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वैतनिक कािूि व्यवसायीको व्यवस्थापि र अन्तरसम्बन्ध 

         िारायण प्रसाद रेग्मी 
  सह- रजिष्ट्रार 

शारदा फुयाल 

इिलास अनधकृत 

कािूिी सहायताको अवधारणा 

काििुी सहायता भन्नाले असमथथ व्यजिलाई ददइिे कािूिी राय सल्लाह सम्झिपुर्थ र सो शव्दले 

त्यस्तो असमथथ व्यजिको तफथ बाट अड्डा अदालतहरुमा गररिे बहस, पैरवी, लेखापढी तथा कािूिी 

कारवाहीका सम्बन्धमा गररिे अन्य सेवा समेतलाई ििाउिेर् । कािूिी सहायतालाई कािूिी 

प्रनतनिनधत्वभन्दा बहृत अथथमा वझु्िपुर्थ । यसनभत्र कािूिी सहायता, सल्लाह र सेवा      ( Legal 

assistance, advice and service)  पर्थि ्। 

कुिै व्यजिको आनथथक अवस्था र असक्षमताका कारण मदु्दामा उजित प्रनतनिनधत्व हिु िसक्िे 

अवस्थामा नििःशलु्क रुपमा वा न्यूि शलु्कमा कािूि.व्यवसायीको सेवा उपलव्ध गराई नििलाई 

न्यायको अिभुनूत गिथ सहयोग पयुाथइन्र् ।  यस्तो अवस्थामा  राज्यले अनभभावकमा हैनसयतमा 

सेवा पयुाथउिपुर्थ भन्ने मान्यतालाई अन्तराष्ट्रष्ट्रय रुपमै स्वीकार गररएको र् । 

ICCPR 1966 को Article 14.3(d) मा कानुनी सहायताको बारेमा यसरी व्याख्या गररएको छ, 

To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his 

own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have 

legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and 

without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it. 
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प्रिाताजन्त्रक मलुकुहरुका संष्ट्रवधािमा निशलु्क कािूिी सहायतालाई मौनलकहकको रुपमा मान्यता 

प्रदाि गररएको र् ।धेरै देशका सवेच्ि अदालतले निशलु्क कािूिी सहायता असहाय/ असमथथ 

पक्षको लानग राज्यले उपलव्ध गराउिपुिे कुरालाई महत्वका साथ व्याख्या गरर नसद्दान्त स्थाष्ट्रपत 

गरेको र् । िेपालको सवोच्ि अदालतले निशलु्क कािूिी सहायतालाई असक्षम पक्षकोहक हो 

भिी निम्ि वमोजिम िजिर स्थाष्ट्रपत गरेको र् । 

▪ कािूिी सहायता पाउिे अनधकारनभत्र कुिै व्यजिले आफूले रोिेको व्यवसायीसगँ सल्लाह 

नलि तथा नििद्वारा पपुथक्ष गिथ पाउँर् भिे अनधकारको बारेमा थाहा िभएको व्यजिलाई 

नििले त्यस्तो अनधकारको उपभोग गिथ पाउँर् भन्ने कुराको िािकारी पाउिे अनधकार 

समेत पदथर्।(यज्ञमूनतथ वन्िाडे ष्ट्रव. ष्ट्रवशेष अदालत, िे.का.प.२०२७ पषृ्ठ १५७) 

▪ कािूिी सहायता प्रत्येक िागररकले पाउिपुर्थ भन्ने आधनुिक ष्ट्रवनधशास्त्रको ष्ट्रविारधारा 

स्थाष्ट्रपत भैसकेको र् र आनथथक रुपले सक्षम सरकारहरुले आफ्िो प्रनतनिनधत्व गिथ असमथथ 

पक्षका तफथ बाट सहायता गिे व्यवस्था गररएको पाइन्र्।(रष्ट्रवन्र भट्टराई ष्ट्रव मजन्त्रपररषद 

सजिवालय समेत, िे.का.प. 2055 पषृ्ठ 616) 

▪ आनथथक रुपले सम्पन्न र कािूिी प्रष्ट्रियाका िानिफकार वगथ मात्र अदालती प्रष्ट्रियामा 

सररक हिु सक्षम हिेु तथा गररब, असहाय र निमखुाहरु राज्यद्वारा स्थाष्ट्रपत न्याय 

प्रशासिको पहुिँ बाष्ट्रहर रहि ु सक्षम न्याय प्रणालीको ष्ट्रवशेषता िहुदँा न्याय प्रणालीमा 

सबैका पहुँि ददलाउि एवम ् कािूिी प्रनतरक्षा र प्रनतनिनधत्वष्ट्रवष्ट्रहि जस्थनतको अन्त्य गरी 

निष्पक्ष न्याय ददलाउि ु राज्यको कतथव्य हिेु।असमथथ पक्षलाई कािूिी सहायता उपलब्ध 

गराउिे उद्देश्यले ऐिको निमाथण िभएको। (नललामजण पौडेल ष्ट्रवरुद्ध म.प.सजिवालय समेत 

िे.का.प.2060 प.ृ354) 
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काििुी सहायताको आवश्यकता 

➢ सबैको न्यायमा पहुँि कायम गिथ, 

➢ स्वच्र् सिुवुाइ कायम गिथ, 

➢ निष्पक्ष न्याय प्रदाि गिथ, 

➢ पक्षहरु वीि समािता कायम गिथ, 

➢ कािूिको शासि कायम राख्न, 

➢ कािूिी प्रनतनिनधत्वको सनुिजितताको लानग, 

➢ अन्य हकहरुको प्रिलि र प्रभावकाररताको लानग । 

िेपालमा काििुी सहायताको ष्ट्रवकासिम 

➢ िेपालमा सवथप्रथम ष्ट्रव.स.२०१५।३।१२ को सवोच्ि अदालत पूणथ वैठकको निणथयबाट 

वष्ट्रकल राख्न िसक्िे थिुामा रहेको व्यजि, तारेखमा रहेका ६० बषथ िाघेका व्यजि वा १६ 

बषथमनुिका िावालक र निधाथ गरीबहरुको मदु्दामा सवोच्ि अदालतमा नििःशलु्क कािूिी 

सहायता उपलब्ध गराउि वैतनिक वष्ट्रकलको व्यवस्था गररएको । 

➢ २०४५ सालदेजख सबै अंिल अदालतमा र २०४६ सालदेजख सबै जिल्ला अदालतमा 

वैतनिक कािूि व्यवसायीहरुको व्यवस्था भएको,  

➢ हाल सवोच्ि अदालतमा २ ििा र अन्य अदालतमा १/१ ििा वैतनिक कािूि व्यवसायी 

रहिे  व्यवस्था गरेको 

➢ सि १९८७ देजख िेपाल बार एशोनसएसिले कािूिी सहायता पररयोििा माफथ त कािूिी 

सहायता पयुाथउदै आएको। 
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➢ कािूिी सहायता सम्बन्धी ऐि २०५४ र नियमावली २०५५ कायाथन्वयिमा आएका। 

➢ न्यायपानलकाको पञ्चवष्ट्रषथय रणिीनतक योििामा न्यायमा पहुँि अनभवृष्ट्रद्ध गिथका लानग 

काििुी सहायतालाई प्रभावकारी विाउिे उल्लेख भएको। 

➢ अदालत सम्बन्धी नियमावलीमा वैतनिक कािूि व्यवसायीको व्यवस्था समावेश गररएको। 

➢ िेपाल बार एशोनसएसि तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि असमथथ पक्षलाई कािूिी 

सहायता पयुाथउदै आएको पाइन्र् । 

संवैधानिक तथा काििुी व्यवस्था  

िेपालको संष्ट्रवधािको धारा २० को उपधारा (१०) मा असमथथ पक्षलाई कािूि बमोजिम 

निशलु्क काििुी सहायता पाउिे हक हिेुर् भिी उल्लेख भएको र् । िेपालमा कािूि 

व्यवसायीको कायथ गिथ पाउिे अनधविा वा अनभविाको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको र अदालतबाट 

स्वस्थ प्रनतस्पधाथको आधारमा असहाय, अशि, िाबालक, थिुवुाहरू पक्ष भएको मदु्दामा इिलास, 

प्रधाि न्यायाधीश, मखु्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, रजिष्ट्रार, शे्रष्तेदारले तोष्ट्रकददएको मदु्दामा काििुी 

सहायता प्रदाि गिे प्रयोििका लानग िेपाल सरकारले तोकेको पाररश्रनमक पाउिे गरी अदालतबाट 

नियिु कािूि व्यवसायी वैतनिक कािूि व्यवसायी हो । सवोच्ि अदालतमा अनधविा र 

पिुरावेदि र जिल्ला अदालतमा भए सम्म अनधविा िभए अनभविालाई वैतनिक कािूि 

व्यवसायीमा नियिु गिथ सष्ट्रकिे व्यवस्था रहेको र्।  

➢ सवोच्ि अदालत नियमावली, 2074 को नियम 143 मा वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियजुि, 

नियम 144 मा वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतथव्य, अनधकार र नियम 145 मा 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाका शतथ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र्। 
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➢ उच्ि अदालत नियमावली, 2073 को नियम 157 मा वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियजुि, 

नियम 157 क मा वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतथव्य, अनधकार र नियम 157 ख मा 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा, शतथ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको। 

➢ जिल्ला अदालत नियमावली, 2075 को नियम 101 मा वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियिु, 

नियम 102 मा वैतनिक कािूि व्यवासयीको काम, कतथव्य र अनधकार तथा नियम 103 मा 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाका शतथ सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको र्। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियिु तथा सेवाका शतथ सम्बन्धी निदेजशका, 2076 मा सूििा 

प्रकाशि गिे, र्िौटका आधार, र्िौट सनमनत, नियजुि र कायथकाल, नबदा, काम, कतथव्य, 

अनधकार, प्रनतवेदि, आिरण, श्रोत साधिको व्यवस्था अिगुमि लगायतका व्यवस्थाहरु समावेश 

गररएका र्ि।् 

 

िौथो पञ् िवषीय रणनिनतक योििा - रणनिनतक उद्देश्य २.३ मा न्यायमा पहुँिमा अनभवदृी गिे 

जशषथक अन्तगथत कािूिी सहायतालाई प्रभावकारी बिाउिे भनि उल्लेख गिे भनि व्याख्या गररएको 

र् । उि योििामा कािूिी सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बिाउि तय भएको योििाहरु 

यस प्रकार रहेका र्ि । 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायी सम्बन्धी निदेजशकालाई पिुरावोलकि गरी थप प्रभावकारी बिाउिे। 

➢ नििःशलु्क कािूिी सहायताका बारे िािकारी सावथिनिक सञ् िार माध्यम, अदालतबाट िारी हिेु 

म्याद सूििा तथा वेबसाइटको माध्यमबाट प्रवाह गिे। 
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➢ बढी कायथबोझ भएका अदालतहरुमा एकभन्दा बढी वैतनिक कािूि व्यवसायीको प्रवन्ध गिथ मद्दत 

गिे। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट प्रदाि गररिे सेवाको िािकारी सष्ट्रहत सबै अदालतमा कायथरत 

वैतनिक कािूिी व्यवसायीको िाम र सम्पकथ  िं अदालत पररसरमा सबैले देख् िे स्थािमा टाँस्िे र 

वेबसाइटमा प्रकाशि गिे। 

वैतनिक कािूि व्यवसायको कायाथलय तथा काम कावाथहीको व्यवस्थापि 

सवोच्ि अदालत, पिुरावेदि अदालत र जिल्ला अदालतमा एउटा कािूिी सहायता शाखा 

रहिे र उि शाखामा रही वैतनिक कािूि व्यवसायीले काम गिे गरी नियमावलीमा व्यवस्था 

गरेको पाइन्र् । सवोच्ि अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १४४(१), उच्ि अदालत 

नियमावली २०७३ को नियम १५७ क (१) , जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम 

१०२ (१) मा भएको व्यवस्था हेदाथ अदालतमा रहिे ष्ट्रवनभन्न शाखाहरु मध्ये कािूिी सहायता 

शाखा पनि एक  हो । शाखाको िेततृ्व कम्तीमा पनि शाखा अनधकृत स्तरको कमथिारीले गिे 

पररपाटी भएको कारण वैतनिक कािूि व्यवसायीले िेततृ्व गिे कािूिी सहायता शाखा िै नििको 

कायाथलय मान्न सष्ट्रकन्र् तर सो शाखा स्वतन्त्र र र्टै्ट िभई अदालतको प्रशासकीय प्रमखुको 

रुपमा रहिे पदानधकारी, काम कतथव्य, अनधकार तोक्िे निकटतम मानथल्लो अनधकारीको नियन्त्रण 

र निदेशिमा संिालि हिेु व्यवस्था नतिै तहका अदालत नियमावलीमा गररएको हुँदा कािूिी 

सहायता शाखा सवोच्ि अदालत, पिुरावेदि अदालतको हकमा रजिष्ट्रार र जिल्ला अदालतको 

हकमा शे्रष्तेदारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही काम गिे शाखा हो भन् िे देजखन्र् । 
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निरीक्षण सम्बन्धी निदेजशका, 2076 को ११ िं. मा वैतनिक कािूि व्यवसायीको 

शाखामा टेनलफोि, कुसी, दराि लगायतका भौनतक पूवाथधार र आवश्यक ऐि, नियम, कािूि 

पनत्रका एवं पसु्तक सष्ट्रहत सम्भव भएसम्म रु्टै्ट कायथकक्ष र मसलन्द/कागिातको व्यवस्था 

सम्बजन्धत अदालतले गिुथपिे उल्लेख र्। कायाथलय र काम कारवाहीको व्यवस्थामा देहाय 

बमोजिमका शीषथकमा उल्लेख गररएको र्:- 

नमनसल व्यवस्थापि 

➢ कािूिी सहायता उपलव्ध गराउि तोष्ट्रकएको मदु्दा तयार गिे 

➢ मदु्दाको नमनसलको प्रत्येक फाईलका पजिका बिाई नमनसल संलग्ि कागिात िढाउिे। 

➢ नमनसलको पोस्तीमा दायरी दताथ िं, वादी/प्रनतवादीको िाम, दताथ नमनत समेतका कुरा स्पष्ट 

देजखिे गरी दरुुस्त राख्न े। 

➢ मदु्दा पेशी दायरी तयार गिे र गिुथपिे कामको ष्ट्रववरण समेत उल्लेख गरी िष्ट्रवग्रिे गरी दरुुस्त 

राख्न े। 

➢ दैनिक रुपमा मदु्दामा गिुथपिे कामको स्मरणका लानग मदु्दाको दैनिक दायरी बिाई राख्न।े 

➢ िाल ुर फैसला भएका मदु्दाको फाईल अलग अलग राख्न ेर फैसला भएका मदु्दाको नमनसल, 

फैसला नमनतका आधारमा सरल तलु्याई खोजिएको बखत तरुुन्त पाईिे गरी रु्टै्ट र्रयाथक, 

दराि, अनभलेख दायरीमा ििाई राख्न।े 

➢ नमनसल कागिातको िक्कल नलँदा प्रमाणीत गराई नलिे र सम्बजन्धत नमनसल सामेल राख्न े। 

➢ पदावनध सकेको वा पद मिु हुँदा तोष्ट्रकएको कमथिारीलाई नमनसल कागिातको ष्ट्रववरण तयार 

गरी जिम्मा बझुाउिे र एक प्रनत आफूले राख्न ुपिे।  
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कायाथलयको सामाि व्यवस्थापि 

➢ कयथकक्षमा आवश्यक पिे सामाग्रीको सूिी तयार गरी माग फारम भरी माग गिे। 

➢ कायाथलयमा आवश्यक पिे सम्पूणथ कुसी, टेबलु, दराि, कापेट, पसु्तक, कम््यूटर लगायतका 

सामग्रीहरुको ष्ट्रववरण स्टोर शाखाबाट नलिे । 

➢ आफ्िो कक्षमा उपलष्ध भएका सामाग्रीको ष्ट्रववरण तयार गिथ लगाई त्यसको एक प्रनत 

आफूसँग राख्न ेर एक प्रनत स्टोर शाखालाई प्रमाणीत गरी बझुाउिे।  

➢ कायथलयको सामािको सरुक्षाको प्रबन्ध गिे । 

समय ब्यवस्थापि 

➢ व्यवसाष्ट्रयक िीविमा समय व्यवस्थापि महत्वपूणथ मानिन्र्। वैतनिक कािूि व्यवसायी 

अदालतको कािूिी सहायता शाखा प्रमखु हिेु भएकाले खोजिएको समयमा र तोष्ट्रकएको मदु्दामा 

उपजस्थत हिेु गरी नििले समय व्यवस्थापि गिुथ पर्थ। 

➢ पेशीका ददि इिलासले खोज्ि िपिे गरी इिलास समक्ष उपजस्थत हिेु गरी समय व्यवस्थापि 

गिुथ पर्थ। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायी ष्ट्रवदा पाउिे अनधकारी भएको र मानसक तीि ददि ष्ट्रवदा तोष्ट्रकएकोले 

आदालत खलु्िे ददिमा ष्ट्रवदा स्वीकृत भएको अवस्थामा वाहेक अन्य ददि अदालतमा रुि ु

हाजिर भई आफ्िो कायथभार समाल्ि ुपिे देजखन्र्।  

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीले पणुथ कानलिरुपमा अदालतमा रही सेवा प्रवाह गिुथ पदथर् । 
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वैतनिक कािूि व्यवसायीको प्रनतवेदि 

वैतनिक कािूि व्यवसायीले पेश गिुथपिे ष्ट्रववरणहरु तयार गरी मानसक प्रनतवेदि पेश 

गिुथपिेर् । उि प्रनतवेदिमा वैतनिक कािूि व्यवसायीले  प्रवाह गरेका सेवाहरु, देजखएका 

ििुौती र समस्या तथा समस्या समाधािका उपायाहरु के–के हिुसक्र्ि नबकल्प सष्ट्रहतको ष्ट्रवस्ततृ 

रुपमा गणुात्मक (qualitative) प्रनतवेदि आवनधक रुपमा पेश गिथ आवश्यक देजखएको र्। यसले 

गदाथ वास्तवमै कुिै गजम्भर समस्या र ििुौती रहे भएकोमा समाधािका उपायहरु अवलम्बि गिे 

अवसर प्राप्त हिु गई वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा थप प्रभावकारी र पररणाममखुी हिेुर् । 

सवोच्ि अदालत नियमावली २०७४ को नियम १४४(५), उच्ि अदालत नियमावली 

२०७३ को नियम १५७ क (५) , जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम १०२ (५) 

मा वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गरेको हरेक कायथको प्रगनत ष्ट्रववरण, कािूिी सहायता 

उपलव्ध गराउिे सम्बन्धमा देखा परेका कदठिाई र सो कदठिाई निवारण गिे उपाय समेत 

खलुाई प्रत्येक मष्ट्रहिा अदालतमा प्रनतवेदि पेश गिुथ पिेर् भिी व्यवस्था गररएकोर्। 

यसका साथै वैतनिक कािूि व्यवसायी सम्बन्धी निदेजशका, २०७६ ले ८ िं. मा वैतनिक 

कािूि व्यवसायीले आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रगनत ष्ट्रववरण, कािूिी सहायता उपलब्ध 

गराउिे सम्बन्धमा देखा परेका कदठिाई र सो सम्बन्धमा कुिै सझुाव भए सो समेतलाई मष्ट्रहिा 

समाप्त भएको ७ ददिनभत्र अिसूुिी-३ बमोजिमको ढाँिामा सम्बजन्धत अदालतमा प्रनतवेदि पेश 

गिुथपिे र् भिी उल्लेख भएको र्। 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको अदालतसंगको अपेक्षा 
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➢ अदालतको ििशजि सरह सम्माि र व्यवहार गिे । नििलाई आफ्िो पदीय हैनसयत 

अिसुारको जिम्मेवारी निवाथह गिथ प्ररेरत गरररहिे । 

➢ कािूि व्यवसायी मैत्री वातावरण तयार गरी काम गिे वातावरण सिृिा गररददिे। 

➢ आवश्यक पिे कायाथलय सामाि, पसु्तकहरुको उपयिु व्यवस्थापिक गररददिे । 

➢ आवश्यक स्रोत र सामग्रीहरु समयमै प्राथनमकता र औजित्यका आधारमा उपलब्ध हिेु 

व्यवस्था नमलाउिे । 

➢ अदालतको कायथ वोझलाई मध्यििर गरर सोही अिरुुप वैतनिक कािूि व्यवसायीको  व्यवस्था 

र पररिालि गिुथ पिे, 

➢ न्याय प्रशासिसंग प्रत्येक्ष र परोक्ष रुपमा सरोकार राख्न े निकायका प्रनतनिनधमलुक 

ब्यजिहरुलाई संगै राखी काििुी प्रावधाि र ष्ट्रवशेषत हदम्याद सम्बजन्ध िािकारी मूलक र्ोटो 

समयावधीका लानग तानलम वा र्लफलको व्यवस्थापि गिे ,  

➢ बहस पैरवीमा केजन्रत वैतनिक कािूि व्यवसायी द्वारा प्रदाि गरीिे सेवाको दायरा बढाई 

काििुी परामशथ, मेलनमलापका लानग रििात्मक भनुमका निवाथह लगायत फैसला कायाथन्वयिको 

िरण सम्म नबस्तार गररि ु पिे ,  

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई मदु्दाको कम िाप हिेु समय नबशेष गरी श्रावण १–१५ 

गतेनभत्रको समयावनध वा दशैं नतहार नबिको समयमा ब्यवसाष्ट्रयक दक्षता सम्बजन्ध तानलम 

ददि िरुरी र् ।  

➢ समयमै पेशीको िािकारी प्राप्त गिे र  नमनसलको िक्कलको उपलब्धता हिु ुपिे । 

➢ फाँट तथा अन्य कमथिारीलेहरुले गिे व्यवहारमा पररवतथि आवश्यकता रहेको । 
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अदालतको वैतनिक कािूि व्यवसायीसंगको अपेक्षा 

➢ आिरण र अिशुासि कायम गिथ नििको काम कारवाहीलाई नियनमत रेखदेख, निरीक्षण र 

निदेशिको दायरा नभत्र राख्न े। 

➢ समयमा उपजस्थत भई प्रनतरक्षा गिे । 

➢ पूवथ सूििा नबिा अिपुजस्थनत िहिेु । 

➢ नियनमत कारागार भ्रमण र सेवा प्रदाि गिे । 

➢ मानसक प्रगनत ष्ट्रववरण सष्ट्रहतको प्रनतवेदि ष्ट्रविा पाररश्रनमक भिुािीलाई सहि रुपमा िनलई 

सिेत, िेताविी र कारवाहीको रुपमा अनध बढाउिे । 

➢ अदालती काम कारवाही, इिलासको आदेश फैसला प्रनत अिास्था हिेु गरी काम गिथ िहिेु। 

नििलाई समयमा िै सिग गराउिे । 

➢ अदालती नमनसल कागिात फाईल र भौनतक तथा मेनसिरी सामािहरुकों उजित र संरजक्षत 

तररकाले प्रयोग, सञ्चालि र संरक्षण गिे तफथ  प्ररेरत गिे । 

➢ तोष्ट्रकएको मदु्दामा कािूिी सहायता ददि कािूिी सहायता शाखामा बसी काम गिे प्रयोििको 

लानग नििको नियजुि भएको र सो बापत नििलाई िेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको 

पाररश्रनमक प्रदाि भएको कुरामा अदालती पदानधकारी र वैतनिक कािूि व्यवसायीले 

संवेदिशील भै वैतनिक कािूि व्यवसायी र अदालत बीिको सम्बन्धलाई सदुृढ बिाउिे तफथ  

अग्रसर रहिपुिे देजखन्र् । 
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वैतनिक कािूि व्यवसायीको कायथ व्यवस्थापि र वैतनिक कािूि व्यवसायी बीिको काम 

कारवाहीमा सहकायथको सम्भाविा 

➢ कायथवोझ कम भएका अदालतमा कायथरत वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई अदालत नभत्रकै कुिै 

शाखा वा फाँट िहाँ नििको व्यजिगत, पेशागत र आनथथक दृष्ट्रष्टकोणले conflict of interest 

हुँदैि वा रहँदैि (िस्तो मेलनमलाप शाखा, अनभलेख शाखा आदद) स्थािमा जिम्मेवारी ददई 

भरपरु सेवा प्रदाि गदाथ गराउँदा एकातफथ  वैतनिक कािूि व्यवसायीमा ष्ट्रवष्ट्रवधता सष्ट्रहतको 

कायथक्षमता अनभबदृ्धी हनु्र् भिे अकोतफथ  अदालतबाट प्रवाह हिेु सेवामा पयाथप्त मात्रामा मािव 

श्रोत साधिको उपलब्धताले नर्टो र्ररतो न्याय प्रदािमा सहयोग परु्र याउँर् । 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई बहसका अलावा वा वहस पिात पनि कायथलय समयमा 

कायथलयमा रही नमनसलको ष्ट्रटपोट तयार गरर पेश गिथ लगाउिे िसले गदाथ फैसला लेखिमा 

सहिता सिृिा हिेुर् । 

➢ बहस पैरवीमा केजन्रत वैतनिक कािूि व्यवसायी द्वारा प्रदाि गरीिे सेवाको दायरा बढाई 

काििुी परामशथ, मेलनमलापका लानग रििात्मक भनुमका निवाथह लगायत फैसला कायाथन्वयिको 

िरण सम्म नबस्तार गररि ुिरुरी  र् । 

➢ निशलु्क रुपमा उपलब्ध गराउिे निवेदिहरु ििुसकैु पक्षलाई भरर सहयोग गररददएमा 

कमथिारीलाई र पक्षलाई सहिता हिेु । 

➢ दैनिक काम कारवाहीमा देजखएको समस्याहरुका सम्बन्धमा नियनमत र्लफल र अन्तष्ट्रिया 

कायथिम संिालि गिे । 
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वैतनिक कािूि व्यवसायी बीिको अन्तरसम्बन्ध र संिाल 

➢ मदु्दा मानमलाको रोहमा अदालतबाट नियिु भएका कािूि व्यवसायीबाट प्रनतनिनधत्व गरर 

प्रदाि गररिे निशलु्क रुपमा काििुी प्रनतनिनधत्व गिे ष्ट्रवनभन्न तहका अदालतमा नियिु भई 

कायथ सम्पादि गरररहेका वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु ष्ट्रवि एक आपसमा परस्पर सम्पकथ  र 

संिालको व्यवस्थापि हिु ु पिे देजखएको र् । हाल सम्म ष्ट्रवनभन्न अदालतमा गरर िम्मा  

९६ ििा वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु कायथरत रहेकोमा वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु ष्ट्रविमा 

िै जिििाि तथा पररिय हिेु गरेको देजखदैि ।सवोच्ि अदालतले सवै अदालतमा कायथरत 

वैतनिक कािूि व्यवसायको ष्ट्रववरण तयार गरी सवै अदालत माफथ त वैतनिक कािूि 

व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउिे। 

➢ कुिै अदालतबाट सेवा प्रदाि गरररहेका वैतनिक कािूि व्यवसायीले एक तहको फैसला भए 

पिात पिुरावेदि गिथ सक्िे अवस्थाका मदु्दाहरुमा उच्ि अदालत तथा सवोच्ि अदालतमा 

रहेका वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई नमनसल हस्तान्तरण गरी मदु्दाको िािकारी गराउँदा एक 

आपसमा सम्बन्ध व्यवस्थापि हिेु तथा मदु्दाको प्रकृती, भएका आदेश र फैसला सम्बन्धमा 

समेत सूसजुित हिेु अवस्था सिृिा हनु्र्। 

➢ प्रत्येक तीि मष्ट्रहिामा सम्पणुथ वैतनिक कािूि व्यवसायी वीि भि ुथवल माध्यमबाट र्लफल 

तथा अन्तरष्ट्रिया कायथिम गरर आवश्यकता, समस्या र सधुारका ष्ट्रवषयमा प्रनतवेदि पेश गिे 

प्रणालीको ष्ट्रवकास गिे ।  

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई न्याय क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े निकायको बैठक तथा 

न्याय क्षेत्र तथा समन्वय सनमनतको बैठकमा समावेश गराई सम्बजन्धत कारागार प्रशासि, 
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जिल्ला प्रशासि कायथलय, कायाथलय, प्रहरी कायथलय, मालपोत कायाथलय लगायत न्यायसंग 

सरोकार राख्न े निकायसंग भएको र्लफलमा आमन्त्रण गरी देजखएका समस्याहरुका बारेमा 

आवश्यक सल्लाह, सझुाव र गिुासो राख्न ेअवसर ददई सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीयता कायम गिे 

वातावरण नसिथिा गिथ सष्ट्रकिे । 

➢ देशभर कायथरत वैतनिक कािूि व्यवसायीको लानग साक्षात्कार कायथिमका साथै हालको 

कोनभड १९ को अवस्थालाई मध्यििर गरी भि ुथल माध्यम माफथ त सम्पकथ को व्यवस्थापि गिथ 

सष्ट्रकिे । 

  वैतनिक कािूि व्यवसायी र अदालत बीिको सम्बन्ध र ष्ट्रवद्यमाि समस्याहरु 

• वैतनिक कािूि व्यवसायी र अदालत बीिको सम्बन्ध 

कािूिी सहायता शाखा अदालत अन्तगथतको एक शाखा भएकाले त्यसको व्यवस्थापि र सम्पन्न 

गिुथपिें नमनसल कागिातको िक्कल र सूििा प्रानप्त समेत सम्पूणथ कायथमा वैतनिक कािूि व्यवसायी, 

अदालत, अदालत प्रशासि र यसका शाखा तथा कमथिारी र पदानधकारीसँग हर दृष्ट्रष्टले िोनडिे 

हुँदा आफ्िो जिम्मेवारीलाई सफलतापूवथक निवाथह गिथ नििको अदालत प्रशासिमा संलग्ि प्रत्येक 

शाखा र पदानधकारीसँगको कायथगत सम्बन्ध राम्रो हिुपुिे देजखन्र् । िसका लानग वैतनिक 

कािूि व्यवसायीले निम्िािसुारका कायथहरु गिुथ व्यवहाररक हनु्र् ।  

➢ अदालतमा नियनमत उपजस्थत भै आफ्िो जिम्माकों कािूिी सहायता शाखाको काम समाल्िे।  

➢ शाखा व्यवस्थापिमा सम्बजन्धत अनधकारीसँग नियनमत सम्पथकमा रहिे ।  

➢ कामसँग सम्बजन्धत शाखा, फाँटमा नियनमत रुपमा सम्पथकमा रहिे ।  

➢ अदालतमा कायथरत कमथिारी र पदानधकारी सहकमी र सहयात्रीको रुपमा व्यवहार गिे । 
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➢ अदालतका सहकमीहरुसँग नमत्रवत सम्बन्ध कायम राख्न े।  

➢ अिपुजस्थनतमा सञ्चार र सेवाको लानग ठेगािा, फोि िम्बर, समेतका पररियात्मक ष्ट्रववरण 

अदालतलाई उपलब्ध गराउिे ।  

➢ बोलिाल व्यवहार र कायथ क्षेत्रमा सभ्य, जशष्ट र मयाथददत भै प्रस्ततु हिेु । अदालतको स्टाफ 

नमष्ट्रटङमा सहभागी हिु उपयिु  हिेु।  

➢ तोष्ट्रकएको मदु्दामा तोष्ट्रकएको समयमा तोष्ट्रकएको काम सम्पन्न गिथ सदैव तत्पर रहिे ।  

➢ कािूिी सहायताकों लानग आदेश भएका मदु्दाको पक्षहरुसंग सम्पकथ मा रही उिीहरुसंग कािूिी 

सहायताको लानग आवश्यक सम्बाद र परामशथ गिे।  

➢ राख्न ुपिें मनसल, कागि, डायरी लगायतका सम्पूणथ नमनसल कागिात दरुुस्त राख्न ेर नतिमा 

गिुथपिे काम समयमै सम्पन्न गिथ तत्परता देखाउिे ।  

➢ प्रगनत ष्ट्रववरण, समस्या र सभुाव तोष्ट्रकएकों समयमा पेश गिे ।  

➢ आफू र अदालत प्रशासिसँग सम्बजन्धत कमथिारी र पदानधकारीलाई एउटै लक्ष्य र उद्देश्य 

पररपूनतथ गिथका लानग कायथरत रहेको भन् िे अिभुनूत हिेु र देजखिे गरी व्यवहार गिे । 

तोष्ट्रकएको मदु्दाकों काम कारवाही कारवाही नर्टो र्ररतो रुपमा सम्पन्न गिथ अदालतलाई 

सहयोग गिे।  

➢ अदालतप्रनतको ििआस्था, ििष्ट्रवश्वासमा आिँ आउिे ष्ट्रकनसमले आिरण, व्यवहार िगिे । 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई अदालतको कमथिारी सरह नियिुी गररएको हनु्र् । 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई आफ्िो काम कतथव्य तोष्ट्रकएको हुँदा कतथव्यप्रनत िागरुक भै 

काम गिे । 
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➢ कािूि व्यवसायीको आिरण, नियमावली एंव निदेजशकामा उल्लेख भएका आिरण पालिा गिुथ 

पिे । 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीले अनतररि रकम समेत नलि गरेको भन्ने वेला वखतमा ष्ट्रपनडत 

पक्षहरु गिुासो आउिे गरेको हुँदा त्यसतफथ  सिेत रहिपुिे । 

➢ निशलु्क रुपमा कािूि ब्यवसायी नियिु गरीददएको भिी पक्षसंग पैसा असलु्िे पेशेवार 

नबिौनलयाको निगरािी गरी उि कायथ रोक्ि उजित कदम िाल्िे । 

➢ निशलु्क काििुी सहायता र सेवाको प्रिार र प्रभावकारीताको बारेमा संिार माध्यम माफथ त 

सूििा सम्प्रेषण गिे । 

➢ वैनतिक कािूि व्यवसायीको समय पणुथकानलि हिेु र खोिेका बखत उपजस्थत हिेु वातावरण 

सिृिा हिु ुपिे । 

➢ वैनतिक कािूि व्यवसायीले निदेजशकाले तोकेको समयावनधमा प्रनतवेदि पेश गिुथ पिे । 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीको प्रनतवेदिमा कारागार भ्रमणको गएको भनि उल्लेख भएता पनि 

कनतपय कारागारबाट वैतनिक कािूि व्यवसायी भ्रमणमा िआएको गिुासो आएकोले कारागार 

प्रशासिसंग सहकायथ गरी वैतनिक कािूि व्यवसायीका लानग हाजिरी ष्ट्रकताबको ब्यवस्था 

नमलाई कतथव्य उन्मखु हिेु वातावरण सिृिा गिे। 

 

• ष्ट्रवद्यमाि समस्याहरु 

 

➢ पेशी, मदु्दा, नमनसल ब्यवस्थापि सम्बजन्ध समस्या  – समयमा पेशीको सूििा र नमनसलको 

िक्कल उपलब्ध हिु िसकेको भन्ने गिुासो । 
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➢ इिलास, इिलास अनधकृत र फाँटका कमिाथरीहरुको व्यवहार सम्बजन्ध समस्या । 

➢ भौनतक श्रोत साधि तथा अन्य सेवा सषु्ट्रवधासंग सम्बजन्धत समस्या । 

➢ सरोकारवाला निकाय तथा ब्यजिहरुसंग परस्पर सम्पकथ  र सिालमा आवद्धता सम्बजन्ध 

समस्या । 

➢ पणुथकानलि सेवा भएपनि कनतपय अवस्थामा समयमा उपजस्थत िहिेु गरेको । 

➢ निदेजशकाले तोकेको समय र ढाँिामा  अनिवायथ रुपमा प्रनतवेदि पेश गिुथ पिेमा कनतपय 

अवस्थामा प्रनतवेदि प्राप्त िहिेु गरेको । 

➢ बरबझुारथ समयमा िहिेु समस्या । 

➢ कायथलय र अन्य श्रोत साधि अपेजक्षत रुपमा उपलब्ध गराउि िसष्ट्रकएको । 

➢ आिरण पालिा सम्बन्धमा केही प्रश्न र गिुासाहरु रहेका । 

➢ अिगुमि प्रभावकारी हिु िसकेको । 

 

वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाको प्रभावकाररताको उपायहरु 

➢ अदालतका नियमावलीहरुमा वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई अदालतबाट तोष्ट्रकएका मदु्दाहरुमा 

पक्षको तफथ बाट आवश्यक कािूिी नलखत तयार गिे, बहस पैरवी गिे, आवश्यक कािूिी 

परामशथ ददिे, मदु्दाको कारवाहीको ष्ट्रवषयमा िािकारी ददिे भिी व्यवस्था भएतापनि वैतनिक 

कािूि व्यवसायीले बहस पैरवीमा मात्र िोड ददिे र अन्य ष्ट्रवषय र्ायामँा परेको देजखएकोले 

अदालतबाट उपयिु ष्ट्रवषयमा निगरािी राखी सधुार गिुथपिे देजखएको । 
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➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाको बारेमा सवथसाधारणलाई िािकारी िभएकोले प्रयाप्त 

िािकारी प्रदाि हिेु कायथिम तयार गरी संिालि गिे । 

➢ कनतपय वैतनिक कािूि व्यवसायीले बहस बाहेक आफूले गरेका कायथ प्रगती ष्ट्रववरण सम्बन्धी 

प्रनतवेदि पेश गदाथ यथाथथपरक ष्ट्रववरण पेश िभएकाले प्रमाजणत हिेु कागिात पेश गिथ 

लगाउिे। िस्तै:- कारागार भ्रमण पिात भ्रमण सम्पन्न भएको रेकडथ पेश गिुथ पिे। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायी नियजुि भएका कनतपय मदु्दाहरुमा पक्षको तफथ बाट वैतनिक कािूि 

व्यवसायीले शलु्क नलिे गरेको भन् िे गिुासो प्राप्त भएकाले यस्ता केही वैतनिक कािूि 

व्यवसायीले गरेको व्यवहारबाट समग्र सेवामा आिँ आउिे हुँदा सधुारको आवश्यकता रहेको 

। 

➢ अिगुमि प्रणाली प्रभावकारी बिाउिपुिे। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीको क्षमता अनभवषृ्ट्रद्ध सम्बन्धी कायथिमहरु संिालि गिुथपिे। 

➢ आिरण पालिा िगरेको अवस्थामा कारवाही प्रणाली प्रभावकारी बिाउिे। 

➢ प्रनतवेदिमा औल्याइएका समस्याहरुको उजित सम्बोधि गिुथपिे। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीबीिको अन्तरसंिाल संयन्त्र स्थापिा गरी नियनमत रुपमा र्लफल 

अन्तरष्ट्रिया कायथिम संिालि गिे। 

➢ वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा अन्य न्याष्ट्रयक निकायहरुमा समेत ष्ट्रवस्तार गिेतफथ  पहल 

गिुथपिे। 

➢ अदालत र वैतनिक कािूि व्यवसायीहरु वीि नियनमत र्लफल, अन्तरष्ट्रिया र आवश्यकता 

अिसुार सम्मेलि गिथ उपयिु हिेु । 
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अन्तमा, वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा राज्यको तफथ बाट उपलब्ध हिेु सेवा भएकाले सवै 

सेवाग्राहीको न्यायमा सहि पहुँि र प्रनतनिनधत्वका लानग ष्ट्रियाजशल रहि उपयिु वातावरण 

सिृिा गिथ अदालत प्रशासि र वैतनिक कािूि व्यवसायीको दाष्ट्रयत्व हो । 

 


