अदालतबाट रै्सला हुिँदासम्म पनुरार्वेदक प्रजदप भट्टराई 

जर्व.नेपाल सरकार भएको  िबियस्ट्ती करणी मदु्दामा14  समेत यो जनदेजशकाबमोजिम र्ोपनीयता कायम भएको पाइदैन ।  

 
13  ने.का.प. २०६४ अ््क ९ जनणयय नं. ७८८० 
14  नेकाप २०७६,अं ६, जन.नं. १०२८० 
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सुरखक्षत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य अखधकार ऐन,२०७५  

मजहलाको सरुजक्षत मातृत्र्व तथा प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य सम्बन्िी हकको सम्मान, संरक्षण र पररपजुतय र्नयको लाजर् मातृत्र्व तथा 

प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वालाई सरुजक्षत, र्णुस्ट्तरीय सर्वयसलुभ तथा पहुिँच योग्य बनाउने उदे्दश्य यस ऐनले जलएको पाइन्छ । उि 

उदे्दश्य कायायन्र्वयन र्नयको लाजर् आकजस्ट्मक प्रसूजत सेर्वा, आिारभूत आकजस्ट्मक प्रसूजत सेर्वा, र्भयपतन सेर्वा, र्भयर्वती सेर्वा, 

नर्विात जशशकुो अत्यार्वश्यकीय सेर्वा, नर्विात जशशकुो आकजस्ट्मक सेर्वा, पररर्वार जनयोिन योिना, प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य, प्रिनन 

स्ट्र्वास्ट्थ्य अजिकार ,बहृत आकजस्ट्मक प्रसूजत सेर्वा, सरुजक्षत मातृत्र्व सेर्वा िस्ट्ता काययिम संचालन र्नय खोिेको देजखन्छ ।  

 

मखहला सम्बन्धी न्याखयक दृखिकोण 

संगीता मगर भन्ने िि्गमाया पुलामीसमेत खव. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मखन्त्रपररषद्को कायाालयसमेत15 

एजसड आिमणका अपरािमा हुने अनसुन्िान लर्ायतका सम्पूणय प्रजियामा एकरुपता कायम र्री कानूनको प्रभार्वकारी 

कायायन्र्वयनका लाजर् घरेल ुसम्बन्ि बाहेकका अन्य व्यजिबाट भएको एजसड आिमणको अपरािीलाई पजन सरकारी मदु्दासम्बन्िी 

ऐनको अनसूुची-१ अन्तर्यत राखी पाउिँ भन्ने मार् दार्वी रहेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट जनम्न जनदेशनात्मक आदेश िारी भएको 

पाईन्छ ।  

१. मलुकुी ऐन, कुटजपटको महलको १४क नं. मा भएको व्यर्वस्ट्था माजनसको जिउ ज्यानको सरुक्षासिँर् िोजडएको र्म्भीर 

र्ौिदारी अपरािजभि पने जर्वषय भएको तर त्यस्ट्तो र्म्भीर अपरािलाई सरकारी मदु्दासम्बन्िी ऐन, २०४९ को 

अनसूुची-१ मा समार्वेश र्ररएको नपाइिँदा उि अपरािलाई समेत सरकारी मदु्दासम्बन्िी ऐनको अनुसूची-१ मा समावेश 

गने ।  

२. अपरािबाट पीजडतले समयमा उपचार प्राप्त नर्दाय र उपचार र्राउने खचयको व्यर्वस्ट्था र्नय नसकदा पजछ प्राप्त र्ने घा 

खचय र क्षजतपूजतयले पीजडतको तत्कालको पीडालाई पररपूरण र्नय नसकने हुिँदा मदु्दा दताय र्दायका अर्वस्ट्थामा पीखितले घा 

िचा प्राप्त गने गरी कानूनमा व्यवस्था गने ।  

३.  जसिै पीजडतले घा खचयको रकम पीडकबाट प्राप्त र्ने, पीडकबाट तत्काल उपलब्ि र्राउन नसकने अर्वस्ट्था भएमा राज्य 

पक्षबाट उपलब्ि र्राउने र पजछ कसूर ठहर भएपजछ पीिकबाट जररवानासरह खलन पाउने गरी कानूनमा पररमाजान 

गने ।  

४.  तेिाब, पेरोल तथा मट्टीतेल छकेर र्ने अपराि माजनसको Right to lifeसिँर् सम्बजन्ित हुन्छ । तेिाब र्वा पेरोल तथा 

मट्टीतेल छजकय ई र्ररने अपरािबाट माजनस बािँच्न सके पजन माजनसको शरीर नै कुरूप हुने, िीउमा र्म्भीर िखम भई 

आिीर्वन त्यसको पीडा र उपचार र्राउन ुपने अर्वस्ट्थाको जसियना हुन सकने, जिउमा परेु्को क्षजतको कारण पीजडतले 

आफ्नो इच्छा चाहना मारेर बस्ट्न ुपने अर्वस्ट्थाको जसियना हुने, आफ्नो िीर्वनदेजख नै जनरास हुने अर्वस्ट्था पजन रहने हुिँदा 

यस्ट्ता अपरािबाट पीजडत हुन परेु्का पीजडतहरूको सम्मानपूर्वयक िीर्वनयापन र्ने र्वातार्वरणको सजुनजितता र्नय उजचत 

ताजलमहरू प्रदान र्री पीजडतहरूमा अन्तरजनजहत क्षमताको उपयोर् र्ने अर्वसर जसियना र्ने, जीवनप्रखत उत्साह र 

उत्प्रेरणा जगाउने िालका मनोवैज्ञाखनक सामाखजक परामशा र सामाखजक सुरक्षा प्रदान गना नेपाल सरकारका 

सम्बखन्धत मन्त्रालयबाट कायायोजना बनाई लागू गने ।  

 
15  ने का प २०७६ अ्क ३ जन नं १०२१२ 
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५.  सरु्म ठाउिँ तथा सहरमा घट्ने एजसड, पेरोल तथा मट्टीतेल छजकय ई र्वा खन्याई आर्ो लर्ाउने काययबाट पीजडत व्यजिले 

समयमा उजचत उपचार प्राप्त र्नय नसकेमा पीजडतको शरीरमा बढी पीडा भई पीजडतको मतृ्यसुमेत हुन सकने भएको हुिँदा 

नेपालका सरकारी तथा जनिी अस्ट्पतालहरूमा तत्काल अजनर्वायय रूपमा बनय यजुनट स्ट्थापना र्री जनःशलु्क उपचारको 

व्यर्वस्ट्था जमलाउने र सम्भर्व भएसम्म ग्रामीण भेर्का स्ट्र्वास्ट्थ्य चौकीहरूमा पजन यस्ट्तो सेर्वा जर्वस्ट्तार र्नय नेपाल 

सरकारका सम्बजन्ित जनकायहरूले प्रबन्ि र्ने भनी आदेश िारी भएको देजखन्छ ।  

 

एखसि आिमण तथा मरितेल आिमणबाट पीखित भएकाहरू रहकेो प्रस्तुत ररटमा सवोच्च अदालतले यस्तो प्रकारको 

अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ मा रातन आदेश खदएकोमा हाल तेजाव लगायतको आिमणको 

कसूरलाई मुलुकी फौजदारी कायाखवखध संखहताले अनुसूची-१ मा रािी अदालतबाट भएको खनदेशनात्मक आदेशबमोखजम 

कानूनमा सुधार भएको पाईन्छ ।  

 

३.२.२  बालबाखलकाका सम्बन्धमा 

बालअजिकार सम्बन्िी महासजन्ि, १९८९ ले प्रत्यके बालबाजलकाले जबना कुनै भेदभार्व नार्ररक, रािनीजतक, आजथयक, 

सामाजिक तथा सांस्ट्कृजतक अजिकार पाउनपुने र ती सबै अजिकार अजर्वभाज्य रहनपुने कुरालाई स्ट्थाजपत र्रेको छ । १८ 

र्वषयमजुनका व्यजिलाई बालबाजलकाको रुपमा स्ट्र्वीकार र्री उनीहरुको अजिकारको संरक्षण र सम्बद्धयन र्ने दाजयत्र्व राज्यको हो 

भन्ने कुरा स्ट्पि रुपमा उल्लेख र्ररएको छ । बालबाजलकाको सुरक्षा, संरक्षण, जर्वकास र सहभाजर्ताको अजिकारको प्रत्याभूजत 

पजन यो महासजन्िले र्रेको छ ।  

सार्वयिजनक र्वा जनिी समाि कल्याणकारी संस्ट्थाहरु, अदालतहरु, प्रशासजनक अजिकारीहरु र्वा जर्विाजयकी जनकायहरु 

िो सकैुबाट र्ररने बालबाजलकासिँर् सम्बजन्ित सबै काययहरुमा बालबाजलकाको सबोत्तम जहत प्राथजमक जर्वचारको कुरा हुने । (धारा 

३.१) 

पक्ष राररले प्रस्ट्तुत महासजन्िमा स्ट्र्वीकार र्ररएका अजिकारहरुको कायायन्र्वयनका लाजर् सबै समजुचत कानूनी, 

प्रशासजनक र अन्य उपायहरु अपनाउनेछन् । आजथयक, सामाजिक र सािँस्ट्कृजतक अजिकारहरुको सम्बन्िमा पक्ष राररहरुले आ-

आफ्ना उपलव्ि स्रोतहरुले भ्याएको अजिकतम हदसम्म र र्वयश्क भएको अर्वस्ट्थामा अन्तरायजररय सहयोर्को संरचनाजभि यस्ट्ता 

उपायहरु अपनाउन े। (धारा ४) 

कुनै पजन बालबाजलकालाई र्ौिदारी कानूनको उल्लंघन र्रकेो आरोप लारे्को र्वा अजभयुि बनाईएको छ भन े

बालबाजलकाको तर्य र्वाट कानून व्यर्वसायी राख्न तथा अन्य सहयोर् उपलव्ि र्राउने काममा सरकारल ेसहयोर् र्नुयपने । दोषी 

प्रमाजणत नभएसम्म जनदोष नै मानेर व्यर्वहार र्नुयपने । मदु्दाको बहस र रै्सला र्दाय पजन उनीहरुले बझु्ने भाषामा र्नुयपने । (धारा 

४०) 

बालबाजलकामध्ये पजन केही जर्वशेष समूहका बालबाजलका िस्ट्तै अपा््र्, शरणाथी, अल्पसंख्यक िनिाजत, उपेक्षा, 

हेला, यातना तथा लडाईकंा जशकार भएका तथा पररर्वारजबजहन र्वा कजठन पररजस्ट्थजतमा बािँचेका बालबाजलकालाई जर्वषेश स्ट्याहार 

प्रदान र्ने र्री व्यर्वस्ट्था र्नुयपने दाजयत्र्व सरकारको हुनपुने । बालबाजलकाहरुलाई श्रमशोषण, यौनशोषण तथा देहव्यापार, 

ओसापोसार तथा अपहरण, पररर्वारजभि हुने हेला र जतरस्ट्कार, लारू्पदाथयको ओसारपोसार, रै्रकानूनी बन्दन, यातना दवु्ययर्वहार, 
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मतृ्यदण्ड तथा आिीर्वन कारार्वास, पररर्वारबाट अनपुयुयि ढ््र्ले छुट्याउने, पर स्ट्र्वास्ट्थ्यमा प्रजतकूल असर पने खालका 

परम्परार्त जर्वजिहरुिस्ट्ता जर्वजभन्न प्रकारका िोजखमबाट संरक्षण र्नेर्री कानूनी व्यर्वस्ट्था र्नुयपने ।  

बाल अजिकार सम्बन्िी महासजन्िको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयनको लाजर् committee on the right of child को ४४ 

औ ंसभाले २५ अजप्रल २००७ मा general Comment no. 10, Children's Rights in juvenile justice16 पाररत र्री 

सदस्ट्य राररहरुलाईबालन्याय सम्बन्िी बृहत नीजत (Comprehensive juvenile policy) तिुयमा र्री कायायन्र्वयनमा ल्याउन 

िोड जदएकोछ ।  

संयिु राररसंघ महासभार्वाट प्रस्ट्तार्व ४५/११३ र्वाट जडसेम्बर १९९० मा ग्रहण र्ररएको स्ट्र्वतन्ितार्वाट र्वजञ्चत 

बालबाजलकाहरुको संरक्षण सम्बन्िी जनयमहरु (UN Rules for the protection of juveniles Deprived of their 

liberty)17 ले यो जनयमको मौजलक प्रयोिन, यसको प्रयोर्को के्षि र पररपालना, सनुरु्वाईका िममा रहेका बालबाजलकाका 

सम्बन्िमा र्नुयपने व्यर्वहार, बालबाजलकाले प्राप्त र्ने सजुर्विा व्यर्वस्ट्थापनका कुराहरु तथा बालन्यायसंर् सम्बजन्ित कमयचारीका 

योग्यता, कतयव्य र आचरणका सम्बन्िमा जर्वस्ट्तृत जनयमहरुको व्यर्वस्ट्था र्रेको छ ।  

संयिु राररसंघको सािारण सभाले प्रस्ट्तार्व नं ४०/३३, जमजत २९ नोभेम्र्वर १९८५ मा पाररत बालन्याय प्रशासनका 

न्यूनतम जनयमहरु बेइजि् (बेइजि् जनयमहरु) UN Standard minimum Rules for the administration of 

juvenile Justice18 जर्वजभन्न ६  भार् र  ३० जनयम जर्वभि छ । पजहलो भार् सामान्य सदु्धान्त अन्तर्यत मौजलक प्रयोिन, के्षि, 

बालबाजलकाका अजिकारहरु, र्ोपपजनयताको रक्षा, र्वचाउ प्रार्विानका बारेमा उल्लेख र्रेकोछ भने दोस्रो भार्मा कानूनको 

द्वन्दमा परेका बालबाजलकासंर् सम्बजन्ित घटनाको अनसुन्िान तथा अजभयोिन सम्बन्िी जनयम, िस अनन्तर्यत – 

बालबाजलकासंर् सम्पकय , जदशान्तर, प्रहरीको जर्वजशिीकरण, पपुयक्ष र्दाय थुनालाई जनषेि र्ने सम्बन्िी जनयमहरु उल्लेखछ । तेस्रो 

भार्मा सनुरु्वाई र कायायन्र्वयन सम्बन्िी जनयमहरु छन् िसमा न्याय जनरुपण तथा कायायन्र्वयनका जनदेशक जसद्धान्तहरु, 

कायायन्र्वयनका जर्वजभन्न र्वैकजल्पक तररकाहरु अपनाउने, थुनामा राख्ने संस्ट्थार्त उपायलाई जनरुत्साजहत र्ने, जढलाससु्ट्तीलाई 

जनषेि र्न,े तथ्या््कको र्ोपनीयता कायम र्नुयका साथै पेशार्त व्यर्वसाजयकता र ताजलमका जर्वषयमा जबस्ट्तृत व्यर्वस्ट्था र्ररएको 

छ ।  

 

फौजदारी न्याय प्रणालीमा बालबाखलकसम्बन्धी कायामुलक मागादशान,१९९७ 

र्ौिदारी न्याय प्रणालीमा बालबाजलकसम्बन्िी काययमलुक मार्यदशयन,१९९७ को दर्ा ४४19 मा न्यायपाजलका र अन्य 

अदालतका कमयचारीले बालबाजलका पीजडत हुने माजमला सम्हाल्ने जर्वषयको ताजलम पाउन ुपछय  भन्ने व्यर्वस्ट्था भएको पाइन्छ । 

बाल अदालतमा काययरत न्यायािीशले उि व्यर्वस्ट्थाबमोजिमको ताजलम एदाकदा पाउने र्रे पजन अन्य कमयचारीले उि व्यर्वस्ट्था 

बमोजिमको ताजलम प्राप्त र्नय सकेको पाइदैन । साक्षी बालबाजलकाको संरक्षणको व्यर्वस्ट्था र्रेको छ । सो व्यर्वस्ट्था प्रभार्वकारी हुन 

सजकरहेको छैन । अदालत कक्षको काययजर्वजि जनमायण र्री सोही बमोजिम बदल्न ुपने20 भन्ने रहेको छ । यस्ट्तो काययजर्वजि जनमायण 

भइ व्यर्वहारमा लार् ुभएको पाइदैन ।  

 
16  http://www.refworld.org/docid/4670fca12.html 
17  हेनुयहोस् http://youthjusticenc.org  
18  https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf,  
19

  र्ौिदारी न्याय प्रणालीमा बालबाजलकसम्बन्िी काययमुलक मार्यदशयन,१९९७ 
20  बाल अजिकार सम्बन्िी महासजन्ि १९८९ सामान्य जटप्पणी नं. १० को दर्ा ४६ 
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बालबाखलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबाखलका सम्बन्धी खनयमावली, २०५१  

बालबाजलकाको अजिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रर्वद्धयन, र बालबाजलकाको सर्वोत्तम जहत कायम र्नय 

बालबाजलकासम्बन्िी ऐनको जनमायण भएको देजखन्छ । बालबाजलकाका अजिकारको व्यर्वस्ट्था र्नुयका साथै खासर्री बालबाजलका 

प्रजतर्वादी भएका र्ौिदारी मदु्दाहरू सनुरु्वाई र्नय बाल  अदालत, बन्द इिलास, जदशान्तरलर्ायतका अर्विारणा तथा काययजर्वजिको 

प्रार्विानसजहत बालबाजलकाको उपचारात्मक हकलाई पजन अन्य व्यजिका त्यस्ट्ता हकभन्दा पथृक तरीकाले संरक्षण र्नय खोिेको 

पाईन्छ । १८ बषय भन्दा मजुनका व्यजिलाई यस ऐनले बालबाजलकाको पररभाषामा समेटेको पाइन्छ । कानूनको द्वन्दमा परेका 

बालबाजलकाहरूलाई उनीहरूको उमेरको अनपुातका आिारमा सिाय तोकेको पाइन्छ ।  

खटकाराम बस्यालको हकमा उदय शंकर मण्िल खव सुिेत भएको मुद्दामा 
21 बाल न्याय सञ् चालन र्दाय बन्द 

इिलासमा र्नय, बालबाजलकाको पजहचानको र्ोपनीयता कायम राख् न, सिाय जनिायरण तथा कायायन्र्वयन र्दाय र्राउिँदा 

बालबाजलकाको सर्वोत्तम जहतअनकूुल हुन ेर्री र्नय र्राउन र बाल अजिकारतर्य  पयायप् त संर्वेदनशीलता अपनाई बाल न्याय प्रजिया 

सञ् चालन र्नय सबै जिल्ला अदालतहरूलाई तत्काल लेखी पठाउन ुभनी आदेश भएको देजखन आउिँछ । यसबाट बालबाजलकाको 

सर्वोत्तम जहतको लाजर् छुट्टै बालन्याय प्रजिया संचालन हुने बाटो खलुेको छ । बालबाजलकाको सर्वोत्तम जहत र कल्याणका लाजर् 

जनिहरूले िररर्वानाबापत थुना र्वा कैदमा बस्ट्न नपने र्री उपयुि र्वैकजल्पक व्यर्वस्ट्था जमलाउन र्वाञ् छनीय देजखएकाले तदनसुार 

आर्वश्यक कानून जनमायण प्रजिया तत्काल अर्ाजड बढाउन नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय माजमला मन्िालयका 

नाउिँमा जनदेशनात्मक आदेश िारी र्ररएको अर्वस्ट्था रहेको छ ।  

 

बाल न्याय सम्पादन कायाखवखध खनयमावली २०७६ 

बालबाजलका रहने जनर्रानी कक्षमा देहायका न्यूनतम सजुर्विाको व्यर्वस्ट्था र्नुय  पने व्यर्वस्ट्था रहेको पाइन्छ ।  

(क) स्ट्र्वच्छ जपउने पानी तथा पोषणयिु खाना, 

(ख) बालबाजलकालाई बस्ट्न तथा सतु्नको लाजर् ओढ्ने ओ्याउने कपडा सजहतको उपयिु व्यर्वस्ट्था, 

(र्) बालबाजलकालाई बस्ट्न तथा सतु्नको लाजर् आर्वश्यक कुची, मेच र्वा पल्को सजुर्विा, 

(घ) कक्षमा पयायप्त हार्वा र प्रकाशको लाजर् उजचत व्यर्वस्ट्था, 

(्) शौचालय र सरसर्ाइको उजचत व्यर्वस्ट्था, 

(च) भौर्ोजलक अर्वस्ट्था र मौसम अनसुारको अन्य उपयिु व्यर्वस्ट्था, र 

(छ) सजमजतले जनिायरण र्रेको मापदण्ड बमोजिमको अन्य सजुर्विा ।  

 

बालबाजलकाको साथमा उमेर पुरे्का व्यजि समेत प्रजतर्वादी भएमाः कुनै कसूरको आरोप लाजर् अनसुन्िान भइरहेका 

बालबाजलकाको साथमा उि कसूरमा उमेरपरेु्का व्यजि समेत प्रजतर्वादी भएमा अजभयोिनकतायले बालबाजलकाको हकमा 

बालअदालतमा अजभयोर्पि दताय र्री उमेर परेु्का व्यजिको हकमा प्रचजलत कानूनबमोजिम त्यस्ट्तो मदु्दाको कारबाही, सनुरु्वाइ र 

जकनारा र्ने अजिकारके्षिरहेको अदालतमा अजभयोर्पि दताय र्नुय  पने व्यस्ट्था रहेकोछ । बाल अदालतले त्यस्ट्तो अजभयोर् 

 
21  ने. का. प २०७५ अ््क १ जन नं ९९३० , मुद्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरण 
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पिसमेतको एक एक प्रजत बालबाजलकाको बाब,ु आमा र्वा पररर्वारको सदस्ट्य र्वा संरक्षकलाई र उनीहरु नभए बालबाजलकाको 

कानून व्यर्वसायीलाई तुरुन्त उपलब्ि र्राउन ुपनेछ ।  

बाल अदालतको अजिकार के्षिको प्रयोर्, मदु्दाको सनुरु्वाइ तथा पनुस्र्थापकीय न्याय 

• बाल इिलासको अजिकार के्षिको प्रयोर् न्यायािीश, समािसेर्वी, बाल मनोजर्वज्ञ र्वा बाल जर्वशेषज्ञले सामूजहक 

रूपमा र्ने,मदु्दाको सनुरु्वाइ र्दाय इिलासकाबीच मतैकय नभएमा कानूनी प्रश्नमा न्यायािीशको जनणयय मान्य हुने र 

सिाय जनिायरण र्नुय  पने अर्वस्ट्था भएमा समािसेर्वी, बाल मनोजर्वज्ञ र्वा बाल जर्वशेषज्ञको राय समेतलाई जर्वचार र्नुय 

पने व्यर्वस्ट्था रहेको छ ।  

• बाल अदालतले कसूरिन्य काययको अजभयोर् लारे्को बालबाजलकाको सर्वोत्तम जहतको लाजर् जदशान्तर र्नय 

मनाजसब देखेमा मदु्दाको कारबाही िनुसकैु अर्वस्ट्थामा रहेको भएपजन ऐनको दर्ा २८ को अर्वस्ट्था जर्वचार र्री दर्ा 

२९ को कुनै प्रजिया अर्वलम्बन र्ने र्री अनसूुची–७ बमोजिमको ढािँचामा जदशान्तरको जनणयय र्नय सकने व्यर्वस्ट्था 

रहेकोछ । जदशान्तरको जनणयय उपर जचत्त नबझु्ने पक्षले उच्च अदालतमा पनुरार्वेदन र्नय सकन ेव्यर्वस्ट्था रहेको छ ।  

• कसूरिन्य काययको अजभयोर् लारे्को बालबाजलकाको मदु्दा सनुरु्वाइ र्दाय जनिको बाब,ु आमा, पररर्वारको सदस्ट्य, 

संरक्षक र्वा जनिको कानून व्यर्वसायी, सरकारी र्वजकल, मदु्दाको पीजडत पक्ष र जनिको कानून व्यर्वसायी तथा 

अदालतले अनमुजत जदएका व्यजिलाई माि प्रर्वेश अनमुजत जदइ बन्द इिलासमा सनुरु्वाइ र्ररनेछ । बालबाजलकालाई 

सोिपछु र्दाय कयामेरा पदाय (जस्ट्िन) मा देजखने व्यर्वस्ट्था र्नय सजकने, बालबाजलकाले संर्वाद र्नय सकन ेताजलम प्राप्त 

व्यजिलाई तोकी जनिसिँर् बाब,ु आमा, संरक्षक र्वा कानून व्यर्वसायी बस्ट्न सकनेछन् ।  

• मदु्दाको सनुरु्वाइको जसलजसलामा बालबाजलकालाई प्राप्त अजिकारको कायायन्र्वयन हुने र्री मदु्दाको सनुरु्वाइ र्नुय  पने, 

आरोजपत बालबाजलकालाई कसूरिन्य काययको प्रकृजत र प्राप्त साक्षी प्रमाणका सम्बन्िमा िानकारी जदन ु पने, 

बालबाजलकाले आर््नो कुरा राख्न चाहेमा सोका लाजर् मौका जदन ुपने, सनुरु्वाइमा उपजस्ट्थत पीजडत पक्षले कुन ै

कुरा व्यि र्नय र्वा राख्न चाहेमा सोका लाजर् मौका जदन ुपने रहेको छ । बालबाजलका जर्वरुद्ध लर्ाइएको अजभयोर् 

खण्डन र्ने प्रमाण भएमा त्यस्ट्तो प्रमाण बझुी पाउनको लाजर् बाल अदालतले त्यस्ट्तो प्रमाण पेश र्नय अनमुजत जदएमा 

िोसकैुले जनर्वेदन जदन सकने, व्यर्वस्ट्था रहेकोछ ।  

• बाल अदालतले बालबाजलकाले आरै्िँ साक्षी उपजस्ट्थत र्राउनको चाहेमा त्यस्ट्तो साक्षी उपजस्ट्थत र्राउन अनमुजत 

जदने,रै्सलाको प्रजतजलजप सम्बजन्ित बालबाजलका र्वा जनिको सरोकारर्वाला व्यजिलाई जनःशलु्क उपलब्ि र्राउन ु

पने व्यर्वस्ट्था रहेको छ ।  

• बाल न्याय सम्पादनको िममा जदशान्तर र्दाय, रै्सला र्दाय र सिाय कायायन्र्वयन र्दायसमेत पनुस्र्थापकीय न्यायका 

जसद्धान्तलाई बाल न्याय प्रणालीको आिारभूत जसद्धान्तको रूपमा अनसुरण र्नुय  पने, कसूरिन्य काययबाट सजृित 

आपराजिक दाजयत्र्वको जनिायरण, पीजडतको न्याय पाउने हकको सम्मान र कसूरिन्य काययबाट प्रभाजर्वत पक्षको 

पनुस्र्थापनाको सजुनजितताको लाजर् उपयिु उपायको रुपमा पनुस्र्थापकीय न्यायलाई अर्वलम्बन र्ररन ुपन ेरहेको 

छ ।  
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बालबाखलका सम्बन्धी न्याखयक दृखिकोण 

रामेश्वर चौधरीको हकमा जनअखधकार संरक्षण मञ्चमा कायारत अखधवक्ताटीकाराम पोिरले खव. काठमािौं खजल्ला 

अदालतसमेत22 भएको मदु्दामा बालकले नर्द र्वा िेथा िमानत जदन नसकेको भन्ने आिारमा पुपयक्षको लाजर् बालसिुार र्हृमा 

थुनामा पठाउने कायय ने.का.प. २०६५ पसु, जन.नं. ८०१५, पषृ्ठ ११३२ मा प्रजतपाजदत जसद्धान्त,बाल अजिकार महासजन्ि, 

१९८९ को िारा ३(१) ३७(ख), बालबाजलकासम्बन्िी ऐन, २०४८ समेतको प्रजतकूल भइ नेपालको अन्तररम संजर्विान, २०६३ 

को िारा ३२, १०७(२) समेतको जर्वपरीत हुिँदा उि आदेश बदर र्री थुनामिु र्ररपाऊिँ  भन्ने ररट जनर्वेदनमा 

बालअजिकारसम्बन्िी महासजन्ि १९८९ को िारा ३७(ख) ल ेथुनालाई अजन्तम जर्वकल्पको रूपमा माि प्रयोर् र्नय सकने र्री 

व्यर्वस्ट्था र्रेको छ । बालबाजलकाको हकमा अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० को प्रार्विानलाई जनरपेक्षरूपमा नभई अन्तररम 

संजर्विान,२०६३, बालबाजलकासम्बन्िी ऐन, २०४८ र बालबाजलकासम्बन्िी महासजन्ि, १९८९ को सापेक्षतामा हेररनपुने भनी 

व्याख्या भएको पाइन्छ ।  

बालबाखलकाले गना पुगेको कुनै पखन कसूरजन्य कायामा खनजको उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुनै भूखमका नरहने 

ह ुँदा त्यस्तो बालखवज्याइप्रखत खतनीहरूलाई सजायमुिीकरण गनुाभन्दा सामाखजकीकरणमुिी गनुा नै राज्यको प्रमिु 

दाखयत्त्व ह ने । तोजकएको सिायसमेत स्ट्थर्न हुने र्वा भोग्न नपन ेर्री जनणययाजिकारीले जनणयय र्नय सकन ेअर्वस्ट्थामा बालकलाई 

पूर्वयशतयको रूपमा िरौटी मार्ी िरौटी जदन नसकेबाट िरौटीको जर्वकल्पको रूपमा थुनालाई जलएको कायय नेपाल पक्ष भएको 

बालबाजलकासम्बन्िी महासजन्ि १९८९ को िारा ३(१) ३७(ख) र ४०(१) र बालबाजलकासम्बन्िी ऐन, २०४८ को दर्ा ११ 

र ५० समेत जर्वपरीत देजखने भनी बालन्यायको के्षिमा महत्र्वपूणय आदेश िारी भएको देजखन्छ । 

नेपाल सरकार खव. "कुमारप्रसाद"23 को मदु्दामा प्रजतर्वादी “कुमारप्रसाद” लाई भएको सिाय बालबाजलकासम्बन्िी ऐन, 

२०४८ को दर्ा ५०(२) बमोजिम स्ट्थजर्त राख् ने भनी मदु्दा हेन ेअजिकारीबाट आदेश हुिँदा सो स्ट्थर्न जनजित समयसम्मको लाजर् 

हो र्वा अनन्तकालसम्मको लाजर् हो?  प्रजतर्वादीको उमेर १६ र्वषय नाजघसकेको देजखएको अर्वस्ट्थामा जनिलाई भएको सिाय उि 

दर्ा ५०(२) बमोजिम स्ट्थर्न रहन सकन ेहो, होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको देजखयो । उि प्रश्नको सन्दभयमा सर्वोच्च अदालतबाट 

रै्सला हुिँदा बालबाजलकासम्बन्िी ऐन, २०४८ को दर्ा ५०(२) को प्रार्विानलाई दर्ा १२ को सापेक्षतामा हेदाय सिाय स्ट्थजर्त 

र्ररएकोमा सोही बालकले एक र्वषय नाघेपजछ अन्य कुनै कसूर र्रेबापत दोषी ठहरी कैदको सिाय पाएमा पजन पजहले ठहर भएको 

कैद सिाय कायायन्र्वयन र्नुय  पदैन, पटके पजन कायम हुिँदैन; त्यसप्रकारको कैदको लर्त सदाका लाजर् कट्टा र्नुय  पने भनी व्याख्या 

र्रेको पाइन्छ । कैद स्थखगत भई एक वषाको अवखध नाखघसकेको देखिुँदा खनज प्रखतवादीको अखहले उमेर पुगेको कारणबाट 

सो सजाय असुल गनुापछा भन्नु बालबाखलकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको 

प्रखतकूल ह न जान्छभनी बालबाजलकाको मदु्दामा सिाय स्ट्थर्न कायायन्र्वयन नहुने जसद्धान्त प्रजतपादन र्रेको देजखन्छ । उि 

जसद्धान्त प्रजतपादन भएपजछ बनेको बतयमान बालबाजलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ ले उि जसद्धान्तको व्यर्वस्ट्थालाई सम्बोिन र्रेको 

पाइन्छ ।  

 

 

 

 
22  नेकाप २०७० अ््क ११ जन.नं.९०७४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण 
23  ने .का. प २०७५ अ््क ११ जन नं १०१२७, मुद्दा िबरिस्ट्ती करणी उद्योर् 
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३.२.३  िेष्ठ नार्ररकका सम्बन्िमा 

मानर्व अजिकारको जर्वश्वव्यापी घोषणापि, १९४८ को िारा २५ मा बदृ्ध अर्वस्ट्थामा सामाजिक सरुक्षाको अजिकार 

उल्लेख भएको छ । आजथयक, सामाजिक तथा सािँस्ट्कृजतक अजिकार सम्बन्िी अन्तरायजररय महासजन्ि, १९६६ को िारा ३ पजन 

हरेक व्यजिको सार्वजिक जबमा लर्ायत सामाजिक सरुक्षाको आिारका बारेमा उल्लेख र्रेको छ । मजहलाजर्वरुद्ध हुने सबै प्रकारका 

भेदभार्व उन्मूलन सम्बन्िी महासजन्िको िारा ११ (१) (्) मा स्ट्पि रुपमा मजहला ज्येष्ठ  नार्ररकहरुले पाउने सजुर्विाहरुमा 

भेदभार्व र्नय नहुने भनी उल्लेख र्ररएको छ । अपांर्ता भएका व्यजिहरुको अजिकारसम्बन्िी महासजन्िले उमेरका आिारमा हुने 

र्रेको िस्ट्ता जर्वभेदसम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाहरुका बारेमा उल्लखे र्दै यस्ट्ता पूर्वायग्रहहरु, नकूारात्मक िारणाहरु तथा हानीकारक 

प्रचलनहरुलाई उन्मूलन र्री न्यायमा पहुिँच अजभबृजद्ध अथर्वा शोषण, जहंसा र दवु्ययर्वहार जर्वरुद्ध संरक्षण र्नय राज्यको दाजयत्र्व 

उल्लेख र्रकेो छ ।  

नेपालको संजर्विानमा ज्येष्ठ  नार्ररकलाई समानताको अजिकारको व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । ज्यषे्ठ  नार्ररकको संरक्षण, 

सशजिकरण र्वा जर्वकासका लाजर् कानूनबमोजिम जर्वशेष व्यर्वस्ट्था र्नय सजकनेछ । ज्येष्ठ  नार्ररकलाई राज्यबाट जर्वशेष संरक्षण 

तथा सामाजिक सरुक्षा प्राप् त र्ने हक हुन्छ ।  

 

ज्येष्ठ नागररकसम्बन्धी ऐन, २०६३ 

ज्येष्ठ नार्ररक तथा असहाय र असि ज्येष्ठ नार्ररकको पररभाषा र्दै ज्येष्ठ नार्ररकहरूले सार्वयिजनक िीर्वनमा पाउन े

सजुर्विा र सहुजलयत बारेका व्यर्वस्ट्थाहरू छन् । ज्येष्ठ नार्ररकले मदु्दाको प्रजियामा प्राथजमकता र कानून व्यर्वसायीको सजुर्विा  

पाउन ेलर्ायतका प्रार्विान रहेका छन् । ज्येष्ठ  नार्ररकका केही अजिकारहरूको व्यर्वस्ट्था र्री त्यस्ट्ता अजिकार उल्लंघन भएमा 

जर्वशेष सिाय हुने कानूनी व्यर्वस्ट्था समेतय सऐनले र्रेको छ । ज्येष्ठ  नार्ररकको संरक्षण र सामाजिक सरुक्षा र्ने, जनिहरूमा 

रहेको ज्ञान, सीप क्षमता अनभुर्वको सदपुयोर् र्री जनिहरू प्रजत श्रद्धा आदर र सदभार्वको अजभबृजद्ध र्ने उदे्दश्य यस ऐनले राखेको 

पाइन्छ ।  

ज्येष्ठ नार्ररकसम्बन्िी ऐनको दर्ा ९ मा छुट र सजुर्विासम्बनिी व्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ । सार्वयिजनक सर्वारी सािनमा 

सम्बजन्ित सर्वारीिनी र्वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नार्ररकको लाजर् कम्तीमा दईुर्वटा जसट सरुजक्षत राख्न ुपने र ५०% भाडादर छुट 

र्नुयपन,े स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वा प्रदान र्ने संस्ट्थाले प्राथजमकता जदई उपचार र्राउिँदा लाग्ने शलु्कमा कम्तीमा ५०% छुट पाउने व्यर्वस्ट्था 

र्रेको पाइन्छ ।  

यसैर्री ज्येष्ठ नार्ररकसम्बन्िी ऐनको दर्ा १० मा ज्येष्ठ नार्ररक माि पक्ष र्वा जर्वपक्ष भएको मदु्दालाई प्राथजमकता 

जदनपुन,े कुनै असहाय र्वा अशि ज्येष्ठ नार्ररक माि पक्ष र्वा जर्वपक्ष भएको मदु्दाको सनुरु्वाइ र्दाय अदालतले जनिको प्रजतरक्षा र्नय 

कानून व्यर्वसायी राखेर माि र्नुयपने, कुनै ज्येष्ठ नार्ररकले आजथयक अर्वस्ट्था कमिोर भएकाले मदु्दाको प्रजतरक्षा र्नय कानून 

व्यर्वसायी जनयिु र्नय जनर्वेदन जदएमा सो सेर्वा उपलब्ि र्राउने । दर्ा १२ मा कैद सिाय छुट जदन सजकने व्यर्वस्ट्था रहेको   

पाइन्छ । प्रचजलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजखए पजन ज्येष्ठ नार्ररकलाई उमेर र कसूरको अर्वस्ट्था हेरी देहाय बमोजिमको कैद 

छुट जदन सजकने व्यर्वस्ट्था छ ।  

- ६५ र्वषय परुा भई ७० र्वषय ननाघेकोलाई २५% सम्म 

- ७० र्वषय परुा भई ७५ र्वषय ननाघेको ज्येष्ठ नार्ररकलाई ५०% सम्म 

- ७५ र्वषय परुा भएका ज्येष्ठ नार्ररकलाई ७५% सम्म 
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प्रचजलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापजन कैद सिाय पाएको अशि ज्येष्ठ नार्ररक र्वा ७५ र्वषय उमेर परुा 

र्रेको ज्येष्ठ नार्ररकलाई अदालतले कसूरको र्म्भीरता हेरी कारार्ारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश जदनसकने व्यर्वस्ट्था 

दर्ा १२ को उपदर्ा (२) मा उल्लेख र्ररएको छ ।  

ऐनको अजिकार प्रयोर् र्रेर ज्येष्ठ  नार्ररक सम्बन्िी जनयमार्वली, २०६५ पजन िारी भई कायायन्र्वयनमा रहेको अर्वस्ट्था 

छ । हेरचाह केन्द्रमा राख्ने सम्बन्िी अन्य व्यर्वस्ट्था, हेरचाह केन्द्रको जनरीक्षण, हेरचाह केन्द्रको न्यनुतम पूर्वायिार र सजुबिा 

सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था यो जनयमार्वलीमा र्ररएको छ ।  

 

३.२.४  अपाङ्गता भएका व्यखक्तका सम्बन्धमा 

अपांगता भएका व्याखक्तहरुको अखधकार सम्बन्धी महासखन्ध (खसआरपीिी), २००६  

सामान्य जसद्धान्त अन्तर्यत नैसजर्यक मयायदा, आर्नो बारेमा आरै् जनणयय र्नय पाउने स्ट्र्वतन्िता समेतको व्यजिको 

स्ट्र्वायत्तता र व्यजिको स्ट्र्वतन्िताको सम्मानलाई स्ट्पि रुपमा उल्लेख र्नुयको साथै समािमा पूणय र प्रभार्वकारी सहभाजर्ता तथा 

समार्वेशीकरणलाई सजुनजित र्रेको छ । यसैर्री मानर्वीय जर्वजर्विता र मानर्वीयताको अंर्का रुपमा रहेको अपांर्ता भएका 

व्यजिहरुको जभन्नताको सम्मान र स्ट्र्वीकाययता, अर्वसरहरुमा समानता र पहुिँचलाई िोड जदएको छ । अपांर्ता भएका 

बालबाजलकाको क्षमता तथा पजहचानको संरक्षण र्नय पाउने अजिकारको सम्मान रहेको छ, त्यस्ट्तै स्ट्तरयिु िीर्वनयापन र काम 

प्राजप्तको अजिकार, सम्पजत्तको अजिकार, रोिर्ारी र्वा स्ट्र्वरोिर्ारीको अर्वसरमा प्रर्वयद्धन, स्ट्र्वास्ट्थ्य र जशक्षाको अजिकार (सांकेजतक 

भाषा र बे्रलजलजपमा पढ्न पाउने), आफ्नो ईच्छा अनसुारको व्यर्वसाजयक र्वा व्यर्वहाररक जशक्षा, अर्वसर र छािर्वजृत्त, सार्वयिजनक 

संरचना, सार्वयिजनक यातायात र स्ट्थानहरुमा पहुिँचको अजिकार, उजचत र आिारभूत स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वा र र्वासस्ट्थानको अजिकार, 

र्ररबी जनर्वारणका लघजुर्वत्तीय योिना, रािनीजतक तथा सार्वयिजनक िीर्वनमा सहभाजर्ताको अजिकार, सूचना प्राजप्तको अजिकार 

र र्ोपनीयताको अजिकार, र्णुस्ट्तरीय िीर्वनस्ट्तर र सामाजिक िीर्वनमा सहभाजर्ताको अजिकार, सांस्ट्कृजतक िीर्वन, मनोरञ्िन, 

जर्वश्राम तथा खेलकुदमा सहभाजर्ताको अजिकार िस्ट्ता अजिकार रहेका छन् ।  

धारा १३ न्यायमा पह ुँच: साक्षीको रुपमा लर्ायत प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष सहभार्ीको रुपमा अनसुन्िानात्मक तथा अन्य 

प्रारजम्भक चरणहरुमा अपांर्ता भएका व्यजिहरुको प्रभार्वकारी भूजमकामा सहिता प्रदान र्ने उदे्दश्यले पक्ष राररहरुल े

काययजर्वजिर्त तथा उमेर अनसुारका अनकुुलताहरुको माध्यमबाटसमेत अन्य व्यजिहरु सरह समान आिारमा अपांर्ता भएका 

व्यजिहरुलाई न्यायमा प्रभार्वकारी पहुिँच सजुनजित र्ने, 

अपांर्ता भएका व्यजिहरुको न्यायमा प्रभार्वकारी पहुिँच सजुनजित र्नय सघाउने पक्ष राररहरुले प्रहरी, कारार्ारका 

कमयचारी लर्ायत न्याय प्रशासनको के्षिमा काम र्ने व्यजिहरुको लाजर् उपयिु प्रजशक्षण प्रर्वद्धयन र्ने ।  

 

अपांगता भएका व्यखक्तको अखधकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ 

अपांर्ता भएका व्यजि जर्वरूद्ध हुने भेदभार्व अन्त्य र्री उनीहरूको नार्ररक, रािनीजतक, आजथयक, सामाजिक तथा 

सांस्ट्कृजतक अजिकारको सम्मान र्नय तथा अपांर्ता भएका व्यजिलाई सशजिकरण र्री नीजत जनमायण र जर्वकास प्रजियामा सहभार्ी 

र्राई स्ट्र्वार्वलम्बी र सम्मानिनक िीर्वनयापनको र्वातार्वरण सजुनजित र्ने सम्बन्िमा अपांर्ता भएका व्यजिको अजिकार स्ट्थाजपत 

र्नय अपांर्ता भएका व्यजिको अजिकारसम्बन्िी ऐन बनेको देजखन्छ । अपांर्ता भएका नार्ररक व्यजिको पररभाषा र्दै अपाूंर्ता 

भएका व्यजिहरूल ेसार्वयिजनक िीर्वनमा पाउने अजिकार, सजुर्विा र सहुजलयतका बारेका व्यर्वस्ट्थाहरू ऐनको पररच्छेद-३ मा 
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र्ररएका छन् । मजहला तथा बालबाजलकाहरुको लाजर् थप अजिकारहरुको व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । अपांर्ता भएकाव्यजिलाई 

शैजक्षक संस्ट्था, आर्वास, काययस्ट्थल, भर्वन, सडक, यातायात, जर्वद्यतुीयसञ्चार सेर्वा लर्ायत सर्वयसािारणलाई खलुा भएका र्वा 

प्रदान र्ररएका अन्य सेर्वातथा सजुर्विाहरूमा सहि पहुिँचको अजिकार सुजनजित र्रेको देजखन्छ । अपांर्ता भएका व्यजिको 

न्यायमा पहुिँच सजुनजित र्नय जनःशलु्क कानूनी सहायताको व्यर्वस्ट्था र्रेको छ । अपांर्ता भएका व्यजि जनिका पररर्वारका सदस्ट्य 

र्वा संरक्षकले अपांर्ता भएको व्यजिको अजिकार प्रचलन र्वा जनि प्रजतको दाजयत्र्व पूरा र्राउन अपांर्ता भएका व्यजि रहे बसेको 

जिल्ला अदालतमा जनर्वेदन र्नय पाउने व्यर्वस्ट्था र्रेको पाईन्छ ।  

 

अपाङ्गता भएका व्यखक्त सम्बन्धी न्याखयक दृखिकोण  

रािेन्द्र दलुाल जर्व. नेपाल सरकार, प्रिानमन्िी तथा मजन्िपररषद्को कायायलयसमेत24 भएको मदु्दामा जनिामती सेर्वा ऐन, 

२०४९ मा भएको अपा््र्का लाजर् छुट्टू्याइएको ५ प्रजतशत भन्ने व्यर्वस्ट्थामध्ये २.५ प्रजतशत अथायत् आिा कोटा दृजिजर्वहीन 

अपा््र्को लाजर् आरक्षण र्ने र्री दृजिजर्वहीन अपा््र्का जहतका लाजर् आर्वश्यक सबै कानूनी प्रबन्ि र्नुय  र्राउन ुभन्ने परमादेश 

िारी र्ररपाउिँ भन्ने दार्वी रहेकोमा, सबै प्रकारका अपा््र्लाई राज्यको तर्य बाट संरक्षण सेर्वा सजुर्विा प्रदान र्ररनपुने कुरामा 

जर्वर्वाद हुन सिैन । तर सबै प्रकारका अपा््र्हरूलाई एउटै िरातलमा राखी समान व्यर्वहार र्दाय असमान हुनिान्छ िनु 

समानताको जसद्धान्तको मूल ममयको जर्वपरीत हो । यस अथयमा अपाङ्गहरूबीच पखन अपांगताको आधारमा वगीकरण गरी 

सोही बमोखजमको संरक्षणको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा पखन दुईमत ह न नसक्ने भनी जनिामती सेर्वा ऐन, २०४९ को 

दर्ा ७ को उपदर्ा ७ को देहाय (्) मा अपा््र् व्यजिहरूको लाजर् छुट्याइएको पािँच प्रजतशत पदमा अपांर्ता भएका 

व्यजिहरूको जस्ट्थजत हेरी जर्वर्वेकसम्मत मापदण्ड कायम र्री मनाजसब आिारमा जनिामती सेर्वामा पदपूजतय र्ने मापदण्ड तयार 

र्री कायायन्र्वयन र्नुय भन्ने खसद्धान्त प्रखतपादन भएकोदेजखन्छ ।  

माधवप्रसाद चम्लागाई खव नेपाल सरकार25 भएको मदु्दामा राज्यले सबै नार्ररकलाई भेदभार्व रजहत समान व्यर्वहार 

र्नुयपछय  । अपांर्ता भएका व्यजिहरू क्षमता जर्वजहन व्यजि नभई र्रक क्षमताभएका व्यजिहरू हुिँदा त्यस्ट्ता व्यजिहरूको क्षमता, 

दक्षता र तत्परता समेतमा प्रश्न उठाइ त्यस्ट्ता ब्यजिहरू प्रजत पुर्वायग्रही बनी राज्यबाट त्यस्ट्ता ब्यजिहरूको क्षमताको अर्वमूल्यन 

र्नुय  संर्वैिाजनक तथा अन्तरायजररय जर्वरुद्दको मान्यता जर्वपररत हुने ।  

अपांर्ता भएका व्यजिहरूलाई पर्वयतारोहणका लाजर् अनमुजत नै नजदने र्री भएको कानूनी व्यर्वस्ट्था समानताको जसद्धान्त 

जर्वपररत भई भेदभार्वपूणय रहेको र सो व्यर्वस्ट्थाले अपांर्ता भएका व्यजिहरूको आत्म सम्मान पूर्वयक तथा मयायजदत िीर्वन यापन 

र्नय पाउने तथा सार्वयिजनक सेर्वा तथा सजुर्विामा समान पहुिँच कायम हुने अर्वस्ट्थालाई जनरुत्साजहत र्ने, त्यस्ट्ता व्यजिहरूको 

मानर्वीय संर्वेदनजशलतामा आघात पाने आत्मसम्मान पूर्वयक िीर्वन यापन र्नय पाउने र सार्वयिजनक सेर्वा तथा सजुर्विामा समान 

पहुिँच कायम हुने अर्वसरबाट बजञ्चत र्री तिुयमा र्रेको देजखएको हुिँदा पर्वयतारोहणसम्बन्िी जनयमार्वली २०५९को जनयम ३  को 

उपजनयम २ (क) को खण्ड (र्) को व्यर्वस्ट्था कायम र्नय सकने नदेजखिँदा उि खण्ड (र्) को कानूनी व्यर्वस्ट्था जनणयय भएको 

जमजतबाट अमान्य र बदर हुने र्री जनणयय र्रेको पाइन्छ । खारेि भएको व्यर्वस्ट्थामा दुबै हात वा खुट्टा नभएको वा दुवै आँखाल े

देख्न नसक्न े  भन्ने व्यर्वस्ट्था रहेको जथयो । िसलाई पर्वयतारोहणका लार्ी जनयमार्वलीले अनमुजत प्रदान नर्ने व्यर्वस्ट्था र्रेको 

 
24  ने का प २०७२ अ््क १ जन नं ९३२०, उत्पे्रषण/ परमादेश  
25  ने का प संबैिाजनक इिलास खण्ड २०७६ जन नं ००२३  
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जथयो । यस जनणययबाट अपांर्ता भएको व्यजिले चाहेमा जनिहरुले पजन अरु सरह पर्वयतारोहण र्नय पाउने भै उनीहरुको क्षमता र 

आत्मसम्मानमा अजभर्वजृद्ध हुन िाने देजखन्छ ।  

 

कानूनी सहायता ऐन, २०५४ 

कानूनी सहायता ऐन नेपालको न्यायको पहुिँचमा कोसेढु््र्ाको रूपमा रहेको छ । असक्षम, र्ररर्व तथा असमथय पक्षलाई 

सहयोर् र्ने उदे्दश्यले प्रस्ट्तुत ऐन आएको देजखन्छ । कानूनी सहायता सम्बन्िी ऐन, २०५४ अनसुार कानूनी सहायता सजमजतको 

जनणययबमोजिम बाजषयक रूपमा चाजलस हिारभन्दा कम आय भएका व्यजिलाई कानूनी सहायता उपलब्ि र्राउने लर्ायतको 

व्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ । लै््जर्क जहंसा र्वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीजडत व्यजिहरूलाई आयको सीमाहद नलाग्ने र्ररएको छ । अन्य 

जर्वशेष ऐनमा भएको व्यर्वस्ट्था बमोजिम पजन कानूनी सहायता सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था लारू् हुन्छ । अदालतमा पजन कानूनी सहायता 

अन्तर्यत बैतजनक र्वकीलको व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । कानूनी सहायता सम्बन्िी जनयमार्वली, २०५५ समेत िारी भई लारू् भैरहेको 

अर्वस्ट्था छ । यो ऐन तथा जनयमार्वली शरुुमा पािँच जिल्लामा माि लारू् रहेकोमा २०६६ साल असोि १ र्तेदेजख नेपाल राज्यभर 

लारू् भैसकेको अर्वस्ट्था छ । तथापी कानूनी सहायताको के्षि जबस्ट्तार भैसकेको, स्ट्र्वेजच्छक जनःशलु्क कानूनी सहायता जनदेजशका 

लार् ुभैसकेको, छररएर रहेका कानूनी सहायता सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाहरुलाई एकीकृत र्नय आर्वश्यक भएको, कानूनी सहायतालाई 

थप प्रभार्वकारी र पारदशी बनाउन आर्वश्यक भएको कारणले एकीकृत कानूनी सहायता नीजत, २०७६ लारू् भैसकेको सन्दभयमा 

उल्लेजखत कानूनमा पजन पररमाियन हुन ुआर्वश्यक देजखन्छ ।  

 

३.३  अदालतको कायाखवखध सम्बन्धमा 

मुलुकी देवानी कायाखवखध संखहता, २०७४ 

देर्वानी मदु्दाको दायरी, कारबाही,  सनुरु्वाई र जकनारा तथा सोसिँर् सम्बजन्ित अन्य काययजर्वजि र त्यस्ट्ता मदु्दामा भएको 

जनणयय कायायन्र्वयन सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थालाई समाजहत र्री  देर्वानी काययजर्वजि संजहता िारी भएको देजखन्छ ।  

संजहताको दर्ा ५२ र ५३ मा बालक र्वा होस ठेर्ानमा नरहेको व्यजिलाई हदम्याद प्रारम्भ हुन ेकुरामा केही छूट हुन ेर्री व्यर्वस्ट्था 

र्ररएको छ । तर नाबालक र्वा होस ठेर्ानमा नरहेको व्यजिको हकमा कानूनबमोजिम जनिको संरक्षक र्वा माथर्वरले कानूनको 

हदम्यादजभि जर्राद र्नय पाउनेछ । यसैर्री जर्राद दताय र्नुय  पने मजहला सतु्केरी भई हदम्याद र्ुज्रेकोमा र्वा कुनै दघुयटनाको कारण 

अचेत र्वा जहिँडडुल र्नय नसकनभेई र्वा अचानक कुनै कडा रोर् लारे्को कारण जहिँडडुल र्नय नसकेकोले अस्ट्पतालमा भनाय भई 

उपचाररत रहन ुपरेको अर्वस्ट्थामा दर्ा ५९ को अिीनमा रहीअदालतले त्यस्ट्तो जर्रादपि दताय र्नुयपने व्यर्वस्ट्था र्रेको छ ।  

अदालती शुल्क नखलई मुद्दा हरेरन सक्नेेः देहायका कुनै अर्वस्ट्थामा न्यायािीशले कारण सजहतको पचाय खडार्री पूणय 

र्वा आंजशक रूपमा अदालती शलु्क पजछ जलने र्री जर्रादपि, पनुरार्वेदनपि, प्रजतदाबी दताय र्ने र्वा मदु्दा पनुरार्वलोकन र्वा 

दोहोर् याईहेने आदेश जदन सकने व्यर्वस्ट्था दर्ा ६५ मा छः– 

(क) अदालती शलु्क जतनुय  पने व्यजिले आफ्नो आजथयक अर्वस्ट्था अत्यन्तकमिोर भई लाग्ने अदालती शलु्क पूणय र्वा आंजशक 

रूपमा बझुाउन असमथय भएकोकारण िनाई अदालतमा जदएको जनर्वेदन िािँचबझु र्दाय जर्वश्वास र्नुय  पने कुनैमनाजसब 

आिार भएमा, 

(ख) अदालती शलु्क जतनुय  पने व्यजिको मदु्दा परेको सम्पजत्त बाहेकअन्य सम्पजत्त केही नभई अदालती शलु्क दाजखल र्नय 

असमथय छ भनी सम्बजन्ितस्ट्थानीय तहबाट जसर्ाररस भई आएमा र्वा त्यस्ट्तो व्यजिको सोही व्यहोराको 

जनर्वेदनअदालतमा परी िािँचबझु र्दाय जर्वश्वास र्नुय  पने मनाजसब आिार भएमा ।  
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साक्षी बुझ्न सक्नेेः शारीररक अस्ट्र्वस्ट्थताकाकारणले अदालतमा उपजस्ट्थत हुन नसकने र्वा अजतर्वदृ्ध अर्वस्ट्था, शारीररक अशिता, 

अस्ट्र्वस्ट्थता र्वा नेपाल बाजहर रहे बसेको कारणअदालतमा उपजस्ट्थत हुन नसकने साक्षीलाई अदालतले जनर्वेदन मार् 

बमोजिम कमयचारी खटाई र्वा श्रव्य–दृश्य सम्र्वाद (जभजडयो कन्र्रेन्स) मार्य त साक्षी बझु्न सकने व्यर्वस्ट्था दर्ा १८१ र 

१८२ मा छ ।  

मुद्दा दोहोर् याउनेेः कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पनुरार्वेदननलाग्ने मदु्दामा उच्च अदालतले र्रेको रै्सला र्वा अजन्तम 

आदेशमा सर्वोच्चअदालतले बालक, मजहला, अपांर्ता भएका व्यजि, मानजसक रोर्बाट पीजडत र्वापचहत्तर र्वषय उमेर 

पूरा र्रेको व्यजिको उजचत प्रजतजनजित्र्व हुन नसकीइन्सार्मा ताजत्र्वक असर र्रेको अर्वस्ट्थामा दोहोर् याउने हेनय सकन े

व्यर्वस्ट्था दर्ा २१९ मा छ ।  

गुखिएको म्याद वा ताररि थाखमने अवस्थाेः देहाय बमोजिमको काबू बाजहरकोपररजस्ट्थजत उत्पन्न भई म्याद र्वा ताररख र्जुज्रएको 

अर्वस्ट्थामा म्याद र्वा ताररख थाजमन सकने व्यर्वस्ट्था दर्ा २२५ मा छः- 

• अदालतमा उपजस्ट्थत हुन ुपने व्यजि मजहला भई सतु्केरी भएको भए सतु्केरी भएको जमजतले बाटोको म्याद बाहेक 

साठी जदन, 

• अदालतमा उपजस्ट्थत हुनपुने व्यजि कुन ैदघुयटनाको कारण अचेत र्वाजहिँडडुल र्नय नसकन ेभई र्वा अशि जर्वरामी 

भएको कारण जहिँडडुल र्नय नसकने भईनेपाल सरकारबाट स्ट्र्वीकृत अस्ट्पतालमा भनाय भई उपचार र्राएकोमा 

पन्र   जदन ।  

नाबालक, अशक्त तथा वेपत्ता भएको व्यखक्तको तफा बाट मुद्दा गना सक्नेेः नाबालक, उमेर परेु्को भएपजन र्वदृ्धार्वस्ट्थाको कारणल े

अशि भएको, दृजिजर्वहीन, बोल्न नसकन,े होस ठेर्ानमा नरहेको र्वा र्वेपत्ता भएको व्यजि र्वा जनि आरै्िँले नसकेको 

अर्वस्ट्थामा त्यस्ट्तो व्यजिको तर्य बाट संरक्षक र्वा माथर्वरले जर्रादपि, प्रजतउत्तरपि, पनुरार्वेदनपि र्वा जनर्वेदनपि जदन  

सकने व्यर्वस्ट्था दर्ा २६७ मा छ ।  

सुनुवाई िुला इजलासमा गनुापनेेः अदालतले मदु्दाको सनुरु्वाई खलुा इिलासमा र्नुय  पछय  । तर पाररर्वाररक सम्बन्ि, नाता कायम, 

जर्वर्वाह र्वा सम्बन्ि जर्वच्छेद सम्बन्िी मुद्दा बन्द इिलासबाटसनुरु्वाई हुनपुने कारण खलुाई मदु्दाको पक्षले जदएको 

जनर्वेदनको व्यहोरामनाजसब देजखएमा र्वा अदालतले बन्द इिलासबाट नै कुनै मदु्दाको सनुरु्वाई हुनमनाजसब देखेमा 

अदालतले त्यस्ट्तो मदु्दा बन्द इिलासमा सनुरु्वाई र्नय आदेशजदने व्यर्वस्ट्था दर्ा २६८ मा छ ।  

पक्ष वा साक्षीको पररचय गोप्य रातन सक्नेेः कुन ैपक्ष र्वा साक्षीको पररचयसार्वयिजनक र्दाय त्यस्ट्तो पक्ष र्वा साक्षीको सामाजिक 

प्रजतष्ठा र्वा इज्ित उपरप्रजतकूल प्रभार्व पनय सकने र्वा जनि उपर कुनै पक्षबाट अनजुचत डर, िास र्वाभय हुन सकने र्वा 

जनिको िीउ, ज्यानको सरुक्षामा प्रजतकूल हुन सकने देजखएमात्यस्ट्तो पक्ष र्वा साक्षीको नाम, थर, र्वतन र्वा जनिको बाब ु

आमाको नाम र्वा जनिकोपररचय हुन सकन ेअन्य कुनै हुजलया र्ोप्य राख्न सम्बजन्ित पक्षले अदालतलाईअनरुोि र्नय 

सकने व्यर्वस्ट्था दर्ा २७६ मा छ ।  

 

मुलुकी देवानी कायाखवखध खनयमावली, २०७५ 

यस जनयमार्वलीमा दताय र्वा दरपीठ सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था, म्याद तामेली, प्रारजम्भक सनुरु्वाइ सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था, साक्षी 

सम्र्वन्िी व्यर्वस्ट्था, बन्द सबाल  पूर्वय सनुरु्वाई छलर्ल, मदु्दामा लर्ातार कारबाही र सनुरु्वाई र्ररने आजद व्यर्वस्ट्था र्रकेो        

पाइन्छ । त्यस्ट्तै र्री मलुतर्वी सम्बन्िी, पनुरार्वेदन सम्बन्िी, रै्सला कायायन्र्वयन सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था, मतृ्यकुो न्याजयक घोषणा 
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सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था, दतायद्वारा जबर्वाह सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था संरक्षक र्वा माथर्वर जनयजुि सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था, पक्ष र्वा साक्षीको व्यजिर्त 

पजहचान र्ोप्य राख्ने सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था समेत र्रेको पाइन्छ ।  

 

मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाई गररनेेः अनसूुची -१० माउल्लेख भएका देहायका मदु्दाको हकमा प्रजतउत्तर परेपजछ र्वा पन े

अर्वजि समाप्त भएपजछलर्ातार कारबाही र सनुरु्वाई र्री जकनारा र्ररनेछ । तर लर्ातार कारबाही र सनुरु्वाई नहुने मदु्दासिँर् 

लर्ाउमा रहेको भए त्यस्ट्तो मदु्दामा लर्ातार कारबाही र सनुरु्वाई र्ररने छैन ।  

• मानाचामल सम्बन्िी मदु्दा, 

• नाता कायम सम्बन्िी मदु्दा, 

• ज्येष्ठ  नार्ररक र बालबाजलका र्वादी भएको अंश मदु्दा, 

• नाबालकसिँर् भेटघाट र्राइपाऊिँ  भन्ने मदु्दा, 

• नाबालक जिम्मा लर्ाइपाऊिँ  भन्ने मदु्दा, 

• िमयपिु-िमयपिुी भेटघाट सम्बन्िी मदु्दा, 

• संरक्षक माथर्वर जनयजुि सम्र्वन्िी मदु्दा, 

• बालबाजलकाको हेरचाह स्ट्याहार सम्भार सम्बन्िी मदु्दा, 

• मातृत्र्व र जपतृत्र्व जनिायरण सम्बन्िी मदु्दा, 

• मातृक तथा पैतृक अजख्तयारी सम्बन्िी मदु्दा, 

• सर्वोच्च अदालतले नेपाल रािपिमा सूचना प्रकाशन र्री तोकेका मदु्दाहरु ।  

 

मुलुकी फौजदारी कायाखवखध संखहता, २०७४ 

पजहले मलुकुी ऐनमा देर्वानी, र्ौिदारी काययजर्वजिका व्यर्वस्ट्थाहरू रहेकोमा २०७४ सालमा संजहता कानून िारी भएपजछ 

काययजर्वजि पजन देर्वानी र र्ौिदारी र्री छुट्टाछुटैरूपमा आएको पाइन्छ ।  

कसूरसुँग सम्बखन्धत ब्यखक्त पिाउ गना सखकनेेः दर्ा ९ बमोजिम कुनै मजहलालाई पिाउ र्नुय  परेमा यथासम्भर्व मजहला प्रहरीद्वारा 

पिन लर्ाउनपुनेछ । तर पिाउ र्नुयपने अर्वस्ट्थामा तत्काल मजहला प्रहरी उपलब्ि नभएमा जनिको इज्ित र्वा प्रजतष्ठामा 

आिँच नआउन ेर्री मजहलाको शारीररक संर्वेदनजशलताको सम्मान र्दै परुुष प्रहरी कमयचारीले पिाउ र्नय र्वािा पने      

छैन ।  

अनुसन्धानको लाखग खहरासतमा रातन सखकने अवखध र तत्सम्बन्धी कायाखवखधेः दर्ा १४ मा अन्यि िनुसकैु कुरा लेजखएको 

भए तापजन सात मजहनाभन्दा बढी अर्वजिको र्भयर्वती मजहला, बालबाजलका र पचहत्तर र्वषय नाघेको ब्यजिलाई कसूरको 

प्रकृजत हेरी अनसुन्िान अजिकारीले थुनामा नराखी अनसुन्िान र्नय मनाजसब देखेमा सोको कारण खलुाई पचाय खडा 

र्री ताररखमा राखी अनसुन्िान र्नय सकनेछ ।  

बयान खलने र सोधपूछ गनेेः दर्ा १६ मा अनसूुची–१ र्वा अनुसूची–२ अन्तर्यतका कुनै कसूरको सम्बन्िमा कुनै महत्र्वपूणय कुरा 

थाहा छ भन्ने जर्वश्वास र्नुयपने मनाजसब कारण भएको ब्यजिसिँर् अनसुन्िान अजिकारीले आर्वश्यक सोिपछु र्नय     

सकनेछ । तर बालबाजलका र्वा शारीररक रुपमा असमथय भएको ब्यजिसिँर् सोिपछु र्नुय  परेमा जनि रहे बसेकै ठाउिँमा न ै

र्ई सोिपछु र्नय सजकनेछ ।  



35 

िानतलासी गना सखकनेेः दर्ा १८ मा खानतलासी र्दाय मजहला माि रहने र्वा बस्ट्ने र्रेको घर कोठाको खानतलासी जलन ुपरेमा 

सम्भर्व भएसम्म अन्य मजहलालाई समेत साथमा जलई घरजभि प्रर्वेश र्री खानतलासी जलन ुपने व्यर्वस्ट्था छ । तर कुन ै

मजहलाको शरीरको तलासी जलन ु पदाय मजहला प्रहरी र्वा त्यस्ट्तो मजहला प्रहरी तत्काल उपलब्ि नभएमा अन्य कुन ै

मजहलाद्वारा तलासी जलन लर्ाउन सजकनेछ ।  

भौखतक प्रमाण परीक्षण गनुा पनेेः कुनै कसूरको प्रकृजतबाट कुनै मजहलाको शारीररक अ््र् िािँच र्नुय  परेमा पाएसम्म 

मजहलाजचजकत्सकद्वारा र त्यस्ट्तो जचजकत्सक उपलब्ि नभएमा मजहलाको रोहर्वरमा परुुषजचजकत्सकबाट र्राउन ुपनेछ ।  

पीखित राहत कोषमा दाखिला गनेेः खास जकजसमका सानाजतना कसूरमा मदु्दा नचलाउने जनणयय र्नुयअजघ सरकारी र्वजकलले 

कसूरको जबर्ो िर्त र्री िर्त र्ररएको जबर्ो कसूरबाट पीजडत ब्यजि रहेछ भनेजनिलाई र नभएमा कानून बमोजिम 

स्ट्थाजपत पीजडत राहत कोषमा दाजखला र्नुय  पनेछ ।  

जाहरेबाला वा पीखितलाई सूचना खदनुपनेेः मदु्दा नचलाउने जनणयय भएकोमा िाहेरर्वाला र्वा पीजडतलाई तत्कालत्यसको सूचना 

यथाजशघ्र जदन ुपनेछ ।  

छुिै उजुरी खदनसक्नेेः कुनै कसूरबाट हुन र्एकोक्षजतपूजतयका लाजर् अपांर्ता भएको ब्यजि, बालबाजलका र्वा पचहत्तर र्वषय उमेर 

नाघेकोब्यजि र्वा शारीररक र्वा मानजसक रोर्ले असमथय भएको ब्यजिले उिरु र्नय पाउनेकुराको सम्बन्िमा जनिको 

एकाघरको हकर्वाला र त्यस्ट्तो हकर्वाला नभए अन्य कुनैहकर्वाला र्वा संरक्षकले अजभयोर् पि पेश र्रेको साठीजदनजभि 

छुट्टै उिरुी जदनसकनेछ ।  

उजुरी गना सक्नेेः बजहरा, दृजिजर्वहीन बालबाजलका र्वा पचहत्तर र्वषय उमेर नाघेको ब्यजिर्वा शारीररक र्वा मानजसक रोर्ले असमथय 

भएको ब्यजिले उिरु र्नय पाउने कुराकोसम्बन्िमा जनिको एकाघरको हकर्वाला र त्यस्ट्तो हकर्वाला नभए अन्य कुन ै

हकर्वाला र्वासंरक्षकले उिरुी जदन सकने व्यर्वस्ट्था दर्ा ५३ मा छ ।  

समाह्वान जारी गने कायाखवखधेः अदालतमा उपजस्ट्थत हुनपुने ब्यजि मजहला भई सतु्केरी भएको भए सतु्केरी भएको जमजतले 

बाटोको म्याद बाहेक साठी जदनको समाह्वान िारी र्नुयपछय  ।  

अखभयुक्तलाई धरौटी वाजमानत खलई ताररिमा छोि्न सक्नेेः दर्ा ६७ मा दश र्वषयभन्दाबढी कैद सिाय हुन सकने कसूरमा 

बाहेक अजभयिु बालबाजलका र्वा शारीररक र्वामानजसक रोर् लार्ी अशि भएको र्वा सात मजहनाभन्दा बढीकी र्भयर्वती 

मजहला र्वापचहत्तर र्वषय माजथको र्वदृ्ध भएमा त्यस्ट्तो अजभयिुलाई अदालतले िरौटी र्वािमानत जलई ताररखमा छोड्न 

सकने व्यर्वस्ट्था छ ।  

धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधारेः अजभयिु र्वा कसूरदारको आजथयक अर्वस्ट्था तथा पाररर्वाररक 

जस्ट्थजत, अजभयिु र्वा कसूरदारको उमेर र शारीररक जस्ट्थजत, असहाय र्वा अशि ब्यजि र्वा र्भयर्वती र्वा दिेु बालबाजलका 

भएकी मजहला अजभयिु रहेको आिारमा िरौट, िमानत र्वा बै््क िमानतको रकम तोकदा जर्वचार र्री तोकन ुपछय  ।  

पािँच र्वषयसम्म कैदको सिाय हुन सकने कसूरको अजभयोर् लारे्को मजहलासतु्केरी भएको र्वा अन्य कुनै कारणले र्दाय 

तोजकएको ताररखमा अदालतमा उपजस्ट्थतहुन नसकने भएमा र्वाररस जनयिु र्नय अनमुजत जदन सजकने जर्वशेष व्यर्वस्ट्था  

दर्ा ९५ मा छ ।  

साक्षी वा पीखितको संरक्षण गनेेः दर्ा ११४ मा अनसूुची–१ र्वा अनसूुची–२ अन्तर्यतको कसूर सम्बन्िी कुनै मदु्दामा साक्षी 

रहेको कुनै ब्यजिलाईअदालत समक्ष उपजस्ट्थत हुन र्वा अदालतमा र्वकपि र्ररसकेपजछ आफ्नो सरुक्षामाखतरा रहेको 
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छ भन्ने लारे्मा अदालतले त्यस्ट्तो साक्षीको सरुक्षाको प्रर्वन्ि र्नय सम्बजन्ित जनकायलाई आदेश जदन सकनेछ र त्यस्ट्तो 

सरुक्षाको प्रबन्ि र्ने कतयव्य त्यस्ट्तो जनकायको हुने व्यबस्ट्था छ ।  

यसैर्री कुनै खास कसूरबाट पीजडत ब्यजि र्वा कुनै मदु्दाको साक्षीको रुपमारहेका ब्यजिले साक्षीका रुपमा रहेको कारणले 

आरू्लाई पक्षबाट अनजुचत डरिास र्वा भय हुन सकने र्वा आफ्नो जिउ ज्यानको सरुक्षामा प्रजतकूल असर पनयसकन े

सूचना प्रहरीलाई जदएमा प्रहरीले त्यस्ट्ता साक्षी र्वा पीजडतको संरक्षणर्ररजदन ुपनेछ ।  

मुद्दाको पुपाक्ष िुला इजलासमा गनुा पनेेः अदालतले मदु्दाको पपुयक्ष र्दाय खलुा इिलासमा र्नुय  पनेछ । तर िाससुी, मानर्व 

बेचजबखन तथा ओसार पसार, यौनिन्य कसूर, बालबाजलकाअजभयिु र्वा पीजडत भएको मदु्दा, मजहला जबरुद्धको जहंसा, 

िर्वियस्ट्ती करणी, हाडनाता करणी र्वा पती पत्नीजबच चलेको मुद्दा र्वा अदालतले बन्द इिलासमासनुरु्वाई र्नय उजचत 

देखी आदेश र्रेको अन्य मदु्दाको पपुयक्ष बन्द इिलासमाहुन सकनेछ र त्यस्ट्तो इिलासमा अदालतले त्यस्ट्तो मदु्दासिँर् 

सम्बजन्ित पक्ष, सम्बजन्ित कानून व्यर्वसायी, अदालतका कमयचारी र अदालतल ेआर्वश्यक देखकेा अन्यब्यजि बाहेक 

अरुलाई प्रर्वेश जनषेि र्नय सकनेछ ।  

कैदमा रातनु पनेेः कसूरदारलाई कानून बमोजिम कैदमाराख्न ुपने व्यर्वस्ट्था दर्ा १५८ मा छ । तर अठार र्वषय उमेर नपरेु्को 

बालबाजलका कसूरदार ठहररएकोमा जनिलाई नेपालसरकारले व्यर्वस्ट्था र्रेको छुट्टै बाल सिुार र्हृ र्वा यस्ट्तै अन्य र्हृमा 

राख्नपुनेछ ।  

अनुवादकको सहयोग खलन सक्नेेः नेपाली भाषा नबझु्ने र्वा बोल्ननसकने कुनै अजभयिु र्वा साक्षीको बयान र्वा बकपि जलन ुपरेमा 

र्वा अन्य कुनैप्रयोिनको लाजर् आर्वश्यक भएमा अनसुन्िान अजिकारी, अजभयोिनकताय र्वा अदालतलेसम्बजन्ित भाषा 

र्वा सा््केजतक भाषाको अनरु्वादकको सहयोर् जलन सकनेछ ।  

पीखित वा साक्षीको पररचय गोप्य रातन सखकनेेः कुनै खास कसूरबाट पीजडत ब्यजि र्वासाक्षीको पररचय सार्वयिजनक र्दाय  त्यस्ट्तो 

ब्यजि र्वा साक्षीको सामाजिकप्रजतष्ठा र्वा इज्ित उपर प्रजतकूल प्रभार्व पनय सकने र्वा जनि उपर अजभयिु र्वाअन्य कुनै 

पक्षबाट अनजुचत डर, िास र्वा भय हुन सकन ेर्वा जनिको िीउ, ज्यानको सरुक्षामा प्रजतकूल असर पनय सकने देजखएमा 

त्यस्ट्तो ब्यजि र्वासाक्षीको नाम, थर, र्वतन र्वा जनिको बाबकुो नाम र्वा जनिको पररचय हुन सकने अन्यकुनै हुजलया र्ोप्य 

राख्न अनसुन्िान अजिकारीले अदालतलाईअनरुोि र्नय सकने व्यर्वस्ट्था दर्ा १८३ मा छ । यसरी अनरुोि भएकोमा 

अदालतले त्यस्ट्तो पीजडत ब्यजि र्वासाक्षीको नाम, थर, र्वतन, जनिको बाबकुो नाम र्वा जनिको पररचय र्ोप्य राख्ने 

र्रीआदेश जदन सकनेछ ।  

खनदेखशका बनाउन सखकनेेः यस संजहता बमोजिम सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई सरल, स्ट्पि र सवु्यर्वजस्ट्थत र्नय आर्वश्यकता 

अनसुार जनदेजशका बनाई लारू् र्नय सजकने व्यर्वस्ट्था छ ।  

 

मुलुकी फौजदारी कायाखवखध खनयमावली, २०७५  

यस जनयमार्वलीमा न्यायािीशको अनपुजस्ट्थजतमा पिाउ पिुी िारी र्ने अनमुजत सम्बन्िी व्यर्वस्ट्था, हकर्वाला र्वा 

संरक्षकले उिरुी र्नय अनमुजत जलन ु पने, साक्षी र्वा पीजडतको संरक्षण, बन्द इिलासबाट हेररने मदु्दाको र्ोपनीयता सम्बन्िी 

व्यर्वस्ट्था, बालबाजलकाको व्यजिर्त पजहचान र्ोप्य राख्ने लर्ायतका अन्य व्यर्वस्ट्था रहेको पाइन्छ ।  
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खहरासतमा रातने अनुमखत खदुँदा खवचार गनुापने कुरा: जहरासतमा रहेको अजभयिु जर्वशेष हेरचाह र्नुयपने र्भयर्वती र्वा सतु्केरी 

मजहला, बालबाजलका, बदृ्ध अर्वस्ट्था र्वा जबरामी र्वा अन्य कुनै प्रकारको अशि देजखए आर्वश्यक हेरचाहको व्यर्वस्ट्था र्नय 

आदेश जदन ुपनेछ ।  

बन्द इजलासबाट हरेरने मुद्दाको गोपनीयताेः बन्द इिलासबाट हेररने मदु्दाका कार्िातको प्रजतजलजप बादी, प्रजतबादी, पीजडत 

तथा जनिको कानून व्यर्वसायी बाहेक अरुलाई जदन ुहुिँदैन । साथ,ै इिलासबाट हेररएका मदु्दाको पीजडतको व्यजिर्त 

पररचय खलु्ने र्रीकुनै सञ्चार माध्यम मार्य त समाचार सम्प्रेषण र्नय र्वा अन्य कुनै प्रकारलेव्यि र्नय   हुिँदैन ।  

बालबाखलकाको व्यखक्तगत पररचय गोप्य रातनेेः बालबाजलका प्रजतबादी भई चलेको नेपाल सरकार बादी भएको र्वा 

अदालतलेउपयिु ठहर् याएको मदु्दामा त्यस्ट्ता बालबाजलकाको व्यजिर्त पररचय र्ोप्यराख् न ुपनेछ ।  

मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाई गररनेेः नेपाल सरकार बादी भई चलेको देहायका र्ौिदारी मदु्दाको हकमा सबैप्रजतबादी 

उपजस्ट्थत र्राइएकोमा र्वा प्रजतबादी उपजस्ट्थत हुने अर्वजि समाप्त भएपजछलर्ातार कारबाही र सनुरु्वाई र्री जकनारा 

र्ररनेछः- 

• िबियस्ट्ती करणी सम्बन्िी कसूर, 

• भेदभार्व तथा अन्य अपमानिन्य व्यर्वहार सम्बन्िी कसूर, 

• र्भय संरक्षण जर्वरुद्धको कसूर, 

• व्यजि बेपत्ता पाने सम्बन्िी कसूर, 

• अपहरण र्वा शरीर बन्िक सम्बन्िी कसूर, 

• सर्वोच्च अदालतले नेपाल रािपिमा सूचना प्रकाशन र्री तोकेका कसूर ।  

 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ 

यस ऐनले तीन तहका अदालतहरूको स्ट्थापना र्री के्षिाजिकार, बन्द इिलास, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जनर्वेदन सनुरु्वाई 

र्ने जबशेष व्यर्वस्ट्था सजहत अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्िी व्यर्वस्ट्था समेत र्रेको पाइन्छ ।  

मुद्दा दोहोर् याई हेने सम्बन्धी व्यवस्था: उच्च अदालतले र्रेको रै्सला र्वा अजन्तम आदेशमा बालक, मजहला, अपांर्ता भएका 

व्यजि, मानजसक रोर्बाट पीजडत र्वापचहत्तर र्वषय उमेर पूरा र्रकेो व्यजिको उजचत प्रजतजनजित्र्व हुन नसकीइन्सार्मा 

ताजत्र्वक असर र्रेको अर्वस्ट्थामा सर्वोच्च अदालतलेमदु्दा दोहोर् याई हेनय सकनेछ ।  

मुद्दा हदेााको प्राथखमकतािमेः अदालतले मदु्दाको कारबाही, सनुरु्वाई र जकनारा र्दाय  देहायको प्राथजमकता िम अनसुार र्नुय  

पनेछः- 

(क) अनसुन्िानको जसलजसलामा जहरासतमा रहेको व्यजि पक्ष रहेको मदु्दा, 

(ख) पपुयक्षको लाजर् थुनामा रहेको व्यजि पक्ष रहेको मदु्दा, 

(र्) कैदमा रहेको पक्षको मदु्दा, 

(घ) अपांर्ता भएका व्यजि तथा बालबाजलका पक्ष रहेको मदु्दा, 

(्) शारीररक अशिता भएका र्वा पचहत्तर र्वषयभन्दा बढी उमेरका व्यजि पक्ष रहेका मदु्दा, 

(च) मजहला जबरुद्धको जहंसा सम्बन्िी मदु्दा, 

(छ) िातीय भेदभार्व तथा छूर्वाछूत सम्बन्िी मदु्दा, 

(ि) न्र्वारान र्वा नाता कायम सम्बन्िी मदु्दा, 
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(झ) माना चामल सम्बन्िी मदु्दा, 

(ञ) सम्बन्ि जर्वच्छेद सम्बन्िी मदु्दा, 

(ट) मदु्दा दतायको िमबाट पजहले दताय  भएको मदु्दा ।  

 

अपराध पीखित संरक्षण ऐन, २०७५ 

नेपालको संजर्विानद्वारा प्रदत्त र्ौिदारी न्याजयक प्रकृयाको अजभन्न अंर्को रुपमा रहेको अपराि पीजडतको न्यायको 

अजिकार सुजनजित र्री आरू् पीजडत भएको मुद्दाको अनसुन्िान तथा कारबाही सम्बन्िी िानकारी पाउने र कानून बमोजिम 

सामाजिक पनुःस्ट्थापना र क्षजतपूजतय सजहतको न्याय पाउने व्यर्वस्ट्था र्री अपरािबाट पीजडतलाई पनय र्एको प्रजतकूल असर न्यून 

र्नय तथा कसूरको पररणाम स्ट्र्वरुप व्यहोनुय  परेको क्षजत बापत पीजडतलाई क्षजतपूजतय समेतको व्यर्वस्ट्था र्री पीजडतको हक जहतको 

संरक्षण र्नुय  प्रस्ट्तुत ऐनको उदे्दश्य रहेको छ । र्ौिदारी न्याजयक प्रजियामा पीजडतलाई स्ट्र्वच्छ व्यर्वहार पाउनेअजिकार, भेदभार्व 

जर्वरुद्धको अजिकार, देहायका कसूरको अनसुन्िान, तहजककात, अजभयोिन र अदालती कारबाहीको जसलजसलामा र्ोपनीयताको 

अजिकार हुनेछ :- 

(क) िबरिस्ट्ती करणी, 

(ख) हाडनाता करणी, 

(र्) मानर्व बेचजर्वखन, 

(घ) यौन दवु्ययर्वहार, 

(्) नेपाल सरकारले नेपाल रािपिमा सूचना प्रकाशन र्री तोजकजदएको अन्य र्ौिदारी कसूर  

पीजडतलाई तत्काल उपचार र्राउन ुपने भएमा र्वा क्षजतपूजतय र्वा कुनै प्रकारको राहत रकम जदन ुपरेमा त्यस्ट्तो व्यजिलाई 

औषिोपचार र्राउन र्वा अन्तररम रुपमा क्षजतपूजतय र्वा राहत रकम उपलब्ि र्राउन अदालतले आदेश जदन सकन ेव्यर्वस्ट्था रहेको 

छ ।  

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

नेपालको संजर्विानको िारा २१७ बमोजिम स्ट्थाजपत न्याजयक सजमजतको अजिकारके्षि यस ऐनले तोकेको छ । न्याजयक 

सजमजतलाई मेलजमलापको माध्यमद्वारा र तोजकएका मदु्दाहरूको हकमा जनणयय र्री जर्वर्वादको जनरुपण र्नय पाउने के्षिाजिकार प्रस्ट्तुत 

एनल ेर्रेको पाइन्छ । न्याजयक सजमजतको  अजिकारके्षिको प्रयोर्, न्याय सम्पादनको प्रजिया साथै काययपाजलकाले न्याजयक 

सजमजतबाट भएको जमलापि  र्वा जनणययको तत्काल कायायन्र्वयन र्ने लर्ायतको व्यर्वस्ट्था प्रस्ट्तुत ऐनमा र्ररएको पाइन्छ । न्याजयक 

सजमजतले र्दाय न्यायको पहुिँच ग्रामीण तथा िनताको घर दैलो सम्म परेु्को पाइन्छ ।  

 

सवोच्च अदालत खनयमावली, २०७४ 

सर्वोच्च अदालत जनयमार्वली, २०७४ मा र्ररएका मखु्य मखु्य व्यर्वस्ट्थाहरु यसरी उल्लेख र्ररएको छ ।  
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म्याद ताररि थाम्न सखकने : अन्य प्रचजलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापजन ररट जनर्वेदनमध्ये बन्दीप्रत्यक्षीकरणको 

जनर्वेदनमा एकपटक माि बढीमा सात जदन र अन्य प्रकारका जनर्वेदनमा एकपटक माि बढीमा पन्र जदनसम्मको म्याद 

ताररख थमाउन सजकनेछ । 

तर म्याद ताररखमा हाजिर हुन ुपने व्यजि  जकररयामा बस्ट्न ुपरेको र्वा मजहला भए सतु्केरी भएको कारणबाट म्याद ताररख 

र्जु्रेमा जकररया समाप्त भएको र्वा सतु्केरी भएको जमजतले र्वा अन्य कुनै बेहोराले यातायातको सािन नचलेको र्वा भकुम्प 

िस्ट्ता दैर्वी प्रकोप परेको कारणले म्याद ताररख र्जु्रेमा बाटो खुलेको र्वा यातायात चलेको र्वा दैर्वी परेकोमा सो भएको 

जमजतले बाटाको म्यादबाहेक पन्र जदनजभि हाजिर भई प्रमाणसजहत जनर्वेदन जदएमा त्यस्ट्तो म्याद ताररख थाजमजदन 

सजकनेछ ।  

 

दैखनक मुद्दा पेसी सूची : जनयमार्वलीमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापजन इिलास समक्ष मदु्दा पेस हुिँदा देहायको िममा 

पेस र्ररनेछः- 

(क) तामेली, जमलापि, पनुरार्वेदन र्वा जनर्वेदन जर्ताय, बयान, बकपि, रै्सला र्वा आदेश संशोिन, मदु्दाको काययजर्वजिमा 

उत्पन्न कजठनाइका कारण इिलाससमक्ष पेस र्नुय  पने (सािसोि) मदु्दा,  जर्वपक्षी हटाई पाउिँ र सनुरु्वाइमासररक 

हुन पाउिँ भन्ने जर्वषयका जनर्वेदन, सिाय मार्ी पाउिँ भन्ने जनर्वेदन, सािक, जनणयय सनुाउन पेसी तोजकएको मदु्दा, 

र्वाररस राख् न अनमुजत पाउिँ भन्नेजनर्वेदन, तामेलीबाट िर्ाई पाउिँ भन्ने जनर्वेदन, 

(ख) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 

(र्) हेदाय हेदैको मदु्दा, 

(घ) अ.र्वं. १७ नं. अन्तर्यत दायर भएका थुनरु्वाका जनर्वेदन, 

(्) अन्तररम आदेश सम्बन्िी जनर्वेदन, 

(च) अन्तरकालीन आदेश सम्बन्िी जनर्वेदन, 

(छ) अन्तररम आदेश र अन्तरकालीन आदेश खारेि र्ररपाउिँ भन्ने जनर्वेदन, 

(ि) अ.र्वं. १७ नं. अन्तर्यत दायर भएका अन्य जनर्वेदन, 

(झ) कोटय र्ीको सजुर्विा पाउिँ भन्ने जनर्वेदन, 

(ञ) मखु्य रजिस्ट्रार र्वा रजिस्ट्रारको आदेश उपरका जनर्वेदन, 

(ट) मदु्दा दोहोर् याई हेरी पाउिँ भन्ने जनर्वेदन, 

(ठ) इिलासबाट सनुरु्वाइको जमजत तोजकएको मदु्दा, 

(ड) जर्वदेशी पनुरार्वेदक र्वा अजभयिु थुना र्वा कैदमा रहेको मदु्दा, 

(ढ) खण्ड (ठ) बाहेकका पनुरार्वेदक र्वा अजभयिु थुना र्वा कैदमा रहेको मदु्दा, 

(ण) बालबाजलका पक्ष जर्वपक्ष भएको मदु्दा, 

(त) पचहत्तर र्वषय नाघेका र्वदृ्घ ताररखमा रहेका मदु्दा, 

(थ) शारीररक अशिता भएको व्यजि ताररखमा रहेका मदु्दा, 

(द) मजहला र्वादी, पनुरार्वेदक र्वा प्रत्यथी भएका माना चामल, सम्बन्िजर्वच्छेद, न्र्वारान र्राई पाउिँ, नाता कायम र्राई 

पाउिँ, अंश र्वा घरेल ुजहंसामदु्दा, 

(ि) जर्विर्वा मजहला र्वादी र्वा पनुरार्वेदक भएको मदु्दा, 
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िास मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलास बाट ह नेेः  िाससुी, बालबाजलका, करणीसम्बन्िी, मानर्व बेचजबखन, नाता कायम, सम्बन्ि 

जर्वच्छेद मदु्दा तथा अन्यकानूनले बन्द इिलासबाट हेररन ेभनी तोजकजदएका मदु्दा र्वा खलु्ला इिलासबाटसनुरु्वाइ र्नय 

मनाजसब नभएकोले बन्द इिलासबाट सनुरु्वाइ र्ने भनी आदेश भएकामदु्दाको सनुरु्वाइ बन्द इिलासबाट हुनेछ ।  

वैतखनक कानून व्यवसायीको खनयुखक्त : आरू्ले कानून व्यर्वसायी राख्ननसकने असहाय, अशि, नाबालक, आजथयक रूपमा 

जर्वपन्न र्वा थुनामा रहेका व्यजिलाई कानूनी सहायता उपलब्ि र्राउन अदालतमा आर्वश्यक स््ख्यामा र्वैतजनक कानून 

व्यसायी रहनेछन् ।  

स्वेखच्छक कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाेः असहाय, अशि, नाबालक, आजथयक रूपमा जर्वपन्न र्वा थुनामा रहेका मदु्दाका 

पक्षहरूलाई स्ट्र्वेजच्छक कानूनी सहायता )प्रो बोनो सेर्वा (उपलब्ि र्राउन अदालतले आर्वश्यक व्यर्वस्ट्था जमलाउन 

सकनेछ ।  

 

उच्च अदालत खनयमावली, २०७३ 

प्रस्ट्तुत जनयमार्वलीमा देहायको मदु्दाहरूले देहायको िममा अग्राजिकार पाउने व्यर्वस्ट्था र्ररएकोछ ।  

(क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 

(ख) हेदाय हेदै बािँकी रहेको मदु्दा, 

(र्) पनुरार्वेदक र्वा अजभयिु थुना र्वा कैदमा परेको मदु्दा, 

(घ) बालबाजलका, र्वदृ्ध, मजहला तथा अशि एर्वं असहाय व्यजि र्वादी भएको मदु्दा, 

(्) परमादेश, उत्प्रेषण, प्रजतषेि र्वा अजिकारपचृ्छाको मार् र्री दायर भएको जनर्वेदनहरू तथा जनषेिाज्ञा िारी र्ररपाउिँ 

भन्ने जनर्वेदन, 

(च) संजक्षप्त काययजर्वजि ऐन, २०२८ अन्तर्यतको मदु्दा, 

(छ) मध्यस्ट्थता ऐन, २०५५ अन्तर्यतका जनर्वेदनहरू, 

(ि) यो जनयमार्वली प्रारम्भ हुिँदाका बखत अदालतमा जर्वचारािीन रहेका करार ऐन, २०५६ को दर्ा ८७ अन्तर्यतका 

जनर्वेदनहरु, 

(झ) अंश र्वा माना चामलसम्बन्िी मदु्दा, 

(ञ) जर्वदेशी नार्ररकसंर् सम्बजन्ित मदु्दा, र 

(ट) मदु्दाको प्रकृजतबाट चािँडो जकनारा हुन आर्वश्यक छ भन्ने लार्ी मखु्य न्यायािीश र्वा मखु्य भई काम र्ने न्यायािीश 

र्वा मदु्दा हेने इिलासले अग्राजिकार जदई हेने आदेश भएका मदु्दा ।  

 

खजल्ला अदालत खनयमावली, २०७५ 

साप्ताजहक पेसी सूचीमा प्रकाजशत भएका मदु्दाहरुकोदैजनक मदु्दा पेसी सूची तयार र्दाय देहायको िममा तयार र्नुय  पन े

व्यर्वस्ट्था रहेको छः 

(क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्िी जनर्वेदन, 

(ख) कसूर ठहर भइ सिाय जनिायरणको सनुरु्वाईको लाजर् पेश हुने मुद्दा, 

(र्) हेदाय हेदैको मदु्दा, 

(घ) थुनरु्वा र्वा कैदी भएको मदु्दा, 

(्) जनषेिाज्ञाको जनर्वेदन, 
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(च) सामान्य काययजर्वजि प्रयोर् हुने मुद्दाको लर्ाउ बाहेकका संजक्षप्त काययजर्वजि ऐन, २०२८ अन्तर्यतको काययजर्वजि प्रयोर् हुने 

मदु्दा, 

(छ) बेर्वाररसे बालबाजलकाको मदु्दा, 

(ि) पचहत्तर र्वषयमाजथको बढुा बढुी र्वा शारीररक अशिता भएको व्यजि ताररखमा रहेको मदु्दा, 

(झ) मजहला र्वादी भएको  न्र्वारान  र्राई  पाउिँ  र्वा  नाता  कायम  र्राई  पाउिँ भन् न ेमदु्दा, 

(ञ) पूर्वय आदेशानसुार पेसीको जनजित जमजत तोजकएको मदु्दा, 

(ट) अंश र्वा माना चामल सम्बन्िी मुद्दा, 

 

फौजदारी कसूर (सजाय खनधाारण तथा कायाान्वयन) सम्बन्धी खनयमावली, २०७५ 

अदालतमा पेश र्ररने सिायपूर्वयको प्रजतर्वेदनमा ऐनमा उल्लखेभएका कुराहरुका अजतररि देहायका जर्वषय समेत 

उल्लेख र्नुय  पनेछः– 

• कसूरदारको शैजक्षक, आजथयक, शारीररक र मानजसक अर्वस्ट्था, पेशा, व्यर्वसाय िस्ट्ता व्यजिर्त क्षमता र हैजसयत, 

• कसूरदारको पाररर्वाररक जस्ट्थजत र दाजयत्र्व, सामाजिक सम्बन्ि, पररर्वारकासदस्ट्यहरुको जशक्षा र चेतनाको स्ट्तर, 

सांस्ट्कृजतक मूल्य, मान्यता, परम्परािस्ट्ता सामाजिक र सांस्ट्कृजतक पषृ्ठभूजम ।  

पीजडत र कसूरदारले क्षजतपूजतय जलने जदने सहमजत र्रेमा सोहीबेहोरा खलुाई अदालतमा संयिु जनर्वेदन जदन ुपनेछ । 

यसरी पेश भएको जनर्वेदन बेहोरा मनाजसब देजखए अदालतलेजनर्वेदन बमोजिम क्षजतपूजतय भराईजदने आदेश र्री क्षजतपूजतय जलने जदने 

पक्षकोकार्ि र्राई जमजसल संलग्न र्नुय  पनेछ ।  

क्षखतपूखता भराई खदनु पनेेः कुन ैकसूरको पररणाम स्ट्र्वरुप पीजडतकोिीउ, ज्यान, सम्पजत्त र्वा इज्ितमा कुन ैक्षजत परेु्मा त्यस्ट्तो 

क्षजत बापतअदालतले कसूरदारबाट पीजडतलाई मनाजसर्व क्षजतपूजतय जनिायरण र्दाय देहायका कुराहरुलाई जर्वचार र्नुय  पने 

व्यर्वस्ट्था रहेको छः– 

(क) पीजडतलाई परेु्को भौजतक, शारीररक, मानजसक र भार्वनात्मक क्षजत, 

(ख) पीजडतको मतृ्य ुभइसकेको भए जनिको हकर्वालालाई पनय र्एको क्षजत, 

(र्) कसूरदारको आजथयक श्रोत र अर्वस्ट्था, 

(घ) पीजडत तथा जनिमा आजश्रत व्यजिको अर्वस्ट्था, 

(्) अदालतले उपयिु ठहर् याएका अन्य कुरा ।  

 

फौजदारी कसूर (कैद किा ) खनयमावली, २०७६ 

सरकारर्वादी भई चलेको कुन ैमदु्दामा कैद सिाय पाई कैद भोजर्रहेको िेय्ष्ष्ठ नार्ररकलाई िेय्ष्ष्ठ नार्ररक सम्बन्िी 

कानूनबमोजिम कैद कट्टा र्नय सजकने व्यर्वस्ट्था रहेको छ । तर बालबाजलका जर्वरुद्धको यौन शोषण र्वा जहंशा सम्बन्िी कसूरमा 

सिाय पाएको र बहुजर्वर्वाहको कसूरमा सिाय पाएको िेय्ष्ष्ठ नार्ररक भए पजन कैद छुटको सजुर्विा प्रदान र्नय सजकदैन । यो 

प्रार्विानले िेय्ष्ष्ठ नार्ररकलाई छुटको सजुर्विा जनरपेक्ष नभै सापेक्ष रहेको देजखन आउछ ।  
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फौजदारी कसूर (पीखित राहत कोष) खनयमावली, २०७७ 

पीजडतलाई अदालतको आदेशद्वारा उपलव्ि र्राउने अन्तररम क्षजतपूजतय राहत र्वा क्षजतपूती व्यर्वजस्ट्थत रुपमा उपलब्ि 

र्राउने काययजर्वजिको व्यर्वस्ट्था र्नय यस जनयमार्वलीको तिुयमा र्ररएको पाइन्छ । यस जनयमार्वलीको मखु्य व्यर्वस्ट्थाहरु जनम्न 

बमोजिम रहेका छन ्।  

• कोषको सञ्चालन तथा व्यर्वस्ट्थापन र्ने काम समेतको लाजर् मखु्य रजिररारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको रजिररारको 

अध्यक्षतामा एक कोष सञ्चालक सजमजत रहने व्यर्वस्ट्था रहेको पाइन्छ  ।  

• अदालतबाट पीजडतलाई कोषबाट अन्तररम क्षजतपूजतय, राहत र्वा क्षजतपूजतय उपलब्ि र्राउने र्री आदेश र्वा रै्सला 

भएकोमा त्यस्ट्तो आदेश र्वा रै्सला बमोजिमको क्षजतपूजतय र्वा राहत प्राप्त र्नय चाहने पीजडतले अनसूुची-१ बमोजिमको 

ढािँचामा जिल्ला अदालतमा जनर्वेदन जदन ुपने व्यर्वस्ट्था रहेको छ ।  

•  कसूरदारको कुन ैसम्पजत्त नभई पीजडतले क्षजतपूजतय नपाउने देजखएको र्वा कसूर स्ट्थाजपत भई कसूरदार कायम हुन 

नसकेको र्वा कसूरसिँर् सम्बजन्ित मदु्दा प्रचजलत कानून बमोजिम जर्ताय भएको कारण अदालतले कोषबाट क्षजतपूजतय  

स्ट्र्वरुप उजचत रकम भराउने आदेश र्रेकोमा त्यस्ट्तो रकम पाउनको लाजर् पीजडतले जिल्ला अदालतमा जनर्वेदन जदनु 

पने व्यस्ट्था रहेको छ । अजभयिु पत्ता नलारे्को कारण मदु्दा दायर हुन नसकेका पीजडतले पजन राहत उपलब्ि र्न े

व्यर्वस्ट्था रहेको छ ।  

• कोषबाट उपलब्ि र्राउने अन्तररम क्षजतपूजतय, राहत र्वा क्षजतपूजतयको प्रयोिनको लाजर् पीजडतलाई अपराि पीजडत 

संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम र्वर्ीकरण र्री दर्ा ३३ मा भएको व्यर्वस्ट्थाको आिारमा पीजडतलाई अन्तररम क्षजतपूजतय, 

राहत र्वा क्षजतपूजतय उपलब्ि र्राउन बािा पने छैन । तर दर्ा ३४ प्रजतकूल हुन ेर्री पीजडतलाई कोषबाट राहत र्वा 

क्षजतपूजतय उपलब्ि र्राइने छैन ।  

 

पीजडतलाई तत्काल उद्धार, औषजि उपचार, पनुस्ट्थायपना र्वा राहत प्रदान नर्रेमा र्म्भीर तथा मानर्वीय क्षजत हुने देजखएमा 

सञ्चालक सजमजतको अध्यक्षले सो प्रयोिनको लाजर् कोषबाट पचास हिार रुपैयािँमा नबढ्ने र्री मनाजसब रकम सम्बजन्ित 

पीजडतलाई उपलब्ि र्राउन सकने, कसूरदारले रै्सलाबमोजिमको रकम ३५ जदन जभि कोषमा िम्मा र्नुय  पने, दोहोरो पने र्री 

राहत र्वा क्षजतपूजतय उपलब्ि नर्राइने व्यर्वस्ट्था रहेको छ । यस  जनयमार्वली लारू् भएपजछ अदालतको आदेशद्वारा पीजडतलाई 

अन्तररम क्षजतपूजतय, राहत र्वा क्षजतपूजतयको रकम उपलब्ि र्राउन मार्यप्रशस्ट्त र्रेको पाइन्छ ।  
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पररच्छेद - चार 

न्यायमा पह ुँचका अवरोधक तत्वहरु 

४.१  पृष्ठभूखम 

संयिु राररस््घीय जर्वकास काययिमले पजहचान र्रे अनसुार न्याय प्रकृयूामा जढलाई, खजचयलो प्रजिया र कानून 

व्यर्वसायीको सेर्वा, अजिकारको दरुुपयोर्, जर्वद्यमान कानूनमा नै उपलब्ि सेर्वाहरुको सीजमतता, लै््जर्क रुपमा जर्वभेदपूणय कानून, 

समािका असमथय र्वर्यलाई संरक्षण र्ने र्री कानून नहुन,ु जशक्षाको कमी, कमिोर आजथयक अर्वस्ट्था, औपचाररकतामा आिाररत 

न्याजयक प्रजिया आजद न्यायमा पहुिँचका लाजर् मखु्य अर्वरोि तत्र्वहरु हुन्26 । लजक्षत र्वर्यहरुलाई न्याय प्राप्त र्ने सन्दभयमा देजखएका 

समस्ट्याहरुका रुपमा यस्ट्तै खालका अर्वरोिक तत्र्वको उल्लखे र्रेको पाइन्छ । काननुको अनजर्वज्ञता क्षम्य हुिँदैन भन्ने जसद्धान्त 

भए तापजन नेपालको सन्दभयमा कानून र न्याजयक प्रजियाबारेमा सर्वयसािारणलाई िानकारीको कमी हुनलुाई न्यायमा पहुिँचको 

प्रमखु अर्वरोिका रुपमा जलइएको छ । तर जर्वकजसत मलुकुले मदु्दा प्रजियामा लाग्ने खचय र अत्याजिक समय एर्वम् प्रजियार्त 

िजटलतालाई न्यायमा पहुिँचको प्रमखु समस्ट्या मानेको पजन देजखएको छ ।27 

यसैर्री न्याय महिँर्ो हुन,ु अदालतको प्रकृया लामो हुन,ु जढलो न्याय पाउन,ु रै्सला समयमा कायायन्र्वयन नहुन,ु र्ररब, 

मजहला, जपछजडएको र्वर्य र समदुायको न्यायमा सहि पहुिँच नहुनु, िाहेरी दरखास्ट्त दताय र्नय आनाकानी र्नुय, प्रभार्वकारी रुपमा 

अपराि अनसुन्िानको कायय नहुन,ु कानूनी र काययजर्वजिर्त िजटलता हुन ु न्याजयक प्रजिया बारे िानकार नहुन ु िस्ट्ता 

पररजस्ट्थजतहरु जर्वद्यमान छन् ।28 साथै, अदालतमा स्रोतसािनको कमी, अनसुन्िान र अजभयोिनमा िटुी हुन,ु सर्वयसािारणको 

न्याय प्रजतको अनजर्वज्ञता, न्याजयक सूचना प्रर्वाहमा कमी, न्याजयक प्रजिया अनमुानयोग्य नहुन,ु जर्वभेद हुन,ु न्यायपाजलकामा 

हस्ट्तके्षप हुन ु िस्ट्ता कमी कमिोरीले र्दाय मदु्धाका पक्ष तथा सरोकारर्वालाहरुले सहि रुपमा न्याय प्राजप्त र्नय सजकरहेका          

छैनन ्।29 

यसरी हेदाय औपचाररक न्याय प्रणालीमा लजक्षत र्वर्यहरुको न्यायमा पहुिँचको अर्वस्ट्थालाई प्रभाजर्वत र्ने तत्र्वहरुको सूची 

लामो हुनसकछ । तथापी यो अध्ययन अनसुन्िानको मखु्यके्षि नै लजक्षत बर्यहरुको न्यायमा पहुिँचका लाजर् काननुी तथा प्रजियार्त 

अबरोिक तत्र्वहरुको पजहचान र्नुय  भएकोले अजघल्ला पररच्छेदहरुको पषृ्ठपोषण समेतका आिारमा लजक्षत बर्यहरुको न्यायमा 

पहुिँचका लाजर् आिारभूत एर्व ंसाझा रुपमा रहेका काननुी तथा प्रजियार्त अबरोिक तत्र्वहरु र जर्वशेष एर्व ंपथृकपथृक रुपमा रहे 

र्वा देजखएका अबरोिक तत्र्वहरु र्री दईु भार्मा जर्वभािन र्री प्रस्ट्तुत अध्यूायमा जर्वश्लेषण र्ररएको छ ।  

 

 

 

 
26   Access to Justice: Practice Note, UNDP, 2004. P. 4 
27   Report of the National Consultation on Access to Justice for Survivors of Trafficking in Nepal, Kathmandu, 2007, Global AllianceAgainst Trafficking 

in Woman, P. 2. 
28  Advocacy Forum, “Yashoda Sharma: A wife’s fight for justice, a report carried out by Advocacy Forum”, 2019:  

http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/impunity/yashoda-sharma-a-wife-fight-for-justiceenglish.pdf 
29  See Margot Dankner, Teresa Taylor and Monica Youssef, Georgetown University Law Center, Confidentiality and the Legal Process: Leveraging 

Legislation and Policy to Protect Nepal’s Most Vulnerable Victims (Fall 2011). “Consider this: In survey of victims in the United States, all victims 

surveyed said that it was “important” or “very important” that what they said or shared with a sexual assault crisis advocate  be kept confidential.” 

Joanna Zannoni, U.S. Dep’t of Justice, Strengthening Sexual Assault Victims’ Right to Privacy (2008),  

http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/impunity/yashoda-sharma-a-wife-fight-for-justiceenglish.pdf
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४.१.१  आधारभूत एवं साझा अबरोधक तत्वहरु 

सामाखजक अवस्था 

मजहला, अपांर्ता भएका व्यजि, लार्ायतका लजक्षत र्वर्यहरुको न्यायमा पहुिँच कम हुनकुो कारण सामाजिजकरण पजन     

हो । मदु्दामा संलग्न भएका जसमान्तकृत र्वर्यहरुलाई समािले हेने दृजिकोण नै नकारात्मक छ । यसका लाजर् मानर्वीय सोचमा 

परीर्वतयतन हुनपुछय  । मजहलाहरुको न्यायमा पहुिँचका लाजर् सामाजिक रीजतररर्वाि, परम्परा, संस्ट्कार, जशक्षाको कमी, भाषार्त 

समस्ट्या, भौर्ोजलक जबकटता, सामाजिक प्रभार्व, दरुुत्साहन, इज्ित िाने डर, र्ोपनीयता भ््र् हुने डर, पीजडतको सरुक्षा, 

सामाजिक सरुक्षा तथा आरू्लाई कमिोर ठान्न ुआजद जर्वषयहरु कारक छन् । पीजडतको इच्छा जर्वपरीत र्ाउिँमै मदु्दा जमलाउने 

प्रर्वजृत्त छ । मजहला जहंसा जर्वरुद्धको र्म्भीर मदु्दालाई पजन समदुायमा जमलाउने प्रर्वजृत्त रहेकाल ेयसबाट दण्डहीनता बढ्दै र्एको    

छ ।  

 

अदालतको के्षत्राखधकार 

के्षिाजिकार न्यायमा पहुिँच स्ट्थाजपत र्ने एक महत्र्वपूणय आिार हो । अदालत र्वा न्याजयक जनकायको स्ट्पि के्षिाजिकारर्वाट 

नार्ररकलाई आफ्नो न्याय खोज्ने स्ट्थलको पजहचान हुन िान्छ । नेपालको संजर्विानले संघीय राज्यको पररकल्पना र्री सबै 

अजिकार तल्लो तहसम्म परु् याउन उल्लखेनीय भूजमका जनभाएको देजखन्छ । तर संजर्विानमा उजल्लजखत स्ट्थानीय अदालत 

स्ट्थापना हुन सकेको छैन । न्यायपाजलकाको पदसोपानमा रहने र्री स्ट्थानीय न्याजयक जनकायको स्ट्थापना हुनसके ग्रामीण तहसम्म 

पजन न्यायमा पहुिँच स्ट्थापना हुनिाने देजखन्छ । जिल्ला अदालत पनुरार्वेदकीय अदालतको रूपमा पजन स्ट्थाजपत भएको छ । उच्च 

अदालत संघीय राज्यमा प्रदेशको माजथल्लो अदालत भएको हुनाले सार्वयिजनक सरोकार, संर्वैिाजनक प्रश्न30 तथा जर्वशेष 

अर्वस्ट्थामाबाहेक उच्च अदालतबाट मदु्दाको अन्त्य हुन र्वाञ्छनीय छ । मदु्दा दोहोयायई हेनयका लाजर् उच्च अदालतमा नै तीन 

न्यायािीशको इिलाश र्ठन र्नय सजकन्छ । संजर्विानमा संघीयता अनरुूप उच्च अदालतको के्षिाजिकार जर्वस्ट्तूार हुन नसके 

पजन जर्वर्तको पनुरार्वेदन अदालतको भन्दा केही हदसम्म थप भएको छ । संघीयताको पररप्रेक्ष्यमा उच्च अदालतको 

के्षिाजिकारलाई पनुरार्वलोकन र्री प्राय: जनयजमत मदु्दाहरूको अजन्तम अदालत बनाउन आर्वश्यक देजखन्छ । कमयचारीको मुद्दा 

हेनय प्रशासकीय अदालतको कानून जनमायण भएको अर्वस्ट्था तथा उच्च अदालतलाई के्षिाजिकार थप र्री सर्वोच्च अदालतल े

संर्वैिाजनक तथा िजटल कानूनी प्रश्न उत्पन्न भएका मदु्दा, उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतले हेनय अनरुोि भइ आएमा तथा 

राजररय प्रकृजतका मदु्दाहरू माि सर्वोच्च अदालतले हेने व्यर्वस्ट्था र्री स्ट्थानीय, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च चार तहको न्याय 

व्यर्वस्ट्था सञ्चालन र्नय सजकएमा िनताको न्यायमा पहुिँच हुनकुा साथै सर्वोच्च अदालतमा रहेको मदु्दाको चा् हट्न िान्छ । 

यसो हुन सकेमा आफ्नो नजिकको भौर्ोजलक अदालतबाट िनताले न्याय पाउिँदछ र नेपाल िस्ट्तो सानो देशमा सर्वोच्च 

अदालतमा ठूलो न्याजयक िनशजि आर्वश्यकता पने पजन देजखिँदैन ।  

 

महुँगो र िखचालो न्याय 

अदालती शलु्क: पक्षले दार्वी र्रेको सम्पजत्त र्वा रकमको कानून बमोजिम कोटय र्ी राख्नपुन ेतथा अदालतर्वाट अजन्तम रै्सला 

नभएसम्म जर्ताय लैिान नपाइने हुन्छ । यसरी आफ्नो सम्पजत्त आिँरै् उपयोर् र्नय बन्देि लर्ाइएको अर्वस्ट्था छ । िनी 

 
30  ने.का.प. २०७६, अंक ६, जन.नं.१०२९४ –"संरै्विाजनक प्रश्न" जभि "कानूनी प्रश्न" सजन्नजहत हुने र कानूनी प्रश्नमा संजर्विानको आयामसमेत हुने हुिँदा केही थप शब्दार्वलीहरू प्रयोर् भयो 

भन्दैमा उच्च अदालतलाई िारा १४४(१) अन्तर्यत र सर्वोच्च अदालतलाई िारा १३३(२) द्वारा प्रदत्त अजिकार सारभुत रूपमा र्रक रहेको भन्न नजमल्ने ।  
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र र्ररर्वलाई एउटै जकत्तामा राखी समानताको आिारमा कोटय र्ूी जलने व्यर्वस्ट्था र्दाय यसबाट र्ररर्वलाई न्याय पने 

देजखंदैन । मलुकुी देर्वानी काययजर्वजि संजहता, २०७४ को दर्ा ६५ मा अदालती शलु्क जतनुयपने व्यजिको आजथयक 

अर्वस्ट्था अत्यन्त कमिोर भई अदालती शलु्क पूणय र्वा आंजशक बझुाउन असमथय भएको व्यजिले बझुाउन ुपने अदालती 

शलु्क पजछजलने र्री न्यायािीशले जर्रादपि, पनुरार्वेदनपि, प्रजतदाबी आजद दताय र्ने आदेश जदनसकने व्यर्वस्ट्था र्रेको 

देजखन्छ । तर आजथयक रूपमा कमिोर पक्षलाई "अदालती शलु्क पजछजलने र्री" भन्ने काननुी व्यर्वस्ट्थाले र्दाय पूणयरूपमा 

छुट हुन सकने देजखंदैन ।  

मलुकुी देर्वानी काययजर्वजि संजहताको दर्ा ८३ मा अदालती शलु्क लारे्को मदु्दामा जित्ने पक्षले बझुाएको अदालती शलु्क 

हाने पक्षबाट रै्सलाबमोजिम भराई जलन सकने, अदालती शलु्क िेरैिना पक्ष भएकोमा समानुपाजतक जहसाबले भराइ 

जदनपुन,े िे िनु अर्वस्ट्थामा अदालती शलु्क हो सोहीअनसुार जिते िजतमा लाग्ने ठहररएको अदालती शलु्क भराइ जलन 

पाउने व्यर्वस्ट्था रहेको पाइन्छ । अदालती शलु्क भराउने भए पजन अरू लारे्को खचय भराउन सकने अर्वस्ट्था प्रस्ट्तुत 

दर्ामा देजखिँदैन । अनाहकमा मदु्दा र्री खचय, तनार्व, झन्झट बढाइ जदएको पक्षबाट लारे्को खचय भराउने व्यर्वस्ट्था 

नहुिँदासम्म मदु्दा र्री द:ुख जदइरहने अर्वस्ट्थाको अन्त्य हुन सकदैन । त्यसैले अरू खचय पजन भराइ जदने व्यर्वस्ट्था हुन 

र्वाञ्छनीय देजखन्छ ।  

दै दस्तुरसम्बन्धी: जर्वपन्न र र्ररर्व र्वर्यलाई कार्िातको र्ोटोकपी जलन थप आजथयक भार पने हुन्छ । रै्सला कायायन्र्वयनको 

अढाइ दस्ट्तुर जित्ने पक्षले हाने पक्षमाजथ लर्ाउन ुजठक देजखए पजन कानून जित्ने पक्ष जर्वरुद्धको देजखन्छ ।  

म्याद तामेलीेः मलुकुी देर्वानी काययजर्वजि संजहता, २०७४ को दर्ा १०५ को उपदर्ा २२ मा म्याद तामेलीका लाजर् जर्वजभन्न 

उपदर्ामा उजल्लजखत काययजर्वजि अर्वलम्बन र्दाय पजन सम्बजन्ित व्यजिको नाममा म्याद तामेल हुन नसकेको बेहोराको 

प्रजतर्वेदन तामेलदारबाट प्राप्त भएमा र प्रजतर्वेदनको बेहोरा मनाजसब देजखएमा अदालतले त्यस्ट्तो व्यजिको नामको म्याद 

राजररय स्ट्तरका दैजनक पजिकामा प्रकाशन र्री म्याद तामेल र्नय आदेश जदनेछ । त्यसैर्री दर्ा ११४ मा ठेर्ाना पत्ता 

नभएको व्यजिको र्ाउिँ, सहर र टोल लेजखएको भए सोही ठेर्ानामा र र्ाउिँ, सहर र टोल पजन पत्ता नलारे्को भए सोही 

बेहोरा िनाई अदालतको सूचना पाटीमा टािँस र्री राजररय स्ट्तरका दैजनक पजिकामा सूचना प्रकाशन र्री म्याद तामेल 

र्नय सकने व्यर्वस्ट्था र्ररएको पाइन्छ । त्यस्ट्त ैदर्ा १९७ (५) मा सूचना तामेल हुन नसकेमा मदु्दामा उपजस्ट्थत नरहेको 

पक्षको िानकारीको लाजर् राजररयस्ट्तरका दैजनक पजिकामा एकतर्ी रै्सला भएको सूचना प्रकाशनर्न ेव्यर्वस्ट्था रहेको 

देजखन्छ । यसरी राजररय स्ट्तरको पजिकामा सूचना प्रकाजशत र्दाय पक्षको आजथयक व्ययभार बढ्न िाने देजखन्छ । कानूनले 

नै पक्षको खचय हुने र्री न्याय नै खजचयलो बनाउन उजचत देजखिँदैन ।  

धरौटीको सम्बन्धमा: न्याजयक र्वा अियन्याजयक जनकायको आदेशबमोजिम मार् भएको िरौटी जतनय नसकी थुनामा बसेका 

व्यजिहरूको जस्ट्थजत हेदाय, मार् भएको िरौटी रकमको आिारमा हेदाय ५ हिार भन्दा कम िरौटी रकम बझुाउन नसकी 

थुनामा बस्ट्ने व्यजिको संख्या ४.२९%, ५-१० हिारसम्म िरौट बझुाउन नसकी थुनामा बस्ट्ने व्यजिको संख्या 

२२.९७% र १०-५० हिारसम्मको जबचको िरौटी मार् रकम बझुाउन नसकी थुनामा रहेका व्यजिहरू २६.७७% 

रहेको देजखयो । 31 

कानून व्यवसायीको फीेः नेपालमा न्यायमा पहुिँचको लाजर् रहेका प्रमखु र्वािकहरू मध्येको एउटा कानून व्यर्वसायीले जलने र्ी 

पजन हो । नेपालमा कानून व्यर्वसायीको र्ी कजत हुने हो कुनै कानूनद्वारा तोजकएको छैन । कुनै जनदेजशका पजन छैन र 

 
31  न्याजयक र्वा अियन्याजयक जनकायको आदेशबमोजिम मार् भएको िरौटी जतनय नसकी थुनामा बसेका व्यजिहरूको अध्ययन प्रजतरे्वदन, २०७२ 
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कतैबाट जनयजन्ित पजन छैन । कानून व्यर्वसायीले एउटा मदु्दामा उसले सेर्वा जदए र्वापत कजत र्ी जलन ेभन् ने कुराको 

उल्लेख कहीं कतै नभएकोले कानून व्यर्वसायीको र्ी अजनश् चत र अपारदशी हुिँदै र्एको छ । िजत जलए पजन िे र्रे पजन 

हुने अर्वस्ट्था छ । यसबाट पक्ष/पीजडत झन पीजडत बन्न र्एको अर्वस्ट्था छ । 32 यसकारण न्यायको पहुिँचमा अर्वरोि खडा 

र्रेको छ । यसले अरािकताको अर्वस्ट्था पजन सिृना र्रेको छ । कजहलेकाही पक्ष त कानून व्यर्वसायीको र्ीकै कारण 

मदु्दा नर्री अन्याय सहेर बस्ट्न ुपने र्वा र्ीकै कारण बीचैमा मदु्दा छाजडजदएको पजन सजुनन्छ । यस्ट्तो अर्वस्ट्थामा अब के 

र्ने? यसलाई कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने? यसलाई कसरी जनयजमत र्री पक्षको न्याय पाउने अजिकारलाई 

सजुनजित र्ने िस्ट्ता मखु्य प्रश् नहरू हाम्रो अर्ाजड रहेको छ ।  

 

कानूनी सहायता र प्रखतखनखधत्व 

२०७२ सालमा राजररय न्याजयक प्रजतष्ठानले र्रेको अध्ययनमा, न्याजयक प्रजिया र्वारेको िानकारी सम्बन्िी 

तथ्या््कर्वाट ३२.४ प्रजतशतलाई जनशलु्क कानूनी सहायताको उपलव्िताको र्वारेमा िानकारी भएको र ७६.७ प्रजतशतलाई 

अदालतमा न्याजयक प्रजिया र्वारेमा िानकारी जदइने र्रेको बताएको33 देजखन्छ । यसर्वाट मजहलालर्ायतको लजक्षत र्वर्यको जनशलु्क 

कानूनी सहायताको उपलव्िताको र्वारेमा िानकारी न्यून रहेको देजखयो । सर्वोच्च अदालतको २०१५ सालको रु्लकोटयर्वाट 

र्वैतजनक अजिर्विाको व्यर्वस्ट्था हुिँदै जर्वकजसत हाम्रो Legal Aid Movement मा कानूनी सहायता ऐन, २०५४ तथा 

जनयमार्वलीसमेत जनमायण भई सकेका छन् । जललामजणपौडेल34 को मदु्दामा जनजित मदु्दा तोकेर ती मदु्दाहरूमा कानूनी सहायता 

प्रदान नर्ने र्री कानूनी सहायता जनयमार्वली बनाइएकोमा सो व्यर्वस्ट्थालाई संजर्विान तथा ऐनको उदे्दश्य जर्वपरीत अप्रत्यायोजित 

र्वजढ अजिकार जदएको भनी जनयम ६ को उपजनयम २ सर्वोच्च अदालतर्वाट अमान्य र र्वदर घोजषत भएको जथयो । कानूनी 

सहायतालाई संर्वैिाजनक तथा कानूनी संरक्षण प्राप्त भएको अर्वस्ट्थामा जनशलु्क कानूनी सहायताको व्यर्वस्ट्था हरके स्ट्थानीय 

तहसम्म परु ्याउन ुपन ेदेजखन्छ । अदालत, र्वार, सरकारी र्वजकल, नेपाल प्रहरी लर्ायतका जनकायहरूर्वीच यथोजचत समन्र्वय हुन 

र्वाञ्छनीय छ । र्वैतजनक काननु व्यार्वसायीको सेर्वालाई लजक्षतबर्यमैिी, व्यर्वजस्ट्थत, र्णुस्ट्तरीय र प्रभार्वकारी बनाउन सजकएको 

छैन । यसको साथै स्ट्र्वेजच्छक कानूनी (Pro bono) सेर्वा र आफ्नो मदु्दामा आरै् प्रजतजनजित्र्व र्ने सम्बन्िी कानूनी संरचनालाई 

पजन संस्ट्थार्त र्नय सजकएको छैन । एकीकृत काननुी सहायता सम्बन्िी नीजत, २०७६ जनमायण भईसकेको अर्वस्ट्थामा काननुी 

सहायता काननुमा आर्वश्यक संशोिन हुन सकेको छैन ।  

 

दोभाषेको सुखवधा नह नु  

बालबाजलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दर्ा २० (घ) मा बालबाजलकासिँर् सम्र्वाद र्दाय जनिले चाहेको भाषामा र्ने र 

आर्वश्यकतानसुार दोभाषेको सहयोर् जलने व्यर्वस्ट्था छ । मलुकुी देर्वानी काययजर्वजि संजहता, २०७४ को दर्ा २७४ मा अदालतल े

नेपाली भाषा नबझु्ने कुनैपक्ष र्वा साक्षीको बयान र्वा बकपि र्राउन ुपरेमा र्वा अन्य कुनै प्रयोिनको लाजर् सम्बजन्ित भाषाको 

अनरु्वादकको सहयोर् जलन सकने व्यर्वस्ट्था छ । तर दोभाषेको सजुबिा सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन हुन सजकरहेको 

छैन ।  

 

 
32  http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No80/No80_23PA_Parajuli.pdf 
33  मजहलाको न्यायमा पहुिँचसम्बन्िी अध्ययन प्रजतरे्वदन, २०७२ राजररय न्याजयक प्रजतष्ठान काठमाण्डौं (२०७२) 
34  ने का प २०६०, अ््क ५, जन. नं. ७२१४ 



47 

न्याय प्रणालीप्रखतको खवश्वास 

न्यायमा पहुिँचको लाजर् न्याय प्रणाली नै प्रमखु आिार हो । न्याजयक जनकाय स्ट्र्वतन्ि, जनरपक्ष र सक्षम हुनपुछय  भन्ने 

सैद्धाजन्तक अर्विारणा रहेको पाइन्छ । यही सैद्धाजन्तक आिारमा कुनै नार्ररक, पीजडत र्वा अर्वसर र्वा पहुिँच नभएको व्यजि र्वा 

र्वर्यले न्याय व्यर्वस्ट्थामा आरू्लाई समाजहत र्रेको हुन्छ । स्ट्र्वच्छ सनुरु्वाई, पनुरार्वेदनको व्यर्वस्ट्था, जनजित जर्वजि र प्रजियाको 

अर्वलम्र्वनर्वाट नै न्याय व्यर्वस्ट्था माजथ जर्वश्वास कायम हुनिान्छ । सािँजच्चकै अदालत व्यर्वहारमा स्ट्र्वतन्ि, जनरपक्ष र सक्षम छन् 

छैनन् भन्न ेकुरालाई लजक्षत र्वर्यले न्याय पाए र्वा पाएनन भन्न ेकुराहरूको आिारमा पजन मापन र्नय सजकन्छ । न्याय प्रणाली 

सम्पूणय न्याय व्यर्वस्ट्थाको आिार हुन ेहुनाले न्याय प्रणालीप्रजत नार्ररकको जर्वश्वास, सोचले पजन महत्र्वपूणय स्ट्थान ग्रहण र्दयछ । 

िनआस्ट्थाको अजभबजृद्ध पजन यसैर्री हुने हो ।  

लजक्षत र्वर्यले न्याजयक जनकायसम्मको पहुिँच प्राप्त र्रेका छन छैनन? न्याय प्रणालीमा र्वािक तत्र्व के रहेका छन्? त्यसको 

सम्बोिनर्वाट न्याय व्यर्वस्ट्था सिुार हुनकुा साथै न्यायमा पहुिँच स्ट्थाजपत हुन िान्छ । मदु्दाको अनसुन्िान र्ने, अजभयोिन र्ने 

जनकायहरुको व्यर्वहार, काययशैली, जर्वजि र प्रजियाले पजन न्यायमा पहुिँचको अर्वस्ट्थालाई जचिण र्ने र्छय  । र्ौिदारी मदु्दाको उठान 

प्रहरी कायायलयबाट हुने भएकाले अदालतको जनरपक्षता, स्ट्र्वच्छता तथा सक्षमताले माि पगु्दैन । न्यायका अर्वयर्वहरूमा पजन 

चसु्ट्तता तथा न्याय उन्मखुता आर्वश्यक पदयछ ।  

 

पृथक अदालतको स्थापना 

बालबाजलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दर्ा ३०(१) मा बालबाजलकाले र्रेको कसूरिन्य काययको शरुू कारबाही, 

सनुरु्वाइ र जकनारा र्नय नेपाल सरकारल ेन्याय पररषद्को जसर्ाररसमा आर्वश्यक संख्यामा बाल अदालत र्ठन र्नय सकनेछ भन्न े

कानूनी व्यर्वस्ट्था भए तापजन जिल्ला अदालतको कुनै न्यायािीशलाई तोकने र्रेको पाइन्छ । दर्ा ३२ मा मदु्दाको कारबाहीको 

िममा बालबाजलकाको उमेर अठार र्वषय भएपजन त्यस्ट्तो बाल अदालतबाटै कारबाही, सनुरु्वाई र जकनारा र्नुय  पनेछ भन्ने व्यर्वस्ट्था, 

दर्ा २६ मा जछटो र स्ट्र्वच्छ न्याय प्राप्त र्ने अजिकारको व्यर्वस्ट्था, दर्ा ३७ मा एक सय बीस जदनजभि मदु्दाको जकनारा र्नुय  पनेछ 

भन्ने र मदु्दाको कार्वाही र जकनारा र्दाय जनरन्तर सनुरु्वाइको आिारमा र्नुय  पनेछ भन्ने व्यर्वस्ट्था भए पजन तोजकएको समयमा 

बालबाजलका संलग्न भएको मदु्दाको कारबाही जकनारा भएको पाइदैन । अदालतमा हुने काययबोझ छुट्टै अदालतको संरचना र 

भर्वनको अभार्वमा जनयजमत अदालतको जनयजमत प्रजिया बमोजिम नै सनुरु्वाइ र जकनारा र्रेको पाइन्छ ।  

सर्वोच्च अदालतको र्वाजषयक प्रजतर्वेदन ०७५/०७६ मा35 बालबाजलका संलग्न भएका िम्मा मदु्दाको लर्त ४३०३ कायम 

भएकोमा २६४८ र्छययौट भई १६५५ थान बािँकी रहेको देजखनलुे नै ऐनले तोकेको समयमा मदु्दा र्छययौट हुन सकेको        

देजखिँदैन । १०० भन्दा बढी मुद्दा भएका जिल्ला १३ रहेकोमा ती सबै जिल्लामा छुट्टै बाल अदालत र्ठन हुन सकेको छैन । 

यसमध्ये मोर् जिल्ला अदालतमा माि ६८१ बालबाजलका संलग्न रहेका मदु्दा रहेको पाइन्छ । बालबाजलका सम्बन्िी ऐन, 

२०७५ ले बालबाजलकाको उमेर १६ बाट १८ कायम र्रेको अर्वस्ट्थामा आर्ामी जदनमा यो संख्या झनै बढ्ने जनजित छ । 

उजल्लजखत संख्या हेदाय  बालबाजलका र्वादी प्रजतर्वादी भएको मदु्दाको कारबाही सनुरु्वाइ र जकनारा र्दाय  ऐनले तोकेको प्राथजमकताको 

कायायन्र्वयन भएको पाइदैन । बालबाजलका समार्वेस भएका मदु्दा बाल न्याय सम्पादन ( काययजर्वजि) जनयमार्वली, २०७६ बमोजिम  

न्यायािीश, समािसेर्वी र बालमनोजर्वज्ञ र्वा बाल जबशेषज्ञले सामजुहक रुपमा र्नुयपने व्यर्वस्ट्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट 

 
35  सर्वोच्च अदालतको र्वाजषयक प्रजतरे्वदन ०७५/०७६ 
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जर्वजभन्न अदालतहरु जनररक्षण र्ने िममा सोबमोजिम नर्रेको भनी कानूनमा भएका व्यर्वस्ट्था बमोजिम र्नुय  भनी जनदेशन जदएको 

पजन देजखन्छ । ऐ दर्ा ८३ ले बालबाजलकाको उमेर कायम र्ने आिार तोकेको पाइन्छ ।  

बालबाजलकाको हकमा िसरी छुट्टै अदालत र्ठन र्री मुद्दा हेनय सजकन्छ त्यसै र्री मजहलाहरुको हकमा पजन छुट्टै अदालत 

र्ठन र्री मदु्दाको सनुरु्वाइ र्नुयपने आर्वश्यकता रहेको छ तर सो बमोजिम र्ठन भएको पाइदैन ।  

छुट्टै मजहला अदालतको स्ट्थापना र्नुयपने बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट पजन आदेश भईसकेको अर्वस्ट्था छ । मजहला पीजडत 

भएका सबै खाल ेमदु्दा र खास र्री घरेल ुजहंसासम्बन्िी मजहला पीजडत भएको मदु्दामा अन्य मदु्दामा िस्ट्तो सािारण अदालतबाट 

मदु्दा हेररिँदा मजहलाहरूले न्याय पाए पजन लामो पररश्रम र जढला र्री न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालतमा िािँदा 

Humiliate भएर न्याय प्राजप्त र्ने अर्वस्ट्था आउने भएकाले राज्यले मजहला पीजडत भएका सबैखाले र्ौिदारी मुद्दा र खासर्री 

घरेल ुजहंसासम्बन्िी मुद्दा माि हेने बेग्लै अदालत र्ठन र्दाय त्यस्ट्तो अदालतबाट पीजडत मजहलाले जछटो छररतो र Humiliate 

नभई शलुभ न्याय पाउन ेहुनाले मजहला पीजडत भएका र्ौिदारी मदु्दा खासर्री घरेल ुजहंसाबाट पीजडत मदु्दा हेने एउटा छुट्टै Fast 

Track Court र्ठन र्नुयपने भनी मजहला र्वालर्वाजलका तथा समाि कल्याण मन्िालयको ध्यानाकषयण र्राइएको देजखन्छ । तर 

पथृक अदालत स्ट्थापना हुन सकेको पाइिँदैन ।  

 

खशक्षाको कमी 

अजनर्वायय तथा जन:शलु्क जशक्षासम्बन्िी ऐन, २०७५ ल ेजशक्षालाई लोकताजन्िक मूल्य र मान्यतामा आिाररत समािर्वाद 

उन्मखु रारर जनमायणमा केजन्द्रत र्दै जशक्षामा सबैको सहि एर्वं समतामलुक पहुिँच र जनरन्तरता सजुनजित र्नय तथा जशक्षालाई 

सर्वयव्यापी िीर्वनोपयोर्ी, प्रजतस्ट्पिी एर्वं र्ुणस्ट्तरयिु बनाउनका लाजर् अजनर्वायय तथा जन:शलु्क जशक्षाको कल्पना यस ऐनले र्रेको 

देजखन्छ । अपांर्ता भएका नार्ररकलाई जर्वशेष जशक्षा, आजथयक रूपमा जर्वपन्न, अपांर्ता भएका र दजलत नार्ररकलाई जन:शलु्क 

उच्च जशक्षा, प्रत्येक बालबाजलकालाई र्णुस्ट्तरीय जशक्षा प्राप्त र्ने लर्ायतका व्यर्वस्ट्था यस ऐनले र्रेको देजखन्छ । माध्यजमक 

तहसम्मको जशक्षा जन:शलु्क हुने, बालबाजलकालाई आिारभतु तहसम्म अजनर्वायय जशक्षा प्रदान र्नुयपने, पायक परेको जर्वद्यालयमा 

अध्ययन र्नय पाउन ु पन,े र्वैकजल्पक जशक्षा, अनौपचाररक तथा खलुा जशक्षा, परम्परार्त जशक्षा प्राजर्वजिक जशक्षालर्ायतका 

व्यर्वस्ट्थाहरु रहेका छन ्। तर व्यर्वहारमा काननुमा व्यर्वस्ट्था भए बमोजिमको अजनर्वायय तथा जन:शलु्क जशक्षाको अर्वस्ट्था दयनीय 

देजखन्छ ।  

दृजिजर्वहीन नार्ररकलाई बे्रलजलजप र बजहरा र स्ट्र्वर र्वा बोलाइसम्बन्िी अपांर्ता भएका नार्ररकलाई सा््केजतक भाषाका 

माध्यमबाट जशक्षा पाउने अजिकार, जर्वद्यालय बाजहर रहेका दजलत, अपांर्ता भएका र आजथयक रूपले जर्वपन्न नार्ररकलाई 

जर्वद्यालय भनायसमेतमा व्यर्वस्ट्था प्रस्ट्तुत ऐनमा देजखन्छ ।  

जशक्षा नार्ररकको हरेक अजिकारसिँर् सम्बजन्ित रहन्छ । जशक्षा भएमा माि चेतना, योग्यता, क्षमता, सामथ्ययपूणय हुन िाने 

हुनाले जशक्षा र न्यायका जबचमा सामन्िस्ट्यता रहेको पाइन्छ । कानूनको ज्ञान, उपचारको खोिी, माध्यम लर्ायतका सबै कुरा 

जशक्षासिँर् िोजडएको हुन्छ । व्यजित्र्व जनमायण र्ने कायय जशक्षाले नै र्ने हुिँदा जशक्षाको अजिकार र न्यायमा पहुिँचको सम्बन्ि रहेको 

पाइन्छ । िबसम्म जशक्षा प्राप्त र्नय लजक्षत र्वर्यलाई समस्ट्या देजखन्छ । न्यायसम्म पगु्न िेरै टाढा हुनिान्छ । घर नजिक जर्वद्यालय 

नहुन,ु आरू्ले िानकेो भाषामा पढाइ नहुन,ु भाषा नै प्रजतस्ट्पिायको माध्यम बन्न,ु ऐनले समािर्वाद उन्मखुको कुरा र्रेपजन जशक्षा 

के्षिले लजक्षत र्वर्यको क्षमता प्रस्ट्रु्टन र्राई प्रजतस्ट्पिी बनाउन नसकन,ु ऐनले पररकल्पना र्रेका क्षमता परुा र्ने क्षमता राज्य 

संयन्िसिँर् नभएका कारणले अजनर्वायय जशक्षाबाट लजक्षत र्वर्य र्वजञ्चत रहिँदासम्म न्यायमा पहुिँचको आशा र्नय सजकदैन ।  
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कानून, न्यायसम्बन्धी जानकारीको कमी 

कजहलेकािँही कानूनको अज्ञानता र सूचनाको अनजभज्ञताको कारण पक्षले पैसा खचय नै र्नुय  नपने अर्वस्ट्थामा पजन पैसा 

खचय र्रेको हुन्छ भने कम खचय र्नुयपने ठाउिँमा बढी खचय र्नय परेु्को हुन्छ । यो सबै िार्रूकता र कानूनमा साक्षरताको कमीको 

कारण हुन्छ । यसको लाजर् कानूनी साक्षरता (Legal literacy) को आर्वश्यकता पछय  । यस्ट्तो कानूनी साक्षरता जर्वद्यालय, उच्च 

जर्वद्यालय र जर्वश्वजर्वद्यालयको तहसम्म नै आर्वश्यकता पछय  । त्यसको लाजर् पाठ्यिममा नै व्यर्वस्ट्था र्री यो लारू् र्नुयपछय  भने आम 

माजनसहरूको लाजर् स्ट्थानीय जनकायमार्य त कानूनी साक्षरताको अजभयान चलाउनपुछय  ।  

कानूनको िानकारी छैन । अजिकार के हो?  सो सम्म थाहा छैन । । यस्ट्तो अर्वस्ट्थामा न्यायमा पहुिँच टाढाको कुरा हो । 

अदालतबाट न्याय पाइन्छ पाइदैन भन्ने कुरा पजन थाहा नभई पीडा सहेर बसेका हुन्छन् । त्यसकारण लजक्षत र्वर्यलाई जबद्यमान 

कानूनी व्यर्वस्ट्था र उपचारको बारेमा िानकारी र्राउन ु पने देजखन्छ । अदालतमा जनशलु्क कानूनी सहायता तथा अन्य 

सजुर्विाहरुको व्यर्वस्ट्था भए तापजन िानकारीको कमी भएकाले यसलाई न्यायमा पहुिँचको लाजर् अबरोिक तत्र्व माजनएको छ ।  

 

न्याखयक खनकायमा पीखितमैत्री भौखतक संरचनाको अभाव 

अदालतमा पीजडतमैिी कक्ष, मजहला कक्ष र्वा साक्षीकक्षको अभार्व छ । मजहलाका लाजर् छुट्टै शौचालयको व्यर्वस्ट्था नहुिँदा 

मजहला सेर्वाग्राहीलाई पने अफ्ठ्यारोका कारण पजन न्यायको पहुिँच कजठन भएको छ । अदालतमा बच्चालाई राख्न तथा स्ट्तनपान 

र्राउनको लाजर् छुट्टै कोठाको व्यर्वस्ट्था नहुिँदा मजहलाहरु न्यायका लाजर् अर्ाजड आउनमा बािा परेको छ । न्याजयक जनकायको 

सोिपछु कक्षमा मजहला कमयचारीको व्यर्वस्ट्था र्ने प्रत्यके अदालतहरुमा मजहला इिलास व्यर्वस्ट्था र्नुयपछय  । काठमाडौं जिल्ला 

अदालतमा बच्चालाई स्ट्तनपान र्राउन छुट्टै कोठा रहेको देजखयो भने अन्य अदालतमा यो सजुर्विा रहेको देजखएन ।36 अदालतका 

सेर्वाग्राहीहरु पीजडत एर्वम् साक्षीको सजुर्विाका लाजर् जर्वश्राम कक्ष रहेको तथा सो कक्षमा सम्भर्व भएसम्मका र्जनयचरहरु, जनशलु्क 

जपउने पानी, र्मी ठाउिँमा प््खाको व्यर्वस्ट्थाहरु भएपजन उि व्यर्वस्ट्था सबै अदालतमा समान रुपमा रहेको देजखदैन ।37 कुनै कुन ै

अदालतमा सहायता कक्ष व्यर्वजस्ट्थत नभएको तथा दक्ष कमयचारीहरुलाई समेत सहायता कक्षमा नखटायर कायायलय सहयोर्ी 

खटाएको पाईन्छ । प्रयाप्त स्ट्थानाभार्व, दक्ष िनशजिको अभार्व आजद िस्ट्ता कारणले सहायता कक्षको प्रभार्वकाररता सोचेिस्ट्तो 

हुन सकेको पाइिँदैन ।  

 

न्याय सम्पादनमा खिलाई 

जढलो न्याय जदंदा अदालतप्रजतको जर्वश्वासमा कमी आउिँछ । मदु्दा दताय भएपजछ रै्सला हुने जदनसम्मको समय 

अनमुानयोग्य हुनपुछय  । पीजडत मजहलाहरुका लाजर् मदु्दा सनुरु्वाइमा प्राथजमकता जदनपुछय  । अदालतको परुानो संरचनालाई 

आिजुनजककरण र प्रजर्वजियिु बनाउदै जछटो छररतो न्याय जदने र्वातार्वरण तयार पानुयपदयछ । कजतपय मदु्दाहरुमा र्वजकल सरुुमा 

मदु्दामा आउिँदा िजत जियाजशल हुन्छन् पजछ त्यजत जियाशील हुदैनन् । उजचत समयमा मजहलालाई न्याय नभएकोले सहि न्याय 

सम्पादनका लाजर् जनरन्तर सनुरु्वाइ र्वा र्ास्ट्टरयाक कोटयबाट हेनुयपदयछ ।  

 

 
36  मजहलाको न्यायमा पहुिँचसम्बन्िी अध्ययन प्रजतरे्वदन, २०७२ राजररय न्याजयक प्रजतष्ठान काठमाण्डौं (२०७२) pg. 127. 
37  ऐ.ऐ. pg. 128. 
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प्रमाण र कागजातको कमी 

मजहलाको नार्ररकता, िन्म दताय, जर्वर्वाह दताय िस्ट्ता प्रमाण नभएकोले र्दाय न्याय पाउन सकेका छैनन् । बालबच्चा 

भएकोलाई पजन बाबलुे स्ट्र्वीकार नर्रेको अर्वस्ट्था छ र बालबच्चाले िेरै द:ुख पाएका छन ्। मजहलामा जबबाह दताय र्राउन ुपछय  

भन्नेबारेमा पजन राम्रोसिँर् ज्ञान नभएको अर्वस्ट्था छ । परुुष उपजस्ट्थत नभए पजन जर्वश्वसनीयप्रमाणको आिारमा पजन जर्वर्वाह दताय 

हुने र आमाको नार्ररकताबाट पजन बालबाजलकाको िन्मदताय हुने प्रार्विान छैन । तराईमा जर्वर्वाह दताय, नार्ररकता, िन्म दताय 

नर्राउने नजदने र र्राइजदयो भने जयजनहरु पजन सम्पजतको भाजर्दार हुन्छन भनेर िेरै नै अन्यायमा पारेको अर्वस्ट्था छ । श्रीमानले 

दोस्रो जर्वर्वाह र्रेका कारण पजन पजहलो श्रीमतीका लाजर् कार्िपि नबनाइजदने समस्ट्या छ । यसले र्दाय अदालतले अंश पाउने 

र्री रै्सला र्दाय  पजन नार्ररकताको अभार्वले र्दाय पाउन सकेका छैनन ्। एकल मजहलालाई यो समस्ट्या अझ बढी छ । उनीहरुलाई 

सरकारले जदएको सेर्वा सजुर्विामा पजन घर पररर्वारका अन्य सदस्ट्यले हस्ट्तके्षप र्दयछन् । 38 

 

कानूनी पखहचानको अभाव  

नेपालको संजर्विानको नार्ररकतासम्बन्िी प्रार्विान तथा मौजलक हकका व्यर्वस्ट्थाहरू समेतले आमाको नाउिँबाट नेपाली 

नार्ररकता पाउन सकन ेस्ट्पर टरूपमा देजखएको भए तापजन नार्ररकता प्राप्त र्नय सजकरहेको अर्वस्ट्था भने सहि देजखंदैन । सन्देश 

जसंह समेत जर्व. जिल्ला प्रशासन कायायलय मोर् समेत39 मदु्दामा जनर्वेदकहरूको आमा उमा भट्टराई बंशिको नार्ररक भएको र 

जनर्वेदकको िन्म नेपालमा भएको र जनरन्तर नेपालमा बजसरहेको अर्वस्ट्थामा हाम्रो बुबा सरुेश जसंहको घर ठेर्ाना केबल रोल्पाबाहेक 

अरू थाहा नभएको र बबुाको र्वास्ट्तजर्वक जस्ट्थजत १७ र्वषयसम्म पत्ता नलारे्को अर्वस्ट्थामा नेपालको संजर्विानको भार् २ को िारा 

१०(१), ११(१), ११(२) को (ख),११(४), ११(५) जर्वपरीत हुने र्री जिल्ला प्रशासन कायायलय, मोर्काले र्रकेो जमजत 

२०७३।७।९ को कजथत आदेश एर्व ंजनर्वेदकहरूलाई िानकारीमा नभएको जलजखत आदेश भए सोसमेत नेपालको संजर्विानको 

िारा ४६ र १३३ को १, २, ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोजषत र्री आमाको नामबाट र्वंशिको आिारमा नेपाली 

नार्ररकता प्रमाण पि प्रदान र्नय भनी परमादेशलर्ायत जर्वपक्षीहरुको नाममा जनदेशनात्मक आदेशसमेत िारी र्ररपाउिँ भन्ने मार् 

भएकोमा बंशिको आिारमा नेपाली नार्ररकता प्राप्त र्रेकी आमाबाट नेपालमा नै िन्मेका व्यजिले बंशिको आिारमा नार्ररकता 

प्रमाण पि प्राप्त र्नय सकने अर्वस्ट्था रहेको । जिल्ला प्रशासनले बंशिको आिारमा नार्ररकता प्रमाण पि जदन इन्कार र्रेको जनणयय 

बदर र्री आमाको नामको नार्ररकताको प्रमाण पिको आिारमा नार्ररकता जदन ुभनी जिल्ला प्रशासन काययलयहरुमा पररपि 

र्नूय भन्ने परमादेश िारी भएको छ ।  

काननुमा आमाको नामबाट नार्ररकता पाइने प्राबिान रहेको, साथै, आमाको नामबाट नार्ररकता जदने जदलाउने 

व्यर्वस्ट्था र्नुय  भनी जर्वजभन्न मदु्धामा सर्वोच्च अदालतबाट जनदेशनात्मक आदेशहरु पजन भएको अर्वस्ट्थामा सोको कायायन्र्वयन 

नभएको बेहोरा रै्सला कायायन्र्वयन जनदेशनालयको प्रजतर्वेदनबाट पजन स्ट्पि हुन्छ ।  

 

अन्तररम राहत तथा क्षखतपूखता  

घरेल ुजहंसा (कसूर र सिाय) ऐन, २०६६ मा शारीररक तथा मानजसक रूपमा अशि भएको कारण उपचार र्राउन ुपन े

भएमा पजछ पीडकबाट भराउने र्री सेर्वा केन्द्र र्वा मजहला तथा बालबाजलका कायायलयबाट सो उपचार रकम उपलव्ि र्राउने, 

 
38  Baseline report, DFID Integrated Programme for Strengthening Security and Justice (2016). 
39  नेकाप २०७४, अक ७,जन.नं. ९८४१ 
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उपचार तथा मनाजसर्व क्षजतपूजतय रकम पीजडतबाट भराईजदने, पीजडतको लाजर् सेर्वा केन्द्रको स्ट्थापना र्नय तथा सोको व्यर्वस्ट्थापन 

र सञ्चालनको लाजर् जतनर्वटै तहको सरकारले सेर्वा कोष स्ट्थापना र्नय सजकने व्यर्वस्ट्थाहरु र्ररएको छ । जर्वश्वका कजतपय मलुकुमा 

यौनिन्य जहंशाबाट पीजडत मजहलाहरूका लाजर् न्याजयक उपचारको अजिकारको व्यर्वहाररक कायायन्र्वयनलाई सहि बनाउन 

िाहेरी पने जबजत्तकै तत्काल उपयिु अन्तररम राहत काययिमको व्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दभयमा पीजडतका लाजर् केही 

राहतका काययिमहरू भएपजन प्रभार्वकारी हुन नसकेको, पीजडतले राहत पाउने प्रजियासमेत अत्यन्त झन्झजटलो भएको कारणले 

त्यस्ट्ता अपरािको सूचना प्राप्त हुने जबजत्तकै अन्तररम राहत रकम प्रभार्वकारी तर्वरल ेजदलाउने व्यर्वस्ट्था अझै हुन सकेको छैन । 

साथ,ै हाम्रो समािमा बलत्कारलर्ायतका यौनिन्य अपराि जर्वरूद्ध िाहेरी नै नपने र पररहाले पजन आजथयक सामाजिक कारणले 

र्दाय पीजडतले िाहेरी नै नजदने, न्याजयक प्रजियामा सजिय सहभार्ी हुन नसकने हुिँदा दण्डहीनता मौलाउिँदै र्रेको देजखन्छ ।  

र्ौिदारी कसूर सिाय जनिायरण तथा कायायन्र्वयन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ६ मा क्षजतपूजतय सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाको 

उल्लेख र्ररएको छ । त्यस्ट्त ैदर्ा ४१(२) मा क्षजतपूजतय जनिायरण र्दाय जबचार र्नुयपने अिारहरु उल्लखे र्ररएको छ । तर सो 

प्रार्विानमा “पीजडतको शारीररक र्वा मानजसक अपा््र्ता”लाई र्म्भीरता जनिायरण र्ने जबषयलाई निरअन्दाि र्रेको छ ।  

 

फैसला / आदेश कायाान्वयनमा खिलाई  

मदु्दा रै्सला भए पजन कायायन्र्वयन र्ने िममा अन्य मदु्दाले झजल्लिँदा लजक्षतर्वर्यलाई न्याय पाउन समस्ट्या भएको छ । 

रै्सला काययन्र्वयनले जनणययलाई यथाथय जदने काम र्छय  र न्यायको अनभूुजत जदलाउिँछ40 । तर रै्सला काययन्र्वयन नहुिँदा यसलाई 

न्यायमा पहुिँचको र्वािकका रुपमा हेररएको छ ।   

संजर्विानको िारा १२६ मा न्यायसम्बन्िी अजिकार उल्लखे छ41 । मदु्दा माजमलाको रोहमा अदालतले जदएको आदेश 

र्वा जनणयय सबैले पालन र्नुयपछय  । अदालतले कुनै खास अर्विीसम्म र्वा जनर्वेदनको अजन्तम टु््र्ो नलाग्दासम्म आदेश िारी र्रेको 

हुन्छ । अन्तररम आदेश तुरुन्तै कायायन्र्वयन हुनपुछय  । तर कजतपय रीटहरुमा सरकारको नाममा अन्तररम आदेश भएकोमा 

आदेशको कायायन्र्वयन नभएको जस्ट्थजत रहेको पाईन्छ42 । लकडाउनको अर्वजिमै पजन सर्वोच्च अदालतमा कोजभड –१९ को 

अर्वस्ट्थामा कर्वारेजन्टन मजहला मैिी , बालमैिी हुनेपनेका साथै जर्वश्व स्ट्र्वास्ट्थ्य संर्ठनको मापदण्ड अनसुारको कर्वारेजन्टन हुनपुने 

भनी आदेश भएकोमा सो आदेशको कायायन्र्वयन नहुिँदा न्यायमा पहुिँचमा बािक देजखएको छ43 ।     

 

तालीम वा प्रखशक्षणको अभाव 

तालीमले व्यजिको ज्ञान, सीप र क्षमता जर्वकास र्दयछ । कजतपय राजररय तथा अन्तरायजररय काननुी उपकरणहरुमा 

मजहला जहंसा जर्वरुद्धको, बालबाजलकाको जहत तथा अपा्र्मैिी व्यर्वहारको सम्बन्िमा कायायलयमा काययरत कमयचारीहरुलाई 

अजनर्वायय रुपमा तालीमको प्रर्वन्ि र्नुयपने व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । तथापी यस्ट्तोखालको तालीमको अभार्व रहेको देजखन्छ । यसैर्री 

अदालतमा रै्सला कायायन्र्वयनमा प्रभार्वकारजूताका लाजर् जर्वशेष अजभयान अन्तर्यत जिल्लाका न्यायािीस, शे्रस्ट्तदार, 

तहजसलदार एर्वम् प्रहरी प्रमखुहरुलाई थप अजभमखुीकरणको  कमी रहेको देजखन्छ44 ।  

 
40  Access to Justice: Practice Note, UNDP, 2004. P. 4. 
41  नेपालको संजर्विान, िारा १२६ 
42  Programming for Justice: Access for All, A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice, UNDP Bankok, 2005.P. 5. 
43  नार्ररक दैजनक (sharma) पृष्ठ ८  
44  https://www.bbc.com/nepali/news-40253395 (accessed on july 2, 2020) 

https://www.bbc.com/nepali/news-40253395
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अखधवक्ता पुण्यखशला दवािी खघखमरसेमेत खव. प्रधानमन्त्री तथा मखन्त्रपररषद्को कायाालय खसंहदरबार, 

काठमािौंसमेत45 को ररट जनर्वेदनमा पीजडतलाई न्यायमा सहि र्वातार्वरण जसियना र्नयका लाजर् अन्तररम राहत, क्षजतपूजतय तथा 

अन्य संरक्षणात्मक तथा सहायतायिु काययिम तथा उपायहरूलाई जर्वस्ट्तार र्नुयपन ेतथा प्रभार्वकारी बनाउनपुने भनी नजिर 

प्रजतपाजदत भएको छ ।  मजहला जर्वरूद्ध भेदभार्व र्राउने प्रकृजतका कुन ैपजन जनयम, कानून, परम्परा तथा प्रचलनलाई सिुार र्न े

र्वा हटाउने र्री कानून बनाउने लर्ायतका उपायहरूको अर्वलम्बन र्ने दाजयत्र्व सरकारको हो । यौन जहंसाका पीजडतको न्यायमा 

पहुिँच प्रचजलत अन्तरायजररय कानूनमा पजन संरजक्षत अजिकारको जर्वषय हो । कानूनी उपचार सजुनजित र्ने कायय न्यायमा पहुिँचको 

एउटा महत्त्र्वपूणय भार् हो । घटनाबाट पीजडत भएपिात पीजडतले न्याय प्रणालीमार्य त उपचारको खोिी तथा प्राप्त र्ने सामथ्यय 

र्मुाएको अर्वस्ट्थामा न्यायको पहुिँचबाट र्वजञ्चत भएको माजनन्छ ।  

               

अदालतप्रखतको नकारात्मक धारणा46 

न्यायमा पहुिँच भन्ने कुरा व्यर्वहारबाट नदेजखएसम्म न्ययालयप्रजत जर्वश्वास र्ने अर्वस्ट्था हुिँदैन । मसु्ट्कान सजहतको 

अदालती सेर्वा भन्ने कुराको अनभूुजत अदालतका कमयचारी तथा न्यायािीशले आम न्यायका सेर्वाग्राहीलाई जदलाउन सकन ु    

पदयछ । उजनहरुको आचरण र व्यर्वहारलाई आम िनता तथा न्यायका उपभोिाहरुले चनाखो भएर हेरररहेका हुन्छन् । र्लत 

न्याय सम्पादन र्नेलाई र न्यायािीशहरुलाई पजन कारबाही र्ने सक्षम जनकाय हुनपुछय  र अदालती काम कारर्वाहीको बारेमा 

सार्वयिजनक सनुरु्वाइ र्नुयपछय  । न्याजयक मूल्य र मान्यताहरुको पररपालना भएको आिार न्यायपाजलकाले स्ट्थाजपत र्नय सकनपुछय  । 

यी सबै कुरामा चकेुको न्यायपाजलकाले आम सकारात्मक िारणा प्राप्त र्नय सकदैन ।  

 

भ्रिाचार 

न्याजयक सशुासनजबना न्यायमा पहुिँच संभर्व छैन । न्यायपाजलकामा भ्रिाचार भएमा न्यायमा सहि पहुिँचको औजचत्य नै 

समाप्त हुनिान्छ । स्ट्र्वतन्ि, सक्षम र जनरपक्ष न्यायपाजलकाको अर्विारणालाई व्यर्वहारमा कायायन्र्वयन र्नय पजन भ्रिाचारमिु न्याय 

प्रशासनको िरुरी हुन्छ । जसद्धान्त र व्यर्वहार जबचमा खाडल भएमा पहुिँच नभएको मान्न ुपदयछ । न्याय प्रणाली स्ट्र्वच्छ, िर्वार्देही 

र उत्तरदायीपूणय हुन ुनै न्यायमा पहुिँच हुन ुहो ।47 

 

४.१.२  खवशेष एवं लखक्षत समुहगत रुपमा रहकेा अबरोधक तत्वहरु 

मखहलाको संरक्षण र भूखमकाको सम्मान: 

नेपाल स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वा जनयमार्वली, २०५५ को दर्ा ३१र्.(ख) मा "र्भयर्वती र्वा दईु र्वषयमजुनको बच्चा भएका मजहला 

कमयचारीलाई जनिले मार् र्रेको अर्वस्ट्थामा बाहेक सरूर्वा र्ररने छैन" भन्ने कानूनी व्यर्वस्ट्था भएको पाइन्छ । सो 

व्यर्वस्ट्थाबमोजिमको सजुर्विा प्राप्त नभएको भनी शाजन्त बलमपाकी जर्वरूद्ध स्ट्र्वास्ट्थ्य मन्िालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत48 को 

जनर्वेदन उपर सनुरु्वाइ र्दै सर्वोच्च अदालतले आजथयक, सामाजिक तथा सांस्ट्कृजतक अजिकारसम्बन्िी अन्तरायजररय प्रजतज्ञापि 

(ICESCR)१९६६ को िारा १० ले जशश ुिन्मनअुजघ र पजछको उजचत अर्वजिभर आजश्रत बच्चाको जनजमत्त पररर्वारलाई जर्वशेष 

 
45  ने का प २०७४ अ््क १ जन नं ९७४१, परमादेश  
46  Yuba Raj Subedi and Soorya Prasad Pokharel, The Criminal Justice System of Nepal, Attorney General of Nepal 12 (2010). 

 
48  नेकाप २०७५ अं. ३ जन.नं. ९९७४ 
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संरक्षण, सहयोर् प्रदान र्ररन ुपदयछ भनी बच्चा र आमाको पयायप्त सामाजिक सरुक्षा र र्ाइदा बच्चाको जहत र जर्वकासलाई सम्बोिन 

र्रेको, मजहला जर्वरूद्ध सबै प्रकारको भेदभार्व अन्त्य र्ने महासजन्ि, १९८९ को िारा १२ ले सबै उपयिु उपायजभि र्भयिारणको 

समयको सेर्वा माि नभई स्ट्तनपानको बेलासम्मको समय पदयछ भनी उल्लेख र्रेको देजखन्छ ।  

प्रकृजतले प्रदान र्रेको र्भयिारण र बच्चा पाउने काम मजहलाले र्ने र्वास्ट्तजर्वकतालाई कसैले नकानय सकदैन साथ ै

बालकको लाजर् आमाको साथ अत्यन्त नै महत्त्र्वपूणय रहेको हुन्छ । स्ट्तनपान मजहलाले मािै र्राउन सकने भएकोले सानो दिेु 

बालक रहेको आमालाई राज्यले जर्वशेष व्यर्वस्ट्था र्नय आर्वश्यक रहन े । राज्यस्ट्तरबाट न त जशश ुस्ट्याहार केन्द्रकै व्यर्वजस्ट्थत 

व्यर्वस्ट्था रहेको र आमाले बच्चा जलई खजटएको ठाउिँमा िान र बच्चा स्ट्याहार र्नय कजठन पररजस्ट्थजत आई रोिर्ारीको जनरन्तरतामै 

असर पनय िाने पररजस्ट्थजतमा मजहला हतोत्साही हुने र्वा कामको जनरन्तरता र्नय नसकने र्वा सेर्वामा प्रभार्वकाररता नरहने अर्वस्ट्था 

जसियना हुन सकदछ । यस्ट्तो अर्वस्ट्थाले जर्वभेदपूणय पररणाम आउने हुिँदा राज्यले जलएको नीजत तथा कानूनअनरुूप राज्यका 

संरचनाहरूले आमाको सम्मान र्नय तथा सन्तान िन्माउने मजहलाको भूजमकालाई सामाजिक भूजमकाको रूपमा मान्यता जदन 

यस्ट्तो सानो बालबाजलका रहेको अर्वस्ट्थाका मजहला कमयचारीलाई उनको सहमजतजर्वना सरूर्वा र्नय जमल्ने नदेजखने । दोहोरो 

भूजमकामा रहेकी मजहलाका लाजर् राज्यको नीजत कानून जनयमले समेत स्ट्पिरूपमा जर्वशेष संरक्षण र्री मजहलाको स्ट्र्वीकृजतजर्वना 

२ र्वषयभन्दा सानो बच्चा भएको मजहला कमयचारीलाई सरूर्वा र्नय नजमल्ने स्ट्पि कानूनी व्यर्वस्ट्थाको उल्ल््घनले सन्तान 

िन्माउिँदा मजहलाको भूजमकालाई सम्मान र्नुयपने प्राकृजतक सामाजिक मान्यता माि उल्ल््घन भएको नभई संजर्विानको िारा 

३८(२) प्रदत्त सरुजक्षत मातृत्र्व तथा प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्यसम्बन्िी मौजलक हककै उल्ल््घन भएको देजखने भनी ऐनले स्ट्पि रुपमा 

सरुर्वा र्नय जनषेि र्रेको अर्वस्ट्थामा र्रेको सरुर्वा लाई रै्रकानूनी ठहर र्री मजहला र बच्चाको संर्वैिाजनक तथा कानूनी हकको 

पक्षमा आदेश र्रेको अर्वस्ट्था रहेको छ ।  

मजहलाको सरुजक्षत मातृत्र्व तथा प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य सम्बन्िी हकको सम्मान, संरक्षण र पररपजुतय र्नयको लाजर् मातृत्र्व तथा 

प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वालाई सरुजक्षत, र्णुस्ट्तरीय सर्वयसलुभ तथा पहुिँच योग्य बनाउने उदे्दश्य सरुजक्षत मातृत्र्व तथा प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य 

अजिकार ऐन, २०७५ ले जलएको पाइन्छ । उि उदे्दश्य कायायन्र्वयन र्नयको लाजर् आकजस्ट्मक प्रसूजत सेर्वा, आिारभूत आकजस्ट्मक 

प्रसूजत सेर्वा, र्भयपतन सेर्वा, र्भयर्वती सेर्वा, नर्विात जशशकुो अत्यार्वश्यकीय सेर्वा, नर्विात जशशकुो आकजस्ट्मक सेर्वा, पररर्वार 

जनयोिन योिना, प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य, प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य अजिकार ,बहृत आकजस्ट्मक प्रसूजत सेर्वा, सरुजक्षत मातृत्र्व सेर्वा िस्ट्ता 

काययिम संचालन र्नय खोिेको देजखन्छ ।    

यी सेर्वा कायायन्र्वयन र्नयको लाजर् आर्वश्यक पने दक्ष िनशजि, सािन स्रोत, भौजतक अर्वस्ट्थाको बारेमा केही उल्लेख 

र्रेको पाइदैन । र्भयपतन सेर्वामा सबै मजहलाहरुको सहि पहुिँच नपरेु्को कारण अजनजच्छत र्भयिारण र्नुय  परेको र र्वषेनी हिारौ 

मजहलाले अकालमा मतृ्यरु्वरण र्नुय  परेको सजुनन्छ । दर्ा ३० ले संरक्षण र्हृको व्यर्वस्ट्था र्रे पजन कुनै पजन सरकारल ेयस्ट्तो र्हृको 

जनमायण र्री कायायन्र्वयनमा ल्याएको पाइदैन । दर्ा ३२ मा सेर्वा शलु्कको व्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ । सरकारी र्वा सरकारी अनदुान 

प्राप्त स्ट्र्वास्ट्थ्य संस्ट्थाले प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वा जन:शलु्क उपलब्ि र्राउन ु पने भजनए पजन व्यर्वहाररक रुपमा प्रयोर् भएको       

पाइदैन । उपलब्ि र्राए पजन स्ट्र्वजर्वर्वेजकय शलु्क जलन र स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वालाई सर्वयसलुभ र पहुिँचयोग्य बनाउन सकेको पाइदैन । सेर्वा 

शलु्क जतनय असमथय व्यजिको लाजर् जन:शलु्क भजनए तापजन पयायप्त कोटा उपलब्ि नर्राएको कारण मह््र्ो सेर्वा जलन बाध्य 

भएको पाइन्छ ।  
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वैयखक्तक गोपनीयता कायम नगनुा  

प्रत्येक व्यजिको िीउ, आर्वास, सम्पजत्त, जलखत, चररि िस्ट्ता कुराहरुको र्ोपनीयता अजतिमण हुन नजदइ संरक्षण र 

सरुजक्षत राख्न ुपने यस ऐनको उदे्दश्य रहेको देजखन्छ । यस्ट्तो र्ोपनीयता सार्वयिजनक जनकाय, सार्वयिजनक पद िारण र्रेको व्यजि 

र स््र्जठत संस्ट्था िस्ट्ता जनकायले राख्ने कतयव्य तोजकजदएको पाइन्छ । यो ऐन आउनभुन्दा अर्ाजड नै खनवेदक मखहला, कानून 

र खवकास मञ्चका तफा बाट अखततयार प्राप्त साथै आफ्नो तफा बाट समेत अखधवक्ता सपना प्रधान मल्ल खवरुद्ध नेपाल 

सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मखन्त्रपररषदको कायाालय समेत  भएको49 मदु्दामा  जर्वशेष प्रकृजतका मदु्दाहरुको कारबाहीमा पक्षको 

र्ोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्िी काययजर्वजि जनदेजशका,२०६४ िारी भै कायायन्र्वयनमा आए तापजन अनसुन्िानको चरणबाटै 

पीजडतको पररचय तथा जर्वर्वरण र्ोप्य राख्न ुपनेमा जिल्ला हु िूँदै सर्वोच्च अदालतबाट रै्सला हुिँदासम्म पनुरार्वेदक प्रखदप भिराई 

खव. नेपाल सरकार भएको  िबियस्ट्ती करणी मदु्दामा50  समेत यो जनदेजशकाबमोजिम र्ोपनीयता कायम भएको पाइदैन ।  

 

बालबाखलकाको मुद्धा खदशान्तरमा समस्या 

बालबाजलकाको मदु्दामा अनसुन्िान र्ने अजिकारी, सरकारी र्वजकल र बाल अदालतले मदु्दा जदशान्तर र्नय सकछन् । 

अनसुन्िान अजिकारीले २ हिार िररर्वाना र एक मजहनासम्म कैद भएको कसरुमा न्याजयक प्रजिया बाजहर जदशान्तर र्नय     

सकछन ्। सरकारी र्वजकलल ेतीन र्वषयसम्म कैद हुन ेमदु्दामा जदशान्तर र्नय सकन ेर बाल अदालतले िजतसकैु जबर्ो, िररर्वाना र कैद 

जदशान्तर र्नय सकने प्रार्विान छ तर िेरै घटना जर्वर्वरण बताउन र बालबाजलकाले आरू् जनदोष भएको प्रमाण जदन सकेका छैनन् । 

यसले र्दाय मदु्दा जदशान्तरसमेत भएको छैन । 51 

 

बालबाखलकाको मुद्धा अनुसन्धान र अखभयोजन 

बालबाजलकाको अजिकारको रक्षाको लाजर् र बालन्याय प्रशासनको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयनको लाजर् अदालतको 

भूजमका महत्र्वपूणय हुन्छ । अनसुन्िानको िममा जहरासतमा राख्न आर्वश्यक नभएको खण्डमा पजन जहराशतमा राख्ने र म्याद थप 

र्ने र्रेको देजखन्छ । म्याद थपको िममा जमजसल कार्िात अध्ययनबाट पक्षको र्ोपनीयता कायम र्नुयपनेमा सो नर्रेको भेजटएको 

छ ।52 कानूनले अन्यथा छुट नजदएको हुिँदा बाल इिलासर्वाट, बालन्याय काययजर्वजि जनयमार्वलीले जनजदयि र्रेको काययजर्वजि अनरुुप 

मदु्दाको सनुरु्वाई र्रेको नदेजखएको । आदेश र्वा रै्सला र्रेर माि हुिँदैन, र्रेको आदेश रै्सलाको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन भए 

नभएको जर्वचार र्री कायायन्र्वयनमा लर्ाउने ।  

सर्वै जमजसलमा बालबाजलकाको उमेर यजकन हुने कार्िात राखेको पाइएन, बयानमा उल्लेख र्रेको उमेरकै आिारमा 

अजभयोिन र्रेकोमा एउटा मदु्दामा १४ र्वषयको बालकलाई १८ र्वषय भनी अजभयोिन र्रेको काययलाई दभुाय ग्यपूणय भन्नपुछय  ।  

बालबाजलका माि भएका मदु्दा र बालबाजलका र्वयस्ट्कसंर् संलग्न भइ र्रेको कानून जनषेजित काययमा बालन्याय  

काययजर्वजिको पालना र्ररएको छ भनी पजुि हुने कार्िातको सर्वयथा अभार्व देजखन्छ । बालबाजलकालाई जहरासतमा नराजखकन 

पजन अनसुन्िान र्ररएको र्वा जहरासतमा राख्नै पने भएकाले बयस्ट्कसंर् अलर् र्री बालमैजि र्वातार्वरण राजखएको भन्ने देजखने 

कार्िात जमजसलमा रहेको अजभयोर् पिको संलग्न कार्िातर्वाट खलु्दैन ।  

 
49  ने.का.प. २०६४ अ््क ९ जनणयय नं.७८८० 
50  नेकाप २०७६,अं ६, जन.नं.१०२८० 
51  https://ekantipur.com/news/2019/09/16/15686014819893669.html 
52  बालबाजलका संलग्न अपरािको प्रबृजत्त अध्ययन प्रजतरे्वदन, २०७५ ।  

https://ekantipur.com/news/2019/09/16/15686014819893669.html
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बालबाजलका संलग्न भएका मदु्दामा बालबाजलकाको पजहचान र्ोप्य राख्नपुने कजतपय कार्िातमा बालबाजलकाको 

बास्ट्तजबक नाम खलुेकै पाइयो भने कजतपय कार्िातमा जटपेकसले पोतेको भए पजन र्ोपजनयता कायम र्ने कानूनी प्रार्विानको 

पूणयरुपमा पालना र्रेको देजखएन ।  

बालबाजलका संलग्न रहेको अपरािहरुमा जशघ्र अपराि अनसुन्िान र्री अजभयोिन र्ने  र्रेको देजखएन । अन्य समान्य 

अपराि झै ८० प्रजतशत भन्दा र्वढी अपरािहरुमा घटना घटेको १५ जदन भन्दा र्वढी समयपजछ माि अजभयोिन र्ररएको ।  

कजतपय घटनामा बालबाजलका र बयस्ट्क जर्वचको सिायमा कुनै जभन्नता र्रेको नदेजखएको ।  

 

ऐनमा व्यवस्था भए बमोखजमको संरचना नह नु  

बालबाजलका ऐनको दर्ा ६१ मा बालबाजलकाको अजिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बदयन र्नय तथा बाल संरक्षण 

काययसमेत र्नयका लाजर् स्ट्थानीय तहमा एक िना बाल कल्याण अजिकारी रहने व्यर्वस्ट्था रहने व्यर्वस्ट्था छ । तर बालबाजलका 

ऐन, २०७५ िारी भएको दईु र्वषय व्यजतत भइसकदा पजन बालकल्याण अजिकारी जनयिु भएको छैन । बालबाजलका ऐन अन्तर्यत 

७ सय ५३ र्वटै स्ट्थानीय तहमा जनयजुि हुनपुने बालकल्याण अजिकारी हालसम्म पजन चयन भएको अर्वस्ट्था छैन ।  

 

कम संतयामा बालसुधार गृह ह नु 

बालबाजलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दर्ा २०(क) मा बालबाजलकालाई बालसिुार र्हृमा राख्नपुने कानूनी व्यर्वस्ट्था 

भएकोमा प्रत्येक जिल्लामा बालसिुार र्हृ नभएको कारण अन्य जिल्लामा राख्न ुपदाय मदु्दा सनुरु्वाइमा जनिको उपजस्ट्थजत हुन 

सकेको छैन । दर्ा २१(७) मा बालबाजलका पीडक भएको मदु्दामा थुनछेक िममा म्याद थप्दा बढीमा ५ जदनसम्म म्याद थप्न ु

पने व्यर्वस्ट्था भएकोमा उि कानूनी व्यर्वस्ट्थाको पालना नभई सो भन्दा बढी म्याद थप र्ने र्रेको पाइन्छ ।  

दर्ा २२ ले छुट्टै जनर्रानी कक्षको पररकल्पना र्रूेको छ । जिल्ला प्रहरी कायायलमा पयायप्त भौजतक सजुर्विा नहुिँदा अरु 

थुनरु्वा सरह राखकेो पाइन्छ । महान्यायजिर्वत्ताको कायायलय (ओएिी) ले जनकालेको ३१ कारार्ारको सर्वेक्षण प्रजतर्वेदनमा िम्मा 

४,३०८ िना बन्दी अटाउने कारार्ारमा ७,९०९ िनालाई राखेको देखाएको छ । केही बन्दी केन्द्रहरुमा प्रहरीले मदु्दा सनुरु्वाइ 

नभएका बन्दीलाई सिाय भोजर्रहेको बन्दीसिँर् एउटै ठाउिँमा राख्ने र्रेको पाईयो । 53 नाबालक बन्दी राख्न छुट्टै पयायप्त ठाउिँ 

नभएकोले र्दाय मदु्दा सनुरु्वाइ नभएका नाबालकलाई प्रहरीले कजहले काही िँ र्वयस्ट्क कैदीसिँरै् राख्ने र केही अर्वस्ट्थामा 

नाबालकहरुलाई कारार्ारमै आफ्ना कैदी बबुाआमाहरुसिँर् राखेको र्वा राख्न जदइएको पाइयो । 54प्रजतर्वेदन अनसुार ओएिील े

अनरु्मन र्रेको ३१ र्वटा बन्दीर्ृहहरुमा कैदी र बन्दीहरुलाई जनयजमत स्ट्र्वास्ट्थ्य िािँच र उपचारबाट बजन्चत र्राईएको पाईयो । 55 

बालबाजलकाहरुलाई सिुार र्हृमा राख्ने कानूनी व्यर्वस्ट्था भए पजन सबै जिल्लामा बालसिुार र्हृ नभएको कारण जनिको 

अजभभार्वक रहने स्ट्थानभन्दा टाढा राख्न ुपदाय अजभभाबकको जनयजमत सम्पकय मा रहने अर्वस्ट्था छैन । सनुरु्वाइको जदन अदालतमा 

उपजस्ट्थत भै आफ्नो मदु्दामा भएको कारर्वाइको बारेमा िानकारी जलन पाउने हकबाट बजञ्चत हुन ुपरेको अर्वस्ट्था रहेको छ ।  

 

 

 

 
53

  बालबजलका संलग्न रहेका अपराजूको प्ररृ्वजत्त अध्ययन कायादलले पेश र्रेको प्रजतरे्वदन ६-१४ (२०७५ अध्ययन समूह). 
54  ibid. 
55  ibid. 
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कैद, धरौट र क्षखतपूखता सम्बन्धी व्यवस्था  

कुनै पजन बालबाजलकालाई मदु्दाको पपुयक्षको जसलजसलामा थुनामा राजखने छैन र जनिसिँर् िरौटी र्वा िमानत माजर्ने छैन 

भन्ने कानूनी व्यर्वस्ट्था रहेको देजखन्छ । पाररर्वाररक संरक्षण, सहयोर् पाउने अर्वस्ट्थाका राम्रो आजथयक हैजसयतसमेत भएका 

बालबाजलकाले िररर्वानाबापत कैद बस्ट्न ुपने जस्ट्थजत रहिँदैन । तर त्यसप्रकारको अर्वसर नपाउन ेअर्वस्ट्थाका असहाय, कमिोर र 

जर्वपन् न अर्वस्ट्थाका बालबाजलकाको लाजर् िररर्वाना सिाय पजन अन्ततः कैद सिायमा नै रूपान्तररत हुने अर्वस्ट्था रहन्छ । 

सामाजिक र समन्याजयक दृजिले यसप्रकारको अर्वस्ट्था कायम राख् न ुउजचत हुिँदैन । यसबाट अनजुचत जर्वभेदको जस्ट्थजतसमेत पैदा 

हुने सम्भार्वना रहन्छ । यसैले िररर्वानाबापत बालबाजलकालाई कैदमा राख् ने  व्यर्वस्ट्थामा र्म्भीरतापूर्वयक पनुरार्वलोकन र्नुय 

र्वाञ् छनीय देजखने भनी व्याख्या र्ररएको पाइन्छ । िररर्वाना जतनय नसकेको अर्वस्ट्थामा बालबाजलकालाई कैदमा राख्न नहुने 

भजनएको छ । बालबाजलकाको सर्वोत्तम जहततर्य  र्वाजञ् छत संर्वेदनशीलता अपनाउन तत्काल र्म्भीर ध्यानाकषयण भई सिुार हुन 

आर्वश्यक छ ।  

बालबजलका कै सन्दभयमा पजन बालबाजलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दर्ा ७६ मा क्षजतपूजतयको व्यर्वस्ट्था भएको छ, 

िसमा बाल अदालतले पीजडत बालबाजलकालाई कसूरदारर्वाट मनाजसर्व क्षजतपूजतय एकमषु्ठ र्वा आर्वजिक रुपमा भराइजदने र सो 

रकम बालबाजलका जर्वरुद्धको कसरुको तुलनामा न्यून र्वा अपयायप्त लारे्मा बाल अदालतले त्यस्ट्ता बालबाजलकालाई दर्ा ६३ 

बजमजिमको बालकोषबाट व्यहोने र्री मनाजसर्व माजर्कको क्षजतपूजतय भराई जदनपुने व्यर्वस्ट्था भएकोमा त्यस्ट्ता आदेशको 

कायायन्र्वयनमा जढलाई भइ न्यायमा पहुिँचको लाजर् अर्वरोि जसियना र्रेको पाईन्छ56 ।  

 

सामाखजक सुरक्षा सम्बन्धी अखभलेखिकरण राम्रो नह नु 

सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७५ ले ज्येष्ठ नार्ररक, आजथयक रूपले जर्वपन्न, अशि र असहाय अर्वस्ट्थामा रहेका व्यजि, 

असहाय एकल मजहला, अपांर्ता भएका, बालबाजलका, आफ्नो हेरचाह आरै्िँ र्नय नसकने, लोपोन्मखु िाजतलाई सामाजिक सरुक्षा 

भत्ता जर्वतरण र्ररने व्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ ।  

कानूनले यी र्वर्य तोजकए पजन जयनै र्वर्यहरूको पजहचान, पजञ्िकरण तथा अजभलेख सवु्यर्वजस्ट्थत रुपमा हुन सकेको 

देजखदैन । यी र्वर्यको नामर्वाट सरुक्षा नपाउने र्वर्यले सुजबिा जलएको अर्वस्ट्था एकातर्य  छ भने मतृ्य ुभएको अर्वस्ट्थामा त्यसको 

अजभलेखसमेत अद्यार्वजिक रहेको देजखिँदैन ।  

र्वास्ट्तजर्वक सामाजिक सरुक्षा पाउन ुपने व्यजिभन्दा अन्य बाह्य व्यजिले यी सजुर्विाहरू प्राप्त र्रेको देजखन्छ । अकोजतर 

लजक्षत र्वर्यले प्राप्त र्रेको सामाजिक सरुक्षा अरूले नै प्रयोर् र्रेकोसमेत देजखन्छ । यस अर्वस्ट्थामा सामाजिक सरुक्षा कानूनले 

प्रदान र्रेको व्यर्वस्ट्था प्राप्त र्नयमा कजठनाई उत्पन्न हुन िान्छ । समािमा सामाजिक सरुक्षा पाउन ुपने व्यजि कसैको नार्ररकता 

नहुन,े अपांर्ता प्रमाणपि नहुने, अपांर्ताको बर्ीकरण नहुन,े कजतपय व्यजिलाई सामाजिक सरुक्षा व्यर्वस्ट्थाबारेमा िानकारीको 

अभार्व रहने र्रेको देजखन्छ । अनरु्मन नहुन,ु हेरचाह केन्द्र स्ट्थापना नहुन ुतथा सामाजिक सरुक्षाको जर्वषय जर्वजभन्न जनकायसिँर् 

समेत िोजडएको हुनाले सबैको पहुिँच स्ट्थाजपत हुन सकेको छैन । सामाजिक सरुक्षाको जर्वषयमा स्ट्पि काययजर्वजिको अभार्वसमेत 

देजखनाले सो प्राप्त र्नयमा कजठनाई रहेको देजखन्छ ।  

 

 

 
56  नेपालमा बाल अजिकारको अर्वस्ट्था, २०७५ पृ.२० 



57 

ऐनको प्रभावकारी कायान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन नह नु 

ज्येष्ठ नार्ररकसम्बन्िी ऐन, २०६३ को दर्ा ९ मा छुट र सजुर्विासम्बन्िी व्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ । 57 सार्वयिजनक 

सर्वारी सािनमा सम्बजन्ित सर्वारीिनी र्वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नार्ररकको लाजर् कम्तीमा दईुर्वटा जसट सरुजक्षत राख्न ुपने र ५०% 

भाडादर छुट स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वा प्रदान र्ने संस्ट्थाले प्राथजमकता जदई उपचार र्राउिँदा लाग्ने शलु्कमा कम्तीमा ५०% छुट पाउने 

व्यर्वस्ट्था र्रेको पाइन्छ । तर व्यर्वहारमा यो व्यर्वस्ट्थाको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन भएको र सो सम्बन्िमा आर्वश्यक अनरु्मन समेत 

भएको पाइिँदैन ।  

 

कैद छुट सम्बन्धी सुखवधाको व्यवहाररक कायाान्वयन नह नु 

यसैर्री ज्येष्ठ नार्ररकसम्बन्िी ऐनमा ज्येष्ठ नार्ररक माि पक्ष र्वा जर्वपक्ष भएको मदु्दालाई प्राथजमकता जदनपुने, कुनै 

असहाय र्वा अशि ज्येष्ठ नार्ररक माि पक्ष र्वा जर्वपक्ष भएको मदु्दाको सनुरु्वाइ र्दाय अदालतले जनिको प्रजतरक्षा र्नय कानून व्यर्वसायी 

राखेर माि र्नुयपन,े कुनै ज्येष्ठ नार्ररकले आजथयक अर्वस्ट्था कमिोर भएकाले मदु्दाको प्रजतरक्षा र्नय कानून व्यर्वसायी जनयिु र्नय 

जनर्वेदन जदएमा सो सेर्वा उपलब्ि र्राउन.58  दर्ा १२ मा कैद सिाय छुट जदन सजकने व्यर्वस्ट्था रहेको पाइन्छ । प्रचजलत कानूनमा 

िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापजन कैद सिाय पाएको अशि ज्येष्ठ नार्ररक र्वा ७५ र्वषय उमेर परुा र्रेको ज्येष्ठ नार्ररकलाई 

अदालतले कसरुको र्म्भीरता हेरी कारार्ारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश जदनसकने व्यर्वस्ट्था दर्ा १२ को उपदर्ा 

(२) मा उल्लेख र्ररएको छ तर ज्येष्ठ नार्ररकलाई ऐनले सिायमा छुट जदएको अर्वस्ट्थामासमेत सो कुन अजिकारीले जदने भन्ने 

व्यर्वस्ट्था नभएकाले ज्येष्ठ नार्ररकले यो सजुर्विाको उपभोर् र्नय नपाएर सर्वोच्च अदालत र्हुानय परेको59 छ भने राज्यको क्षमताको 

प्रश्नसमेत यसमा देजखन आउछ ।  

सिाय मार्ी, मलु्तबी, पररर्वतयन र्वा कम र्नेसम्बन्िी काययजर्वजि,२०७१ पजन जनदेजशकासरहको काययजर्वजि हो । 

जनदेजशकाको तुलनामा जनयमको प्रार्विान मान्य हुन्छ । तसथय २०७१ सालको काययजर्वजिको प्रार्विान अर्ाजड सारेर कारार्ार 

जनयमार्वली, २०२०ले व्यर्वस्ट्था र्रेअनसुारको सजुर्विा कैदी बन्दीलाई प्रदान र्नय इन्कार र्नुय  उजचत नहुने भनी बदृ्ध अर्वस्ट्थाका 

व्यजिलाई कानूनले प्रदान र्रेको सजुर्विा प्रदान नर्दाय  कैदीको बािँच्न पाउने हकमा पजन आघात हुने60 भनी िेष्ठ नार्ररकको 

संरक्षणमा आदेश भएको देजखंदा कानूनी व्यर्वस्ट्थाको यथोजचत कायायन्र्वयन व्यर्वहारमा भएको देजखंदैन ।  

यसैर्री जनर्वेदक नरध्र्वि र्रुु् जर्व. उच्च अदालत पोखरासमेत भएको मदु्दामा61िेष्ठ नार्ररकसम्बन्िी ऐन, २०६३ को 

दर्ा १२ तथा कारार्ार जनयमार्वली, २०२० को जनयम २९(२क) ले र्रकेो व्यर्वस्ट्था अनसुारको सजुर्विा प्रदान र्नय ईन्कार 

र्नुयपने कुनै कानूनी आिार तथा मनाजसब कारण देजखन नआउने, जेष्ठ नागररकलाई कानूनले प्रदान गरकेो सुखवधालाई 

संकुखचत अथामा ग्रहण गरी सुखवधा खदनबाट वखञ्चत गनुा मनाखसब ह ुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश िारी भएको  

देजखन्छ । यसमा पनुरार्वेदक ७६ र्वषय अजतर्वदृ्ध अर्वस्ट्थाको भएको र कारार्ार जनयमार्वली, २०२० को जनयम २९(२क) मा सत्तरी 

र्वषय उमेर परेु्का कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रजतशतसम्मको कैद सिाय छोट्याउन सजकन ेस्ट्पि कानूनी व्यर्वस्ट्था भै रहेकोमा 

सोबमोजिम कैद मिु नर्री राखेकोले नेपाल कानूनबमोजिम के कजत सजुर्विा जदने हो भन्ने सम्बन्िमा अजर्वलम्ब जनणयय र्री ररट 

 
57  नेपालको संजर्विानमा िेर ठ नार्ररकलाई समानताको अजिकारको व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । िेर ठ नार्ररकको संरक्षण, सशजिकरण र्वा जर्वकासका लाजर् कानूनबमोजिम जर्वशेष व्यर्वस्ट्था र्नय 

सजकनेछ । िेर ठ नार्ररकलाई राज्यबाट जर्वशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप् त र्ने हकछ ।  

58  िेष्ठ नार्ररक सम्बन्िी ऐन २०७४ ,दर्ा १०  
59  पेम्बा र्ुरू् जर्व. कारार्ार कायायलय नख्खु, ने.का.प.२०७६, अंक ३, जन.नं.१०२१९ 
60  ने. का. प २०७५ अ््क ८ जन नं १००८०, मुद्दा िबरिस्ट्ती करणी 
61  ने .का. प २०७४ अ््क ४ जनणयय नं ९९९८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण 
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जनर्वेदक नरध्र्वि र्रुू्लाई कानूनबमोजिम जनिले पाउने कैद छुट सजुर्विा जदन,ु जदलाउन ुभनी जर्वपक्षीहरूको नाममा परमादेश 

िारी र्री कानूनबमोजिम िेष्ठ नार्ररकले पाउने कैद छुटको सजुर्विालाई प्रर्वद्धयन हुने र्री व्याख्या भएको पाइन्छ ।  

ऐनको अजिकार प्रयोर् र्रेर िेष्ठ नार्ररक सम्बन्िी जनयमार्वली, २०६५ पजन िारी भई कायायन्र्वयनमा रहेको अर्वस्ट्था 

छ । हेरचाह केन्द्रमा राख्ने सम्बन्िी अन्य व्यर्वस्ट्था, हेरचाह केन्द्रको जनरीक्षण, हेरचाह केन्द्रको न्यनुतम पूर्वायिार र सजुबिा 

सम्बन्िी जनयमार्वलीमा र्ररएको व्यर्वस्ट्थाहरुको पजन प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन हुन सकेको छैन ।  

 

अपयााप्त कानूनी प्रवधान 

घरेल ुजहंसा (कसूर र सिाय) ऐन, २०६६ को  दर्ा ५(क) अन्तर्यतको कसूरलाई मलुकी र्ौिदारी काययजर्वजि संजहता, 

२०७४ को अनसूुची-१ मा पजन समार्वेश र्रेको पाइन्छ । यसको लाजर् छुट्टै काययजर्वजि र कानून जनमायण भएको पाइदैन । सामान्य 

कानूनबाट नै उि मदु्दाको सनुरु्वाइ, कारबाही जकनारा र्रेको पाइन्छ । मजहला र्वादी भएर, पीजडत भएर र्वा प्रजतर्वादी भएर चल्न े

मदु्दाहरु पजन ठुलो संख्यामा रहेको सर्वोच्च अदालतको र्वाजषयक प्रजतर्वेदनबाट देजखन्छ । CEDAW को िारा 2(b) बमोजिम घरेल ु

जहंसाबाट पीजडत मजहलाको हक जहत संरक्षण र्नय सकने र्री आर्वश्यक कानून संशोिन र्वा जनमायण र्नुयपने पजन देजखन्छ । उि 

काननु जनमायण र्दाय मजहलाको हकमा जर्वशेष व्यर्वस्ट्था हुने र्री संरचना बनाउन सजकन्छ ।  

अपा््र्ता सम्बन्िी ऐन को दर्ा ८ मा भेदभार्व जर्वरुद्धको अजिकारको प्रार्विान उल्लेख र्ररएको छ, तर सो दर्ाले 

"मजहला र परुुष" जर्वचमा हुन सकने जर्वभेदको उल्लेख र्रकेो छैन । यस दर्ा ८ मा अपा््र्ता भएका मजहला र परुुष जर्वचमा पजन 

कुनै भेदभार्व र्नय नहुने प्रार्विान उल्लेख र्ररनपुने देजखन्छ । अपा््र्ता भएका व्यजिको अजिकार सम्बन्िी महासजन्ि, २००६ 

ले िारा ३ मा उल्लेजखत आिारभूत जसद्दान्तहरुमा सो कुरा प्रि उल्लेख भए पजन यस ऐनले सो कुरा उल्लेख र्रेको पाइदैन । 

अपा््र्ता भएका मजहला र परुुषका जर्वचमा पजन जर्वभेद हुन सकछ भन्ने र्वास्ट्तजबकतालाई यस ऐनले समेट्न सकेको पाइिँदैन । 

नेपाली समाि तथा समदुायमा हेने हो भने अपा््र्ता भएका पुरुषहरु भन्दा मजहलाहरु अझ िोजखममा परेको र जर्वभेदको जसकार 

भएको पाइन्छ ।  

अपांर्ता भएका व्यजिको जर्वरुद्धका अपरािहरुमा नेपाल सरकार र्वादी हुने र्री संरक्षण र्ररएको छ । ऐनको उदे्दश्य 

कायायन्र्वयन र्नयको लाजर् नेपाल सरकारले जनयमार्वली बनाई लार् ुर्नय सकने व्यर्वस्ट्था भए तापजन हालसम्म नयािँ जनयमार्वली िारी 

भएको छैन । अपा््र् संरक्षण तथा कल्याण जनयमार्वली, २०५१ नै प्रचलनमा छ, िनु नयािँ ऐनको सन्दभयमा नयािँ नै बनाउन ुपन े

देजखन्छ ।  

संजहताको भार् २62मा र्ौिदारी कसरुहरुको प्रार्विानहरुको व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । राज्य जबरुद्धको अपरािदेजख र्ाली 

बेइज्िती सम्बन्िी कसूरसम्म र्री िम्मा २९ पररच्छेदमा २९ प्रकारका अपरािहरुको व्याख्या र्ररएको छ । तथाजप अपा््र्ता 

भएका व्यजि जबरुद्ध हुने अपरािको र्म्भीरता “करणी सम्बन्िी कसूर”मा मािै समाबेश र्ररएको छ । अन्यि अपा््र्ता भएका 

मजहला र्वा अन्य कुनै व्यजिहरुको जबरुद्धमा अपराि र्रेको खण्डमा दर्ा ३८ संरै् व्याख्या र्ररयो भने मािै र्म्भीरताको व्यख्या 

र्नय सजकन्छ । तर पजन कसरुदारलाई सिाय बढाउने र्वा क्षजतपूजतयको रकम बजृद्ध र्ने जबषयमा ऐन मौन रहेको छ । 63 

 
62  आिारभूत सुद्धान्त तथा काममा अजिकारसम्बन्िी आइ.एल. ओ. घोषणापि, अन्तरायजररय श्रम सम्मेलन सन्. २०१० मा िेनेभामा भएको ९९ औ िँ सि बैठकको अनुर्मन (follow up) 

मा भएको बालश्रम जर्वरुद्धको काययलाई जतब्रता प्रजतरे्वदन. 
63  See Krishna Bahadur Bhattachan, 'Ethnopolitics and Ethnodevelopment: An Emerging Paradigm in Nepal' in Mahendra Lawoti and Susan Hangen 

(eds), Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal: Identities and Mobilization after 1990 (Routledge, 2013) 35; Krishna P Adhikari, 'New Identity Politics 

and the 2012 Collapse of Nepal's Constituent Assembly: When the Dominant Becomes "Other"' (2016) 50(6) Modern Asian Studies 
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कानूनी दुखबधा र दोहोरो व्यवस्था  

अपा््र्ता भएका व्यजिको अजिकार सम्बन्िी ऐनको दर्ा ५१ मा कसैले अपांर्ता भएका व्यजिको अजिकारको 

उल्ल््घन र्रेमा, दाजयत्र्व परुा नर्रेमा सम्बजन्ित प्रमखु जिल्ला अजिकारीसमक्ष जनर्वेदन जदनसकने व्यर्वस्ट्था  र अपांर्ता भएका 

व्यजिको अजिकार प्रचलन र्वा जनि प्रजतको दाजयत्र्व परुा र्राउन अपांर्ता भएका व्यजि बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतसमक्ष 

जनर्वेदन जदनसकने र्री भएको दर्ा ५२ को व्यर्वस्ट्था हेदाय दईुर्वटा जनकायलाई समर्वती (Concurrent) रूपमा अजिकारके्षि प्रदान 

र्रेको देजखन्छ । साथै, प्रमखु जिल्ला अजिकारीले जदएको आदेशउपर जचत्त नबझु्नेले पैंतीस जदनजभि सम्बजन्ित उच्च अदालतमा 

पनुरार्वेदन र्नयसकने व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ, िनु व्यर्वस्ट्था नेपालको संजर्विान अनकूुल देजखंदैन ।  
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पररच्छेद – पाुँच 

नखतजा, खनरकषा र सुझाव 

५.१  नखतजा 

अनसुन्िानबाट प्राप्त सूचना, तथ्य एर्वं िानकारीको आिारमा प्रस्ट्तुत अध्ययन प्रजतर्वेदनको नजतिाहरुलाई देहाय 

बमोजिम बुिँदार्त रुपमा प्रस्ट्तुत र्ररएको छ ।             

➢ मदु्दा दताय भएपजछ रै्सला हुने जदनसम्मको समय अनमुानयोग्य नभई तोजकएको अर्वजिमा मदु्धाको र्छययौट हुन नसकेको 

र मदु्दामा भएको रै्सलाको कायायन्र्वयन पजन प्रभार्वकारी हुन नसकेकोले अदालतप्रजतको जर्वश्वासमा कमी आउनकुा साथै 

अनजुचत जढलाइजर्वना न्याय पाउने सेर्वाग्राहीहरुको हकमा असर परेको देजखएको ।  

➢  अदालती कारबाहीको भाषा नबुझ्ने र्वा बोल्ननसकने कुनै मदु्दाका पक्ष र्वा साक्षीको बयान र्वा बकपि जलन ुपरेमा र्वा अन्य 

कुनै प्रयोिनको लाजर् आर्वश्यक भएमा अनसुन्िान अजिकारी, अजभयोिनकताय र्वा अदालतले सरकारी खचयमा दोभाषे 

र्वा सा््केजतक भाषाको अनरु्वादकको सहयोर् जलन सकने काननुी व्यर्वस्ट्थाको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन हुन सकेको 

देजखएन ।  

➢ र्ौिदारी कसूरको अजभयोर् लारे्को व्यजि, नाबालक, अपांर्ता भएका व्यजि, असहाय, अशि ज्येष्ठ नार्ररक, 

आजथयक रूपमा जर्वपन्न र्वा थुनामा रहेका व्यजि र्वा पीजडतको कानूनी प्रजतजनजित्र्व सजुनजित र्नय राज्यले जनःशलु्क 

कानूनी सहायता उपलव्ि र्राउने नीजत जलएको सन्दभयमा अदालतमा आर्वश्यक स््ख्यामा र्वैतजनक कानून 

व्यर्वसायीको व्यर्वस्ट्था र्ररएको छ । तथापी र्वैतजनक काननु व्यार्वसायीको सेर्वालाई सबै लजक्षतबर्यमैिी, व्यर्वजस्ट्थत, 

र्णुस्ट्तरीय र प्रभार्वकारी बनाउन सजकएको छैन । जन:शलु्क कानूनी सहायतालाई हरेक स्ट्थानीय तहसम्म परु् याउन 

सजकएको छैन । अदालत, बार, सरकारी र्वजकल, नेपाल प्रहरी लर्ायतका जनकायहरूबीच यथोजचत समन्र्वय हुन 

सजकरहेको छैन । साथै, स्ट्र्वेजच्छक कानूनी (Pro bono) सेर्वा र आफ्नो मदु्दामा आरै् प्रजतजनजित्र्व र्ने सम्बन्िी (Pro 

Se) कानूनी संरचनालाई पजन संस्ट्थार्त र्नय सजकएको छैन । यस पषृ्ठभूजममा कानूनी सहायताको के्षि जबस्ट्तार भैसकेको, 

कानूनी सहायता सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाहरुलाई एकीकृत, थप प्रभार्वकारी र पारदशी बनाउन आर्वश्यक भएको कारणल े

एकीकृत कानूनी सहायता नीजत, २०७६ लारू् भैसकेको सन्दभयमा काननुी सहायता काननुमा आर्वश्यक संशोिन हुन 

सकेको छैन ।  

➢ पीजडतका लाजर् प्राथजमक स्ट्र्वास्ट्थ्य उपचार, अन्तररम राहत र क्षजतपूजतय सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाहरु, मनोसामाजिक परामशय 

र सरुक्षाको व्यर्वस्ट्था, पीजडतलाई मदु्दाको कारबाही र आदेशको िानकारी जदने सम्बन्िमा भएका व्यर्वस्ट्थाहरुको 

प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन हुन सजकरहेको छैन । पीजडतले राहत पाउने प्रजियासमेत अत्यन्त झन्झजटलो देजखन्छ । 

अदालतले पनुस्ट्थायपना कोषर्वाट बेहोने र्री आदेश र्रेका, पीडकले बेहोनुय  पने र्वा पीडकले तत्काल बेहोनय नसकने भएमा 

सम्बजन्ित मजहला तथा बालबाजलका कायायलयले उपलव्ि र्राई पीडकसिँर् असलु र्ने सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाहरुको पजन 

प्रभार्वकाररता देजखएको छैन । र्ौिदारी कसूर (पीजडत राहत कोष) जनयमार्वली, २०७७ लारू् भैसकेको भए तापजन 

हालसम्म कोष सञ्चालक सजमजतको र्ठन तथा कोषको सञ्चालन हुन सजकरहेको छैन ।  
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➢ पीजडतको लाजर् सेर्वा केन्द्रको स्ट्थापना, व्यर्वस्ट्थापन र सञ्चालनको लाजर् जतनर्वटै तहको सरकारले सेर्वा कोष स्ट्थापना 

र्नय सकने व्यर्वस्ट्थाहरु भएको र मजहला, बालबाजलका तथा ज्येष्ठ नार्ररक मन्िालयको सजचर्वको अध्यक्षतामा सेर्वा 

कोष सञ्चालक सजमजतको र्ठन हुने व्यर्वस्ट्था भए तापजन सोको प्रभार्वकाररता देजखन सकेको छैन ।   

➢ मजहलाजबरुद्ध भेदभार्व र्ने खालका कानून, जनयम , परम्परा तथा अभ्यासहरु पररर्वतयन र्वा खारेि र्नय कानून जनमायण 

लर्ायतका उपयिु तररका अर्वलम्र्वन र्ने, बालन्याय सम्बन्िी बहृत नीजत (Comprehensive juvenile policy) 

तिुयमा र्री कायायन्र्वयनमा ल्याउने, अपांर्ता सम्बन्िी ऐनको उदे्दश्य कायायन्र्वयन र्नयको लाजर् नयािँ जनयमार्वली िारी 

र्ने समेतका कामहरु सम्पन्न भएका छैनन ्।  

➢ सरकारी मदु्दाका साक्षीको सरुक्षा र्ने तथा दैजनक भ्रमण खचय जदईने प्रार्विानको प्रभार्वकारी एर्वं व्यर्वहाररक प्रयोर् हुन 

सकेको देजखंदैन ।  

➢ अनसुन्िान, अजभयोिन र न्याय जनरुपणको िममा जर्वशेष प्रकृजतका मदु्दाहरुको कारबाहीमा पक्षको पररचय तथा 

जर्वर्वरणको र्ोपनीयता कायम राख्ने, पीजडतको अनरुोिमा उिरुीको कारबाही र सनुरु्वाई बन्द इिलाशबाट र्नुयपने, बन्द 

इिलासबाट हेररने मदु्दाका कार्िातको प्रजतजलजप बादी, प्रजतबादी, पीजडत तथा जनिको कानून व्यर्वसायी बाहेक 

अरुलाई नजदने,  पीजडतको व्यजिर्त पररचय खलु्न ेर्री कुनै सञ्चारमाध्यम मार्य त समाचार सम्प्रेषण नर्ने र्वा अन्य 

कुनै प्रकारले व्यि नर्ने सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाहरुको  प्रभार्वकारी रुपमा पररपालना हुन सकेको अर्वस्ट्था छैन ।  

➢ मजहलाहरुको हकमा छुट्टै अदालत अथायत Fast Track Court र्ठन र्री मदु्दाको सनुरु्वाइ हुन र आर्वश्यक संख्यामा 

बाल अदालत र्ठन र्नय सजकएको पाइिँदैन ।  

➢ मजहला जहंसा, बालबाजलका, अपांर्ता भएका व्यजि सम्बन्िी मदु्दामा पीजडतहरुका हक अजिकार तथा र्नुयपने असल 

एर्वं मैजिपूणय व्यर्वहारका सम्बन्िमा न्यायािीश तथा कमयचारी, प्रहरी, कारार्ार र्वा अन्य सम्बजन्ित कायायलयका प्रमखु 

र कमयचारीहरु लर्ायत न्याय प्रशासनको के्षिमा काम र्ने व्यजिहरुको लाजर् अजनर्वायय रुपमा तालीम, प्रजशक्षण तथा 

अजभमखुीकरण हुनपुने काननुी व्यर्वस्ट्था भएकोमा सो सम्बन्िी तालीम, प्रजशक्षण तथा अजभमखुीकरणको अभार्व रहेको 

देजखन्छ ।  

➢ कुनैपजन बालबाजलकालाई मदु्दाको पपुयक्षको जसलजसलामा थुनामा नराजखने तथा जनिसिँर् िरौटी र्वा िमानत पजन नमाजर्न े

र िररर्वाना जतनय नसकेको अर्वस्ट्थामा बालबाजलकालाई कैदमा राख्न नहुने कानूनी व्यर्वस्ट्था र अदालतबाट व्याख्या 

भई नजिर समेत प्रजतपादन भएकोमा पजन सो व्यर्वस्ट्थाको पररपालना हुन नसकेको ।  

➢ ज्येष्ठ नार्ररकलाई ऐनले सिायमा छुट जदएको अर्वस्ट्थामा समेत सो छुट कुन अजिकारीले जदने भन्ने व्यर्वस्ट्था नभएको 

भन्ने आिारमा ज्येष्ठ नार्ररकले यो सजुर्विाको उपभोर् र्नय नपाएको र हेरचाह केन्द्रको न्यनुतम पूर्वायिार र सजुबिा 

सम्बन्िी जनयमार्वलीमा र्ररएको व्यर्वस्ट्थाहरुको पजन प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन हुन नसकेको ।  

➢ बालबाजलका रहने जनर्रानी कक्षमा हुनपुन ेन्यूनतम सजुर्विाको व्यर्वस्ट्था, ज्येष्ठ नार्ररकको लाजर् सार्वयिजनक सर्वारी 

सािनको जसट र भाडादरमा तथा स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वाको प्राथजमकता र शलु्कमा छुट पाउने व्यर्वस्ट्था, अपांर्ता भएका 

व्यजिलाई शैजक्षक संस्ट्था, आर्वास, काययस्ट्थल, भर्वन, सडक, यातायात, जर्वद्यतुीय सञ्चार सेर्वा लर्ायत 

सर्वयसािारणलाई खलुा भएका र्वा प्रदान र्ररएका अन्य सेर्वा तथा सजुर्विाहरूमा सहि पहुिँचको अजिकार सजुनजितताको 

कायायन्र्वयनमा समस्ट्या देजखन्छ ।  
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➢ मदु्दामा लर्ातार कारबाही र सनुरु्वाई र्री जकनारा र्ररने र्वा मदु्दाको सनुरु्वाइको प्राथजमकतािमलाई हेदाय र्रक अदालतमा 

र्रक व्यर्वस्ट्था रहेको, पचहत्तर र्वषय नाघेका र्वदृ्घ ताररखमा रहेका मदु्दा र्वा पचहत्तर र्वषयभन्दा बढी उमेरका व्यजि भनी 

ज्येष्ठ नार्ररकलाई संर्वोिन भएको, अपांर्ता भएको व्यजिहरु नसमेजटएको, बालबाजलकालाई पजन कतै र्वादी भएको 

अंश मदु्दामा माि राजखएको, कतै बालबाजलका, र्वदृ्ध, मजहला तथा अशि एर्वं असहाय व्यजि र्वादी भएको भजनएको त 

कतै पक्ष र्वा जर्वपक्ष भएको भजनएको, कतै बेर्वाररसे बालबाजलकाको मदु्दा भजनएको देजखिँदा कानूनमा एकरुपता भएको 

पाइिँदैन । पीजडत मजहलाहरुका लाजर् मदु्दा सनुरु्वाइमा प्राथजमकता जदएको देजखंदैन ।  

➢ बालबाजलका समार्वेस भएका मदु्दा र बालबाजलका र्वयस्ट्कसंर् संलग्न भई र्रेको कानून जनषेजित कायय सम्बन्िी मदु्धाको 

कारर्वाही एर्वं सनुरु्वाईमा बालन्याय (काययजर्वजि) जनयमार्वलीले तोकेको प्रजिया एर्वं काययजर्वजिको पररपालना र्रेको 

नदेजखएको, बाल ईिलास र्ठन र सञ्चालनको जर्वजि प्रयोर् नभएको, अपराि अनसुन्िान तथा अजभयोिनलाई 

प्राथजमजककरण नर्रेको, बालमैिी जहरासत हुन नसकेको, बालबाजलका र बयस्ट्क  जर्वचको सिायमा कुनै जभन्नता 

नर्रेको, बाल कल्याण अजिकारीहरुको जनयजुि हुन नसकेको आजद समस्ट्याहरु देजखएका छन् ।  

➢ समार्वेजशताको जसद्धान्तलाई आत्मसात र्री अपा््र्का लाजर् छुट््टयाइएको पदको प्रजतशत जनिायरणमा अपांर्ता भएका 

व्यजिहरूको र्रकजस्ट्थजतलाई हेरी जर्वर्वेकसम्मत मापदण्ड कायम र्री मनाजसब आिारमा पदपूजतय र्ने व्यर्वस्ट्था 

कायायन्र्वयन र्नुय  भन्ने जसद्धान्त प्रजतपादन भएपजन सोको कायायन्र्वयन हुन नसकेको ।  

➢ बालबाजलका कसूरदार ठहररएकोमा जनिलाई छुट्टै बाल सिुार र्हृ र्वा यस्ट्तै अन्य र्हृमा राख्नपुने कानूनी व्यर्वस्ट्था 

भएकोमा प्रत्येक जिल्लामा बालसिुार र्हृ नभएको कारण अन्य जिल्लामा राख्न ुपदाय मदु्दा सनुरु्वाइमा जनिको उपजस्ट्थजत 

हुन सकेको छैन । मदु्दा सनुरु्वाइ नभएका नाबालकलाई प्रहरीले कजहले काहीं र्वयस्ट्क कैदीसिँरै् राख्ने र केही अर्वस्ट्थामा 

नाबालकहरुलाई कारार्ारमै आफ्ना कैदी बबुाआमाहरुसिँर् राखेको र्वा राख्न जदइएको पजन देजखन्छ ।  

➢ सामाजिक रीजतररर्वाि, परम्परा, संस्ट्कार, जशक्षाको कमी, भाषार्त समस्ट्या, भौर्ोजलक जबकटता, सामाजिक प्रभार्व, 

दरुुत्साहन, इज्ितको डर आजद कारणहरुल ेपीजडतको इच्छा जर्वपरीत र्ाउिँमै मदु्दा जमलाउने प्रर्वृजत्त देजखन्छ ।  

➢ संजर्विान बमोजिमको स्ट्थानीय अदालत स्ट्थापना हुन सकेको छैन । जिल्ला अदालतलाई पनुरार्वेदकीय अजिकार प्राप्त 

छ । अपांर्ता भएका व्यजिको सम्बन्िमा सम्बजन्ित प्रमखु जिल्ला अजिकारी र जिल्ला अदालतलाई समर्वती 

(Concurrent) अजिकारके्षि प्रदान भएको र प्रमखु जिल्ला अजिकारीले र्रेको जनणययउपर उच्च अदालतमा पनुरार्वेदन 

र्नयसकने व्यर्वस्ट्था र्ररएको देजखन्छ, िनु व्यर्वस्ट्था संजर्विान अनकूुल छैन । संघीय राज्यमा उच्च अदालत प्रदेशको 

माजथल्लो अदालत भएको हुनाले सार्वयिजनक सरोकार, संर्वैिाजनक प्रश्न तथा जर्वशेष अर्वस्ट्थामा बाहेक के्षिाजिकार थप 

र्री उच्च अदालतलाई जनयजमत मदु्दाहरूको अजन्तम अदालत बनाउन र्वाञ्छनीय देजखन्छ ।  

➢ कमयचारीको मदु्दा हेनय प्रशासकीय अदालत सम्बन्िी कानून जनमायण भएपजन अदालत र्ठन हुन सकेको छैन ।  

➢ कानून बमोजिम कोटय  र्ी र्वा अदालती शलु्क जतनुयपने, पजिकामा सूचना प्रकाशन र्री म्याद तामेल र्नय सजकने, रै्सला 

कायायन्र्वयनको अढाइ दस्ट्तुर सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाले न्यायमा पहुिँचका लजक्षत बर्यहरुलाई आजथयक व्ययभार बढ्न े  

देजखएको ।  

➢ नेपालमा कानून व्यर्वसायीको र्ी कजत हुन ुपन ेहो भन्ने सम्बन्िमा कानूनद्वारा स्ट्पि मापदण्ड जनमायण भएको छैन । कुनै 

जनदेजशका पजन छैन र कतैबाट जनयजन्ित पजन छैन । कानून व्यर्वसायीले मदु्दा एर्वं जलखतको प्रकृजतको आिार र बहस 
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एर्वं परामशय सेर्वा उपलब्ि र्राए र्वापतमा कजत र्ी जलने भन् ने कुराको सजुनजित नहुिँदा यो जर्वषय अजनजश् चत र अपारदशी 

हुिँदै र्एको छ ।  

➢ न्याजयक र्वा अियन्याजयक जनकायको आदेशबमोजिम पािँच हिारदेजख पन्रहिारसम्मको िरौटी रकम मार् भएकोमा सो 

िरौटी जतनय नसकी थुनामा बसेका व्यजिहरूको संख्या ५४.०३% रहेको देजखन्छ ।  

➢ अदालतको जनरपक्षता, स्ट्र्वच्छता र सक्षमताका लाजर् मदु्दाको अनुसन्िान, अजभयोिन र रै्सला कायायन्र्वयनमा सहयोर्ी 

जनकायहरुको व्यर्वहार, काययशलैी, जर्वजि र प्रजियाल ेपजन प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभार्व पाने भएकोले न्यायको 

पहुिँचमा सम्बजन्ित सबैको सहयोर्, सहकायय र समन्र्वय हुन आर्वश्यक हुन्छ । साथै, न्याजयक सशुासनजबना न्यायमा 

पहुिँच संभर्व छैन ।  

➢ आजथयक रूपमा जर्वपन्न, अपांर्ता भएका र दजलत नार्ररकलाई जन:शलु्क उच्च जशक्षा, माध्यजमक तहसम्मको जन:शलु्क 

जशक्षा, बालबाजलकालाई आिारभतु तहसम्म अजनर्वायय तथा र्णुस्ट्तरीय जशक्षा, दृजिजर्वहीन नार्ररकलाई बे्रलजलजप र 

बजहरा, स्ट्र्वर र्वा बोलाइसम्बन्िी अपांर्ता भएका नार्ररकलाई सा््केजतक भाषाका माध्यमबाट जशक्षा जदने लर्ायतका 

अपांर्ता भएका नार्ररकलाई जर्वशेष जशक्षा सम्बन्िी कानूनी व्यर्वस्ट्थाको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन नहुिँदासम्म लजक्षत 

र्वर्यको न्यायमा पहुिँचको अर्वस्ट्था दयनीय हुनसकछ ।  

➢ कानूनको अज्ञानता र सूचनाको अनजभज्ञता हटाउनको लाजर् कानूनी साक्षरता (Legal literacy) को आर्वश्यकता   

पछय  । लजक्षत र्वर्यलाई आफ्नो अजिकार सम्बन्िी जबद्यमान कानूनी व्यर्वस्ट्था, उपचार र नशलु्क कानूनी सहायताको 

बारेमा िानकारी नै नभएको अर्वस्ट्थामा न्यायमा पहुिँच टाढाको कुरा हुने भएकोल ेयो अर्वस्ट्था पजन न्यायमा पहुिँचको 

लाजर् अबरोिक तत्र्व माजनएको छ ।  

➢ अदालतमा सेर्वाग्राजहमैिी प्रजतक्षालय, सहायता कक्ष, पीजडतमैिी कक्ष, मजहला कक्ष र्वा साक्षी कक्षको नै अभार्व एकातर्य  

छ भने उपलब्ि रहेका कक्षहरुमा पजन र्जनयचरहरु, जन:शलु्क जपउने पानी, र्मी ठाउिँमा प््खाको व्यर्वस्ट्था, मजहलाका 

लाजर् छुट्टै शौचालय, बच्चालाई राख्न तथा स्ट्तनपान र्राउनको लाजर् छुट्टै कोठाको व्यर्वस्ट्था हुन नसकेको अर्वस्ट्था    

छ ।  

➢ आमाको नाउिँबाट नेपाली नार्ररकता पाउन सहि हुन नसजकरहेको अर्वस्ट्था, आमाको नार्ररकताबाट माि 

बालबाजलकाको िन्मदताय  नहुने प्रार्विान, िन्म दताय, जर्वर्वाह दताय िस्ट्ता प्रमाणपिहरु जलनका लाजर् सहि नभएको 

अर्वस्ट्था छ ।  

➢ काययस्ट्थलमा यौनिन्य दवु्ययर्वहार जनयन्िण सम्बन्िी काननुी व्यर्वस्ट्थाको प्रयोर् र पररपालना हुन नसकेको ।  

➢ नेपाली समािमा बोकसी र्वा बोकसाको आरोप लर्ाउने, िुर अमानर्वीय र्वा अपमानिनक व्यर्वहार र्ने र्वा यातना जदने 

िस्ट्तो अमानर्वीय कायय, छाउपडी प्रथा िस्ट्तो कुरीजत तथा अन्िजर्वश्वासलाई कानूनद्वारा दण्डनीय बनाईएको, नेपाल 

सरकारल ेछाउपडी प्रथा उन्मलुन जनदेजशका, २०६४ िारी र्रेको भए तापजन यस्ट्तो कसूर भइरहेको थाहा पाउने 

िनुसकैु व्यजिल ेसो कुराको जलजखत िाहेरी दरखास्ट्त र्वा मौजखक सूचना नजिकको प्रहरी कायायलयमा जदन खोज्दा 

िाहेरी नजलएको समेत अर्वस्ट्था देजखन्छ ।  

➢ बालजर्वज्याइप्रजत जतनीहरूलाई सिायमखुीकरण र्नुयभन्दा सामाजिकीकरणमखुी र्नुय  नै राज्यको प्रमखु दाजयत्त्र्व हुने 

र  तिेाब, पेरोल तथा मट्टीतेल छकेर र्न ेअपरािबाट पीजडत हुन परेु्का पीजडतहरूको सम्मानपूर्वयक िीर्वनयापन र्न े
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र्वातार्वरणको सजुनजितता र्नय उजचत तालीमहरू प्रदान र्री पीजडतहरूमा अन्तरजनजहत क्षमताको उपयोर् र्ने अर्वसर 

जसियना र्ने, िीर्वनप्रजत उत्साह र उत्प्ररेणा िर्ाउने खालका मनोर्वैज्ञाजनक सामाजिक परामशय र सामाजिक सरुक्षा 

प्रदान र्नय नेपाल सरकारका सम्बजन्ित मन्िालयबाट कायययोिना बनाई लारू् र्ने भनी अदालतबाट िारी भएका 

आदेशहरुको कायायन्र्वयनतर्य  ठोस पहल हुन सकेको देजखंदैन ।  

➢ सरकारी र्वा सरकारी अनदुान प्राप्त स्ट्र्वास्ट्थ्य संस्ट्थाबाट प्रिनन स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वा जन:शलु्क उपलब्ि हुन नसकेको र 

उपलब्ि र्राए पजन स्ट्र्वास्ट्थ्य सेर्वालाई सर्वयसलुभ र पहुिँचयोग्य बनाउन सकेको पाइिँदैन ।  

➢ समािमा सामाजिक सरुक्षा पाउन ुपने व्यजि कसैको नार्ररकता नहुने, अपांर्ता प्रमाणपि नहुने, अपांर्ताको बर्ीकरण 

नहुने, कजतपय व्यजिलाई सामाजिक सरुक्षा व्यर्वस्ट्थाबारेमा िानकारीको अभार्व रहने र्रेको र लजक्षत र्वर्यले र्वा 

र्वास्ट्तजर्वक सामाजिक सरुक्षा पाउन ु पने व्यजिभन्दा अन्य बाह्य व्यजिले सजुर्विाहरू प्राप्त र्रेको र्वा प्रयोर् र्रेको     

देजखन्छ । अनरु्मन नहुन,ु हेरचाह केन्द्र स्ट्थापना नहुन,ु स्ट्पि काययजर्वजिको अभार्व हुन ुतथा सामाजिक सरुक्षाको जर्वषय 

जर्वजभन्न जनकायसिँर् समेत िोजडएको हुनाले सबैको पहुिँच स्ट्थाजपत हुन सकेको छैन ।  

➢ कुनैपजन पदाजिकारीले आफ्नो जिम्मेर्वारी जनर्वायह नर्ने, जनणयय र्दाय अपनाउन ुपने प्रजिया नअपनाउने, जनणयय र्दाय  

आिार र कारण नखलुाउने, काममा पारदजशयता नदेखाउने, पदीय आचरणको पालना नर्न,े कामको अनरु्मन तथा 

मूल्यांकन यथाथयमा नर्ने देजखन्छ ।  

➢ एउटा मदु्दामा एउटा पक्षले बढीमा २ पटकसम्म पेशी स्ट्थजर्त र्नय पाउने कानूनी व्यर्वस्ट्था भए पजन प्रचलनमा र 

अभ्यासमा यसको प्रयोर् र्रक-र्रक रहेको देजखन्छ ।  

➢ नेपालको न्याय प्रशासनमा म्याद तामेली सम्बन्िी कानूनी व्यर्वस्ट्था एर्वं प्रजिया स्ट्पि रूपमा लेजखएको भएपजन र्वषौसम्म 

म्याद तामेली नहुने र तामेली भएकोमा पजन बदर भईरहने अर्वस्ट्थाहरूको अन्त्य हुन सजकरहेको छैन ।  

➢ अदालतमा मदु्दाको पेशी, बयान, साक्षी बकपि आजद जर्वषयको प्राथजमकतािम जनिायरण र्नय सजकएको छैन ।      

 

खनरकषा 

नेपालमा अदालतर्वाट प्रदान हुने सेर्वा प्राप्त र्ने क्षमता सबैमा समान छैन िसको कारणबाट केही र्वर्यका माजनसहरु 

न्यायसम्मको पहुिँचबाट टाढा रहेका छन् यस्ट्तो र्वर्यका माजनसहरुलाई जर्वशेष प्राथजमकताका साथ न्यायसम्मको पहुिँच उपलव्ि 

र्राउने राज्यको जिम्मेर्वारी हुन्छ । सिुारका प्रयासहरु बार्वितु पजन अझै िैरै मजहला, जर्वपन्न, जसमान्तकृत समदुाय एबं पछाजड 

पाररएका र्वर्य, असक्षम, असहायको न्यायमा पहुिँच ज्यादै न्यून रहेको छ । पजछल्लो समयमा लै््जर्क समानता र लै््जर्क जहंसा 

अन्त्य र्नय केही नेपाल ऐन संशोिन र्नय बनेको ऐन, २०७२ ले िेरै सारर्वान् कानूनमा संशोिन र्री लै््जर्कमैिी बनाएको छ । 

साथ,ै उि ऐनल ेमानर्व बेचजबखन तथा यौन जहंसामा परेका मजहलाहरुको पःुस्ट्थापना तथा क्षजतपूजतय सम्बन्िमा जर्वशेष व्यर्वस्ट्थाहरु 

र्रेको छ । तर लै््जर्क न्यायका बारेमा सारर्वान् तथा काययजर्वजिर्त कानूनमा कजतपय सिुारको अझै आर्वश्यिा छ ।  

अदालत लर्ायत सेर्वा प्रदायक जनकायमा लाग्ने दस्ट्तुर,कानून व्यर्वसायीका लाजर् लाग्ने र्ी आजद िस्ट्ता खचयहरुका 

कारण न्यायमा पहुिँच प्रभाजर्वत हुने र्रेको पाइएको छ । जनःशलु्क कानूनी सहायता सम्बन्िमा सरकारी तथा रै्रसरकारी स्ट्तरबाट 

जर्वजभन्न काययिमहरु सञ्चालन र्ररएको भए पजन सोको िानकारी पयायप्त मािामा मजहलाहरुमा नभएकाले ती जनकायहरुको सेर्वा 
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प्रभार्वकारी हुन सकेको छैन । न्याजयक जनकायहरुबाट न्याय पाउन सहि नरहेको भन्ने मजहलाहरुको आम िारणा पजन जहंसा र्वा 

अन्यायबाट पीजडत मजहलाहरुले कानूनी उपचार नखोज्नकुो एक कारण रहेको यस अध्ययनले देखाएको छ ।   

जनरन्तर सनुरु्वाईको प्रयोर्, मजहलाका मदु्दामा बन्द इिलासको प्रयोर्, मदु्दाको कारर्वाहीमा र्ोपजनयताको प्रयोर्, 

सेर्वाग्राहीमैिी भाषाको प्रयोर् िस्ट्ता काययजर्वजिहरु केही हदसम्म अपनाइने र्रेको भए पजन अपेजक्षत मािामा अर्वलम्बन नर्रेको र 

अझै यस सम्बन्िमा सेर्वाग्राहीको समस्ट्या कायमै रहेको पाइएको छ । काययजर्वजि अप्ठ्यारो भएको, प्रजिया झन्झजटलो भएको तथा 

सेर्वाप्रदायक जनकायमा प्रयोर् हुने कानूनी भाषार्त समस्ट्याहरु जर्वद्यमान रहेको पजन अनुसन्िानबाट देजखन्छ । मदु्दाको 

काययजबजिमा लाग्ने समायार्वजि, लजक्षत र्वर्यहहरुको शैजक्षक स्ट्तर र कानूनी प्रकृयाबारेको िानकारी, सेर्वाप्रदायक जनकायको काम 

कारर्वाहीमा स्ट्र्वच्छताको अर्वस्ट्था, सेर्वाप्रदायकबाट सेर्वाग्राहीउपर र्ररने व्यर्वहार, न्यायको पहुिँचमा भौर्ोजलक जर्वकटताको 

प्रभार्वहरु न्यायमा पहुिँचका बािकको रुपमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।  

 

५.२  सुझावहरु 

१) एकीकृत कानूनी सहायता नीजत, २०७६ लारू् भैसकेको सन्दभयमा र्वैतजनक कानून व्यार्वसायीको सेर्वालाई सबै 

लजक्षतबर्यमैिी, व्यर्वजस्ट्थत, र्णुस्ट्तरीय र प्रभार्वकारी बनाई स्ट्र्वेजच्छक कानूनी (Pro bono) सेर्वा र आफ्नो मदु्दामा 

आरै् प्रजतजनजित्र्व र्ने सम्बन्िी (Pro Se) कानूनी संरचनालाई संस्ट्थार्त र्ने र कानूनी सहायता सम्बन्िी 

कानूनमा आर्वश्यक सिुार हुनपुन े।  

२) र्ौिदारी कसूर (पीजडत राहत कोष) जनयमार्वली, २०७७ बमोजिमको कोष सञ्चालक सजमजतको र्ठन तथा 

कोषको सञ्चालन यथासंभर्व जछटो हुनपुने ।  

३) अदालत र्वा अन्य सरोकारर्वाला जनकायका भौजतक संरचना, सजुबिाहरु तथा व्यर्वस्ट्थापकीय प्रबन्िहरुलाई 

सेर्वाग्राजहमैिी, बालमैिी, मजहलामैिी एर्वं अपा््र्मैिी बनाउन आर्वश्यक देजखएको ।  

४) र्रीब, असहाय र जर्वपन्न र्वर्यलाई पूणय रुपमा जनःशलु्क कानूनी सेर्वाको सजुनजितता र्री जलखतको प्रजतजलजप जलंदा 

दस्ट्तुर नलाग्ने र रै्सला कायायन्र्वयन र्दाय हाने पक्ष्यबाट अढाई प्रजतशत दस्ट्तुर असलु र्ने तथा न्यायमा पहुिँचका 

लजक्षत बर्यहरुलाई आजथयक व्ययभार नबढ्ने र्री आर्वश्यक कानूनी व्यर्वस्ट्था र्नुयपने ।  

५) अदालती काययजर्वजिमा सूचना प्रजर्वजिको प्रयोर्लाई अजनर्वायय र प्रभार्वकारी बनाउने ।  

६) मदु्दाका पक्षहरुलाई अदालती प्रजिया र काययजर्वजिका सम्बन्िमा आर्वश्यक तयारी टेम्प्लेट तथा िानकारीमलुक 

पजुस्ट्तकाहरूको जनःशलु्क एर्वं पयायप्त मािामा जबतरणलाई प्रभार्वकारी बनाउने ।  

७) अदालती कारबाहीको सम्बन्िमा दोभाषे र्वा सा््केजतक भाषाको अनरु्वादकको सहयोर् जलनसकने काननुी 

व्यर्वस्ट्थाको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन र्नुयपन े।  

८) सरकारी मदु्दाका साक्षीको सरुक्षा र्ने तथा दैजनक भ्रमण खचय जदईने प्रार्विानको प्रभार्वकारी एर्वं व्यर्वहाररक प्रयोर् 

हुनपुने ।  

९) जर्वशेष प्रकृजतका मदु्दाहरुको कारबाहीमा पीजडत र्वा पक्षको पररचय तथा जर्वर्वरणको र्ोपनीयता कायम राख्न े

सम्बन्िी व्यर्वस्ट्थाहरुको  प्रभार्वकारी रुपमा पररपालना र्नुय  र्राउन ुपने ।  

१०) मदु्दामा लर्ातार कारबाही र सनुरु्वाई र्री जकनारा र्ररने र्वा मदु्दाको सनुरु्वाइको प्राथजमकतािम जनिायरण सम्बन्िी 

व्यर्वस्ट्थामा पनुरार्वलोकन हुनपुने ।  
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११) मजहलाहरुको हकमा छुट्टै अदालत अथायत Fast Track Court र्ठन र्न ेर आर्वश्यक संख्यामा बाल अदालत 

र्ठन र्ने ।  

१२) मजहला जहंसा, बालबाजलका, अपांर्ता भएका व्यजि सम्बन्िी मदु्धामा पीजडतहरुका हक अजिकार तथा र्नुयपन े

असल एर्वं मैजिपूणय व्यर्वहारका सम्बन्िमा न्यायपाजलकाका न्यायािीश तथा कमयचारी, प्रहरी, कारार्ार र्वा अन्य 

सम्बजन्ित कायायलयका प्रमखु र कमयचारीहरु लर्ायत न्याय प्रशासनको के्षिमा काम र्ने व्यजिहरुको लाजर् 

अजनर्वायय रुपमा तालीम, प्रजशक्षण तथा अजभमखुीकरण हुनपुन े।  

१३) कुनैपजन बालबाजलकालाई मुद्दाको पपुयक्षको जसलजसलामा थुनामा नराजखने तथा जनिसिँर् िरौटी र्वा िमानत पजन 

नमाजर्ने र िररर्वाना जतनय नसकेको अर्वस्ट्थामा बालबाजलकालाई कैदमा राख्न नहुने कानूनी व्यर्वस्ट्था र 

अदालतबाट प्रजतपाजदत नजिरको प्रभार्वकारी रुपमा पररपालना हुनपुने ।  

१४) बालबाजलका समार्वेस भएका मदु्दा र बालबाजलका र्वयस्ट्कसंर् संलग्न भई र्रेको कानून जनषेजित कायय सम्बन्िी 

मदु्दाको कारर्वाही एर्वं सनुरु्वाईमा बालमैिी प्रजिया एर्वं काययजर्वजिको प्रभार्वकारी कायायन्र्वयन हुनपुने ।  

१५) संजर्विानको भार्वना बमोजिम स्ट्थानीय अदालत समेतको संरचना र अजिकारके्षिका सम्बन्िमा पनुरार्वलोकन 

र्ररन ुपने ।  

१६) अदालतको जनरपक्षता, स्ट्र्वच्छता र सक्षमताका माध्यमबाट न्याजयक सशुासन कायम र्री मदु्दाको अनसुन्िान, 

अजभयोिन र रै्सला कायायन्र्वयनमा सहयोर्ी जनकायहरुको सहयोर्, सहकायय र समन्र्वय बढाउन आर्वश्यक पहल 

र्नुयपने ।  

१७) मदु्दाका पक्षले पेशी स्ट्थजर्त र्नय पाउने सम्बन्िी कानूनी व्यर्वस्ट्थाको प्रयोर्लाई प्रभार्वकारी रुपमा कायायन्र्वयन 

र्ररनपुने ।  

१८) कानूनको अज्ञानता र सूचनाको अनजभज्ञताको कारण न्यायमा पहुिँच पुर् याउन नसजकरहेका र्वर्यहरुको लाजर् 

आर्वश्यक कानूनी साक्षरता एर्वं सचेतना, अजभमुजखकरण, शैजक्षक पाठ्यिम सिुार, प्रचारप्रसार आजद 

काययिमहरु सञ्चालन र्नुयपने ।  

 

 

समाप्त । 


