
1 
 

न्याँयमय पहूच एवम कयनूनी सहययतय सम्बन्धी अवधयरणय 

                 (वैतनिक कािूि व्यवसायीको रानरि य काययशाला,२०७८ मा प्रसु्तत गररिे काययपत्रको मस्यौदा) 

 

१. न्ययमय पहाँचको अवधयरणय 

१.१ पररचय 

िागररकको अनिकारको हिि हुँदा त्यसको उपचर खोजे्न क्षमता सवैमा समाि हुँदैि।अज्ञािता वा 

आनथयक सामानिक कारणले पछानि परेका व्यक्तिहरुमा उनिहरुको अनिकार हिि हुँदा त्यसको 

उपचार खोजे्न क्षमता कम हिे हुँदा त्यस्ता व्यक्ति, वगय वा समुदायको निक्ति राज्यले सहि र नवशेष 

वातावरण तयार गररनदिुपछय  नकिभिे कािूिको अगािी सवै िागररक समाि हन्छि् र कािूिको 

समाि संरक्षणबाट कुिै पनि िागररकलाई वनित गररिु हुँदैि भने्न लोक कल्याणकारी राज्यको 

अविारणा हो।लोक कल्याणकारी राज्यमा नवनिको शासि ( rule of law ) हन्छ, अथायत देशको 

संनविाि, नियम कािूिलाई पालिा गदै शासि सिालि गिे गररन्छ। कािूि भन्दा मानथ कोही हुँदैि, 

कािूिको पालिा सवैले गिुयपछय  भने्न अविारणा पनि हो यो।  

सामान्यतया न्यायमा पहुँच भन्नाले व्यक्ति तथा िागररकहरुमा आफ्िा कािूिी समास्याहरुको 

समािािको लानग न्यानयक निकायहरुको उपयोग गिय सके्न सक्षमता नवद्यमाि हिुलाई बुनिन्छ1। 

मानिसको बाुँच्न पाउिे अनिकारको अिुभूनत गराउि, अन्याय र असत्य नवरुद्ध सत्य र न्याय स्थानपत 

गिय, हेपाई, दुुःख पीिा बाट मुि हि र मानिसको हक अनिकारको रक्षा गिे सवालमा बिेका 

कािूिहरुको व्यवहाररक रुपमा कायायन्वयि िै न्यायमा पहुँच हो। 

१.२ पररभयषय  

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र सक्षम न्याय प्रशासिको माध्यमवाट वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा अनिकारको 

पुिस्थापिा गिे सामर्थ्य र अवसरलाई न्यायमा पहुँच भिेर वुिाउुँछ2।Yash Gahi र Jill Cottrel3 ले 

न्याय (Justice) लाई यसरी पररभानषत गरेको पाइन्छ : "Justice is defined as fairness; in the legal 

and political sphere, it usually means 'exercise of authority in maintenance of rights" अगानि 

 
1   See, Gary KY Chan, The right to Access to justice: judicial discourse in Singapore and Malaysia, Asian Journal 

of   Comparative Law, Volume2, Issue 1  2007 Article 2, page 1. 
2 न्यायमा पहुँच आयोगको वानषयक कायययोििा, २०७२ । ७३ पृ. ४. 
3 YashGhai and Jill Cottrel, "The Rule of Law and Access to Justice: Finding of an ABA Project on Access to 

Justice", (2008) (unpublished). 
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वहाुँहरूले उले्लख गिुयभएको छ : "Fairness covers both the procedure of access and 

substantive rules that determine the exercise of authority,"  

न्यायमा पहुँचलाई (Access to Justice) उहाुँहरूले यसरी पररभानषत गदै अगािी उले्लख गिुय 

भएकोछ : "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 पहुँच भिेको त्यस्ता न्यानयक निकायहरूमा प्रवेश पाउिे 

अवस्थालाई ििाउुँछ िसले राज्यको कािूि बिाउि र अनिकार र दानयत्वको सम्बन्धमा अनिकारको 

प्रयोग गिे के्षत्रानिकार राख्दछ ।  

 

मानथ उले्लक्तखत पररभाषा हेदाय न्यायमा पहुँच भन्नाले उपयुि निकायमार्य त न्याय खोज्न र प्राप् त गिय 

सनकिे अवस्था िै न्यायमा पहुँच हो। न्यायमा पहुँचको लानग आफ्िो हक अनिकारको बारेमा 

िािकारी हिे र आरू्लाई अन्याय हुँदा न्यायको खोिी गिय सके्न क्षमता व्यक्तिमा हि आवश्यक छ 

। त्यसैगरी, न्याय प्रदाि गिे निकायको सक्षमता, प्रभावकारीता लगायत न्यायको खोिी र प्राक्तप् त गिे 

सन्दयभमा उपयुि वातावरणको सुनिक्त चतता र प्रयोग िै न्यायमा पहुँच हो ।  

 

न्यानयक संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपले न्यानयक समस्याहरुको सम्बोिि गिय सके मात्र न्यायमा पहुँच 

पुयायएको भन्न सनकन्छ। िागररकहरुले हिसुकै िात, िमय, संसृ्कनत, नलङ्ग, वणय, भाषा, वैचाररक आस्था 

भए पनि नबिाकुिै नवभेद न्याय प्रक्तिको लानग सम्बक्तन्धत न्यानयक निकाय समक्ष पुग्न सके्न 

पररक्तस्थनतको निमायण गररएको छ भिे त्यो िै न्यायमा पहुँच हो भिेर बुझ्न सनकन्छ। न्यायमा सवै 

ििताको सहि पहुँच िभएसम्म, न्यायपूणय, समावेशी र सनु्तनलत नवकास गिय प्राय: असम्भव हन्छ । 

त्यस अथयमा यो नदगो नवकासको मुद्दा पनि हो4।  

 

१.३. न्ययमय पहाँचको आवश्यक्तय र महत्व 

न्यायमा पहुँचको आवश्यिा र महत्व देहायबमोनिम रहेको छ ।  

• राज्यको सबैलाई न्याय प्रदाि गिे उदे्दश्यलाई साकार पािुय, 

• न्यायलाई बनि नवश्वानसलो र भरपदो बिाउिु, 

• न्याय प्राि गिे िागररकको मौनलक अनिकारको प्रत्यभूनत गिुय , 

• समािका disadvantaged  र vulnerable  समूहलाई न्यायको मूल प्रवाहमा सामेल 

गराउिु , 

 
4 हेिुयहोस संयुि रारि संघद्वारा घोनषत नदगो नवकास लक्ष्य  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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• राज्यले अन्तरायनरि यस्तरमा प्रनतज्ञा गरेको दानयत्वलाई व्यवहारमा उतािुय , 

• समावेशी प्रिातन्त्रको अविारणालाई व्यवहारमा स्थानपत गराउिु, 

• कािूिको शासि, मौनलक हक एवं मािव अनिकार संरक्षणका साथै शाक्तन्त, सुशासि र 

नदगो नवकासका माध्यमबाट न्यायपूणय समािको स्थापिा गिुय, 

• िागररकका अनिकारको संरक्षण र प्रवियि गदै न्यायको अिुभूनत नदलाउिु आनद ।  

१.४. न्ययमय पहाँचसम्बन्धी ससद्धयन्तहरु5 

न्यायमा पहुँचसम्बन्धमा देहाय बमोनिमका नसद्धान्तहरु रहेका छि् : 

• असमथय व्यक्तिका लानग कािूिी सहयता हिुपछय  ।  

• िितालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा नववादको समािाि गराई आफ्िो अनिकार 

स्थानपत गराउिे हक हन्छ ।  

• सरल, सुलभ, शीघ्र र पहुँचयोग्य नववाद समािाि पद्धनत हिुपदयछ ।  

• सबै नववादको समािाि नछटोछररतो हिुपछय  ।  

• कािूि र काययनवनि सरल र सबैले बुझे्न गरी बिाइएको हिुपदयछ ।  

• ििता अदालतमा तथा न्यायनिकरण आउिुपूवय उपयुि कािूिी परामशय र प्रनतनिनित्व 

गिे अनिकार हिुपदयछ ।  

• उपयुि र पहुँचयोग्य कािूिी सहायताको प्रवन्ध गिे निमे्मवारी सरकारको हन्छ।  

• स्रोतसाििको अभावले ििता न्यायबाट वनित हि िपाउिे व्यवस्था गिुय सरकारको 

कतयव्य हो ।  

• लनक्षत वगयलाई आफ्िो अनिकारप्रनत सचेत र नियाशील गराउिे निमे्मवारी सरोकारवाला 

निकायको हो । 

 

  

२. न्ययमय पहाँच सम्बन्धी अन्तरयासरि य मयपदण्डहरु 

२.१ मयनव असधकयर सम्बन्धी सवश्वव्ययपी घोषणयपत्र, १९४८  

कािूिको दृनरमा सबै समाि छि् र नविा भेदभाव सबैलाई कािूिको समाि संरक्षणको हक प्राि 

हिेछ 6 ।सबैलाई संनविाि वा कािूिद्वारा प्रद  मौनलक हकको उल्लनि नवरुद्ध सक्षम रानरि य 

अदालतबाट प्रभावकारी उपचार पाउिे हक हिेछ 7। प्रते्यक व्यक्तिलाई उसको अनिकार र दानयत्व 

 
5 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-२०१६/economies/#economy=NPL 
6 Art. 7, UDHR, 1948 
7 Art. 8, UDHR 1948 
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नििायरण गिय वा र्ौिदारी अनभयोग लागेको अवस्थामा एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट स्वच्छ र 

सावयिनिक सुिुवाइ गररिे पूणय र समाि अनिकार हिेछ 8 भिी सो घोषणापत्रले व्यवस्था गरेको छ।  

 

२.२ नयगररक तथय रयजनैसतक असधकयर सम्बन्धी अन्तरयासरि य अनुवन्ध, १९६६ 

 

कसैलाई लागेको र्ौिदारी अनभयोगको सन्दभयमा वा अनिकार वा दानयत्वको नििायरण गदायका 

अवस्थामा स्वच्छ र सक्षम अदालत वा निकायबाट सुिुवाइ गिे अनिकार िागररक तथा राििीनतक 

अनिकार सम्बन्धी अन्तरायनरि य प्रनतज्ञापत्र,१९६६को िारा १४ ले सुिुनित गरेको छ। तर यस 

प्रनतज्ञापत्रले अिुनचत निलाइनविा न्याय पाउिे, कािूिी प्रनतनिनित्व सुिुनित गिुयपिे तथा अदालती 

कारबाहीको भाषा िबुझे्नका लानग अिुवादकको अनिकार हिे िस्ता हक भिे र्ौिदारी अनभयोग 

लागेको व्यक्तिलाई मात्र हिे व्यवस्था गरेको छ । 

  

 

२.३. युरोपेली मयनवअसधकयर महयसन्धन्ध, १९५० 

 

युरोपेली मािवअनिकार महासक्तन्ध, १९५० ले पनि र्ौिदारी अनभयोगको सन्दभयमा वा देवािी 

अनिकार र दानयत्व नििायरण गिे सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष नटि बुिलवाट मिानसव समयनभत्र स्वच्छ 

र सावयिनिक सुिुवाइ गिय पाउिे व्यक्तिको अनिकार हिे उले्लख गरेको छ।9  साथै, र्ौिदारी 

कसूरको अनभयोग लागेको व्यक्तिलाई भिे अदालती भाषा िबुझे्न भएमा अिुवादकको हक तथा 

राज्यले कािूिी सहायता उपलव्ि गराउिे कुराको पनि सुनिनितता गरेको पाइन्छ। 

 

२.४ मसहलयसवरुद्धकय सबै प्रकयरकय भेदभयव उनु्मलन गनेसम्बन्धी महयसन्धन्ध, १९७९ 

 

मनहलानवरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उनु्मलि गिेसम्बन्धी महासक्तन्ध, १९७९को िारा २(ख) मा 

मानहला नवरुद्धको भेदभाव निषेि गिे कािूिी र अन्य उपायहरु एवं उपयुि भएका अवस्थामा दण्ड 

सिायको व्यवस्थासमेत अवलम्वि गिे, त्यसैगरी धयरय २ (ग) मा पुरुषसरह समाि आिारमा 

मनहलाका अनिकारहरुको कािूिी संरक्षणको व्यवस्था गिे तथा सक्षम रानरि य न्यायानिकरण र अन्य 

सावयिनिक निकायमार्य त भेदभावको कुिै पनि काययनवरुद्ध मनहलाको प्रभावकारी संरक्षण सुनिनित 

गिे, धयरय २(च( मा मनहलानबरुद्ध भेदभाव गिे खालका कािूि, नियम, परम्परा तथा अभ्यासहरु 

पररवतयि वा खारेि गिय कािूि निमायणलगायतका उपयुि तररका अवलम्वि गिे, िारा १५(२)मा पक्ष 

 
8 Art. 10, UDHR 1948 
9 Art. 6.3(c), यूरोनपयि कन्भेन्सि अर् ह्यूमि राईट्स. 
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रारि हरुले मनहलालाई देवािी नवषयहरुमा पुरुषसरहको कािूिी क्षमता प्रदाि गरी सो क्षमताको 

उपयोग गिय समाि अवसर प्रदाि गिेछि् । उनिहरुले खास गरी मनहलालाई करार गिय र सम्पन को 

सिालि गिय पाउिे समाि अनिकार प्रदाि गिुयका साथै अदालत तथा न्यायानिकरणका 

काययनवनिहरुका सबै तहहरुमा मनहलालाई समािरुपले व्यवहार गररिे छ भिी व्यवस्था गरेको छ।   

  

मसहलयसवरुद्धकय सबै प्रकयरकय भेदभयव उनु्मलन गनेसम्बन्धी महयसन्धन्ध, १९७९ को 

प्रभयवकयरी कयययान्वयन गना मसहलयसवरुद्ध भेदभयव उनू्मलन गने ससमसतले नवनभन्न 

नसर्ााररसहरु िारी गिे गरेको छ। उि सनमनतको ६१ औ ंबैठकले िुलाई २३, २०१५ मा िारी 

गरेको नसर्ाररस िं ३३ बिी महत्वपूणय छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय प्रणालीको अभाव, लैनङ्गक रुनिवादी, 

मनहलानवरुद्ध हिे भेदभाव, नलङ्गमा आिाररत नहंसा, निरक्षरता, सशस्त्र द्वन्द्व र आन्तररक नवस्थापि 

िस्ता नवनवि कारणले मनहलाको न्यायमा पहुँचमा अवरोि पुग्न सके्न देक्तखुँदा सनमनतले सो 

अनिकारको सुनिनितताका लानग सबै मनहलाको न्यानयक संरचिाहरुमा भौनतक, आनथयक, 

सामानिक, सांसृ्कनतक रुपले पहुँच पुर् याउिका लानग गिुयपिे काययहरुको सुिाव पेस गरेको छ ।  

यसका लानग पक्ष रारि हरुले देहायका काययहरु गिुयपिे औुँल्याएको छ ।  

(क) न्यानयक परीक्षणको सुनिनितता 

(ख) सहि उपलबा्िता 

(ग) न्यायप्रणालीसम्मको पहुँच 

(घ) गुणस्तरीय न्याय प्रणाली 

(ङ) न्यानयक उपचारको व्यवस्था 

(च) उ रदायी न्याय प्रणाली 

 

२.५ बयलअसधकयर सम्बन्धी महयसन्धन्ध, १९८९  

यस महासन्धीले प्रते्यक बालबानलकाले नबिा कुिै भेदभाव िागररक, राििीनतक, आनथयक, सामानिक 

तथा सांसृ्कनतक अनिकार पाउिुपिे र ती सबै अनिकार अनवभाज्य रहिुपिे कुरालाई स्थानपत गरेको 

छ। १८ वषयमुनिका व्यक्तिलाई बालबानलकाको रुपमा स्वीकार गरी उिीहरुको अनिकारको संरक्षण 

र सम्बद्धयि गिे दानयत्व राज्यको हो भने्न कुरा स्पर रुपमा उले्लख गररएको छ। बालबानलकाको 

सुरक्षा, संरक्षण, नवकास र सहभानगताको अनिकारको प्रत्याभूनत पनि यो महासक्तन्धले गरेको छ ।  

बाल अनिकार सम्बन्धी महासक्तन्धको प्रभावकारी कायायन्वयिको लानग committee on the right of 

child को ४४ औ ंसभाले २५ अनप्रल २००७ मा general Comment no. 10, Children's Rights in 

juvenile justice10 पाररत गरी सदस्य रारि हरुलाईबालन्याय सम्बन्धी बृहत िीनत (Comprehensive 

juvenile policy) तिुयमा गरी कायायन्वयिमा ल्याउि िोि नदएकोछ ।  

 
10  http://www.refworld.org/docid/4670fca12.html 
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संयुि रारि संघ महासभावाट प्रस्ताव ४५/११३ वाट निसेम्बर १९९० मा ग्रहण गररएको 

स्वतन्त्रतावाट वनित बालबानलकाहरुको संरक्षण सम्बन्धी नियमहरु (UN Rules for the 

protection of juveniles Deprived of their liberty)11 ले यो नियमको मौनलक प्रयोिि, यसको 

प्रयोगको के्षत्र र पररपालिा, सुिुवाईका िममा रहेका बालबानलकाका सम्बन्धमा गिुयपिे व्यवहार, 

बालबानलकाले प्राि गिे सुनविा व्यवस्थापिका कुराहरु तथा बालन्यायसंग सम्बक्तन्धत कमयचारीका 

योग्यता, कतयव्य र आचरणका सम्बन्धमा नवसृ्तत नियमहरुको व्यवस्था गरेको छ।  

संयुि रारि संघको सािारण सभाले प्रस्ताव िं ४०/३३, नमनत २९ िोभेम्वर १९८५ मा पाररत 

बालन्याय प्रशासिका नू्यितम नियमहरु बेइनिङ (बेइनिङ नियमहरु) UN Standard minimum 

Rules for the administration of juvenile Justice12 नवनभन्न ६ भाग र  ३० नियम नवभि छ। 

पनहलो भाग सामान्य सुद्धान्त अन्तगयत मौनलक प्रयोिि, के्षत्र, बालबानलकाका अनिकारहरु, 

गोपपनियताको रक्षा, वचाउ प्राविािका बारेमा उले्लख गरेकोछ भिे दोस्रो भागमा कािूिको द्वन्दमा 

परेका बालबानलकासंग सम्बक्तन्धत घटिाको अिुसन्धाि तथा अनभयोिि सम्बन्धी नियम, िस 

अिन्तगयत – बालबानलकासंग सम्पकय , नदशान्तर, प्रहरीको नवनशरीकरण, पुपयक्ष गदाय थुिालाई निषेि 

गिे सम्बन्धी नियमहरु उले्लखछ ।  

तेस्रो भागमा सुिुवाई र कायायन्वयि सम्बन्धी नियमहरु छि् िसमा न्याय निरुपण तथा 

कायायन्वयिका निदेशक नसद्धान्तहरु, कायायन्वयिका नवनभन्न वैकक्तिक तररकाहरु अपिाउिे, थुिामा 

राखे्न संस्थागत उपायलाई निरुत्सानहत गिे, निलासुस्तीलाई निषेि गिे, तर्थ्ाङ्कको गोपिीयता कायम 

गिुयका साथै पेशागत व्यवसानयकता र तानलमका नवषयमा नबसृ्तत व्यवस्था गररएको छ ।  

 

२.६ अपयांगतय भएकय व्ययन्धक्तहरुको असधकयर सम्बन्धी महयसन्धन्ध )ससआरपीडी(, २००६ 

  

सामान्य नसद्धान्त अन्तगयत िैसनगयक मयायदा, आर्िो बारेमा आरै् निणयय गिय पाउिे स्वतन्त्रता 

समेतको व्यक्तिको स्वाय ता र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मािलाई स्पर रुपमा उले्लख गिुयको साथै 

समािमा पूणय र प्रभावकारी सहभानगता तथा समावेशीकरणलाई सुनिनित गरेको छ । यसैगरी 

मािवीय नवनविता र मािवीयताको अंगका रुपमा रहेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नभन्नताको 

सम्माि र स्वीकाययता, अवसरहरुमा समािता र पहुँचलाई िोि नदएको छ। अपांगता भएका 

बालबानलकाको क्षमता तथा पनहचािको संरक्षण गिय पाउिे अनिकारको सम्माि रहेको छ, त्यसै्त 

स्तरयुि िीवियापि र काम प्राक्तिको अनिकार, सम्पन को अनिकार, रोिगारी वा स्वरोिगारीको 

अवसरमा प्रवयद्धि, स्वास्थ्य र नशक्षाको अनिकार (सांकेनतक भाषा र बे्रलनलनपमा पि्ि पाउिे), आफ्िो 

 
11  हेिुयहोस् http://youthjusticenc.org  
12  https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf,  
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ईच्छा अिुसारको व्यवसानयक वा व्यवहाररक नशक्षा, अवसर र छात्रवृन , सावयिनिक संरचिा, 

सावयिनिक यातायात र स्थािहरुमा पहुँचको अनिकार, उनचत र आिारभूत स्वास्थ्य सेवा र 

वासस्थािको अनिकार, गररबी निवारणका लघुनव ीय योििा, राििीनतक तथा सावयिनिक िीविमा 

सहभानगताको अनिकार, सूचिा प्राक्तिको अनिकार र गोपिीयताको अनिकार, गुणस्तरीय िीविस्तर 

र सामानिक िीविमा सहभानगताको अनिकार, सांसृ्कनतक िीवि, मिोरञ्जि, नवश्राम तथा 

खेलकुदमा सहभानगताको अनिकार िस्ता अनिकार रहेका छि् ।  

 

 

२.७ सयुक्त रयरि  सांघको सदगो सवकयस लक्ष्यः संयुि रारि  संघले नवकास गरेको नवनभन्न १७ वटा 

लक्ष्यहरु मधे्य लक्ष्य िंम्बर १६ न्याय प्रणालीसुँग सम्बक्तन्धत रहेको छ। उि लक्ष्य अिुसार  सबै 

नकनसमको नहंसामा उले्लख्य मात्रामा कनम ल्याउिे, बालबानलकालाई हिे शोषणको अन्त्य गिे,  

यातिाको अन्त्य तथा रानरि य एवम् अन्तरानरि य स्तरमा कािूिको शासिको प्रबद्धयि गिे लगायतका 

कामहरु गरी सि् २०३० सम्म सवैलाई न्याय प्रणालीसम्मको समाि पहुँच गराउिे प्रनतवद्धता गररएको 

छ।  

 

३. नेपयलको सम्बन्धमय न्ययमय पहाँचको अवस्थय 

 

िेपालमा न्यायमा पहुँच सुनिनित गिय समािताको हक13, न्याय सम्बन्धी हक14, पीनितको हक,15 

मनहलाको हक 16 , बालबानलकाको हक 17 , सामानिक सुरक्षाको हक 18  आदी मौनलक हकको 

संनविािले प्रत्याभूत गिुयका साथै िेपालको संनविािको िारा १८ को उपिारा (३) को प्रनतबन्धात्मक 

वाक्ांशमा सामानिक वा सांसृ्कनतक दृनरले नपछनिएका मनहला, दनलत, आनदवासी, िििानत, 

मिेशी, थारू, मुक्तिम, उत्पीनित वगय, नपछिा वगय, अिसंख्यक, सीमान्तकृत, नकसाि, श्रनमक, युवा, 

बालबानलका, िेष्ठ िागररक, लैनङ् गक तथा यौनिक अिसंख्यक, अपाङ् गता भएका व्यक्ति, 

गभायवस्थाका व्यक्ति, अशि वा असहाय, नपछनिएको के्षत्र र आनथयक रूपले नवपन्न खस 

आययलगायतका िागररकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा नवकासका लानग कािूिबमोनिम नवशेष 

व्यवस्था गिय रोक लगाएको मानििे छैि भने्न व्यवस्था गररएको छ । 

संनविािको न्याय र दण्ड सम्बन्धी िीनतमा न्यायप्रशासिलाई नछटोछररतो, सवयसुलभ, नमतव्ययी, 

निष्पक्ष र ििउ रसायी बिाउिे व्यवस्था छ। त्यसैगरी सामान्य प्रकृनतका नववाद समािािका लानग 

 
13 िारा १८,िेपालको संनविाि  
14 िारा २०, िेपालको संनविाि  
15 िारा २१, िेपालको संनविाि 
16 िारा ३८, िेपालको संनविाि 
17 िारा ३९, िेपालको संनविाि 
18 िारा ४२, िेपालको संनविाि 
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मेलनमलाप, मध्यस्थता िस्ता वैकक्तिक उपायहरु अवलम्वि गिे िीनत नलएकोछ। त्यसै गरी िारा 

२१७ मा न्यानयक  सनमनत सम्बन्धी व्यवस्था गररएको छ।  

 

संनविाि प्रद  न्यायमा पहुँचको सुनिनितताका लागी नवनभन्न कािूिहरु िारी भई कायायन्वय भैरहेको 

अवस्था। ती कािूिहरु निम्न रहेका छि्- 

➢ कािूिी सहायता ऐि, २०५४ र  कािूिी सहायता नियमावली, २०५५  

➢ मध्यस्थता सम्बन्धी ऐि, २०५५ 

➢ मािव बेचनबखि तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐि, २०६४ 

➢ घरेलु नहंसा (कसूर र सिाय) ऐि, २०६६ 

➢ काययस्थलमा हिे यौििन्य दुव्ययवहार (निवारण) ऐि, २०७१ 

➢ बोक्सीको आरोप (कसूर र सिाय) ऐि, २०७२ 

➢ वैयक्तिक गोपिीयता सम्बन्धी ऐि, २०७५ 

➢ सुरनक्षत मातृत्व तथा प्रििि स्वास्थ्य अनिकार ऐि,२०७५ 

➢ बालबानलका सम्बन्धी ऐि, २०७५ र बालबानलका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ 

➢ जे्यष्ठ िागररकसम्बन्धी ऐि, २०६३  

➢ अपांगता भएका व्यक्तिको अनिकारसम्बन्धी ऐि, २०७४ 

➢ स्थािीय सरकार सिालि ऐि, २०७४ 

➢ अपराि पीनित संरक्षण ऐि,२०७५,  

➢ स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४,  

➢ सवोच्च अदालत नियमावली, २०७४, उच्च अदालत नियमावली, २०७३, निल्ला अदालत 

नियमावली, २०७५, 

➢ र्ौिदारी कसूर (कैद कट्टा ) नियमावली, २०७६, 

➢ र्ौिदारी कसूर (पीनित राहत कोष) नियमावली, २०७७  

 

न्यायमा पहुँचका सन्दभयमा अदालतवाट वैतनिक कािूि व्यवसायीवाट कािूिी सेवा, लगातार सुिुचाई 

सम्बन्धी व्यवस्था, बन्द इिलासवाट कारवाही र नकिारा, मुद्दाको प्राथनमकतामा सुनविा, गोपिीयता 

कायम राखे्न, क्षनतपूनतय भराउिे सम्बन्धी व्यवस्था, परामशय सेवा, टेम्पलेट सेवा, एक घणे्ट सेवा, 

मेलनमलापलाई प्राथनमकता, दोभाषेको सेवा, पीनित साक्षी संरक्षण कोष, न्यानयक बाह्या पहुँच 

काययिम, ििचेतिामूलक काययिम, सेवाग्राहीको सनु्तरी सभेक्षण र्ारम, िागररक विापत्र, समय 

तानलका पद्दनत, मुस्काि सनहतको सेवा, गुिासो सुने्न अनिकारीको व्यवस्था लगायतका थुपै्र सेवाहरु 

उपलव्ि गररआएको छ।19 

 
19 सवोच्च अदालत नियामावली। २०७४, उच्च अदालत नियमावली,२०७३, निल्ला अदालत नियामावली,२०७५ 
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त्यसै्त नमनत २०७२।०४।१० गते सवोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोग गठि गररएको र आयोगले 

आफ्िो उदे्दश्य अिुरुप सवयसािारण ििताको न्यायमा समाि र सहि पहुँच अनभबृक्तद्ध गिेतर्य  आफ्िै 

सािि श्रोत तथा अन्य दातृ निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा नवनभन्न प्रयत्नहरू गरी आएको छ ।  

 

यसै गरी न्यायपानलकाको चौथो पिवषीय रणिीनतक योििा (२०७६/७७-२०८०/८१) का मुख्यत ५ 

वटा लक्ष्य मधे्यको एक न्यायमा पहुँच अनभवृक्तद्ध गिुयपिे रहेको छ उि लक्ष्य अन्तगयत: न्यायको सहि 

पहुँचमा रहेका अवरोिको पनहचाि गरी सुिार गिे िीनत नलइएको छ। सै्वक्तच्छक (प्रोबोिो) कािूिी 

सहायता र वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाको नवस्तार र सुदृिीकरणलाई पनि समावेश गररएको 

छ । हरेक अदालतमा सेवाग्राही परामशय तथा सहायता कक्ष सुदृि बिाउिे, न्यानयक प्रनियासम्बन्धी 

सूचिा सेवा सहिै उपलब्ध गराउिे िस्ता काययिमलाई पनि प्राथनमकता नदइएको छ । संनविाि र 

अपराि संनहताले गरेको पररवनतयत व्यवस्थाको प्रभावकारी कायायन्वयिका लानग अदालतमा 

पीनितमैत्री कक्षको व्यवस्थापि, पीनितका लानग प्राथनमक स्वास्थ्य उपचार, मिोसामानिक परामशय 

र सुरक्षाको व्यवस्था, अन्तररम राहत र क्षनतपूनतयको उपलब्धता, पीनितलाई मुद्दाको कारबाही र 

आदेशको िािकारी िस्ता काययिम यो योििामा समावेश छि्  ।  

 

४. न्ययमय पहाँचको अवस्थय सनधयारण गने आधयरहरु 

न्यायमा पहुँचको अवस्था पनहचाि गिय वा न्यायमा पहुँचका समस्याहरुलाई नवशे्लषण गियका लानग 

सूचकहरुको आिार नलि सनकन्छ । त्यस्ता सूचकहरुका माध्यमबाट न्यायमा पहुँचका अबरोिक 

तत्वहरु पनहचाि गिय सहयोग पुग्दछ । Lord Neuberger ले न्यायमा पहुँचका लानग निम्न सतय उले्लख 

गरेका छिुः- 

• सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपानलका 

• सवयसुलभ अदालत 

• उनचत न्यायप्रशासि 

• दक्ष  र इमान्दार कािूि व्यवसाय 

• न्यानयक प्रकृया सम्बन्धी सरल र प्रभावकारी काययनवनि 

• प्रभावकारी कािूिी प्रकृया 

• िान्न सके्न दसु्तर आनद। 

यसैगरी normative legal framework, legal awareness, access to appropriate forum, 

effective administration of justice, accessibility, monitoring, and oversight आनदलाई पनि 

न्यायमा पहुँचका सतयहरुको रुपमा नलइन्छ ।त्यसैगरी नहतको संरक्षण, कािूिी सहायता, कािूिको 
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कायायन्वयि, न्यानयक उ रदानयत्व, न्यानयक पररक्षणको सुनिनितता, सहि उपलब्धता, गुणस्तरीय 

न्याय र न्यानयक उपचारको व्यवस्था, उ रदायी न्यायप्रणाली पनि रहेका छि् ।  

केही अन्तरायनरि य सक्तन्ध, सम्िौता, पररपत्र तथा अिुबन्धहरूले पनि न्यायमा पहुँचको 

अनिकारलाई िोि नदएको पाइन्छ । संयुि रारि  संघ अन्तगयतका निकायहरूले न्यायमा पहुँचको 

अनिकारलाई न्याय प्राि गिे व्यक्तिको क्षमतासुँग िोिेर हेिे गरेको पनि पाइन्छ । खास गरी 

मनहलानवरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गिेसम्बन्धी महासन्धी, १९७९ ले मनहलाको 

नवभेदरनहत अनिकार र नतिको उपयोग गिय पाउिे अनिकारका बारेमा प्रबन्धहरू गरेको पाइन्छ ।20 

कस्तो अवस्थालाई न्यायमा पहुँच सुनिनित भएको माने्न हो भने्न बारेमा स्परताको कमी 

रहेतापनि रानरि य तथा अन्तरायनरि य तहमा न्यायमा पहुँचका केही मापदण्डहरू नवकास भएका 

पाईन्छि् । िसै्तुः संयुि रारि  संघीय नवकास काययिमले न्यायमा पहुँचका लानग कािूिी संरक्षण 

(legal protection), कािूि र न्यानयक प्रनियाको िािकारी (legal awareness), कािूिी परामशय र 

प्रनतनिनित्व (legal Aid and counsel), न्याय निरुपण (Adjudication), कािूिको 

कायायन्वयि(Enforcement), न्यानयक उ रदानयत्व (Judicial accountability), गरी ६ वटा मापक 

तोकेको छ।21 

  

त्यसैगरी मनहला नबरुद्ध हिे सबै प्रकारका भेदभाव उनु्मलि गिेसम्बन्धी महासक्तन्ध, १९७९ अन्तगयतको 

सनमनतको सामान्य नसर्ाररस नां. ३३ मा मनहलाको न्यायमा पहुँचका न्यानयक परीक्षणको सुनिनितता 

(Justiciability), सहि उपलव्िता (Availability),न्याय प्रणालीसम्मको पहुँच 

(Accessibility),गुणस्तररय न्याय प्रणाली (Good quality of justice system), न्यानयक उपचारको 

व्यवस्थ (Provisions of legal remedies),उ रदायी न्याय प्रणाली (Accountability of justice 

system)22 लाई आिार मानिएको छ।  

 

यसका साथै, भौगोनलक नवकटता वा न्यानयक निकायको भौगोनलक अवक्तस्थनत, नवद्यमाि कािूिी 

संरचिा, न्यायको खोिीका लानग लागे्न खचय, मुद्दाको कारवाहीमा अपिाइिे प्रनिया र काययनबनि, 

मुद्दाको कारवाहीमा लागे्न समयावनि, रै्सला कायायन्वयि, आनथयक, सामानिक अवस्था र पक्षहरू, 

शैनक्षक स्तर, कािूिी ज्ञाि र अनिकारप्रनतको िािकारीको अवस्था, सेवा प्रवाहको अवस्था र 

सेवाग्राही उपर गररिे व्यबहार आनदलाई पनि महत्वपूणय सूचकको रुपमा नलि सनकन्छ ।  

 
20 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 
21   See, Deborah Rhode, Equal justice under the law: Connecting Practisce to principle. In 2 Wash. U.J.L and Policy 

, at47 (2003) 
22 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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५. न्ययमय पहाँचकय तत्व / आधयरहरु र कयनूनी सहययतयको अन्तरसम्बन्ध 

ििताको िीउ िि समािता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामानिक आनथयक एबम् राििैनतक के्षत्र 

लगायत रानरि य िीविका सवै के्षत्रमा न्यायपूणय व्यवस्था कायम गिय कािूिको शासि आवश्यक 

पदयछ।Rule of law को व्यवहाररक कायायन्वयि हि सवै िागररकहरुकोलाई access to justice, fair 

trial, defense, counseling, legal aid िस्ता हक अनिकारको प्रत्याभूती र अभ्यास गिय नदईिुपदयछ 

भिी मानिन्छ। ती हक अनिकार प्रदाि गिे दानयत्व राज्यको भएको र अनिकारको प्रदाि मात्र होइि 

संरक्षण र उपचारको यथोनचत व्यवस्थाको दानयत्व समेत राज्यमा रहिे र त्यसको प्रयोग, प्रचलि र 

उपयोगको हकदारको रुपमा िागररक रहेका हन्छि्।प्राि हक अनिकार प्रयोग र उपचारको लानग 

आवश्यक पिे सवै प्रनियाको िािकारी र लागे्न शुल्क भुिािी गिय िागररक सक्षम हुँदैि। त्यसमा 

असक्षम, वालक, थुिुवाहरुलाई कािूिी सहायता पुयायईएि भिे उिीहरुको न्यायमा पहुँच र कािूिको 

शासि कायम गिय अप्ठेरो पिे मात्र िभई कािूिको समाि संरक्षणबाट समेत वनित हिे भएकाले 

उिीहरुलाई न्यानयक प्रनियामा सामेल गराइ उिीहरुको समेत संलग्नतामा न्याय निरुपणका काम 

गिे वातावरण राज्यले सृििा गिुय पछय  भने्न मान्यताका आिारमा न्यायमा पहुँच पुयायउि िसके्नलाई 

कािूिी सहायता उपलव्ि गराउिु राज्यको दानयत्व मानिएकोछ। यही दानयत्च पूरा गिय संनविाि र 

कािूि मै िागररकका हक  र अनिकारलाई ििताको मौनलक मािव अनिकारको रुपमा समेत नलि 

थानलएको छ। तसथय प्रते्यक िागररकलाई आफ्िो आिारभूत हक अनिकारप्रनत सिग र सचेत बिाई 

असहाय र नपछानिएका वगयलाई समािरुपमा न्याय प्रदाि गियका लानग कािूिी सहायताको 

अविारणा अएको हो।  

िेपालमा निुःशुल्क कािूिी सहायताको अभ्यास नव.स २०१५ सालदेक्तख भएको हो। सवोच्च 

अदालतको पूणय वैठकको निणयय अिुसार वैतनिक कािूि व्यवसायीको माध्यमबाट ६० वषय भन्दा 

मानथका व्यक्ति, १६ वषय भन्दा मुनिका िाबालक तथा नििाय र गरीवको मुद्दामा निुःशुल्क कािूिी 

सहायता प्रदाि गियका लानग वैतनिक कािूि व्यवसायीको व्यवस्था गररयो। पनछ वैतनिक कािूि 

व्यवसायीको सेवालाई पुिरावेदि तथा निल्ला अदालतमा समेत नवस्तार गररएको नथयो। वैतनिक 

कािूि व्यवसायीलाई अदालतका नियमावलीहरुद्वारा संस्थागत स्वरुप नदएर अगानि बिाईएको छ। 

वतयमाि संनविािले निुःशुल्क कािूिी सहायता प्राि गिे अनिकारलाई मौनलक हकको रुपमा 

संनविािमा उले्लख गरेको छ र कािूिी सहायताका लानग छुटै्ट ऐि नियम समेत बिेको तथा सो मा 

आवश्यक पररमाियिको तयारी समेत भएको अवस्था छ।  

६. कयनूनी सहययतयको अवधयरणय, पररभयषय, स्वरुपहरु 

६.१. अवधयरणय  
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राज्यको शक्तिको अगानि एउटा व्यक्ति निररय रहन्छ र न्याय प्रणालीका नवनभन्न निकायहरुबाट  

व्यक्तिको मौनलक एबं मािवीय हकहरु हिि् हिे सम्भाविा रहन्छ। त्यसेले व्यिोको मौनलक 

मािवीय हकको संरक्षण गिय न्यायका आिारभूत नसद्धान्तहरु नवकनसत भएको र त्यस मधे्य प्राकृनतक 

न्यायको नसद्धान्त एक हो। निष्पक्षता, स्वच्छ सुिुवाई, कािूिी परामशयको अनिकार  प्राकृनतक न्याय 

सम्बन्धी नसद्धान्तको आिारभूत तत्वहरु हि्। स्वच्छ सुिुवाईमा प्रनियागत स्वच्छता, सुिुवाईको 

अवसर, प्रनतवादीको अवसर, प्रनतनिनित्वको अवसर हिेछ भिी भिीएको छ। समािहरुको बीचको 

प्रनतस्पिाय िै वास्तवमा प्रनतस्पिाय हिे भएकाले कुिै मुद्दामा राज्य र यीिै मान्यता अिुरुप  राज्य र 

अको पक्षलाई समाि िरातलमा उभ्याई कािूिी लिाई लि्िकालानग कािूिी सहायताको अविारणा 

नवकास भएको हो।  

कािूिी साहायता, नवनिको शासि (rule of law) मा आिाररत निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दक्ष न्यायप्रणालीको 

एक महत्वपूणय तत्व हो।  Fair trial, Equality before law and Right to counsel को अनिकार सुँगै 

अन्य अनिकारहरुको उपभोग गिे आिारको रुपमा पनि कािूिी सहायतालाई नलईन्छ। कािूिी 

सहायता न्यायमा पहुँच पुयायउिे मुख्य औिारको रुपमा समेत रहेको देक्तखन्छ।  

व्यक्ति तथा समुदायलाई कािूिी ज्ञाि नदिुमात्र पयायि हुँदैि। उपयुि कािूिी उपचार के हिे र त्यो 

बाटो कसरी प्रयोग गिे भने्न बारेका कािूिी परामशयको आवश्यकता पछय । साथै उसको तर्य बाट 

न्यानयक उपचारको खोिीका लानग प्रनतनिनित्व गिे कािूिको िािकार व्यक्ति अथायत दक्ष कािूि 

व्यवसायीको आवश्यकता हन्छ। िागररक आरै्ले सो सवैको आङ्कलि गिय सके्न भने्न हुँदैि कािूिी 

समस्यामा परेका िागररकहरु दक्ष  पेसाकमी तथा कािूि व्यवसायीबाट आफ्िो समस्याको बारेमा 

सल्लाह नलि सके्न अवस्थामा हिु िरुरी छ। यसका लानग कािुिी सहायता तथा कािूिी 

प्रनतनिनित्वको अनिकार संरनक्षत गररएकोछ।  

कािूिी सहायता भन्नाले असमथय व्यक्तिलाई नदइिे कािूिी राय सल्लाह सम्ििु पछय  र सो शव्दले 

त्यस्तो असमथय व्यक्तिको तर्य बाट अड्डा अदालतहरुमा गररिे वहस पैरवी, लेखापिी तथा कािूिी 

कारवाहीका सम्बन्धमा गररिे अन्त सेवा समेतलाई ििाउछ।23 

कािूिी सहायताको अविारणा कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा कािुिी परामशय नदिे र मुद्दा स्वच्छ 

सुिुवाई गिे नसद्धान्तको आिारमा ििताको राििीनतक, आनथयक, समानिक, साुँसृ्कनतक 

अनिकारहरुको सुरक्षा गिे नसलनसलामा नवकास भएको हो। त्यसैले कािूिी सहायताको नसद्दान्त 

कल्याणकारी राज्यको अविारणासुँग घनिष्ठरुपमा िोनिएको छ। िागररकहरुले आफ्िा 

अनिकारहरु उपयोग गिय असमथय भएको अवस्थाममा राज्यले िै पाररश्रनमक नदिे गरर प्रनतनिनित्वको 

व्यवस्था गिे हुँदा कािूिी सहायतालाई कल्याणकारी राज्यको अनभन्न अङ्गको रुपमा मनििे गररएको 

 
23दर्ा २(क), कािूिी सहायता ऐि, २०५४.   
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छ। निष्पक्ष सुिुवाई, समािता तथा परामशय पाउिे अनिकारको सुनिनित प्रयोग गदै ििताको न्यायमा 

पहुँच पुयायउिे सवैभन्दा मुख्य र प्रभावकारी माध्यमको रुपमा आि कािूिी सहायता रहेको छ। आि 

Legal Aid को नवषय काल्याणकारी राज्यको अविारणा मात्र िभएर समू्पणय लोकताक्तन्त्रक व्यवस्था 

भएका मुलुकहरुमा रानरि य तथा अन्तरायनरि य कािूिहरुद्वारा अनिवायय दानयत्वको रुपमा रहेको छ। 

अस्पतालमा  िाक्टरहरुले Medicare को रुपमा नवरामीहरुको उपचारको लानग उपलव्ि भई सेवा 

नदए िसै्त वैतनिक कािूि व्यवसायीहरुले पनि कम आय भएका र असमथय पक्षहरुलाई Staff 

Attorney को हैनसयतमा Judicare को रुपमा कािूिी सहायता प्रदाि गदै आएका छि्। यसको 

नवकासिममा Charter of liberties को रुपमा नचनििे Magna Carta  मा उले्लक्तखत “To no man 

will we deny, to no man will we sell, or delay justice or right”. वाक्ांश सान्दनभयक छ।यसै्त 

िागररक तथा राििीनतक अनिकार सम्बन्धी अन्तरायनरि य अिुवन्ध (ICCPR), १९६६को िारा १४(३) ले 

पनि कािूिी प्रनतनिनित्वको सुनिनित गरेको छ। १९६८ मा तेहेरािमा भएको रारि  संघको मािव 

अनिकार( UN Conference on Human Rights) सम्बन्धी समे्मलिले गरीवहरुलाई कािूिी सहायता 

प्रदाि गिुयपिे कुरालाई राज्यको दानयत्वको रुपमा िोि नदएको पाइन्छ।    

उन्नाईसौ शताव्दीमा कक्तििेिल यूरोनपयि मुलुकहरुमा चलेको Right to counsel and Right to 

Fair Trial अनभयािबाट िै legal Aid को अविारणाको शुरुवात भएको हो। त्यनतबेला  Poor man’s 

law ले गरीवहरुको लागी अदालती शुल्क नमिाहाको व्यवस्था गरेको नथयो। नसनभल ल प्रणाली र 

कमि ल प्रणाली भएका मुलुकहरुमा र्रक र्रक नकनसमले legal aid लाई व्याख्या र अवलम्वि 

गररुँ दै आएको छ। नसनभल ल प्रणाली अन्तगयतका मुलुकहरु civil proceedings मा  right to counsel 

लाई विी िोि नदएको अवस्था छ। तर कमि ल प्रणाली अपिाउिे मुलुकहरुमा मुख्यतुःRight to 

counsel र legal aid  र्ौिदारी मुद्दाहरुमा प्रदाि गररुँ दै आएको छ। 

६.२ अन्तरयासरि य कयनूनहरुद्वयरय गररएको व्यवस्थय 

कािूिी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था नवनभन्न अन्तरायनरि य दस्तावेिहरुले गरेको पाईन्छ। संयुि रारि  

संघीय मािव अनिकार सम्बन्धी नवश्वव्यापी घोषणापत्रले कािूिको दृनरमा सवै समाि छि् र नविा 

भेदभाव सबैलाई कािूिद्वारा समाि संरक्षणको हक प्राि हिेछ,24 सवैलाई संनविाि वा कािूिद्वारा 

प्रद  मौनलक हकको उल्लनि नवरुद्ध सक्षम रानरि य अदालतवाट प्रभावकारी उपचार पाउिे हक 

हिेछ,25प्रते्यक व्यक्तिलाई आफ्िो अनिकार र दानयत्व नििायरण गिय वा र्ौिदारी अनभयोग लागेको 

अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट स्वच्छ र सावयिनिक सुिुवाई हिे पूणय र समाि अनिकार 

हिेछ। 26  रारि  संघीय मािव अनिकार सनमनत १९८४ को सामान्य नटप्पणी िं १३ मा कािूिी 

 
24Art. 7, UDHR 1948. 
25Art. 8, UDHR 1948. 
26Art 10, UDHR 1948. 
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सहायाताको बारे अि प्रर व्यवस्था गरेकोछ।यसमा भनिएको छुः every person has right to be 

legally represented before the adjudicating authority even if he/she does not have sufficient 

means to pay for legal assistance.  र्ौिदारी अनभयोगलागेको सन्दभयमा वा अनिकार वा 

दानयत्वको नििायरण गदायको अवस्थामा स्वच्छ र सक्षम अदालत वा निकायबाट सुिुवाई हिे अनिकार 

िागररक तथा राििीनतक अनिकार सम्बन्धी प्रनतज्ञापत्रले व्यवस्था गरेकोछ।27 त्यसै्त िागररक तथा 

राििीनतक अनिकार सम्बन्धी सनमनतको सामान्य नटप्पणी िं १३ ले प्रते्यक "व्यक्तिको स्वच्छ र 

सावयिनिक सुिुवाईको अनिकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट सुनिनित गररिे छ,28प्रते्यक व्यक्ति 

अदालत तथा न्यायनिकरणको अगानि समाि हिुका साथै उिीहरुको स्वच्छ सुिुवाईको अनिकाार 

पनि हिेछ भिी व्यवस्था गरेको पाईन्छ। 29  यसै गरी ईस्तािबुल घोषणापत्रले न्यायपानलकाले 

न्यायप्रणालीमा पहुँच पुयायउिुपिे िस अन्तगयत र्ौिदारी अनभयोग लागेका व्यक्तिको अनिकारको 

सुनिनितातका लागी public Defender को कायायलय स्थापिा गिुयपिे, र्ौिदारी अनभयोग लागेको, 

आनथयक रुपले असमथय व्यक्तिको अदालतमा कािूिी प्रनतनिनित्वका लागी से्वक्तच्छक निुःशुल्क कािूिी 

सेवा प्रदाि गिुयपिे,कािूिी सेवा प्रदाि गिय legal Aid Clinicहरु स्थापिा गिय प्रोत्सानहत गिुयपिे भिी 

व्यवस्था गररएकोछ।30   

६.३ कयनूनी सहययतयकय स्वरुपहरु 

६.३.१ सनःशुल्क कयनूनी सहययतय 

कािूिी राज्यको नसद्धान्त बमोनिम िेपालको संनविािको भाग ३ िारा २०(९) मा स्वच्छ सुिुवाईको 

हक तथा िारा २०(१०) मा नि शुल्क कािूिी सहायता पाउिे हक मौनलक हकको रुपमा प्रत्याभूत 

गररएको छि्। आनथयक र सामानिक कारणबाट आफ्िो कािूिी हक नहतको संरक्षण गिय िसके्न 

गररव, नवपन्न, आनथयक रुपले पछानि पाररएका न्यायमा पहुँच िभएका असमथय व्यक्तिहरुका लानग 

निशुल्क कािूिी सहायता गिय, कािूिी सहायता सम्बन्धी, २०५४ को व्यवस्था समेत भई सोही 

समयदेक्तख निल्ला निल्लामा कािूिी सहायता सनमनत नियानशल रहेका छि्। कािुिी सहायता 

सम्बन्धी नियामावली, २०५५ को नियम १० अिुसार वानषयक चानलस हिार रुपौया भन्दा कम आय 

 
27  Art 14, ICCPR 1966. 
28UN Committee on Civil, Political Rights (CPR), General Comment No. 13: Equality before the courts and the right to a fair and 

public hearingby an independent court established by law (Art. 14 of the Covenant), 11 August 2000, E/C.12/2000/4, available 

at: https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html [accessed 22 April 2021] 
29UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals 

and to fair trial, 23 August 2007, CCPR/C/GC/32, available at: 

https://www.refworld.org/docid/478b2b2f2.html [accessed 22 April 2021]. 
30     Principle 3, The Istanbul Declaration .(2018), available at:   https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/03/I-

-stanbul-Declaration.pdfhttps://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/03/I--stanbul-Declaration.pdf. 

https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/03/I--stanbul-Declaration.pdf
https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/03/I--stanbul-Declaration.pdf
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हिे व्यक्तिलाई गाउुँ नवकास सनमनतबाट भएको नसर्ाररसका आिारमा नलल्ला कािूिी सहायता 

नमनतबाट यस प्रकारका निुःशुल्क कािूिी सहायता नदुँ दै आएको देक्तखन्छ। 

६.३.२ वैतसनक कयनून व्यवसययीबयट कयनूनी सहययतय 

िेपालमा सि् १९९८ (नब.स २०१४) देक्तख वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट  आफ्िो कािूिी हक नहतको 

संरक्षण गिय िसके्न गरीव, नवपन्न, आनथयक रुपले पछानि पाररएका न्यायमा पहुँचका लानग असमथय 

व्यक्तिहरुका लानग कािूिी सहायता गिे प्रणाली प्रारम्भ भई निरन्तर रुपमा त्यस प्रकारको सहयोग 

हुँदै आएको पाईन्छ।हाल देशभरीका सबै निल्ला र उच्च अदालतहरुमा १,१ ििा तथा सवोच्च 

अदालतमा २ ििा वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु काययरत रहिु भएको देक्तखन्छ। यो सेवाको 

उपलब्धता स्थािीय तह तथा अन्य न्यायानिकरण र अिय न्यानयक निकायहरुमा हि सकेको पाईदैि।   

६.३.३ से्वन्धिक सनशुल्क कयनूनी सेवय )प्रो वोनो सेवय( 

सवोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १४६, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम 

१५७(ग) र निल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम १०४ मा से्वक्तच्छक कािूिी सहायता सम्बन्धी 

व्यवस्था गरी असहाय, अशि, िाबालक, आनथयक रूपमा नवपन्न वा थुिामा रहेका मुद्दाका 

पक्षहरूलाई से्वक्तच्छक कािूिी सहायता सेवा उपलब्ध गराउि अदालतले आवश्यक व्यवस्था 

नमलाउि सके्नछ भिी व्यवस्था भएको र से्वक्तच्छक  निशुल्क कािूिी सेवा (प्रोवोिो) सम्बन्धी 

निदेशीका, २०७५ िारी भई कायायन्वयि भैरहेको अवस्था छ।  

 

६.३.४ सरकयरी एबां गैरसरकयरी सांस्थयद्वयरय कयनूनी सहययतय  

कािूिी सहायता उपव्ि गराउिे सरकारी निकायको रुपमा अदालतबाट वैतनिक कािूि व्यवसायी 

मार्य त प्रदाि हुँदै आएको सेवा र राज्यको तर्य बाट कािूिी सहायता सम्बन्धी ऐि,२०५४ बमोनिम 

हरेक निललामा गनठत निल्ला कािूिी सहायता सनमनतहरु र केन्द्रमा केरन्द्रीय कािूिी सहायता 

सनमनत मार्य त प्रदाि हिे कािूिी सहायता रहेका छि्। यसै गरी नवनभन्न गैरसरकारी संस्थाहरु िसै्त 

मनहला कािूि र नवकास मि,माईती िेपाल, साथी, रक्षा िेपाल िस्ता संस्थाहरुबाट पनि निुःशुल्क 

कािूिी सहायाता प्रदाि गरी नवनभन्न प्रयास गररएको छ।  

 

७. वैतसनक कयनून व्यवसययी र सनःशुल्क कयनूनी सहययतयको अवस्थय 

२०७२ सालमा िारी भएको िेपालको संनविािको िारा २०को उपिारा(१०) ले असमथय पक्षलाई 

कािूि बमोनिम निुःशुल्क सहायता पाउिे हक हिे व्यवस्था गरेको छ।राज्यको नसद्धान्त अिुरुप 

सबैलाई समाि रुपमा न्याय उपलब्ध गराउि आवश्यक भएकोले आनथयक र सामानिक कारणबाट 

आफ्िो हकनहतको संरक्षण गिय िसके्न असमथय व्यक्तिका लानग आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउिे 
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उदे्दश्यले कािुिी सहायता सम्बन्धी ऐि, २०५४ िारी भएको छ।सवोच्च अदालत नियमावली, २०७४, 

नियम १४४, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १५७(क)(ख)र निल्ला अदालत नियमावली, 

२०७५ नियम १०१ ले निुःशुल्क कािूिी सहायता उपलब्ध गराउिे सम्बन्धमा वैतनिक कािुि 

व्यवसायीको सेवा बारे नवसृ्तत व्यवस्था गरेकोछ। 

सवोच्च अदालतको पहलमा २०१५ साल देक्तख कािूिी सहायता कै एक अनभन्न अंगको रुपमा रहेको 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा प्रदाि हुँदै आएको अवस्था नथयो।२०१५साल असार १२ गतेको 

सवोच्च अदालतको रू्लकोटय को निणयय अिुसार थुिुवा, ६० बषय िाघेका वृद्ध वृद्धा र १६ बषय मुनिका 

िाबालकहरु र गररबहरु लाई सहायता प्रदाि गिय थानलएको नथयो।सवोच्च अदालतबाट यज्ञमूसता 

वन्जयडे सव. वयग्मती सवशेष अदयलत, सललयमणी पौडेल सव. मन्धिपररषद् ससचवयलय समेत, 

असधवक्तय सोम प्रसयद लुईटेल सव नेपयल सरकयर समेत भएका नवनभन्न मुद्दाहरु मा कािूिी 

सहायतालाई अपररहायय तत्वको रुपमा स्वीकार गरेको पाईन्छ।हाल अदालतको नियनमत संरचिा 

अन्तगयतका सवोच्च, उच्च र निल्ला अदालतहरुमा वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु काययरत रहेको 

अवस्था छ।  

कािूिी सहायता सम्वन्धी ऐि, २०५४ को दर्ा ७ र सो ऐिले नदएको अनिकार प्रयोग गरी िारी 

भएको कािूिी सहायता सम्वन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० ले आफ्िो हक नहतको संरक्षण 

गिय िसके्न असमथय व्यक्तिले अड्डा अदालतहरुमा गररिे बहसपैरवी, लेखापिी रायसल्लाह 

लगायतका सहायताकोलानग माग गरेमा र त्यस्तो सहायता माग गिे व्यक्तिको वानषयक आय रु. 

चालीस हिार रुपैयाुँसम्म भए मा निल्ला कािूिी सहायता सनमनतले सहायता उपलव्ि गराउिे 

व्यवस्था गरेकोछ।यसैगरी िेपाल सरकार, न्यायपानलका, िेपाल बार एसोनसएशि तथा अन्य निकाय 

बाट निशुल्क कािूिी सहायताको गुणस्तरमा अनभबृद्धी गिय र यसको दायरा नवस्तार गरी कािूिी 

सहायता सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी तुल्याउिु पिे आवश्यकता भएकाले एकीकृत कािूिी सहायता 

िीनत, २०७६ बिेकोछ। 

न्यायपानलकाको चौथो पिेवषीय रणिीनतक योििाले कािूिी सहायतालाई प्रभावकारी बिाउि 

बैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा सम्बन्धी निदेनशकालाई पुिरावलोकि गरी थप प्रभावकारी 

बिाउिे, से्वक्तच्छक निशुल्क कािूिी सेवा सिालि निदेनशका कायायन्वयि गिे तथा से्वक्तच्छक निशुल्क 

कािूिी सेवा प्रदाि गिे कािूि कायायन्वयि गिे कािूि व्यवसायीहरुको सूची अद्यावनिक गरी 

नवद्युनतय माध्यम तथा अदालत र वार एशोनसएसिको सूचिा पाटीमा प्रकाशि गिे लगायतका कायय 

गिे लक्ष्य राखेको छ।  

निुःशुल्क कािूिी सहायतालाई कसरी नबस्तार गिे र पीनित समक्ष पुरयाउिे भने्न सन्दभयमा सवोच्च 

अदालत, न्यायमा पहुँच आयोगको वानषयक कायययोििा २०७७/०७८ ले न्यायमा पहुँच सुनि चतताका 



17 
 

लानग प्रभावकारी सहयोग प्रणाली (support System) को नवकास गिे लक्ष्य हानसल गियका लानग 

अन्य काययिमका अनतररि वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवालाई थप प्रभावकारी र नवस्तार गिे 

काययिम तय गरेको छ। 

८. कयनूनी सहययतय आवश्यक पने लसित वगाहरु 

िेपालको संनविािको िारा १८ को उपिारा (३) को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांशमा सामानिक वा 

सांसृ्कनतक दृनरले नपछनिएका मनहला, दनलत, आनदवासी, िििानत, मिेशी, थारू, मुक्तिम, 

उत्पीनित वगय, नपछिा वगय, अिसंख्यक, सीमान्तकृत, नकसाि, श्रनमक, युवा, बालबानलका, िेष्ठ 

िागररक, लैनङ् गक तथा यौनिक अिसंख्यक, अपाङ् गता भएका व्यक्ति, गभायवस्थाका व्यक्ति, 

अशि वा असहाय, नपछनिएको के्षत्र र आनथयक रूपले नवपन्न खस आययलगायतका िागररकको 

संरक्षण, सशक्तिकरण वा नवकासका लानग कािूिबमोनिम नवशेष व्यवस्था गिय रोक लगाएको मानििे 

छैि भने्न व्यवस्था गररएको छ । 

त्यसैगरी कािूिी सहायता ऐि, २०५४ ले ४० हिार रुपैयाुँ वानषयक आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति 

कािूिी सहायता प्राि गिय योग्य व्यक्ति मानिएको छ। 

सवोच्च अदालत नियमावली, २०७४, नियम १४४(ख) उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम 

१५७ र निल्ला अदालत नियमावली २०७५, नियम १०२(२)(ख) ले, कािूिी सहायता प्राि गिय 

िसकेको असहाय, अशि, िाबालक वा आनथयक रुपमा नवपन्न वा थुिुवा मानिस मुद्दाको पक्ष भएबाट 

वैतनिक कािूि व्यवसायीद्वारा कािूिी सहायता उपलव्ि गराउिुपिे भिी व्यवस्था गररएको छ।  

एकीकृत कािूिी सहायता िीनत, २०७६ मा निशुल्क कािूिी सहायता पाउिे मौनलक हकको 

प्रभावकारी कायायन्वयि गिय आनथयक तथा सामानिक कारणबाट आफ्िो कािूिी हकनहत संरक्षण गिय 

असमथय पक्षलाई सहि रुपमा गुणस्तररय कािूिी सहायता उपलव्ि गराउिे उदे्धश्यअिुरुप आनथयक, 

सामानिक वा शैनक्षक दृनरले पछानि परेका देहायका व्यक्तिले आरू् असमथय पक्ष भिी नदएको 

निवेदिको आिारमा नििको असमथयताको पनहचाि गरी नििलाई निुःशुल्क कािूिी सहायता 

उपलव्ि गराउिे रणिीनत नलईएको छुः 

क. मनहला 

ख. दनलत 

ग. आनदवासी िििानत 

घ. मिेशी 

ङ. थारु 

च. अिसङ्ख्यक  
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छ. अपाङ्गता भएका व्यक्ति 

ि. सीमान्तकृत  

ि. मुक्तिम 

ञ. नपछिा वगय 

ट. लैनङ्गक तथा यौनिक अिसङ्ख्यक 

ठ. आनथयक रुपले नवपन्न खस आयय 

ि. श्रनमक, नकसाि, उत्पीनषत वा नपछनिएका के्षत्रका िागररक  

 

९. कयनूनी सहययतय उपलव्ध गरयउने सम्बन्धमय गररएकय कयनूनी व्यवस्थयहरु 

९.१. सांसवधयन 

आनथयक सामानिक रुपमा पनछ परेका व्यक्तिहरुको न्याय प्रणालीमा सहि पहुँच पुयायउि र आरू् 

नवरुद्धको मुद्दामा आफ्िो प्रनतरक्षाको लानग निनि कािूि व्यवसायी नियुि गिय िसके्न असमथय 

पक्षलाई निुःशुल्क कािूिी सेवा पाउिे मौनलक हक रहिे व्यवस्था िेपालको संनविाि मा गररएको 

छ।31 असमथय पक्षलाई कािूिमा व्यवस्था भए बमोनिम निशुल्क कािूिी सेवा पाउिे हक हिेछ। 

त्यसै गरी पिाउमा परेका व्यक्तिलाई पिाउ परेको समयमा िै आरू्ले रोिेको कािूि व्यवसायीसुँग 

सल्लाह नलि पाउिे हक हिेछ,त्यस्तो व्यक्तिले आफ्िो कािूि व्यवसायीसुँग गरेको परामशय र नििले 

नदएको सल्लाह गोप्य रहिेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्िो कािूि व्यवसायीद्वारा पुपयक्ष गिे हकबाट 

वनित गररिे छैि32।   

९.२. कयनूनी सहययतय ऐन, २०५४ र कयनूनी सहययतय सनयमयवली, २०५५ 

असक्षम, गररव तथा असमथय पक्षलाई सहयोग गिे उदे्दश्यले प्रसु्तत ऐि आएको देक्तखन्छ । कािूिी 

सहायता सम्बन्धी ऐि, २०५४ अिुसार कािूिी सहायता सनमनतको निणययबमोनिम बानषयक रूपमा 

चानलस हिारभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई कािूिी सहायता उपलब्ध गराउिे लगायतको 

व्यवस्था गरेको पाइन्छ। लैनङ्गक नहंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीनित व्यक्तिहरूलाई आयको सीमाहद 

िलागे्न गररएको छ । अन्य नवशेष ऐिमा भएको व्यवस्था बमोनिम पनि कािूिी सहायता सम्बन्धी 

व्यवस्था लागू हन्छ। अदालतमा पनि कािूिी सहायता अन्तगयत बैतनिक वकीलको व्यवस्था गररएको 

छ। कािूिी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ समेत िारी भई लागू भैरहेको अवस्था छ । कािुिी 

सहायता प्राि गिय दरखास्त नदिुपिे, वनषयक चानलस हिार रुपैुँया भन्दा विी आय हिे व्यक्तिलाई 

 
31 िारा २०(१०), िेपालको संनविाि 
 
32 िारा २०(२), िेपालको संनविाि 
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सनमनतले कािूिी सहायता उपव्ि िगराईिे। कािूिी सहायता वापतको खचय सोिभिाय व्यहोिुयपिे 

लगायतका व्यवस्था गररएको छ। 

 

९.३.जेष्ठ नयगररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

कुिै जे्यष्ठ िागररकले आफ्िो आनथयक अवस्था कमिोर भएकोले मुद्दाको प्रनतरक्षा गिय कािूि 

व्यवसायी नियुि गिय िसके्न भिी अदालतसमक्ष निवेदि नदएमा सम्बक्तन्धत अदालतले नििको लानग 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराइनदिु पिेछ भिी व्यवस्था गरीएको छ।33  

 

९.४. बयलबयसलकय सम्बन्धी ऐन २०७५ 

पीनित बालबानलकालाई अिुसन्धाि, अनभयोिि र न्यानयक प्रनियाको हरेक चरणमा न्यायको 

अनिकार अन्तगयत निशुल्क कािूिी सहायता तथा आवश्यकता अिुसार मिोसामानिक परामशय सेवा 

पाउिे र चाहेमा अलगै्ग कािूि व्यवसायी राख्न पाउिे भिी व्यवस्था गररएको छ।34 

 

९.५. अन्  

 

घरेलु नहंसा( कसूर र सिाय) ऐि, २०६६ तथा अपाङ्गता  भएका व्यक्तिको अनिकार सम्बन्धी ऐि, 

२०७४ लगायतका ऐिहरुमा पीनित व्यक्तिलाई निुःशुल्क कािूिी सहायता उपलव्ि गराउिे गरी 

नवशेष व्यवस्था गररएको छ।साथै रानरि य मनहला आयोग, मनहला, बालबानलका तथा जे्यष्ठ िागररक 

मन्त्रालयको तर्य  समेतबाट निुःशुल्क कािूिी सहायता उपलव्ि गराउुँ दै आएको पाईन्छ।  

 

 

९.६. सवोच्च अदयलत सनययमयवली, २०७४  उच्च अदयलत सनययमयवली, २०७३  सजल्लय 

अदयलत सनयमयवली, २०७५ 

सवोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १४४, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम 

१५७(क)(ख)र निल्ला अदालत नियमावली, २०७५ नियम १०१ मा कािूिी सहायताका लानग वैतनिक 

कािूि व्यवसायीको व्यवस्था गररएको छ। कािूिी सहायता प्राि गिय िसकेको असहाय, अशि, 

िाबालक वा आनथयक रुपमा नवपन्न वा थुिुवा मानिस मुद्दाको पक्ष भएबाट कािूिी सहायता उपलव्ि 

गराउि आवश्यक देक्तखएमा अदालतले तोनकए बनमनिमको मुद्दामा आवश्यक कािूिी नलखत तयार 

 
33 दर्ा १०, िेष्ठ िागररक सम्बन्धी ऐि, २०६३ 

 
34  दर्ा २५(ङ) बालबानलका सम्बन्धी ऐि , २०७५  
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गिे, बहस पैरवी गिे िस्ता कािूिी सहायता पुयायउिु वैतनिक कािूि व्ययवसायीको कतयव्य हिे 

व्यवस्था नियमावलीहरुमा गररएकोछ।  

त्यसै गरी सवोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १४६, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को 

नियम १५७(ग) र निल्ला अदालत नियमावली, २०७५ नियम १०४ मा से्वक्तच्छक कािुिी सहायता 

सम्बन्धी व्यवस्था गरी असहाय, अशि, िाबालक, आनथयक रुपमा नवपन्न वा थुिामा रहेका मुद्दाका 

पक्षहरुलाई स्वक्तच्छक कािुिी सहायता(प्रोवोिो)सेवा उपलव्ि गराउि अदालतले आवश्यक व्यवस्था 

नमलाउि सके्नछ भिी व्यवस्था पनि गरेको छ।सोही अिुरुप सवोच्च अदालतले  स्वक्तच्छक कािुिी 

सहायता (प्रो वोिो) सेवा सम्बन्धी निदेनशका २०७६ िारी गरेको छ।  

 

९.७. एकीकृत कयनूनी सहययतय नीसत, २०७६ 

कािूिी सहायता ऐि २०५४, कािूिी सहायता नियमावली २०५५ लागू भैरहेको,  वैतनिक कािूि 

व्यवसायी मार्य त पनि निुःशुल्क कािूिी सहायता उपलब्ध गराउदै आएको, से्वक्तच्छक निुःशुल्क 

कािूिी सहायता निदेनशका लागु भैसकेको र यसरी कािूिी सहायताको के्षत्र नबस्तार भैसकेको 

अवस्थामा छररएर रहेका कािूिी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई एकीकृत गिय आवश्यक भएको 

हुँदा कािूिी सहायतालाई थप प्रभावकारी र पारदशी बिाउि आवश्यक भएको कारणले एकीकृत 

कािूिी सहायता िीनत, २०७६ लागू भएको हो। 

१०. कयनूनी सहययतय सम्बन्धी अन्तरयासरि य अभ्ययस 

१०.१. वेलययत  

Legal Aid and Advice Act 1949 प्रचलिमा आएपनछ वेलायतमा कािूिी सहायताको शुरुवात भएको 

हो।वेलायतमा कािूिी सहायताहरु legal service Commission मार्य त व्यवक्तस्थत छ।वेलायतको 

police and criminal Evidence Act, 1984  को दर्ा ५८(१) मा  a person arrested and held in 

custody in a police access to station or other premises shall be entitled, if he so requests to 

legal advice, consult a solicitor privately at any time  भिी उले्लख गररएको छ। त्यसैगरी मािव 

अनिकार ऐि,१९९८ ले आरू्ले रोिेको कािूिी सहायता मार्य त प्रनतरक्षा गिय सके्न व्यवस्था गररएको 

छ।35कािूिी सहायता देवािी र र्ौिदारी दुवै मुद्दामा उपलव्ि छ।   

१०.२. भयरत  

भारतको असमथयपक्षहरुको लागी काििूिी सहायता प्राि गिे संवैिानिक हक छ।  संनविािको 

िारा ३९(क) ले Equal Justice र निुःशुल्क कािूिी सहायताको बारेमा व्यवस्था गरेकोछ।यो 

 
35िारा ६.३(ग), मािव अनिकार ऐि,१९९८ 
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व्यवस्थाले कािूिी सहायतालाई inalienable element of reasonable, fair and just procedure को 

रुपमा स्वीकार गरेकोछ ििे आनथयक वा अन्य कारणले असक्षम व्यक्तिहरुलाई न्यायमा पहुँचका 

लानग सहयोग गिय सके्न अवस्था रहिेछ। त्यसै गरी िारा २२ मा र्ौिदारी अनभयोग लागेका व्यक्तिले 

आरू्ले रोिेको कािूि व्यवसायीसुँग परामशय गिय पाउुँिे अनिकारलाई मौनलक हकको रुपमा 

उले्लख गररएको छ। legal Service Authorities Act, 1987 ले  कमिोर  र पीछनिएका 

व्यक्तिहरुलाई निुःशुल्क कािूिी सहायता उपलव्ि गराउि आनथयक वा अन्य कारणबाट नसनियत 

कमिोरीका कारण न्यानयक प्रनियामा सहभागी हिबाट कसैलाई पनि वनित हि िपरोस् भने्न 

उदे्दश्य राखेको पाईन्छ।  

१०.३. यूरोसपयन यूसनयन 

यूरोनपयि यूनियिको मौनलक हकहरु सम्बन्धी विापत्रको िारा ४७ ले असमथय पक्षहरुलाई न्यायमा 

पहुँचको सुनिनितताको लानग कािूिी सहायता उपलव्ि गराउिे व्यवस्था गरेको छ।  

१०.४. सांयुक्त रयज्य अमेररकय  

अमेररकाको एक चनचयत मुद्दा समरयण्डय सब एररजोनय, १९६६ मा अमेररकी सवोच्च अदालतले कािूि 

व्यवसायीसुँगको परामशयलाई अनिकारको रुपमा उले्लख गरेको छ। अमेररकी संनविािको छैठौ 

संशोििले आत्मसाथ गरेको due Process Clause ले पनि Right to counsel को अविारणालाई 

आत्मसाथ गरेकोछ। अमेररकामा वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु (lawyers are employed on salary 

solely)  नियुि भएका हन्छि् िसले “staff attorney” को रुपमा कािूिी उपचार उपलव्ि गराई 

पक्षहरुलाई सेवा नदन्छि्। Community legal clinic को रुपमा रहेका थुपै्र गैर मुिार्ामुखी 

संस्थाहरुले कािूिी सहायता प्रदाि गदै आएका छि्।  

१०.५. जमानी 

रोिगारी, प्रशासनिक, संवैिानिक, सामानिक लगायतका देवािी मुद्दाहरुमा   Legal Advice 

Scheme Act (Advice and, where necessary representation ) अन्तगयत कािूिी सहायता प्रदाि 

गररदै आएको छ। तर र्ौिदारी र प्रशासनिक मुद्दाहरुमा कािूिी प्रनतनिनित्व उपलव्ि िगराई 

कािूिी परामशय मात्र नदइन्छ।  

११. कयनूनी सहययतय सम्बन्धी न्यसयक दृसरकोण  

११.१. यज्ञमूसता बन्जयडे सव बयगमती सवषेश अदयलत36 

 
36िे.का.प.२०६२ अंक १० नि.िं १८ पृष्ठ १२०. 
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तत्कानलि सरकारको अिुमनत िनलई िे. नव. संघ िामक संस्था खोलेको आरोपमा अनिकार िै 

िभएको निकायले गैरकािूिी रुपमा नविा पिाउ पुिी पिाउ गरी कारवाही गरी थुिामा राखे उपर 

पिय आएको वक्तन्दप्रत्यनक्षकरण मुद्दामा सवोच्च अदालतले ररट िारी गदै निम्न नसद्धान्त प्रनतपादि 

गरेको पाईन्छ।  

आफूले रोजेको कयनून व्यवसययीसाँग सल्लयह सलने र सनजद्वयरय पुपाि गने असधकयरबयट वसित 

गररने छैन भने्न मौसलक हक भएको र त्यस्तो मौसलक हक हनन् हने जस्तो कुरयमय कयनून 

व्यवसययी रयख्न पयउनुहन्छ भनु्न पनेमय कयनून व्यवसययी रयख्न पयउाँ भनेको सथएनन् भनु्न 

न्ययोसचत नहने।  

११.२. सललयमणी पौडेल सवरुद्ध मिीपररषद् ससचवलयय समेत37 

कािूिी सहायता सम्बन्धी ऐि, २०५४ को दर्ा ३(२) र कािूिी सहायता सम्बन्धी नियमावली,२०५५को 

नियम ६ को उपनियम(२) संनविािको िारा ११(१) सुँग वानिएकाले सो बानिएको हदसम्म अमान्य, 

शुन्य र निक्तिय घोनषत गररपाउुँ भिी निवेदि मागदावी भएको प्रसु्तत मुद्दामा सवोच्च अदालतद्वारा 

निम्न नसद्धन्त प्रनतपादि गरेको पाईन्छ। 

मुलुकले आसथाकरुपले सम्पन्न र कयनूनी प्रसिययकय जयनकयर वगा मयत्र आदयलती प्रसतद्वन्द्वमय 

सरीक हन सिम हने तथय गरीव तथय असहयय र सनमुखयहरु रयज्यद्वयरय स्थयसपत न्यय 

प्रशयससनक सांयिको पहाँच बयसहर रहनु सिम न्ययपयसलकयको सवशेषतय नहाँदय न्यय 

प्रणयलीमय सवैको लयसग पहाँच सदलयउन एवां कयनूनी प्रसतरिय र प्रसतसनसधत्व सवसहन न्धस्थसतको 

अन्त्य गरी सनश्पि न्यय सदलयउनय रयज्यको कताव्य हो।  

असमथा पिलयई कयनूनी सहययतय उपलव्ध गरयउने उदे्दश्यले ऐनको सनमयाण भएकयले कयनूनी 

सहययतय मयग गना आउने व्यन्धक्त मधे्यको असमथा हो सक समथा हो छुट्ययउनु पने नै 

हन्छ।कयनूनी सहययतय सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोसजम असमथा छुट्ययउने सयसधकयर सनकययको 

रुपमय सजल्लय कयनूनी सहययतय ससमसतको व्यवस्थय गरी उक्त ससमसतलयई असधकयर प्रदयन 

गरेको र उक्त ससमसतले समथा, असमथाको मयपदण्ड अनुसयर सनणाय गनुापने भएकयले 

कयनूननमय भएको त्यस्तो व्यवस्थय सांसवधयनसाँग बयसिएको नदेन्धखने।  

११.३. रसवन्द्र भट्टरयई सवरुद्ध मिीपररषद् ससचवयलयसमेत 38 

यातिा सम्बक्तन्ध क्षनतपूनतय ऐि, २०५३ को दर्ा १० संनविािको िारा १४, ११०, ११६(१), यातिा तथा 

अन्य िुर आमािवीय वा अपमािििक व्यवहार वा सिाय नवरुद्धको महासन्धी, १९८४ र स्वयं यातिा 

 
37िे.का.प. २०६० अंक ५ नि. िं.७२१४ पृ ३५४. 
38िे.का.प. २०५५ अंक ११ नि. ि. ६६२२ पृ ६१५. 
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सम्बन्धी क्षनतपूनतय ऐि, २०५३ को अन्य प्राविािहरुसुँग वानिएकाले वानिएको हद सम्म अमान्य, शुन्य 

र निक्तिय घोनषत गररपाउुँ भिी निवेदि मागदावी भएको प्रसु्तत मुद्दामा सवोच्च अदालतद्वारा निम्न 

नसद्धान्त प्रनतपादि गरेको पाईन्छ। 

कुनै व्यन्धक्त असभयोग प्रमयसणत नभएसम्म सनज वेकसूर मयसननेछ (A man is presumed 

innocent until proved guilty) भने्न फौजदयरी न्ययको ससद्धयन्तको मूलभूत मयन्तय रही 

आएको सन्दभामय असभयोग लयग्नय सयथ त्यो व्यन्धक्तलयई कयसूरदयर मयनु न्ययोसचत होइन। 

प्रसतरिय गना पयउाँने र आफ्नो प्रसतसनसधत्व गना पयउाँने कुरय प्रयकृसतक न्ययको मूलभूत 

ससद्धयन्त नै हो। कयनूनी सहययतय प्रते्यक नयगररकले पयउाँनु पछा  भने्न आधुसनक सवसधशयस्त्रको 

प्रमुख सवचयरधयर स्थयसपत भइसकेको छ र आसथाक रुपले सिम सरकयरहरुले आफ्नो 

प्रसतसनसधत्व गने असमथा पिकय तफा वयट सहययतय गने व्यवस्थय गरेको पयइन्छ।  

११.४. सोमप्रसयद लुईटेल सव नेपयल सरकयर39 

िेपाल अनिराज्यको संनविाि, २०४७ को िारा १४(५) र ICCPR अिुसार नहरासतमा रहेको गररव र 

असमथय व्यक्तिलाई निशुल्क कािूिी सहायता प्रदाि गिुय राज्यको दानयत्व अन्तगयत पिे नसद्धान्त 

सवोच्च अदालतले प्रनतपादि गरेको छ। 

सांसवधयनले न्यय सम्बन्धी हकमय सनधयारण गरेको दयसयत्व पूरय गना रयज्यले आफ्नै प्रययसमय 

थुनयमय परेको व्यन्धक्तलयई कयनूनी परयमशा र कयनून व्यवसययीको प्रसतसनसधत्व गना पयउने 

व्यवस्थय सनःशुल्क रुपमय उपलव्ध गरयउनु पदाछ।  

१२. कयनूनी सहययतय सम्बन्धी उठेकय सवयलहरु 

 

➢ कािूिी सहायता सम्बन्धी ऐि, २०५४ को दर्ा ३ मा किूिी सहायता प्राि गिे व्यक्ति सम्बन्धी 

व्यवस्था छ भिे दर्ा ५ मा कािूि व्यवसायीहरुको सूनच र पाररश्रनमक सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी  कािूिी  सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३ मा कािूिी सहायता 

प्राि गिय दरखास्त नदिुपिे ऐ को नियम ४ मा िाुँच बुि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर 

कािूिी सहायताको लक्ष अिुरुप तोकेको स्तर सम्म सेवा पुग्न िसकेको र कािूि 

व्यवसायीकोको नियुक्तिमासमेत  निष्पक्ष र पारदशी हि सकेको छैि र अिुभवी 

अनिविाहरुलाई यस पेशा तर्य  आकनषयत गिय सनकएको छैि् । 

➢ कािूिी सहायता सनमनतबाट प्रदाि गररिे कािूिी सेवा पनि सबै असमथय पक्षले पाउि 

सनकरहेको छैि, स्थािीय निकायबाट असमथय पक्षको नशर्ाररस ल्याएमा िो सुकैले पनि सो 

 
39ररट िं ०६२-WS-३२७५ आदेश नमनत १०६४।१०।२३. 
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सेवा नलि पाउुँछ। असमथयता सम्बन्धी स्पर मापदण्ड िभएका कारण सो सेवा प्रभावकारी 

हिसकेको छैि।  

➢ अदालती प्रनियामा प्रदाि गररिे निुःशुल्क कािूिी सेवा सबै असमथय पक्षले उपभोग गिय 

पाइरहेका छैिि्। अदालत तथा अन्य संयन्त्रले प्रदाि गिे गरेको निुःशुल्क कािूिी सेवाका 

बारेमा सवयसािारण सवै िागररकहरुलाई िािकारी छैि। वास्तनवक सूचिाको अभाव कारण 

असमथय पक्ष स्वयमं उि सेवा नलि सकै्दिि्। लनक्षत वगयलाई आफ्िो अनिकार सम्बन्धी 

नबद्यमाि कािूिी व्यवस्था, उपचार र िशुल्क कािूिी सहायताको बारेमा िािकारी िैिभएको 

अवस्थामा न्यायमा पहुँच टािाको कुरा हिे भएकोछ।  

➢ खासगरी सरकारवादी र्ौिदारी मुद्दामा प्रनतवादीको बयािको िममा वा पेशीको नदिमा 

नििी कािूि व्यवसायी राखेको िदेक्तखएमा अदालतमै वैतनिक वनकलको व्यवस्था गरी 

निुःशुल्क कािूिी सेवा प्रदाि गिे गरेको छ। असमथय पक्षले आरू् स्वयमं असमथय भएकाले 

वैतनिक कािूि व्यवसायीमार्य त कािूिी सेवा उपलव्ि गराई पाउुँ  भनि निवेदि नदएर कािूिी 

सेवा  नलिे गरेको व्यवहारमा कमै पाईिे देक्तखएकोछ।  

➢ असमथय पक्षलाई निुःशुल्क कािूिी सेवा प्रदाि गिे उदे्दश्यले सवै तहका अदालतहरुमा 

वैतनिक कािूि व्यवसायीक व्यवस्था गररएकोछ, असमथय पक्षका न्यायका लानग बिेका 

संयन्त्रहरु नियाशील रहेको अवस्थामा पनि असमथय र असक्षम पक्षले निुःशुल्क रुपमा 

कािूिी सेवा पाइरहेका छैिि्।   

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायी, कािूिी सहायता सनमनत लगायतका संयन्त्रहरुमार्य त प्रदाि गररिे 

निशुल्क कािूिी सेवा, पनहले  सेवा नलि अउिे पक्षले मात्र पाउुँिे, कुिै मुद्दाका दुवै पक्षले 

निुःशुल्क कािूिी सेवा माग गरेका खण्डमा पनछ आउिे असमथय पक्षले प्रानवनिक कारणबाट 

निुःशुल्क कािूिी सेवा िपाउिे अवस्था रहेकोछ।  

➢ तल्लो र मानथल्लो अदालतमा काययरत वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु वीच एकआपसमा साथै 

कािुिी सहायता प्रदाि गिे संस्थाहरुको वीच समन्वयको कमी रहेकोछ। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायी मुकरर भएका मुद्दामा उिीहरुलाई अध्ययिको लानग समय अभाव 

हिे र भौनतक सािि स्रोत सम्पन्न काययकक्षको अभाव रहेको छ।   

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीको एक वषयको काययकाल अत्यनै्त नू्यि रहेको गुिासो रहेको।  

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायी र सेवाग्राहीवीच भेटघाट तथा छलर्ल गिे पररपाटी िभएको साथै 

वैतनिक कािूि व्यवसायीले प्रदाि गरेको सेवा बारे सेवाग्राहीवाट Feedback पनि नलिे गरेको 

पाईदैि। 

➢ निुःशुल्क कािूिी सेवा सेवा प्रदाि गिे थुपै्र संयन्त्रहरु भएपनि यो सेवा प्रनतस्पिी र गुणस्तरीय 

िभएको, संस्थागत तथा भौनतक पूवायिारको कमी, दक्ष तथा अिुभवी ििशक्तिको अभाव 

देक्तखएको छ।सेवा प्रदाि गदाय सरोकारवाला पक्ष बीच समन्वय हि िसकेको, सेवाको 
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प्रभावकारी अिुगमि, मूल्याङ्कि तथा प्रनतवेदि प्रणाली अवलम्वि हि िसकेको अवस्था छ। 

त्यसैगरी नवनभन्न निकायबाट समेत आ-आफ्िै तररकाले सेवा प्रदाि गिे व्यवस्थाले स्रोत 

साििको दोहोरोपि भई एनककृत र प्रभावकारी निुःशुल्क कािूिी सहायता उपलव्ि हि 

सकेको छैि। 

१३. सनष्कषा 

िेपालमा कािूिी सहायता सम्बन्धी ऐि, २०५४ बिेर कायायन्वयिमा आएको बषौ 

भइसकेकोछ।पटक पटक गरी िेरै निल्लामा लागू भैरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा सो 

संयन्त्रहरुको कायायन्वयिमार्य त कािूिी सहायता प्रदाि गरी असमथय, असक्षम न्यायका 

आकांक्षीहरुको न्यायमा पहुँच सुनिनितगिुय पिे आवश्यकछ। निुःशुल्क कािूिी सहायता 

केन्द्रदेक्तख स्थािीय सरकार सवैको दानयत्व भएका कारण प्रते्यकले निुःशुल्क कािूिी सहायता का 

लानग बिेट तथा काययिम को व्यवस्था गिुयपिे, असमथय, असक्षम व्यक्तिहरु अदालतमा आफ्िो 

मुद्दा दताय गिेदेक्तख अक्तन्तम टुङ्गो िलाग्दा सम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सवै खचयहरु निुःशुल्क कािूिी 

सहायतानभत्र समेनटिुपिे,कािूिी सहायता कस्ता मुद्दामा कस्ता व्यक्तिहरुलाई नदिे भने्न स्पर 

मापदण्डको व्यवस्था गिुयपिे, कािूिी सहायता प्रदाि गिे निकायले सेवा नदि बसेका व्यक्तिलाई 

स्पर निदेशि नदिुपिे, निुःशुल्क कािूिी  सहायता प्राि गिे प्रनियालाई सरनलकरण गिुयपिे, 

निुःशुल्क कािूिी  सहायता नदिे काययमा संलग्न संघ संस्थाहरुबीचमा समन्वयलाई सुदृि पािुयपिे, 

निुःशुल्क कािूिी सहायताको उपलव्िताको बारेमा सवैमा चेतिा अनभबृक्तद्ध गराउिुपिे, सु्कल 

तह देक्तख िै न्यायमा पहुँचका नवषयहरुलाई पाठ्यिमहरुमा समावेशगरी अध्ययि अध्यापि 

गराउिुपिे, कािूिी सहायता तथा न्यायमा पहुँचका नवषयहरुमा अन्तनिय या काययिम गिे 

लगायतका उपायहरु अवलम्बि गिे। । 

      अदालतमा निुःशुल्क वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा उपलव्िताको बारेमा नवनभन्न संचार 

माध्यमबाट व्यापक प्रचार प्रसार गरी आम िागररकलाई िािकारी गराउिुपिे, अिुभवी दक्ष र 

तानलम प्रि व्यक्तिलाई वैतनिक कािूि व्यवसायीमा नियुि गिुयपिे, नवनभन्न तानलम, स्पर कायय 

नववरण तथा आचार संनहता लागु गरी वैतनिक कािूि व्यवसायीको दक्षता अनभवृक्तद्ध गिे ,वैतनिक 

कािूि व्यवसायीले प्रदाि गिे सेवाको के्षत्र मुद्दाको सुरुवात देक्तख रै्सला कायायन्वयिको 

चरणसम्म नवस्तार गिे,  वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट पूणयकानलि सेवा नलिे व्यवस्था गिे, 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम कावायहीको नियनमत अिुगमि तथा मुल्याङ्कि गरेर कािूिी 

सहायता काययिमलाई प्रभावकारी बािउिुका साथै असमथय पक्षलाई सहि र सवयसुलव िङ्गबाट 

निुःशुल्क रुपमा कािूिी सेवा प्रदाि गरी सवैको न्यायमा सहि पहुँच नदि र लोककल्याणकारी 

राज्यको अविारणालाई साकार पािय सनकन्छ। 

           हाल उपलब्ध गैरसरकारी संस्था र एक भन्दा बिी सरकारी निकायबाटै आ-  आफ्िै 

रुपबाट निुःशुल्क कािूिी सहायता उपलव्ि गराउिे बतयमाि व्यवस्थालाई सुिार गरी एनककृत र 
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प्रभावकारी निुःशुल्क कािूिी सहायता प्रणालीको नवकास गरी सामानिक तथा आनथयक रुपले 

असमथय पक्षलाई न्यायमा समाि पहुँच सुनिनित गिय भिी बिेको एनककृत कािूिी सहायता िीनत 

२०७६को कायायन्वयिबाट न्यायमा पहुँच बिाउिे तथा निुःशुल्क कािूिी सहायता सम्बन्धी 

व्यवस्थाको प्रभावकारीता अनभवृक्तद्ध गराउि सके्न देक्तखन्छ। 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


