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कानूनी सहायताको परिचय 

१.१. कानूनी सहायताको अवधािणााः 

कानूनको उदे्दश्य सबैमा समान न्याय उपलब्ध गराउने भएकोले समान अवस्थामा समान व्यवहार गननु 

राज्यको करु्व्य हुने र आर्थुक रूपमा सम्पन् न र र्वपन् नबीचको भेदले न्यायलाई वगीय बन् नबाट बचाउनका 

लार्ग कानूनी सहायर्ाको अवधारणाको र्वकास भएको हो। 

र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ाको माध्यमबाट न्यायको पहुुँचबाट टाढा रहेका न्यायका उपभोक्ताहरूको 

संवैधार्नक एवम् कानूनी हक अर्धकारको संरक्षण र सम्बधुनमा सहयोग पनग्दछ। न्यायको पहुुँच सबैमा 

पनर् याउने उदे्दश्यले आफ्नोर्रु्बाट कानून व्यवसायी राख् न नसके्न पक्षका लार्ग राज्यले नै व्यवस्था गननुपने 

राज्यको संरक्षकीय दार्यत्व हुन्छ। अर्धकार र न्याय कसैलाई इन्कार नगररने, कसैलाई र्बक्री नगररने र 

न्याय र्दन र्बलम्बन गररने भन् ने म्याग्नाकाटाु, १२१५ को घोषणाबाट र्निःशनल्क कानूनी सेवाको अवधारणा 

र्वकर्सर् हुुँदै आएकोहो। बेलायर्मा Henry Statute 1495 मा कमन ल अदालर्मा देवानी र्ववादहरूमा 

सबैप्रकारका दस्तनरहरू छन ट र्दने उले्लख हुननका साथै पक्षको प्रर्र्र्नर्धत्वको लार्ग कानून व्यवसायी 

र्नयनक्त गने अर्धकार अदालर्लाई र्दइएको र्थयो। सन् १९४९ मा बनेको Legal Aid and Advice Act ले 

सबै अदालर्मा कानून सहायर्ा उपलब्ध हुननपने, यस्तो सहायर्ा गरीबहरूमा मात्र सीर्मर् नरही व्यापक 

बनाउननपने, गरीवलाई र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा र्दने उले्लख भएको पाईन्छ। असहाय र आर्थुक 

र्वपन् नर्ाको कारणबाट आफ्ना हक अर्धकार प्रचलन गराउन न्यायको मागुमा आउन नसके्न पक्षहरूलाई 

कानूनी सहायर्ा प्रदान गनु सन् १८७६ मा अमेररकाको नू्ययोकुमा कानून व्यवसायीहरूले कानून सहायर्ा 

समाज गठन गरी कानूनी सहायर्ा कायुक्रम संचालन गरेका र्थयो। भारर्मा Legal Services Authority 

Act 1987 जारी भई लागू भएको पाईन्छ। 
 

१.२. कानूनी सहायताको अर्थाः 

कानूनी सहायर्ा भन् नाले कानूनका के्षत्रमा पहुुँच नपनगेका असहाय, गररब, वालक, मर्हला, बृद्ध, आर्थुक 

सामार्जक रूपले पछार्ि परेका नागररकहरूलाई र्निःशनल्क रूपमा राज्यबाट प्रदान गररने कानूनी 

सेवालाई जनाउुँछ। न्यायमा पहुुँच नपनगेकाहरूलाई न्यायबाट वञ् चर् हुन नपरोस् भन् ने अर्भप्रायले त्यस्ता 

असमथु पक्षहरूको संवैधार्नक एवम् कानूनी हक अर्धकारको संरक्षणको लार्ग कानूनी सहायर्ा प्रदान 

गरी र्वना भेदभाव न्यायमा पहुुँच कायम गनु सक्नननै कानूनी सहायर्ाको अन्तर्नुर्हर् अथु हो। र्वगर्मा 

र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा शब्दको प्रयोग भएकोमा र्हजो आज कानूनी सेवा (legal service) भन् ने 

शब्दावली प्रयोग गररन्छ। कानूनी सहायर्ालाई कानूनी प्रर्र्र्नर्धत्व भन्दा बृहर् अथुमा बनझ्ननपछु। यसर्भत्र 

कानूनी सहायर्ा, सल्लाह र सेवा (Legal advice, assistance & service) पदुछ। 

१.३. कानूनी सहायताको परिभाषााः 

कानूनी सहायर्ाको पररभाषा कानूनी शब्दकोष Black's Law Dictionary मा, legal assistance refers to 

free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price1 भनी 

उले्लख गरको पाईन्छ। यसैगरी, Encyclopedia Britannica मा The legal Aid means professional legal 

assistance given either at no charge or for a nominal sum, to indigent persons in need of such 

help2 भर्नएको छ। र्छमेकी राष् टर  भारर्को Indian Legal Service Act मा legal service includes the 

rending of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court other 

 
1 Black law Dictionary. 
2 Encyclopedia Britannica, 2010. 
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authority or tribunal and the giving of advice in any legal matter भनी उले्लख भएको देञ्खन्छ।3 
The legal aid means professional legal assistance given, either at no charge or for a nominal sum, 

to indigent persons in need of such help.4 

भारर्को वार एसोर्सएसन द्वारा जारी भएको र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ासम्बन्धी र्नयमहरूको र्नयम २ मा 

र्निःशनल्क सहायर्ालाई कानूनी प्रर्र्र्नर्धत्वको अथुमा र्लएको पाईन्छ। उक्त र्नयममा भर्नएको छ कानूनी 

व्यवस्था अन्तगुर् गररने प्रर्र्र्नर्धत्व हो जसमा अन्य सम्बद्ध सेवाहरू पर्न पदुछन। र्निःशनल्क कानूनी 

सहायर्ा अन्तगुर् मनद्दा पूवुको सहयोग र मनद्दा पर्छका सहयोग हरूपछुन्। मनद्दा पर्हलेका र्निःशनल्क कानूनी 

सहायर्ार्भत्र कानूनी र्शक्षा कानूनी सल्लाह कानूनी सचेर्र्ा र अदालर् बार्हरको र्ववाद समाधान समेर् 

पदुछन्। 

कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दर्ा २(क) अननसारकानूनी सहायर्ा भन् नाले असमथु व्र्ञ्क्तलाई 

र्दइने कानूनी राय सल्लाह सम्झननपछु र सो शब्दले त्यस्तो असमथु व्यञ्क्तको र्रु्बाट अड्डा अदालर्हरूमा 

गररने बहस, पैरवी लेखापढी र्था कानूनी कारबाहीका सम्बन्धमा गररने अन्य सेवासमेर्लाई जनाउुँछ। 

कानूनी सहायर्ालाई कानूनी प्रर्र्र्नर्धत्वभन्दा बृहर् अथुमा बनझ्ननपछु। यसर्भत्र कानूनी सहायर्ा, सल्लाह 

र सेवा (Legal Advice, Assistance) पदुछ।  
 

१.४. कानूनी सहायताको आवश्यकतााः 

जहाुँ असमथु पक्षको लागी राज्यले आवश्यक कानूनी प्रर्र्र्नर्धत्वको व्यवस्था गदैन त्यहाुँ र्नष्पक्ष न्याय 

सम्पादन हुन सकै्दन। यर्द कसैलाई न्याय र्दनबाट इन्कार गररन्छ भने त्यहाुँ कानूनी राज्यको पर्न अन्त्य 

भएको महसनस गररन्छ। त्यसैले सबैका लागी समान न्याय र न्यायमा सबैको पहुुँचका खार्र्र असहाय 

आर्थुक रूपमा र्पछर्िएका अदालर् समक्ष पनगे्न अवस्था नभएका गररब, असहाय, वालक, मर्हला, बृद्ध, 

अशक्त र कमजोर वगुहरूलाई र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा अपररहायु शरु् भएका कारणले कानूनी 

सहायर्ाको आवश्यकर्ाको महसनस गररयो।  

कानूनी सहायर्ा एउटा मानवीय अवधारणा हो, जनन मानव सभ्यर्ा जर्िकै पनरानो मार्नन्छ। समान न्यायका 

खार्र्र लर्क्षर् वगुहरूको लार्ग कानूनी सहायर्ा अपररहायु र्त्वको रूपमा रहेको हुुँदा यसलाई केवल 

दयाको रूपबाट मात्र नहेरी अर्धकारकै रूपमा मान्यर्ा र्दईननपदुछ। न्यायमा सबैको सहज पहुुँचका लार्ग 

र्नम्न कारणहरूले गदाु कानूनी सहायर्ाको आवश्यकर्ालाई महसनस गदै राञ्ष् टर य र्था अन्तराुञ्ष् टर य रूपमा 

कानूनी सहायर्ा अवधारणाको र्वकास भएको पाईन्छ। 
 

• संवैधार्नक र्था कानूनी हक अर्धकारको संरक्षणको लार्ग।  

• मानव अर्धकारको रक्षाको लार्ग।  

• सन्तनर्लर् र्वकाशको लार्ग।  

• मानवीय मयाुदाका लार्ग।  

• कानूनको शासनको अवधारणाको सम्वधुनका लार्ग।  

• समान न्याय र सबैमा न्यायको पहुुँचका लार्ग। 

 

आर्थुक सामार्जक दशुनको उदय  लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा सबै जनर्ाको न्यायमा पहुुँच 

हुनन पदुछ भन् ने मान्यर्ा गररबी र्वरूद्धको संघषु आर्दबाट कानूनी सहायर्ाको आन्दोलनले बर्लयो हुने 

मौका पाएको छ। समाजमा सबै वगु समान दूरीमा रहन नसके्न हुुँदा लर्क्षर् वगुका लार्ग कानूनी 

सहायर्ालाई न्यायको आधारभूर् शरु्कारूपमा र्वश् वभर र्लने गररन्छ। गररब असक्षम र्पछर्िएका 

वगुलाई कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउनन राज्यको दार्यत्व र नागरीकका हकका रूपमा स्थार्पर् हुन 

 
3 Indian Legal Service Act, 1987. 

4
 “Legal Aid” Encyclopedia, 2010 
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थालेको छ। कानूनी सहायर्ा प्रदान गननु राज्यको र्वर्रणात्मक न्याय (distributive justice ) सुँगसम्बञ्न्धर् 

छ। र्वद्वान लेखक S.k. Sharma लेख्छन् - legal aid should be appreciated as a dynamic concept of 

distributive justice and rule of law.5 

कानूनी सहयोग नै यस्तो माध्यम हो जसबाट असमथु व्यञ्क्तले अर्धकारको प्रचलन गराउने र उपभोग 

गराउने सामरु्थ्र्ा राख्दछ। त्यसैले कानूनी सहायर्ाको आवश्यकर्ा र महत्त्वलाई कन नै पर्न राष् टर ले नजर 

अन्दाज गनुसके्न अवस्था छैन।  

१.५. कानूनी सहायताको लक्षित वर्थाः 

नेपालको संर्वधान को धारा २० को उपधारा २ मा पक्राउ परेका व्यञ्क्तलाई पक्राउ परेको समयदेञ्ख 

नैआरू्ले रोजेको कानून व्यवसायीसुँग सल्लाह र्लन पाउने र्था कानून कानून व्यवसायीसुँग गरेको परामशु 

र र्नजले र्दएको सल्लाह गोप्य रहने छ। भनी स्पष् ट रूपमा उले्लख गरेको पाईन्छ। त्यसैगरी संर्वधानको 

धारा २० को उपधारा १० ले असमथु पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोर्जम र्निःशनल्क कानूनी सेवा पाउने 

हक हुने छ। भनी संर्वधानको भाग र्ीन अन्तगुर् न्यायसम्बन्धी हकमा समावेश गररएको अवस्था छ।6 

कानूनी सहायर्ासम्बन्धी ऐनको दर्ा २ मा समेर् लर्क्षर् वगुको रूपमा असमथु व्यञ्क्तलाई र्दइने कानूनी 

राय सल्लाह सम्झनन पदुछ भनी उले्लख गरेको पाईन्छ।7 घरेलन र्हंसा, कसूर र सजाए ऐन, २०६६ दर्ा १२ 

(ख) मा समेर् घरेलन र्हंसाबाट पीर्िर् व्यञ्क्तलाई र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउने कानूनी 

व्यवस्था रहेको पररपे्रक्ष्यमा कानूनी सहायर्ाको लर्क्षर् वगु को-को भनी कानूनमा स्पष् ट रूपमाउले्लख 

गरेको पाइदैन। र्थार्प अदालर्हरूको प्रचर्लर् र्नयमावलीमा व्यवस्था भएबमोर्जम कानून व्यवसायी 

राख् न नसके्न असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थुक रूपमा र्वपन् न वा थननामा रहेका व्यञ्क्त भनी उले्लख 

गरेको पाईन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 S.k. Sharma, Jurisprudence of Legal Aid: A constitutional  Juridical Perspective, The Academy Law Review, xiii, 1989, 

Deep & Deep Publications, 1969, New Delhi, p.38 

6 नेपालको संर्वधान २०७२ को भाग ३ धारा २०(२), २०(१०) 

7 कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी ऐन, २०५४ 
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परिचे्छद - तीन 
 

३.1. अन्तिाथष्ट रि य कानूनका दस्तावेजहरूमा कानूनी सहायताको अवसर्ााः 

अन्तराुञ्ष् टर य सञ्न्ध, महासञ्न्धका दस्तावेजहरूमा मानव अर्धकार, समानर्ा र स्वन्त्रर्ालाई महत्त्वका साथ 

र्लइएको छ। औपचाररकरूपमा समानर्ाले मात्र र्पछर्िएका वगु मर्हला, बालबार्लका, बृद्ध र्था असहाय 

पक्षहरूलाई न्याय र्दन नसके्न हुनाले सारभनर् समानर्ाको अवधारणालाई राज्य पक्षले अवलम्बन गने 

व्यवस्था समेर् मानव अर्धकारसम्बन्धी अन्तराुञ्ष् टर य सञ्न्ध महासञ्न्धका दस्तावेजहरूमा उले्लख गरेको 

पाईन्छ। र्ौजदारी अर्भयोग लागेका व्यञ्क्तहरूलाई कानूनी सल्लाह, कानून व्यवसायीको पहुुँच हुननसके्न 

असमथुहरूको लार्ग र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा स्वच्छ र र्नष्पक्ष सनननवाइको व्यवस्था राज्य पक्षले गने 

कायुहरूको सनर्नञ्श् चर्र्ा गररएको पाईन्छ। कानूनी सेवा र्था र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ासम्बन्धमा 

अन्तराुञ्ष् टर य सञ्न्ध, महासन्धीहरूमा भएका मनख्य व्यवस्थाहरू देहायबमोर्जम रहेका छन्:- 

 

३.१.१. International covenants on civil and political Right 19668 

In the determination of any criminal charge against him every one shall be entitled to 

the following minimum guarantees, in full equality; 
 

• to be informed promptly and detail in a language which be understands of the 

nature and cause of the charge against him; 

• to have adequate time and facilities for the preparation of his defense and 

communicate with counsel of his own choosing; 

• to be tried without undue delay; 

• to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal 

assistance to his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance 

of his right,  

and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of 

justice so require, and without payment him in any such case if he does not have 

sufficient men to pay for it;  

• to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the 

language used in court; 

 

३.1.2. Child Right convention 19899 

Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to the purpose 

of his (prisoners) defense, and untried prisoner shall be allowed to apply for free legal aid 

where such aid is a viable and to prepare and hand to him confidential instruction. 

 

३.1.3. UN standard minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1955.10 

For the propose of his (prisoners)defense manuntried prisoner shall be allowed to apply for 

free legal aid where such aid is a viable and to receive visit from his legal adviser with a view 

to his defense and to prepare and hand to him confidential instruction. 

 

 
8 (ed.) ShuryaDhungel&et.al.The Legal System of Nepal. LaxmanAryal. Evolletion of Nepalies legal profession. P.137 
9 Art. 14(3) 
10 Art. 37(D) 
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३.1.3. UN standard minimum Rules for the Administration of Juvenile ( The Beijing Rules ) 

1985.11 

Throughout the proceeding the Juvenile shall have the right to be represented by a legal 

adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country. 

 

३.1.4. UN Basic principle on the role of Lawyers 1990.12 

Government shall ensure the provision of sufficient finding and other resources for legal 

services to the poor and, as necessary, to other disadvantage persons. Professional 

associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities, 

and other resources. 

उपरोक्ताननसार अर्भयोग लागेका व्यञ्क्तहरूलाई अर्भयोगको बारेमा बनझे्न भाषामा जानकारी पाउने 

हक, प्रर्र्रक्षाको लार्ग पयाुप् र् समय, आरू्ले रोजेको कानून व्यवसायी छान् न सल्लाह गनु पाउने हक, 

शीघ्र सनननवाइ गरी पाउने हक, न्यायको र्हर्मा कानूनी सहायर्ा आवश्यक भएको अवस्थामा र र्नजले 

सो को लार्ग भनक्तानी गनु पयाुप् र् श्रोर् नभएको अवस्थामा त्यस्तो कन नै मनद्दामा कानूनी सहायर्ा पाउने 

हक, र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ाको अर्धकारको बारेमा जानकारी पाउने दोभासेद्वारा आफ्नो भाषामा 

आफ्नो भनाई राख् ने र गररब र र्पछर्िएका वगुको लार्ग राज्यले र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा प्रदान गनुको 

लार्ग श्रोर् र साधनको व्यवस्था गननुपने लगाएका प्रावधानहरूले कानूनी सहायर्ालाई नागररकको 

अर्धकारकै रूपमा स्थार्पर् गनु राज्य पक्षलाई र्जमे्मवार बनाएका छन्। The UN conference to 

Human Right Tehran 1968  ले पर्न कानूनी सहायर्ा प्रदान गननु राज्यको दार्यत्व हुने कन रामा जोि 

र्दुँ दै मानव अर्धकारको रक्षाको लार्ग राज्यले बृहद कानूनी सहायर्ा प्रणालीको र्वकासमा बढवा 

र्दननपदुछ भन् ने प्रस्ताव पाररर् गरेको र्थयो। यसप्रकार अन्तराुञ्ष् टर य सञ्न्ध सम्झौर्ाका दस्तावेजहरूमा 

पर्न कानूनी सहायर्ालाई राज्यको दार्यत्व र व्यञ्क्तको अर्धकारको रूपमा स्थार्पर् गररएको पाईन्छ।  

3.2. कानूनी सहायताका सम्बन्धमा क्षवक्षभन् न देशमा भएका व्यवसर्ाहरूको तुलनात्मक अध्ययन  

3.2.1. बेलायताः 

कानूनी सहायर्ासम्बन्धी अवधारणाको र्वकाश बेलायर्बाट भएको पाईन्छ। बेलायर्ी महान् जन 

अर्धकारपत्र Magna Carta 1215  को चालीसौ ंहरर्मा लेञ्खएको छ, To no man will we deny, to 

no man will we sell or delay justice or tight अथाुर्् अर्धकार र न्याय हामी कसैलाई बेचे्न छैनौ न 

र्ढलाई गने छौ न र् इन्कार नै गने छौ।ं यही महान् अर्धकारपत्र पश् चार्् नै न्यायमा सबैको पहुुँच र 

कानूनी सेवा र्था सहायर्ाको बीजारोपण भएको मान् न सर्कन्छ। बेलायर्मा Henry Statute 1495 मा 

कमन कोटुसका देवानी र्ववादका सबैप्रकारका दस्तनरहरू छन ट र्दने कन रा र्थयो र अदालर्लाई पक्षको 

प्रर्र्र्नर्धत्वको लार्ग कानून व्यवसायी र्नयनञ्क्त गने अर्धकार र्थयो। कानूनी सहायर्ाको परम्परागर् 

अवधारणा अदालर्मा असक्षमहरूको लार्ग सहयोग गनेमा मात्रमा सीर्मर् र्थयो। बेलायर्मा 

गररबहरूको लार्ग कानूनी सहायर्ाको सम्भावनाहरूको बारेमा र्सर्ाररस पेस गनु १९४४ मा Lord 

Ratc life को अध्यक्षर्ामा एक सर्मर्र् गठन गररयो। सो सर्मर्र्ले १९४५ मा र्सर्ाररससर्हर् प्रर्र्वेदन 

पेस गरेको र्थयो। उक्त सर्मर्र्ले गरेको र्सर्ाररसमा सबै अदालर्हरूमा कानूनी सहायर्ा उपलब्ध 

हुननपने यस्तो प्रावधान सामान्यहरूमा वगीकृर् गररवहरूमा मात्र सीर्मर् नरही व्यापक बनाउननपने 

जसले केही र्र्नु सकै्दन त्यस्तालाई र्निःशनल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउननपने कानूनी सहायर्ामा संलग्न 

कानून व्यवसायीलाई र्ीनको सेवाको लार्ग पयाुप् र् पाररश्रर्मक उपलब्ध गराउननपने लगायर् उले्लख 

 
11 Art. 93 
12 Art. 15(1), principle 3  
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र्थयो। यसै प्रर्र्वेदनको र्सर्ाररसको कायाुन्वयन स्वरूप बेलायर्मा Legal aid and  Advice Act, 

1949 पाररर् भई जारी भई हाल आएर त्यहाुँ कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी ऐन, १९८८ प्रचलनमा रहेको छ। 

 

3.2.2. अमेरिकााः 

अमेररकामा 1876  मा नू्ययोकुका कानून व्यवसायीहरूले असहाय र र्वपन् न वगुको हक अर्धकार 

प्रचलनको लार्ग कानूनी सहायर्ा समाज गठन गरेर यसमारु्र् कानूनी सहायर्ा कायुक्रम संचालन गरे। 

कानूनी सहायर्ालाई व्यञ्क्तको मौर्लक हकको रूपमा संर्वधानमा उले्लख नगररए पर्न अदालर्को 

न्यार्यक सर्क्रयर्ाको माध्यमबाट यसको प्रवधुन गरेको पाईन्छ। १९६४ मा अमेररकी काुँगे्रसले Criminal 

Justice Act पाररर् गरेर र्ौजदारी न्याय प्रणालीमा कानूनी सहायर्ाको र्वर्धवर्् सनरूआर् गयो। र्र 

यसबाट देवानी कानूनमा कानूनी सहायर्ा पनग्न सकेन। यी दनवै प्रकारको कानूनी सहायर्ाको प्राञ्प् र्लाई 

वैधार्नकर्ा र्दन बृहर्् कानूनी सहायर्ासम्बन्धी कानूनको महशनस गररएअननरूप त्यहाुँ हाल, Legal Aid 

Services Ace, 1998 जारी भई कायाुन्वयनमा छ।13 त्यसैगरी क्यानिामा १९५१ मा Provincial Legal 

Aid Scheme  स्थापना भएको पाईन्छ। 

 

3.2.3. भािताः 

भारर्मा त्यहाुँको संर्वधानको र्नमाुण पर्छमात्र कानूनी सहायर्ासम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसार्् गदै 

र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ाको र्वकाश गरेको पाईन्छ। भारर्को संर्वधानको प्रस्तावनामा हरेक जनर्ा 

आर्थुक सामार्जक न्यायका अर्र्ररक्त समान न्यायका भागीदार छन् भन् ने उले्लख गररएको छ। त्यहाुँको 

संर्वधानको धारा १४ मा कन नै पर्न व्यञ्क्त कानूनको अगािी समान छन् भन् ने र्र्थ्लाई अस्वीकार नगररने 

प्रते्यक व्यञ्क्त कानूनको समान संरक्षणका भागीदार हुने छन् भनी उले्लख गररएको छ। धारा ३८ मा 

जनर्ाको कल्याणको लार्ग सामार्जक एवम् राञ्ष् टर य जीवनमा सबै वगुका लार्ग सम्भव भएसम्म 

सामार्जक आर्थुक र राजनीर्र्क न्यायको लार्ग राज्य प्रयत्नशीलहुने कन रा उले्लख गररएको छ। कानूनी 

सहयोग सम्बन्धी पर्हलो प्रयास Legal Aid Society Bombay ले सन् १९४९ मा शनरू गरेको र्थयो। राज्य 

सरकारले असहाय र र्वपन् न वगुको लार्ग कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावनाका सम्बन्धमा 

अध्ययन गनु कर्मटी र्नमाुण गरेको र्थयो।  

भारर्को केन्द्रीय सरकारले समू्पणु राज्यहरूलाई पाुँच बषु मार्थ कैदको सजाय हुने मनद्दाहरूमा 

र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन भनी सन् १९५२ मा र्नदेशन र्दएको र्थयो। भारर्ीय 

संर्वधानको ४२औुँ संशोधनले गररब र असहायका लार्ग र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ाको अर्धकारलाई 

र्नञ्श् चर्र्ा र्दएको देञ्खन्छ। भारर्ीय न्यार्यक सहायर्ाबाट संर्वधानको धारा १४ र २१ को व्याख्या गदाु 

गररबहरूका लार्ग कानूनी सहयोग भन् ने धारणालाई मौर्लक अर्धकारको रूपमा ञ्स्वकार गरेको 

देञ्खन्छ। गनजरार् राज्यबाट शनरू भएको लोक अदालर्को अवधारणाबाट कानूनी सहायर्ाले झन् 

व्यापकर्ा पायो। कानूनी सहायर्ाको बारेमा गर्ठर् र्वर्भन् न सर्मर्र्हरूको र्सर्ाररस प्रर्र्वेदनसमेर्को 

आधारमा भारर्मा हाल, Legal Services Authority Act, 1987 जारी भई लागू भइरहेको छ। यो ऐनको 

मनख्य उदेश्य स्वर्न्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीद्वारा समाजमा असहाय र र्वपन् न व्यञ्क्तहरूलाई समान 

न्यायको अवसर र्दनन र आर्थुक र्वपन् नर्ाकै कारणले मात्र समान न्यायको अवसरबाट कसैलाई पर्न 

वञ् चर् नगररने र्नञ्श् चर्र्ा प्रदान गननु हो। यसैगरी, भारर्ीय दण्ड संर्हर्ाको दर्ा ३०४ ले र्नञ्श् चर् 

मनद्दाका अर्भयनक्तहरूलाई राज्यको खचुमा कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराई मनद्दाको पनपुक्ष गररने व्यवस्था 

गरेको छ।  

भारर्ीय संर्वधानको धारा 39A मा समान न्याय र र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ाको अर्धकार प्रदान भएको 

देञ्खन्छ। यस अर्धकारको व्याख्याको क्रममा Hussainara Khatton v. Home secretary state of Bihar 

 
13  कानूनी सहायर्ा सम्बन्धमा बेलायर्ले Private Counsel Model बनाएको छ। जसमा सहायर्ाको पनरै अंश नरही सम्बन्धी पक्षको पनी आंर्शक योगदान रहेको 

हुन्छ भन् ने अमेररकी कानूनी सहयर्ाको Model salaried staff Attorny Model  मा आधाररर् छ। (Singh 1996. P.16)1 
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रS ukdas v. Union Territory को मनद्दामा राज्यकोर्रु्बाट असमथु पक्षको लार्ग कानून व्यवसायीको 

व्यवस्था गराइनन पने र्नणुय भएको र्थयो भने Maneka Gandhi v.  Union of India को मनद्दा मा भारर्ीय 

संर्वधानको धारा २१ बमोर्जम व्यञ्क्तगर् स्वन्त्रर्ाको व्याख्याको र्सलर्सलामा अर्नवायु कानूनी 

प्रर्र्रक्षाको र्सद्धान्तलाई अननसरण गररएको पाईन्छ। 

आरू्ले कानून व्यवसायी राख् न नसके्न असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थुक रूपमा र्वपन् न वा थननामा 

रहेका व्यञ्क्तलाई कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन अदालर्lले कानून व्यवसाय र्नयनक्त गरेको हुन्छ 

जसलाई वैर्र्नक कानून व्यवसायी भर्नन्छ। 

 

3.2.४. क्यानडााः 

Legal Aid Program in Canada provides funding to the provinces, through its contribution 

agreements respecting criminal legal aid, and to the territories, through the consolidated 

access to justice services agreements, for:  

• the delivery of criminal legal aid services to:  

o young persons facing proceedings under the Youth Criminal Justice Act, and 

o eligible, economically disadvantaged persons charged with serious and/or complex 

criminal offences and facing the likelihood of incarceration; proceedings pursuant to 

Part XX.1 of the Criminal Code; proceedings under the Extradition Act; and appeals by 

the Crown, or in certain cases, their own appeal; 

• the delivery of immigration and refugee legal aid services in the six provinces (British 

Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, and Newfoundland and Labrador) that 

currently provide legal aid services to individuals involved in the immigration and 

refugee determination system under the provisions of the Immigration and Refugee 

Protection Act; 

• the management of State-Funded Counsel cases on behalf of the federal government, 

where the Attorney General of Canada is ordered by a court to provide funded defense 

counsel. These cases usually arise when an individual is unable to obtain criminal legal 

aid and the matter is complex with the potential for incarceration and as a result the court 

may stay proceedings until the prosecuting Crown provides funded defense counsel. In 

federal prosecutions (e.g. Controlled Drugs and Substances Act or war crimes cases), 

the federal government is responsible for paying court-ordered counsel costs.  As well 

through this funding mechanism, the Department reimburses legal plans for their costs 

in providing legal aid services to economically disadvantaged persons subject to 

terrorism prosecutions, Security Certificates issued under Immigration and Refugee 

Protection Act, and proceedings under the Extradition Act where the commission of a 

terrorist act is alleged. 

In addition to contributing toward the cost of legal aid in the provinces and territories, the 

Legal Aid Program provides secretariat support for the Federal-Provincial-Territorial 

Permanent Working Group on Legal Aid (PWG). The PWG is comprised of representatives 

of the federal, provincial and territorial governments and representatives from each 

provincial and territorial legal aid delivery agency, and reports directly to the Federal-

Provincial-Territorial Deputy Ministers Responsible for Justice and Public Safety. The PWG 

is a forum for national information sharing, research and joint policy development and 
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discussions on matters of shared interest respecting legal aid, as well as for the negotiation 

of the federal contribution for legal aid. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.justice.gc.ca/eng/fund-fina/gov-gouv/aid-aide.html 
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परिचे्छद - चाि 

नेपालमा कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवसर्ा 

 

4.1. क्षवर्तमा भएका नीक्षतर्त तर्ा संसर्ार्त प्रयासहरूाः 

नेपालमा कानूनी सहायर्ाको कानूनी र्था नीर्र्गर् ईर्र्हास त्यर्र् लामो छैन। न्यायपार्लका स्वयमले २०१५ 

सालमा सवोच्च अदालर् पूणु बैठकको र्नणुयमारु्र् सवोच्च अदालर्मा र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा उपलब्ध 

गराउने उदेश्यले वैर्र्नक वर्कलको व्यवस्था गयो। उक्त व्यवस्था अननसार आरै् र्ाररखमा रहेका ६० 

बषुभन्दा बढी उमेरका बृद्ध र १६ बषुभन्दा मननीका नाबालक र्था र्नधाु र गररवहरूको मनद्दामा र्निःशनल्क 

कानूनी सहायर्ा प्रदान गररने नीर्र्गर् व्यवस्था शूरू भयो। र्व.सं. २०२५ सालमा कानून व्यवसायी ऐन र 

सो बमोर्जमको र्नयमावली जारी भयो। २०१९ सालमा औपचाररक रूपमा स्थापना भएको नेपाल वार 

एशोर्सयसनले २०२८ सालमा मस्यौदा गरेको कानूनी सहायर्ा सर्मर्र्को र्नयममा असमथु पक्षको 

पररभाषा गदै असमथु पक्षको र्रु्बाट वहस पैरवी गने र्था र्लखर्हरू साने लगाएर्का खचुहरू व्यहोने 

र अत्यावश्यक ञ्स्थर्र्मा कोषबाट आर्थुक सहायर्ा र्दने समेर्को व्यवस्था भयो। शाही न्याय सनधार आयोग, 

२०३९ ले वैर्र्नक वर्कलसम्बन्धी व्यवस्थालाई र्वस्तार गरी र्जल्ला र्था अंचल अदालर्हरूमा समेर् लागू 

गने सनझाव र्दएको र्थयो। त्यसो र् २०३२ साल देखी प्रते्यकके्षत्रीयअदालर्हरू समेर्मा एकजनाको दरले 

वैर्र्नक कानून व्यवसायी राख् ने व्यवस्था गररयो। नेपाल अर्धराज्यको संर्वधान, २०४७ मा कानूनी राज्यको 

र्सद्धान्त अननरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमथु पक्षको प्रर्र्र्नर्धत्वको लार्ग 

र्निःशनल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने नीर्र् राज्यले गने छ भन् ने व्यवस्था रहेको र्थयो। त्यसैगरी नेपालको 

अन्तररम संर्वधान, २०६३ मा असमथु पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोर्जम र्निःशनल्क कानूनी सेवा पाउने 

हक हुने छ भन् ने व्यवस्था गरी असमथु पक्षको र्निःशनल्क कानूनी सेवा पाउने हकलाई संवैधार्नक इर्र्हासमा 

नै पर्हलो पटक मौर्लक हकको रूपमा नै व्यवस्था गररएको र्थयो।15 

 

4.2. वतथमान संवैधाक्षनक तर्ा कानूनी व्यवसर्ााः  

4.2.1. नेपालको संक्षवधानाः 

प्रस्तनर् संर्वधानको भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौर्लकहकहरू अन्तगुर् धारा २० को उपधारा २ मा 

पक्राउ परेका व्यञ्क्तलाई पक्राउ परेको समय देञ्खनै आरू्ले रोजेको कानून व्यवसायीसुँगसल्लाह र्लन 

पाउने र्था कानून व्यवसायीद्वारा पनपुक्ष गने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यञ्क्तले आफ्नो कानून व्यवसायीसुँग 

गरेको परामशु र र्नजले र्दएको सल्लाह गोप्य रहने छ भर्न, कानून व्यवसायी राख् न पाउने हकलाई 

पूणु रूपमा संवैधार्नक मान्यर्ा प्रदान गररएको छ। त्यसैगरी ऐ. संर्वधानको धारा २० को उपधारा १० 

मा असमथु पक्षलाई कानून बमोर्जम र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा पाउने हक हुने छ भनी र्निःशनल्क कानूनी 

सहायर्ालाई देशको मूल कानूनमा नै मौर्लक हककोरूपमा मान्यर्ा प्रदान गरी संवैधार्नक मान्यर्ा 

प्रदान गरर लर्क्षर् वगुहरूको र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी हकलाई ग्यारेन्टी प्रदान गररएको छ।16 

उञ्ल्लञ्खर् संवैधार्नक व्यवस्थाबमोर्जम र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा पाउने मौर्लकहकको कोही कसैले 

अवरोध वा वाधा र्वरोध गरेमा संर्वधानको धारा ४६ बमोर्जमउक्त हक प्रचलनको लार्ग धारा १३३ र 

१४४ मा लेञ्खएबमोर्जम संवैधार्नक उपचार पाउने हक प्रदान गरी त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा 

व्यवस्था गराएको छ। साथै मौर्लकहकको कायाुन्वयनको लार्ग आवश्यकर्ा अननसार ३ बषु र्भत्र कानूनी 

व्यवस्था गने भर्न संर्वधानको धारा ४७ मा व्यवस्था गररएको हुुँदा संसदले नया कानून नै बनाएर 

कायाुन्वयनमा ल्याउन बाुँकी नै रहेको अवस्था छ। 
 

 
15नेपालको अन्तररम संर्वधान, २०६३ को धारा २४(२) र (१०) 

16नेपालको संर्वधान, २०७२ धारा २०(२) र (१०) 
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4.2.2. कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ 

सबै नागररकहरूलाई समान रूपमा न्यायको पहुुँचमा ल्याई कानूनी र्था लोक कल्याणकारी राज्यको 

दार्यत्व पनरा गने माध्यम मधे्य र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा एक अचनक अस्त्र हो। यसै कन रालाई मध्यनजर 

गरी कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी ऐन, २०५४ को प्रस्तावनामा मूलर्िः सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध 

गराउन आवश्यक भएकोले आर्थुक र सामार्जक कारणबाट आफ्नो कानूनी हकर्हर्को संरक्षण गनु 

नसके्न असमथु व्यञ्क्तको लार्ग आवश्यक कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले भन् ने 

र्वषय लाई मनलिः मन्त्र मानी यो ऐन जारी भएको  पाईन्छ।  

 

४.२.३. कानूनी सहायता सम्बन्धी क्षनयमावली, २०५५ 

कानूनी सहायर्ासम्बन्धी ऐन, २०५४ को दर्ा १२ ले र्दएको अर्धकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कानूनी 

सहायर्ा सर्मर्र्ले बनाएको प्रस्तनर् र्नयम नेपाल सरकार कानून र्था संर्घया मार्मला मन्त्रालयबाट 

स्वीकृर् गरी र्मर्र् २०५५।०७।२३ गरे्देञ्ख लागू भएको छ। कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी र्नयमावलीमा 

भएका मूलभूर् व्यवस्थाहरू देहायबमोर्जम रहेका छन्। 
 

❖ कानूनी सहायता उपलब्ध र्िाउने सम्बन्धी व्यवसर्ााः  

प्रस्तनर् र्नयमावलीको र्नयम ३ माव्यवस्था भएबमोर्जम कानूनी सहायर्ा प्राप् र् गनु चाहाने नेपाली 

नगरीकले सम्बञ्न्धर् स्थानीय र्नकायको र्सर्ाररससर्हर् र्ोर्कएको ढाुँचाबमोर्जम सर्मर्र्मा 

र्नवेदन र्दननपदुछ। यसरी सर्मर्र् समक्ष पेस हुन आएको दखाुस्तको सम्बन्धमा सर्मर्र्ले 

दखाुस्तवालालाई ऐन, र्नयमावली र केन्द्रीय सर्मर्र्ले समय, समयमा र्नधाुरण गरेको नीर्र् 

र्नदेशनको अधीनमा रही कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउने वा नगराउने सम्बन्धमा र्नणुय गनेछ।  

यसरी र्नणुय गदाु दखाुस्तवालाको मनद्दाको प्रकृर्र् मनद्दा दायर गननुपने हदम्याद वा प्रर्र्उिर र्दनन 

पने म्याद, र्ारेख समेर्लाई र्बचार गरी दखाुस्त परेको र्मर्र्ले बढीमा ४५ र्दन र्भत्र र्नणुय गननुपने 

छ। सर्मर्र्बाट भएको र्नणुयको जानकारी सम्बञ्न्धर् दरखास्त वालालाई उपलब्ध गराउनन पने छ।  

 

❖ कानूनी सहायताउपलब्ध नर्िाईने सम्बन्धी व्यवसर्ााः 

र्नयमावलीको र्नयम ६ मा व्यवस्था भए बमोर्जम वार्षुक चालीस हजार रूपैयाुँभन्दा बढी आए 

हुने व्यञ्क्तलाई सर्मर्र्ले कानूनी सहायर्ा उपलब्ध नगराउने र जवरजस्ती करणी, ८ वटा अपराध 

वा अर्भयनक्तलाई कानूनी सहायर्ा उपलब्ध नगराउने उले्लख छ। 
 

4.2.4. जेट ठ नार्रिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

- प्रस्तनर् ऐनको दर्ा १० मा व्यवस्था भएबमोर्जम जेष् ठ नागररकहरूका मनद्दाहरूलाई प्राथर्मकर्ामा 

राखी कारबाही र र्कनारा गररननपने। 

- जेष् ठ नागररकहरूको मनद्दामा सनननवाइ गदाु र्नजको प्रर्र्रक्षा गने कानून व्यवसायीकोरोहबरमा मात्र 

गररनन पने।  

- आफ्नो आर्थुक अवस्था कमजोर भएको कारण देखाइ कानून व्यवसायी राख् न अदालर् समक्ष 

र्नवेदन र्दएमा अदालर्ले र्नजलाई बैर्र्नक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराउनन पने। 

4.2.5. घिेलु क्षहंसा (कसूि ि सजाय) ऐन २०६६ 

प्रस्तनर् ऐनको दर्ा १२ (ख) मा नेपाल सरकारले घरेलन र्हंसाबाट पीर्िर् व्यञ्क्तलाई र्नजको अननरोधमा 

र्जल्ला कानूनी सहायर्ा सर्मर्र् मारु्र् र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन सके्न छ भन् ने 

व्यवस्था भएको पाईन्छ।  

 

4.2.6. वैतक्षनक कानून व्यवसायीको सेवा  
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सवोच्च अदालर् र्नयमावली, २०७४ को पररचे्छद १६ को र्नयम १४२ देखी १४५ सम्म उच्च अदालर् 

र्नयमावली, २०७३ को र्नयम १५७ र र्जल्ला अदालर् र्नयमावली, २०७५ को पररचे्छद १३ को र्नयम 

१०१, १०२ र १०३  मा व्यवस्था भएबमोर्जम मनद्दामा कानून व्यवसायी राख् न नसके्न असहाय, असक्त, 

नाबालक आर्थुकरूपमा र्वपन् न वा थननामा रहेका व्यञ्क्तहरूलाई कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन 

उञ्ल्लञ्खर् र्ीनै र्हका अदालर्हरूमा वैर्र्नक कानून व्यवसायीहरू र्नयनञ्क्त भई रहेको वरु्मान 

अवस्थामा उञ्ल्लञ्खर् प्रकृर्र्का व्यञ्क्तहरू वैर्र्नक कानून व्यवसायी र्नयनञ्क्तका लार्ग अदालर् समक्ष 

र्नवेदन र्दएको अवस्थामा अदालर्हरूले मागबमोर्जम वैर्र्नक कानून व्यवसायीहरूद्वारा र्निःशनल्क 

कानूनी सेवा उपलब्ध गराउुँ दै आइरहेका छन्।  
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4.2.7. प्रो बोनो सेवा अर्ाथत् से्वष्च्छक कानूनी सहायतााः 

सवोच्च अदालर् र्नयमावली, २०७४ को पररचे्छद १६ को र्नयम १४६ उच्च अदालर् र्नयमावली २०७३ 

को र्नयम १५७(ग) साथै र्जल्ला अदालर् र्नयमावली, २०७५ को पररचे्छद १३ को र्नयम १०४ मा व्यवस्था 

भएबमोर्जम मनद्दामा कानून व्यवसायी राख् न नसके्न असहाय असक्त नाबालक आर्थुकरूपमा र्वपन् न 

वा थननामा रहेका व्यञ्क्तहरूलाई प्रो बोनो सेवा उपलब्ध गराउन अदालर्हरूले आवश्यक व्यवस्था 

र्मलाउन सके्न गरी र्नयमावलीमा व्यवस्था भएको छ। उञ्ल्लञ्खर् व्यञ्क्तहरूको मनद्दामा प्रर्र्र्नर्धत्व 

गररर्दन अदालर्ले गरेको अननरोधलाई कानून व्यवसार्यहरूले स्वीकार गरेमा अदालर्हरूले पर्न र्वना 

वकालर्नामा र्मर्सल अध्ययन गने व्यवस्था र्मलाइ र्दननपने गरी र्नयमावलीमा भएको व्यवस्थाले 

र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ाको माध्यमबाट सबै नागररकहरूलाई न्यायमा पहुुँच पनर् याई उनीहरूका 

संवैधार्नक एवम् कानूनी हक अर्धकारहरूको संरक्षण र सम्बदु्धन गराउने उदेश्य रहेको पाईन्छ। 

 

4.2.८. िाष्ट रि य कानूनी सहायता नीक्षत, २०७४ 

प्रस्तनर् नीर्र्ले संर्वधान र्था अन्य ऐन कानून र र्नयमावलीहरूमा छररएर रहेका व्यवस्थाहरूलाई 

संर्हर्ावद्ध रूपमा एकीकृर् गराएको पाईन्छ। र्वर्भन् न ऐन, कानूनहरूमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई 

पननरावलोकन र्था सनधार गने उदेश्यले पाुँच पाुँच बषुमा मूल्यांकन गरी कायाुन्वयनको सन्दभुमा प्राप् र् 

अननभवको आधारमा नीर्र्हरूमा समयाननकूल पननरावलोकन र्था सनधार गने नीर्र् बनाएको पाईन्छ। 

 

४.२.९. एकीकृत कानूनी सहायता नीक्षत,२०७६ 

अदालर्मा र्न:शनल्क कानून सहायर्ा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लार्ग वैर्र्नक कानून व्यवसायीको 

व्यवस्था गरी असमथु पक्षको लार्ग त्यस्ता कानून व्यवसायीबाट प्रर्र्र्नर्धत्व गराउने व्यवस्था र्न:शनल्क 

कानूनी सहायर्ाको एक महत्वपूणु र प्रभावकारी पक्षको रूपमा रहेको छ। यसका लार्ग हाल सवोच्च 

अदालर्मा दनईजना र उच्च अदालर् र्था र्जल्ला अदालर्मा एक/एक जना वैर्र्नक कानून व्यवसायी 

रहने व्यवस्था र्मलाइएको छ। वैर्र्नक कानून व्यवसायीको सेवालाई मनद्दाका पक्षहरूको र्रु्बाट 

इजलास समक्ष बहस पैरबी गने मात्र नभई आवश्यकर्ा अननसार कानूनी र्लखर् र्यार गनु, परामशु 

सेवा, परीक्षणका साथै असमथु पक्षको र्रु्बाट र्ारेख समेर् र्लने गरी र्न:शनल्क कानूनी सहायर्ा सेवाको 

र्वस्तार गने बारे उले्लख गररएको छ। 

 

४.२.१०. तेस्रो पञ् चबषीय योजनामा कानूनी सहायता सम्बष्न्ध प्रणालीलाई चाक्षलएका कदमहरूाः 

यस रणनीर्र् अन्तगुर् वैर्र्नक कानून व्यवसायीको पदावर्ध कम्तीमा ३ बषु बनाउने, वैर्र्नक कानून 

व्यवसायीको र्नयनञ्क्त खनला प्रर्र्स्पधाुद्वारा गने, वैर्र्नक कानून व्यवसायीको पदावर्धसम्बन्धी 

र्नदेर्शकाको व्यवस्थाअननरूप कानूनी प्रबन्ध गने, वैर्र्नक कानून व्यवसायीको सेवालाई पूणुकार्लन 

बनाउने, थनननवा मनद्दामा वैर्र्नक कानून व्यवसायी र्नयनक्त गरी सो को जानकारी थनननवाले पाउने 

व्यवस्था गने, कानून व्यवसायीमारु्र् कारागार भ्रमण गराउने, वैर्र्नक कानून व्यवसायीमारु्र् 

र्ारेखमा रहने व्यवस्था र्मलाउने, वैर्र्नक कानून व्यवसायीबाट सम्पार्दर् कायुहरूको प्रर्र्वेदन 

प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कायुहरू सम्पन् न भएको देञ्खयो। 

 

४.२.११. चौर्ो पञ् चबषीय योजनामा कानूनी सहायता प्रणालीलाई र्प प्रभावकािी बनाउन तय भएका 

योजनाहरूाः 

• वैर्र्नक कानून व्यवसायीको सेवासम्बन्धी र्नदेर्शकालाई पननरावोलकन गरी थप प्रभावकारी 

बनाउने। 

• र्न:शनल्क कानूनी सहायर्ाका बारेजानकारी सावुजर्नक संञ्चार माध्यम अदालर्बाट जारी हुने 

म्याद सूचना र्था वेबसाइटको माध्यमबाट प्रवाह गने। 
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• बढी कायुबोझ भएका अदालर्हरूमा एकभन्दा वढी वैर्र्नक कानून व्यवसायीको प्रवन्ध गनु 

मद्दर् गने। 

• वैर्र्नक कानून व्यवसायीबाट प्रदान गररने सेवाको जानकारी सर्हर् सबै अदालर्मा कायुरर् 

वैर्र्नक कानूनी व्यवसायीको नाम र सम्पकु नं. अदालर् पररसरमा सबैले देख् ने स्थानमा टाुँसे्न र 

वेबसाइटमा प्रकाशन गने। 

   ४.२.१३. नेपालको बजेर २०७८/०७९  

नेपालको बजेटमा समेर् न्यायमा पहुुँच नपनगेका एकल मर्हला, दर्लर्, अपाङ्गर्ा भएका व्यञ्क्त, 

र्हंसा पीर्िर् मर्हला, बालबार्लका, जेष् ठ नागररक, र्था असहाय नागररकका लार्ग ४७ र्जल्लामा 

संचार्लर् र्न:शनल्क कानूनी सहायर्ा कायुक्रमलाई आगामी आर्थुक बषु सबै र्जल्लामा र्बस्तार 

गररनेछ। देशभरीका सबै र्जल्लामा पीर्िर्को र्रु्बाट अर्धकृर्स्तरका कानून व्यवसायीबाट 

बहस पैरवी गररने बारे उले्लख भएको छ। 

 

  



15 
 

परिचे्छद - चाि 

वैतक्षनक कानून व्यवसायीको भूक्षमका, काम, कतथव्य ि अक्षधकाि एवं सवोच्च अदालतबार भएका कानूनी 

व्याख्याहरू 

 

४.१. वैतक्षनक कानून व्यवसायीको भूक्षमकााः 

वैर्र्नक कानून व्यवसायी (Court Appointed Lawyer) भन् नाले असाहय,अशक्त,नाबालक वा आर्थुक 

रूपमा र्वपन् न वा थनननवा मार्नसको मनद्दामा प्रर्र्र्नर्धत्व गराउने प्रयोजनका लार्ग अदालर्द्धारा र्नयनक्त 

गररएको कानून व्यवसायी बनझाउुँछ। 

 

परिभाषा र्पाः ............................... 

 

४.१.१. मुद्दाको पुपथि अक्षघ: 

• कानूनी र्लखर् र्यार गने, परामशु प्रदान गने, 

• परामशुमा पक्षले व्यक्त गरेका कन रा र्नजको अर्हर् नहुने गरी गोप्य राख् ने अथाुर् पक्षको Right to 

Confidentiality को संरक्षण गने, 

• न्यार्यक प्रर्क्रयामा पहुुँच पाउने पक्षको अर्धकारको आवश्यकर्ा अननसारका काम गरी न्यायमा 

सहज पहुुँच पनर् याउने कायुमा पक्षलाइु मद्दर् गने, 

 

 ४.१.२. मुद्दाको पुपथिको क्रममा 

• न्यार्यक काम कारवाहीलाइु र मनद्दा पनपुक्षको क्रममा अदालर्लाइु  आवश्यक पने सहयोग गरी 

मनद्दाको पनपुक्ष र्नष्पक्ष र स्वर्न्त्र रूपमा गनु पाउने पक्षको हक (Right to Fair Trial) लाइु संरक्षण 

गने, 

• मनद्दा पनपुक्षका क्रममा आवश्यक पने र्लखर् कागजार् र्यार गने, बहस पैरवी गने लगायर्का 

काममा पक्षलाइु सहयोग गने, 

• कानूनी सहायर्ा शाखाको र्जम्मा र र्जमे्मवारी सम्हाल्ने र पदमनक्त हुुँदा र्जम्माका सबै कागजार् 

अदालर् प्रशासनलाइु बनझाउने, 

• कानून व्यवसायीले पालना गननुपने आचरण पूणुरूपमा पालन गने अथाुर् Code of Conduct लाइु 

ध्यानमा राखी आचरण गने। 

• आवश्यकर्ाननसार पक्षको र्रु्बाट र्ारेखमा रहने। 

• र्नयर्मर् रूपमा कारागार भ्रमण गने र असहाय पक्षलाई कानूनी सहायर्ा प्रदान गने। 
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४.१.३. मुद्दाको पुपथिको पक्षि 

• मनद्दा पनपुक्षको क्रममा भएका आदेशमा र्चि नबनझे्न पक्षलाइु कानूनी उपाय बर्ाउने र पक्षको इच्छा 

अननसार र्लखर् र्यार र पेस गने, 

• रै्सला पर्छको अवस्थामा पननरावेदन, लागेको दण्ड जररवाना बनझाउने,  

• र्जर्ी पाएमा रै्सला कायाुन्वयन गराउन पक्षलाइु मद्दर् गने लगायर्का कायु गने। 

  ४.२. वैतक्षनक कानून व्यवसायीको काम, कतथव्य ि अक्षधकािाः 

४.२.१. सवोच्च अदालत क्षनयमावली, २०७४, उच्च अदालत क्षनयमावली, २०७३, क्षजल्ला अदालत 

क्षनयमावली, २०७५ बमोक्षजम वैतक्षनक कानून व्यवसायीको काम, कतथव्य ि अक्षधकाि 

देहायबमोक्षजम हुनेिाः- 
 

• सवोच्च अदालर्को हकमा पक्षले र्दएको र्नवेदनको आधारमा वा प्रधानन्यायाधीश, 

इजलास वा मनख्य रर्जस्ट्र ारले र्ोकेका मनद्दामा असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थुक 

रूपमा र्वपन् न वा थननामा रहेका व्यञ्क्तको र्रु्बाट आवश्यक कानूनी र्लखर् र्यार गनु 

र बहस पैरवी गने र उच्च अदालर् र र्जल्ला अदालर्को हकमा पक्षले र्दएको र्नवेदनको 

आधारमा वा अदालर्ले र्ोकेका मनद्दामा असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थुक रूपमा 

र्वपन् न वा थननामा रहेका व्यञ्क्तको र्रु्बाट आवश्यक कानूनी र्लखर् र्यार गनु र बहस 

पैरवी गने, 

• खण्ड (क) मा उञ्िञ्खर् व्र्ञ्क्तलाई मनद्दासुँग सम्बञ्न्धर् र्वषयमा परामशु र्दने, 

• खण्ड (क) मा उञ्ल्लञ्खर् व्यञ्क्तलाई मनद्दाको कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा 

जानकारी र्दने, 

• अदालर्ले र्ोकेको कारगारको भ्रमण गरी असहाय असक्षम पक्षलाई कानूनी सहायर्ा 

प्रदान गने। 

• प्रचर्लर् कानून बमोर्जम कानून व्यवसायीले पालना गननुपने आचरण वैर्र्नक कानून 

व्यवसायीले समेर् पालना गननुपनेछ। 

• वैर्र्नक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायर्ा प्रदान गननुपने र्मर्सल र्बना शनल्क अध्ययन 

गनु वा कन नै कागजको नक्कल र्लन पाउने छ। 

• वैर्र्नक कानून व्यवसायीले आरू्ले गरेको हरेक कायुको प्रगर्र् र्ववरण,कानूनी 

सहायर्ा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कर्ठनाई र सो कर्ठनाई र्नवारण गने 

उपाय समेर् खनलाई प्रते्यक मर्हना अदालर्मा प्रर्र्वेदन पेस गननुपनेछ। 
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४.२.२. वैतक्षनक कानून व्यवसायीको क्षनयुष्ि तर्ा सेवाका शतथसम्बन्धी क्षनदेक्षशका, २०७६ बमोक्षजम 

वैतक्षनक कानून व्यवसायीको काम, कतथव्य ि अक्षधकाि देहायबमोक्षजम हुनेिाः- 

(क) कानूनी सहायर्ा प्राप् र् गनु नसकेका असहाय,अशक्त,नाबार्लग वा आर्थुक रूपमा र्वपन् न वा 

थनननवा रहेको व्यञ्क्तलाई कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ भनी सवोच्च अदालर्मा 

प्रधान न्यायाधीश वा सम्बञ्न्धर् इजलास वा रर्जस्ट्र ारले, पननरावेदन अदालर्मा मनख्य न्यायाधोश 

वा सम्बञ्न्धर् इजलास वा रर्जस्ट्र ारले उच्च अदालर्मा न्यायाधीश वा से्रसे्तदारले र्ोर्कर्दएका 

मनद्दाहरूमा र्न:शनल्करूपमा आवश्यक कानूनी र्लखर् र्यार गने र्था मनद्दामा बहस पैरबी गने। 

(ख) र्जल्ला अदालर्मा र्नयनक्त वैर्र्नक कानून व्यवसायीले कम्तीमंा प्रन्ध र्दनमा १ पटक र उच्च 

अदालर् र सवोच्च अदालर्मा र्नयनक्त हुने वैर्र्नक कानून व्यवसायीले मर्हनामा १ पटक 

कारागारको भं्रमण गरी थनननवा कैदीको र्रु्बाट कन नै र्लखर् र्यार गननुपने वा प्रर्र्रक्षा गननुपने 

भएमा सोसम्बन्धी आवश्यक कायु गने। 

(ग) र्जल्ला अदालर्मा र्नयनक्त वैर्र्नक कानून व्यवसायीले आरू्ले कानूनी सहायर्ा प्रदान गरेको 

मनद्दा रै्सला भएपर्छ सो मनद्दामा पननरावेदन गननुपने अवस्थामा आफ्नो पक्षको र्रु्बाट 

पननरावेदनपत्र र्यार गरी दर्ाुका लार्ग सहयोग र समन्वय गने। 

(घ) वैर्र्नक कानून व्यवसायी र्नयनक्त भएको मनद्दामा पक्षलाई मनद्दासुँग सम्बञ्न्धर् र्वषयमा आवश्यक 

परामशु र्दने, 

(ङ) वैर्र्नक कानून व्यवसायी र्नयनक्त भएको मनद्दामा  भएको काम, कारबाही र अवश्थाका बारेमा 

पक्षलाई जानकारी गराउने, 

(च) र्मलापत्र हुनेमा असाय पक्षको र्रु्बाट र्मलापत्रको दरखास्त लेखे्न, 

(छ) उच्च अदालर् र सवोच्च अदालर्मा साधक जाुँचको सनननवाइमा सरकारी पक्षलाई र्झकाउुँदा 

थननामा रहेका प्रर्र्वादीको र्रु्बाट प्रर्र्रक्षा गने, 

(ज) दृञ्ष् टर्वर्हन, बर्हरा, सनस्त श्रवण, श्रवण दृञ्ष् टर्वहीन भएका व्यञ्क्तहरूलाई बे्रल र्लपी  साङे्कर्र्क 

भाषालगायर्का उपयनक्त माध्यमबाट परामशु र्दने व्यवस्थाका लार्ग सम्बञ्न्धर् अदालर्मा 

आवश्यक समन्वय गने। 

(झ) बालबार्लका संलग्न मनद्दामा र्लखर् र्यार गदाु वा बहस प्रर्र्रक्षा गदाु बाल न्याय अननकूलको 

संवेदनशीलर्ा र बालमैत्री वार्ावरणमा सेवा उपलब्ध गराउने, 

(ञ) मेलर्मलाप हुनसके्न मनद्दामा सम्बञ्न्धर् पक्षलाई मेलर्मलापका लार्ग प्रोत्सार्हर् गने, 

(ट) वैर्र्नक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध हुन सके्न पक्ष रहेको मनद्दामा रै्सला कायाुन्वयनको 

र्सलर्सलामा त्यस्तो पक्षको र्रु्बाट कन नै र्लञ्खर्को र्यारी वा प्रर्र्र्नर्धत्व गननुपने भएमा 

सोसम्बन्धी कायु गने, 

(ठ) आरू्ले बहस प्रर्र्रक्षा गननुपने मनद्दासुँग सम्बञ्न्धर् र्मर्सल कागजार् समयमै प्राप् र् गरी मनद्दाको 

पेसीको र्दनपूवु आवश्यक र्यार गने, 

(ि) आरू्ले बहस प्रर्र्रक्षा गननुपने मनद्दा पेसीमा र्ोर्कएको र्दन र्वशेष कारण परेको अवश्थामा बाहेक 

मनद्दाको सनननवाई स्थगन नगने, 

(ढ) कारागारको भ्रमण गदाु बेर्जल्लाको कैदीको र्रु्बाट मनद्दामा पननारावेदन गननुपने अवस्थामा कन न 

र्जल्लाको कैदी हो सो र्जल्ला अदालर्को वैर्र्नक कानून व्यवसायी मारु्र् सो कायु गराउने 

र्वषयलगायर् सम्बञ्न्धर् अदालर्बाट सम्बोधन हुननपने मनद्दासम्बन्धी र्वषयहरूको कारागार 

भ्रमणसम्बन्धी चेकर्लष् ट र्यार गरी सो र्वषयको प्रर्र्वेदनसमेर् पेस गने, 
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(२) उपदर्ा (१) मा जननसनकै कन रा लेञ्खएको भए र्ापर्न असमथु पक्षको र्रु्बाट वैर्र्नक कानून व्यवसायी र्नयनक्त 

भएको मनद्दामा पक्षले आफ्नोर्रु्बाट कानून व्यवसायी र्नयनञ्क्त गरेमा वैर्र्नक कानून व्यवसायीले त्यस्तो 

पक्षको र्रु्बाट बहस प्रर्र्रक्षा, र्लखर्को र्यारी वा परामशु र्दने कायु गननुपने छैन। 

(३) वैर्र्नक कानून व्यवसायीलाई वहस प्रर्र्रक्षा गने लेखी आएकोमा पेसीका र्दन र्मर्सलको अध्ययन गरी 

समयमै सम्बञ्न्धर् इजलासमा उपञ्स्थर् हुननपने छ। काबनबार्हरको पररञ्स्थर्र् परेमा बाहेक आर्लाई 

र्ोर्कएको मनद्दा पेसीबाट हटाउनन हुुँदैन। 

(४) उपदर्ा (३) मा जननसनकै कन रा लेञ्खएको भए र्ापर्न एक वैर्र्नक कानून व्यवसायीले एकैर्दन २ भन्दा बढो 

मनद्दामा असमथु पक्षको र्रु्बाट इजलासमा उपञ्स्थर् भई बहस प्रर्र्रक्षा गननुपने अवश्था परेको कारण सबै 

मनद्दामा प्रभावकारी प्रर्र्र्नर्धत्व हुन नसके्न अवस्था रहेमा पनराना, थननामा, वृद्ध, मर्हलाको मनद्दालाई 

प्राथर्मक्ता र्दई अन्य मनद्दाको पेसी स्थगनको र्नवेदन गनुसके्न छ। 

(५) वैर्र्नक कानून व्यवसायी आरू्ले बहस,प्रर्र्रक्षा वा परामशु र्दननपने मनद्दाको र्मर्सलसुँग सम्बञ्न्धर् 

कागजार्हरूको प्रर्र्र्लर्प प्राप् र् गनुसके्न छ। यसरी माग भएका र्मर्सल कागजार्हरू उपलब्ध गराउनन 

सम्बञ्न्धर् कमाुचारीको दार्यत्व हुने छ।        

४.३ वैतक्षनक कानून व्यवसायीले पालना र्नुथपने आचािण / ध्यान क्षदनुपने कुिाहरू :  

वैतक्षनक कानून व्यवसायीको क्षनयुष्ि तर्ा सेवाका शतथसम्बन्धी क्षनदेक्षशका, २०७६ बमोक्षजम 

देहाय बमोक्षजमका आचिण वैतक्षनक कानून व्यवसायीले पालना र्नुथपने हुन्ि:- 
 

(क) वैर्र्नक कानून व्यवसायीले पक्षको र्हर्को प्रवधुन गने वा पक्षलाई अर्धकर्म सन्तनञ्ष् ट प्रदान 

गने गरी पूणु क्षमर्ाका साथ मनद्दामा बहस प्रर्र्रक्षा गननुपने छ। 

(ख) वैर्र्नक कानून व्यवसायीले आफ्नो कामप्रर्र् पूणु इमान्दार र प्रर्र्बद्ध हुननपने छ। जानाजान वा 

लापरबाहीपूवुक पक्षलाई कन नै गलर् सूचना र्दनन हुुँदैन। 

(ग) वैर्र्नक कानून व्यवसायीले कन नै पक्षप्रर्र् कन नै र्कर्समको भेदभाव नगरी स्वच्छ, न्यायपूणु र 

र्वभेदरर्हर् रूपमा आफ्नो कायु सम्पादन गननुपने छ। 

(घ) वैर्र्नक कानून व्यवसायीले आफ्नो कायु सम्पादन गदाु गोपर्नयर्ा कायम गननुपने छ। 

पक्षहरूले र्दएको कन नै सूचना वा जानकारीको कानूनबमोर्जमको अवस्थामा बाहेक पक्षको र्हर् 

र्वपररर् हुने गरी कहीुँ करै् व्यक्त गननु हुुँदैन। 

(ङ) वैर्र्नक कानून व्यवसायीले असमथु, असहाय पक्षको र्रु्बाट र्लखर् र्यार गदाु वा बहस पैरबी 

गदाु कन नै र्ी, दस्तनर, रकम माग गनु वा स्वीकार गनु हुुँदैन। 

  

४.४. वैतक्षनक कानून व्यवसायीको दाक्षयत्व: 

• Right to legal Aid  

नेपालको संर्वधान को धारा २० र्था अन्य प्रचर्लर् कानूनले मर्हला, र्वपन् न, असहाय, असक्षम पक्षलाई 

कानूनबमोर्जम र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा पाउने हक हुनेछ भनी स्पष् ट रूपमा उले्लख भएकोले 

वैर्र्नक कानून व्यवसायीले यी लर्क्षर् वगुको प्रर्र्र्नर्धत्व गननुपदुछ। 

 

• Right to Counseling  

मनद्दाको हरेक पक्षलाई आफ्नो मनद्दाको र्वषयमा थाहा पाउने, त्यसबारे जानकारी र्लने र उर्चर् सनझाव 

पाउने अर्धकार हुन्छ। वैर्र्नक कानून व्यवासायीले अन्य कानून व्यवसायी जसै्त आफ्नो पक्षलाई 

मनद्दाको र्वषयमा जानकारी र्दई कानूनी सल्लाह र परामशु र्दननपने हुन्छ। यसरी सनझाव र्दंदा वैर्र्नक 

कानून व्यवसायीले पक्षको हक सनर्नञ्श् चर् हुने एवं पक्षको सवोिम र्हर्लाई समेर्लाई ध्यान पनर् याउनन 

पदुछ। 
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• Right  to Access to Justice 

न्यार्यक प्रर्क्रयामा अथाुर् अदालर्मा मनद्दा हुनन पनवु र दायर भएदेञ्ख मनद्दा अञ्न्तम नहुुँदाको बखर् 

सम्म पक्षको अर्धकारको सम्मान गदै न्यायमा सहज पहुुँच पनर् याउने कायुमा वैर्र्नक कानून 

व्यवसायीको गहन भूर्मका हुन्छ। 
 

• Right to Confidentiality  

वैर्र्नक कानून व्यवसायीले पक्षले मनद्दाको र्सलर्सलामा व्यक्त गरेका कन रा र्नजको अर्हर् नहुने गरी 

गोप्य राख् ने अथाुर् पक्षको गोपर्नयर्ाको अर्धकार समेर्लाई  संरक्षण गननुपने दार्यत्व हुन्छ। 
 

• Right to Presence/Hearing  

हरेक मनद्दाका पक्षलाई अदालर्मा उपञ्स्थर् भई स्वच्छ सनननवाई गराउन पाउने संवैधार्नक र कानूनी 

हक भएकोले पक्ष स्वयंले आफ्नो प्रर्र्र्नर्धत्व गनु असमथु भएमा वैर्र्नक कानून व्यवसायीले 

सहर्जकरण हुननपदुछ। 
 

• Right to Fair trial  

न्यार्यक काम कारवाहीलाइु र मनद्दाको क्रममा अदालर्लाइु आवश्यक पने सहयोग गरी मनद्दाको पनपुक्ष 

र्नष्पक्ष र स्वर्न्त्र रूपमा गनु पाउने पक्षको हक (Right to Fair Trial) लाइु संरक्षण गने, मनद्दा पनपुक्षका 

क्रममा आवश्यकपने र्लखर्कागजार् र्यार गने, बहसपैरवी गने लगायर्का काममा पक्षलाइु सहयोग 

गने भूर्मका वैर्र्नक कानून व्यवसायीको हुन्छ। 
 

  ४.५. वैतक्षनक कानून व्यवसायीबार कानूनी सहायता सम्बन्धी क्षवविणाः 

सवोच्च अदालर्को २०७६/०७७ बार्षुक प्रर्र्वेदन अननसार वैर्र्नक कानून व्यवसायीबाट कानूनी 

सहायर्ा प्रदान गररएको सम्बन्धी र्र्थ्ाङ्क 
 

क्र.सं. अदालतको 

नाम 

अक्षघल्लो बषथको 

मुद्दा संख्या 

यस बषथको 

मुद्दा 

संख्या 

सेवा प्राप् त र्ने 

जम्मा व्यष्ि 

सेवा प्रदाद र्िेको 

मुद्दा संख्या 

१ सवोच्च अदालर् 0 ९५३ १८३९ १८३९ 

२ उच्च अदालर् १९१९ ३६३८ ६१३२ ५८३८ 

३ र्जल्ला अदालर् ८७३८ १५५४९ ३३८६ ३२४४८ 

 कूल जम्मा १०६५७ २०१४० ४१८५७ ४०१२५ 

 

अर्घल्लो आ.व.मा र्ीनै र्हका अदालर्मा परेका २१४४८२ मनद्दा मधे्य २०१४० अथाुर् ९.३९% मनद्दामा 

वैर्र्नक कानून व्यवसायीको प्रर्र्र्नर्धत्व भएको देञ्खन्छ। वैर्र्नक कानून व्यवसायीको मूल संख्या ९८ 

जनालाई प्रर्र् २०६ मनद्दाको र्जमे्मवारी वहन गननुपरेको देञ्खन्छ। 

 

४.५. वैतक्षनक वकीलको सम्वन्धमा देष्िएका समस्याहरू 

सेवाग्राहीको क्षवश् वास आजथनमा ह्रास आउँदै जाने प्रमुि समस्यााः 

कानूनी सहायर्ा प्रदान गने महत्वपूणु अबयवको रूपमा वैर्र्नक कानून व्यवसायीको र्जमे्मवारीका 

सन्दभुमा व्यापक रूपमा र्वश् लेषण गरी र्वर्वध पक्ष जसै्तिः र्जमे्मवारी, दार्यत्व जस्ता कन राको उले्लख 

गररएको छ। यो कानूनी सहायर्ा आवश्यक पने मनद्दाका पक्षको कानूनी सेवा प्रदान गने महत्वपूणु 

र्जमे्मवारी रहेको यो पदमा रही करु्व्य र्नवाुह गनु अझै पर्न देहायका मनख्य समस्य रहेको पाईन्छिः- 
 

• अदालर्बाट र्मर्सल कागजार्का नक् कल र्दने र पेसीको जानकारी समयमा हुन नसकेको, 

• वैर्र्नक कानून व्यवसायीको व्यवसार्यक क्षमर्ा र्वकासको लार्ग र्ार्लमको व्यवस्था नभएको, 

• भौर्र्क स्रोर्साधन  उपलब्धर्ा प्रयाुर् रूपमा नभएको, 
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• वैर्र्नक कानून व्यवासायीले गने कायुको अननगमनको कमी भएको, 

• सेवा सनर्वधामा अपयाुप् र् भएको, 

• कानूनी सहायर्ा प्रदान गनु र अन्य र्नकाय र संस्थासंगको समन्वयमा अभाव, 

• स्थायी वैर्र्नक कानून व्यवसायीको अवधारणा राख् न नसर्कएको, 

• वैर्र्नक कानून व्यसायीको क्षमर्ा र्वकासको सोच नभएको, 

• व्यवसार्यक दक्षर्ा बृञ्द्धमा ध्यान नपनग्नन आफ्नो व्यञ्क्तगर् कायुमा अग्रमसर हुन प्रवृर्ि कायमै, 

• सेवाग्राहीको पूणु र्वश् वास आजुन गनु नसक्नन। 

 

४.६. सवोच्च अदालतबार भएका कानूनी व्याख्या: 

न्यायको पहुुँचबाट टाढा रहेका लर्क्षर् वगुहरूको उर्चर् प्रर्र्र्नर्धत्वको लार्ग सवोच्च अदालर्ले २०१५ 

सालमा नै र्न लकोटुबाट र्नणुय गरर कानूनी सहायर्ालाई प्रवधुन गदै आएको पाईन्छ। संस्थागर्रूपमा 

उपलब्ध गराउने कानूनी सहायर्ाको अर्र्ररक्त सवोच्च अदालर्ले आरू् समक्ष पनु आएका र्ववादका 

र्वषयहरूकोर्नरूपण गदै कानूनी सहायर्ालाई संस्थागर् गनु टेवा पनयाुएको पाईन्छ।  
 

- यज्ञ मूक्षतथबन्जाडे क्षब. वाग्मती क्षवषेश अदालत समेत भएको वञ्न्दप्रर्र्क्षकरणको मनद्दामा सवोच्च 

अदालर्ले कानून व्यवसायी राख् न पाउनन हुन्छ भन् ननपनेमा कानून व्यवसायी राख् न पाउुँ भनेको र्थएन 

न्याय र्मल्ने कन रा नहुने भर्न मौर्लक हककोसंरक्षणको लार्ग कानूनी प्रर्र्र्नर्धत्व हुननपने गरी व्याख्या 

गरेको पाईन्छ।17 

- िक्षवन्द्र भट्टिाई क्षव. नेपाल सिकाि भएको ररट र्नवेदनमा आफ्नो प्रर्र्रक्षा र प्रर्र्र्नर्धत्व गनु पाउने 

कन रा प्राकृर्र्क न्यायको मूलभूर् र्सद्धान्त हो। आवश्यकर्ा अननसार प्रते्यक नागररकले कानूनी 

सहायर्ा पाउनन पदुछ र समान न्याय प्रदान गनुको लार्ग न्यायकर्ाुले दनवै पक्षको कन रा राम्ररी सननेर 

मात्र कन नै पर्न र्ववादमा राम्रो न्याय प्रदान गनु सक्दछ भन् नेसमेर् व्याख्या गरी कानूनी सहायर्ालाई 

महत्त्व र्दएको पाईन्छ।18 

- क्षललामणी पौडेल क्षब. नेपाल सिकाि भएको मनद्दामा कानूनी सहायर्ाको महत्त्वलाई दशाुउदै 

सवोच्च अदालर्ले भनेको छ की असमथु व्यञ्क्त अथाुर् आर्थुक रूपमा र्वपन् न अर्र् र्वपन् न र आफ्नो 

कन रा व्यक्त गनु नसके्न ञ्स्थर्ी भएको व्यञ्क्तलाई सहायर्ा उपलब्ध गराउनन नै कानूनी सहायर्ा हो। 

मनद्दाको प्रकृर्र्को आधारमा राज्यले कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउने वा नगराउने भन् न र्मलै्दन भन् ने 

समेर्को व्याख्या गदै संर्वधान र्था कानूनी सहायर्ा ऐन र्वपरीर् भएको कानूनी सहायर्ा 

र्नयमावलीको र्ववार्दर् व्यवस्थालाई अमान्य घोर्षर् गरर असक्षम असहायलाई सबैप्रकारको 

र्ववादमा कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउनन राज्यको दार्यत्व भएको कन रालाई इंर्गर् गरेको पाईन्छ।19 

- Florin Percul क्षब. नेपाल सिकाि भएको मनद्दामा भाषा नबनझे्न र्वदेशी नागररक अर्भयनक्त भएमा 

अन्य कन राका अलवा दोभाषेको समेर् सेवा उपलब्ध गराईएको Trial मात्र Fair trial  मार्नन्छ। 

दोभासेको सेवा उपलब्धनगराएको Trial लाई Fair trial मार्नुँदैन र यस्तो Trial लाई   Due Process  

र Natural Justice र्वपरीर्को Trial मार्नन्छ भन् ने व्याख्या गरी कानूनी सहायर्ाको के्षत्रमा अझ 

व्यापकर्ा ल्याएको पाईन्छ।20 

अर्िः सवोच्च अदालर्को न्यार्यक सर्क्रयर्ाका अलवा न्यायको पहुुँचबाट टाढा रहेका व्यञ्क्तहरूलाई कानूनी 

सहायर्ा उपलब्ध गराउने सन्दभुमा नेपाल सरकार, नेपाल वार एसोर्सएसन,अदालर्हरू र गैह्र सरकारी 

 
17 ने.क.प. २०२७, र्न.न ५४७, पृ.१५७ 

18 सम्वर् २०५३ सालको ररट नं. २६३८,आदेश र्मर्र् २०५४।१२।६ 
19 २०५६ सालको ररट नं. ३५५३, आदेश र्मर्र् २०५९।१२।१३ 
20 संम्वर् २०६३ सालको ररट नं. ००४२, आदेश र्मर्र् २०६३।८।२७  
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संस्थाहरू सेलिु एि्भोकेसी र्ोरमा, मर्हला कानून र र्वकाश मंच, ल्याक, असहाय सेवा केन्द्र, कानूनी सहायर्ा 

पररयोजना आदी संघ संस्थाहरूले समेर् र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउनमामहत्त्वपूणु भूर्मका र्नवाुह 

गरेका छन्। 
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परिचे्छद - ५ 

 

समस्याहरू 

 

5.1. कानूनी सहायताको सम्बन्धमा देष्िएका केही समस्याहरूाः 

समग्रममा कानूनी सहायर्ाका सन्दभुमा नेपाल भएको समू्पणु व्यवस्था र कानूनी प्रावधानका बाबजूद 

देहायका मनख्य समस्या रहेको देञ्खन्छिः- 
 

• नेपालको संर्वधान को धारा २०(१०) मा असमथु पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोर्जम कानूनी सेवा 

प्राप् र् गने हक हुने ग्यारेन्टी गररएपर्न उक्त संवैधार्नक ममु अननसारको कानून बन् न सकेको छैन। हाल 

बहाल रहेको कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले पररवर्रु्र् संवैधार्नक प्रावधानको ममुलाई 

समेट्न असमथु छ। 

• कानूनी सहायर्ालाई नेपालको न्याय प्रणालीको अर्भन् न अंगकोरूपमा संस्थागर् गनु सर्कएको छैन। 

• International Instruments ले र्ौजदारी कसनरमा अर्भयोग लगाएकाव्यञ्क्तहरू जसले कानून 

व्यवसायी राख् न सकै्दनन् र्र्न लाई राज्यले कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउने कन रा उले्लख गरी 

र्ौजदारी कानूनी सहायर्ा (Criminal legal aid) र्रु् बढी लर्क्षर् रहेको देञ्खन्छन्। यी सबै 

प्रावधानहरू Fair trial, Right to council सुँग बढी सम्बञ्न्धर् देञ्खन्छन्। नागररक र्था राजनैर्र्क 

अर्धकारसम्बन्धी अन्तराुञ्ष् टर य अननबन्ध (ICCPR) लगायर्का अन्तराुञ्ष् टर य महासन्धीहरू समेर्ले 

देवानी कानूनी सहायर्ा (Civil legal aid ) लाई सम्बोधन गनु सकेको पाईदैन। 

• कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी ऐन, २०५४ र ऐ.र्नयमावली, २०५५ समेर्ले कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी सबै 

पक्षहरूलाई समेट्न नसकोले अधनरो, अपूरो र कर्र्पय अस्पष् टर्ाहरू समेर् रहेका छन्। कानूनी 

सहायर्ा कहाुँदेञ्ख कहासम्म र्दने, आर्थुकरूपमा र्वपन् न बाहेक कैद थननामा रहेको व्यञ्क्तका हकमा 

कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउने नगराउने, कानूनी सहायर्ालाई र्दगो बनाउन प्रते्यक कानून 

व्यवसायीको र्नजी उिरदार्यत्व हुने वा नहुने, हुने भए कसरी र्नधाुरण गने भन् ने लगायर्का 

कन राहरूकोजबार् उक्तऐन र्था र्नयममा भेर्टुँदैन। साथै कानूनी चेर्नामनलक कायुक्रम संचालन गने, 

कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी सीप अर्भवृञ्द्ध गने कायुक्रम सञ्चालन गने र्वर्भन् न र्नकायहरूबीच समन्वय 

गने, कानूनी सहायर्ाको मूल्याङ्कन र मागु र्नदेशन एवं र्नयन्त्रणको बारेमा उक्त ऐन र्नयममा उले्लख 

छैन। 

• अदालर्को आदेशबमोर्जम कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराएको कानूनी सहायर्ा र्दने व्यञ्क्तहरूको 

सूची अदालर्मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन सकेको छैन। अदालर्ले अननरोध गरेमा कन नै पक्षबाट 

प्रर्र्र्नर्धत्व गररर्दने व्यवस्था उक्त ऐनमा छैन। न र् कानून व्यवसायी पररषद् ऐन, २०५० मा नै छ। 

• सवोच्च अदालर् र्नयमावली, २०७४ समेर्का अदालर्का र्नयमावलीहरूमा कानूनी सहायर्ाको 

लागी अदालर्ले कन नै कानून व्यवसायी वा संस्थालाई अननरोध गनुसके्न र त्यसरी प्राप् र् सहयोगको 

र्ववरण अदालर्ले आफ्नो प्रर्र्वेदनमा समावेश गननुपने व्यवस्था भएपर्न व्यवहारमा यो प्रयोग भएको 

आुँकिा भेर्टुँदैन। 

• कानून व्यवसायीको सामार्जक उिरदार्यत्व र्कटान गररएको छैन। कानून व्यवसायीले र्नञ्श् चर् 

मनद्दामा र्न:शनल्क कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउननपने बाध्यात्मक व्यवस्था ऐनले गरेको छैन। 

• कानूनी सहायर्ा सर्मर्र्ले गरेको खचु कानूनी सहायर्ा प्राप् र् गने व्यञ्क्तबाट असनल उपर गने व्यवस्था 

जनसाधरणको लार्ग मनपदो छैन भने त्यसरी कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराएको सूची अदालर्ले 

औपचाररक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ननहुुँदा कायाुन्वयनमा छैन। 
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• असहाय र र्वपन् न पक्षले आरू् असहाय, र्वपन् न भएको र्सर्ाररस ल्याउनको लार्ग नै मनञ्िल पने 

गरेको पाईन्छ। र्सर्ाररस नै ल्याएपर्न कानूनी सहायर्ा सर्मर्र्को सीर्मर् श्रोर् साधनको कारणले 

सबैलाई कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन कर्ठन हुने गरेको, र्जल्ला कानूनी सहायर्ा सर्मर्र्मा 

सरकारी वर्कलको अध्यक्षर्ाले सरकारवादी हुने मनद्दामा कानूनी सहायर्ा र्लन असनर्वधा भएको भन् ने 

भनाई पर्न धेरै हदसम्म अवास्तर्वक छैन। कानूनी सहायर्ा सर्मर्र्को कामको र्वषयमा अदालर्सुँग 

सम्पकु र समन्वयको अभाव छ। अथाुर्् त्यस्तो सहायर्ामा अदालर्को पहुुँच रहेको छैन। 

• हाम्रो कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी प्रचर्लर् ऐन, र्नयममा वार्षुक चालीस हजार रूपैयाुँभन्दा बढी आय 

हुने व्यञ्क्तलाई सर्मर्र्ले कानूनी सहायर्ा उपलब्ध नगराउने, अरूलाई अनावश्यक दन:ख र्दने र 

आधारहीन मनद्दा गने प्रवृर्िलाई र्नरूत्साहर्सर् गने गरी कानूनी सहायर्ा प्रदान गने गरी कानूनी 

सहायर्ा प्रदान गने व्यवस्था भएपर्न यसको वस्तनगर् र न्यायोर्चर् आधार अझैपर्न व्यवहारमा बन् न 

सकेको छैन। 

• अकोर्र्र गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा प्रदान गररने कानूनी सहायर्ाको कन नै वस्तनगर् र पारदशी आधार 

रहेको पाईदैन। गैरसरकारी के्षत्रबाट कानूनी सहायर्ाको नाममा कर्र् खचु भएको छ भन् ने कन नै 

लेखाजोखा भएको छैन। 

• Public Interest Litigation (PIL) अन्तगुर् परेका र्ववाद मारु्र् उपचार प्रदान गनु पनयाुउने 

सहयोगलाई कानूनी सहायर्ा अन्तगुर् समावेश गने गररएको छैन। 

• सामान्य अदालर्हरू बाहेक अधुन्यर्यक र्नकायहरूमा कानूनी सहायर्ाको उपलब्धर्ा छैन। कानूनी 

सहायर्ा प्राप् र् गनु नसकेका असहाय, नाबालक वा आर्थुकरूपमा र्वपन् न वा थनननवा मार्नस मनद्दाको 

पक्ष भएबाट कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउन आवश्यक देञ्खन्छ। 
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5.2. सुधािका लार्ी केही सुझावहरूाः 

• नेपालको संर्वधानको धारा २०(१०) मा असमथु पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोर्जम र्न:शनल्क 

कानूनी सेवा पाउने हक हुने भन् ने मौर्लक हकको ग्यारेण्टी भएको सन्दभुमा कानूनी सहायर्ा सम्बन्धी 

ऐनलाई नयाुँ संवैधार्नक पररवेश अननकूल हुने गरी अपनरा अधनरा र अस्पष् टर्ालाई हटाई संशोधन गरी 

असमथु पक्षलाई कानूनी सहायर्ा प्रदान गननु राज्यको अपररहायु दार्यत्वको रूपमा स्थार्पर् गननु 

आवश्यक छ। संर्वधानमा असमथु पक्षलाई र्न:शनल्क कानूनी सेवा भन् ने उले्लख भएको र र्न:शनल्क 

कानूनी सेवाको के्षत्र व्यापक भएकोले अदालर्मा मनद्दा पररसकेपर्छ प्रदान गररने उपचारात्मक सेवाको 

के्षत्र व्यापक भएकोले अदालर्मा मनद्दा पररसकेपर्छ प्रदान गररने उपचारात्मक सेवा (Remedial legal 

aid) मात्र होइन, कानूनी सहायर्ाको परम्परागर् अवधारणामा पररवरु्न गरी यसको के्षत्रमा र्वस्तार गरी 

असमथु पक्ष र्था वगुलाई लर्क्षर् गरी र्नरोधात्मक कानूनी सहायर्ा (Preventive Legal Aid ) जसै्त : 

आधारभूर् कानूनी र्शक्षा Information, Outreach &Advocacyकायुक्रम, मनद्दा पननु अर्घ कानूनी 

सल्लाह कानूनी र्लखर्को मस्यौदा गने लगायर्मा कायुक्रम संचालान गननु जरूरी छ। अदालर्मा मनद्दा 

पननु अर्घ, अदालर्मा प्रवेश गनु र्लखर् र्यार गनु, र्ववादको मेलर्मलापमा सहयोग गनु समेर् कानूनी 

सहायर्ालाई र्वस्तार गननुपछु। साथै कानूनी सहायर्ाको स्थानीय स्तर सम्म र्वकेन्द्रीकरण गननु आवश्यक 

छ। यसका लार्ग नेपाल बार एशोर्सयशन र्था अन्य सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पररचालन गनु 

पर्न सर्कन्छ। अधु न्यार्यक र्नकायहरूमासमेर् कानूनी सहायर्ाको कायुलाई र्वस्तार गननु आवश्यक 

छ। 

• कानूनलाई समयाननकूल पररवरु्न गरेर मात्र हुुँदैन, कानूनी सहायर्ा प्रदान गने र्नकाय अदालर् र कानून 

व्यवसायको के्षत्रमा काम गनेहरूको संिारगर् पररवरु्न आवश्यक छ। सबैलाई कानूनले उिरदायी 

बनाउने र उिरदायी हुने संिारको र्वकास गनु जरूरी छ। यसको लार्ग समग्र कानूनी सहायर्ा प्रदान 

गने छार्ा संगठनको र्नमाुण गरी सवोच्च अदालर्को वहालवाला न्यायाधीशको नेरृ्त्वमा सेवा प्रवाह गने 

प्रबन्ध गनु आवश्यक छ। 

• राज्यर्हबाट नै कानूनी  सहायर्ा सम्बन्धी इकाई कायाुलय (Legal Aid Offices, LAO)  र्जल्ला गाउुँ  

र्हसम्म गठन गननु र त्यहाुँ दक्ष र्ार्लम प्राप् र् जनशञ्क्त Legal aid personnel, practitioners को व्यवस्था 

गनु आवश्यक छ। 

• कानूनी सहायर्ा प्रदान गने राज्य  संयन्त्र र गैरसरकारी के्षत्रको संयन्त्रलाई र्ववाद बल्झाउने, मनद्दा 

बढाउनेभन्दा स्थानीयस्तरमा नै र्ववाद समाधान गने, मेलर्मलाप गने गराउनेर्रु् उन्मनख गराउनन पदुछ। 

• कानूनी सहायर्ा अन्तगुर् र्न:शनल्क र्वशेषज्ञ सेवा, र्न:शनल्क वैज्ञार्नक प्रयोगशाला र्था जाुँचको व्यवस्था 

गनु सके हाम्रो जस्तो गररबी र अर्शक्षाको चपेटामा परेका असहाय र असक्षमहरूको लागी 

बास्तर्वकरूपमा कानूनी सहायर्ा प्राप् र् हुने र्वश् वास पैदा गराउन सक्छ। 

• कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउने र्नकायहरूमा समन्वय, सामान्यजस्यर्ा र एकरूपर्ाको अभाव नै 

छ। त्यसरी प्रदान गररएको कानूनी सेवा प्रभावकारी पर्न छैन। कानूनी सहायर्ा प्राप् र् गननुपने लर्क्षर् वगु 

वञ् चर्छन् अझैपर्न त्यस्तो सहायर्ा प्राप् र् गनुबाट वञ् चर् छन्। त्यसैले लर्क्षर् वगुमा प्रभावकारी 

कानूनी सहायर्ा प्रदान गरी सबैलाई समान न्याय प्राञ्प् र्को लार्ग एक वृहर्् कानूनी सहायर्ा र 

सेवा/सल्लाह सम्बन्धी ऐनको र्नमाुण हुन र त्यसै ऐनमारु्र् एउटै छार्ा मनर्नबाट समू्पणु कानूनी सेवा र 

सहायर्ा कायुक्रमहरू संचालन हुन जरूरी छ। 

• कानूनी सहायर्ाको नाममा अरूलाई दन:ख हैरानी र्दने र आधाररर्हर् मनद्दा गने प्रवृर्िलाई हर्ोत्साह 

गननुपदुछ। यसका लार्ग कानूनी सहायर्ा उपलब्ध गराउने संस्था/अर्धकारीले means test, prima facie 

case test & reasonableness test लाई आधार र्लननपदुछ। 
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• कानूनी सेवा, सहायर्ा प्रदान गनु सरकारी र्नजी गैरसरकारी के्षत्रको साझेदारी (Partnership) र्नमाुण 

हुननपदुछ। यसको पहल सरकारले गननुपदुछ। Community participation ले कानूनी सहायर्ामा अझ 

प्रभावकाररर्ा आउन सक्छ। 

• कानूनी सहायर्ा योजना बनाई त्यस अननरूप संचार्लर् हुनन पर्न आवश्यक छ। कानूनी सहायर्ाको 

समेर् र्वस्तार गननुपछु। र्पछर्िएको वगु, के्षत्र वा समनदायको र्हर्को लागी सावुजर्नक सरोकारको 

र्ववादमारु्र् त्यससम्बन्धी संघ संस्थाले उपचार प्रदानको र्नञ्म्त गने पहललाई पर्न कानूनी सहायर्ा 

अन्तगुर् समावेश गनु सर्कन्छ। 

• र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ालाई कानूनी एवं न्याय प्रणालीको एक अपररहायु र्त्वको रूपमा र्लननपने 

वार्ावरणको र्सजुना गनु counseling सेवालाई द्रनर्रूपमा लागू गराउनन पदुछ। 

• कानूनी सहायर्ा प्रदान गने के्षत्र र्ोक्ननपने। 

 

५.३. वैतक्षनक कानून व्यवसायीको सम्बन्धमा सुझावहरूाः 

• हालको वैर्र्नक कानून व्यवसायीको र्नयनञ्क्त प्रर्क्रया अपारदशी, आत्मर्नष् ठ रहेकोले र्नयनञ्क्तमा 

र्नञ्श् चर् नीर्र् र र्सद्धान्त र्नमाुण गरी त्यसको आधारमा छनौट सर्मर्र्द्वारा वस्तनपरक छनौट र्वर्ध 

अपनाउनन पदुछ। 

• असहाय र र्वपन् न वगुलाई पर्न उच्चस्तरको कानूनी सेवा र सहायर्ा प्राप् र् गने अर्धकार रहने हुनाले 

जनझारू, अध्ययन अननभवबाट खररएको, व्यवसार्यक दक्षर्ा भएको कानून व्यवसायीलाई स्वस्थ 

प्रर्र्स्पधाुको आधारमा छनौट गननुपछु। कानून व्यवसायी वैर्र्नक वर्कल भएकोमा आरू् सम्मार्नर् 

भएको महशनस गने वार्ावरण र्सजुना गननु आवश्यक छ। 

• वैर्र्नक कानून व्यवसायीको कायु सम्पादनको आधारहरू राम्रो देञ्खए पनरिारको समेर् व्यवस्था 

गनेपदुछ। र्नजलाई प्रते्यक अदालर्को श्रोर् साधन र क्षमर्ाले भ्याएसम्म front desk  मा काम-मैत्री 

कोठा र आधारभूर् सनर्वधाहरू उपलब्ध गराई पूणुकालीन समय अदालर्मा रही सेवा उपलब्ध गराउने 

व्यवस्था गननु पदुछ। 

• वैर्र्नक कानून व्यवसायीले के कस्ता कानूनी सहायर्ालाई उपलब्ध गराएको हो, सो बारेको अर्भलेख 

दनरूस्त राखी सवोच्च अदालर्ले कानूनी सहायर्ाको बारेमा आफ्नो वार्षुक प्रर्र्वेदनमा समावेश गननु 

पदुछ। 

• कम कायुबोझ भएका अदालर्मा अन्य कमुचारी सरह कायाुलय समयमा पूणुकार्लन रूपमा 

आवश्यकर्ाअननसार अन्य र्ाुँट वा शाखामा रही काम गने व्यवस्था गननुपदुछ। 

• कायुबोझ कम भएका अदालर्बाट बढी भएका अदालर्मा काजमा खटाउन सर्कने प्रबन्ध गररनन 

पदुछ। 

 

5.४. क्षनष्कषथाः 

प्रारम्भमा अदालर्मा कानूनी सल्लाह र सहयोग र्दनेमा कानूनी सहायर्ा सीर्मर् मात्र रहेको र्थयो र 

कानूनी सहायर्ाको उपलब्धकर्ाुहरू कानून व्यवसायीहरू र त्यसमा पर्न private bar members नै र्थए। 

बारमारु्र् सै्वञ्च्छक आधारमा कानूनी सेवा उपलब्ध गराइन्थ्यो। त्यसैले कानूनी सहायर्ा व्यञ्क्तको 

अर्धकारकोरूपमा भन्दा दया (charity) को रूपमाआधाररर् र्थयो। र्र आज कानूनी सहायर्ा एउटा 

महत्त्वपूणु कल्याणकारी अपररहायु शरु्भइसकेको छ। र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा  Medical Care जसै्त 

अपररहायु सावुजर्नक सेवाको रूपमा र्वकर्सर् भएको छ। अन्तराुञ्ष् टर य मानव अर्धकार सम्बन्धी 

कानूनमा र्न:शनल्क कानूनी सहायर्ालाई राज्यको कानूनी दार्यत्वको रूपमार्लन थार्लएको धेरै 

भइसकेकोछ। व्यञ्क्तगर् स्वर्न्त्रर्ा र अर्धकार उसले असहाय, असमथुर्ा आर्दको कारणले कानूनी 
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सेवा प्राप् र् नभएबाट खर्रामा पननु हुुँदैन भन् ने मान्यर्ा र्वकर्सर् भएको छ। न्यायमा पहुुँच प्रते्यक 

प्रजार्ाञ्न्त्रक समाजको नभई नहुने र्वशेषर्ा हो भने न्यायमा पहुुँचको लार्ग कानूनी सहायर्ा महत्त्वपूणु 

अवयव (component) भएकोले हामीकहाुँ पर्न कानूनी सहायर्ा असमथु पक्षको अर्धकारकै रूपमा 

स्थार्पर् भइसकेको छ। र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा र्वना असहाय, असमथु र आर्थुक रूपमा र्वपन् नर्ाको 

कारणले न्याय प्राप् र् गनु नसके्न भन् ने हो भने न्यायमा पहुुँचको कन रा कोरा कल्पनामात्र हुन्छ। त्यसैले सबैको 

र्नम्ती समान न्याय र समानर्ाको लागी र्निःशनल्क कानूनी सहायर्ा पररलर्क्षर् हुननपदुछ। र्वपन् न, अशक्त, 

असक्षम वगु र पक्षको लार्ग राज्यको संरक्षणात्मक, प्रवुद्धनात्मक भूर्मका अझै आवश्यक छ। र्सथु 

यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राज्यका र्नकायहरू अदालर् सरकारी वर्कल कानून व्यवसायी र 

वैर्र्नक कानून व्यवसायी नागररक समाजसमेर् समन्वयात्मकढंगले लाग्नन अपररहायु छ।  
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