
काननुी सहायतााः परिचय 

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना हक अधिकाि प्रधत सजग ि सचेत गिाई असहाय ि पपछधिएका 
वगगको समेत न्यायमा पहुुँच पयुागइ सबैका लाधग समान न्याय (Equal justice for all) भन्ने 
मान्यतालाई व्यवहािमा उतानग काननुी सहायताको महत्व छ। 1 काननुी िाज्यको धसद्दान्त 
अनरुुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ि गिाउन आवस्यक भएकोले आधथगक ि 
सामाजजक कािणबाट आफ्नो काननुी हक पहतको संिक्षण गनग नसक्ने असमथग व्यजिको 
लाधग आवस्यक काननुी सहायता उपलब्ि गिाइन्छ।न्यायमा पहुुँच पयुागउने पवधभन्न उपाय 
मध्ये काननुी सहायता पधन एक हो। धनिपेक्ष गिीवीको िेखा मनुी  िहेको जनसंख्या िेिै 
भएको हाम्रो जस्तो मलुकुमा आधथगक रुपमा पवपन्न, अजिजक्षत ि पपछधिएका बगगको माधनसका 
काननुी अधिकािको िक्षा ि प्रधतधनधित्वको लाधग त काननुी सहायता झनै अपरिहायग हनेु 
अन्तिागपिय महासन्िीहरुदेजख िापिय काननु समेतद्धािा तोपकएको दापयत्व बमोजजम असक्षम 
पक्षहरुलाई काननुी उपचािको लागी आवश्यक सहयोग गनुगिाज्यको कतगव्य नै ठाधनन्छ । 
नेपालको संपविानको िािा २० को उपिािा १० मा असमथग पक्षलाई काननु बमोजजम 
धनाःिलु्क काननुी सहायता पाउने हकलाई मौधलक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ।   

काननुी सहायता ि नेपालको न्यायपाधलका 

न्यायमा पहचु अधभवपृद्ध हाम्रो न्यायपाधलकाको सवगकाधलन प्राथधमकताको क्षेत्र 
हो।यद्यपप अदालतले मात्र न्यायमा पहुुँचको समग्र पक्षलाई सम्बोिन गनग सम्भव नहनेु ि 
मलकुको आधथगक, सामाजजक, िैजक्षक पवकासको स्ति ि भौगोधलक अवस्था कािण न्यायको 
पहुुँचमा पने अविोिहरुको सम्बोिन िाज्यका अन्य जजम्मेवाि धनकायबाटै गरिन ु
पदगछ।अदालत प्रवेि गिेका सेवागग्राहीका हकमा भने अदालतले नै काम गनुग पने हनु्छ।  

नेपालको सन्दभगमा असमथग पक्षको हकमा वैतधनक  काननु  व्यवसायीले  बहस  
पैिबी  गरिददने  गिी काननुी सहायताको अबिािणा २०१५।३।१२ गतेको सवोच्च 
अदालतको फूलकोटगको धनणगयले िरुु भएको धथयो। 

 
1 नेपालमा काननुी सहायता प्रणाली सम्बन्िी अध्ययन (२००५) USAID, pg.14 



हालका ददनमा अदालतका धनयमावलीहरुमा गरिएको व्यवस्था अनसुाि सबै जजल्ला 
अदालत ि उच्च उदालतमा वैतधनक काननु व्यवसायीको सेवा अदालतमा उपलब्ि 
छ।सरुुवातका ददनहरुमा ६० वर्ग नाघेको ि १६ वर्ग  मधुनका असमथग पक्षलाई वैतधनक 
काननु व्यवसायी माफग तको काननुी सहायता ददने गरिएकोमा हाल वैतधनक काननु  व्यवसायी  
माफग त  काननुी  सहायता  प्रदान  गने  कायग बदृ्ध ि नाबालकमा मात्र सीधमत निही 
अिि,  आधथगक  रुपमा  पवपन्न,  असक्षम,  थनुवुा  लगायतमा  धबस्ताि भएको 
छ।न्यायपालीकाको पञ्चवपर्गय िणनीधतक योजना (२०६१/०६२–०६६/०६७) ले पधन 
गिीब ि असहाय बगगका लाधग काननुी सहायता कायगक्रमलाई संस्थागत बनाउने िणनीधतक 
योजना अजघ सािेकोमा दोश्रो ि तेस्रो  िणनीधतक योजनाले समेत काननुी सहायताको 
मान्यतालाई महत्वका साथ धनिन्तिता ददएकोहालको चौथो िणनीधतक योजना 
(२०७६/०७७-२०८१/०८२) मा मखु्यताः न्यायको सहज पहुुँचमा िहेका अविोिको 
पपहचान गिी सिुाि गने नीधत धलइएको छ । स्वेजच्छक (प्रो-बोनो) काननुी सहायता ि 
वैतधनक काननु व्यवसायीको सेवाको पवस्ताि ि सदुृपिकिणलाई पधन समावेि गनुगका साथै 
हिेक अदालतमा सेवाग्राही पिामिग कक्ष तथा सहायता कक्ष सदुृि बनाउने जस्ता 
कायगक्रमलाई प्राथधमकता ददइनकुा साथै वैतधनक काननु व्यवसायीको धनयजुि तथा सेवाका 
सतग सम्बजन्ि धनदेजिका लाग ुगरिएको छ। 

  



काननुी सहायता सम्बन्िमा भएका केही काननुी व्यवस्थाहरु 

अन्तिागपिय महासन्िीहरुमा भएका ब्यबस्था      

अन्तिागपिय महासन्िी, प्रधतज्ञापत्र आददले असहाय असक्षमलाई  काननुी सहायता उपलब्ि 
गिाउन ु िाज्यको दापयत्व  िहेको कुिालाई  संस्थापपत  गिेकाछन ् । अझ फौजदािी  
अधभयोगमा  त  अन्तिागपिय  काननुका दस्ताबेजहरुले काननुी  सहायता  प्राप्त  गनुगलाई  
ब्यजिको  मानव  अधिकािसंग  जोिेका  छन ्।  

नागरिक तथा िाजनैधतक अधिकाि सम्बन्िी अन्तिागपिय अनवुन्ि, १९६६ को िािा 
१४(घ),बालअधिकाि सम्बन्िी महासजन्ि, १९८९ को िािा ३७(४),संयिु िाि संघको 
काननु व्यवसायीहरुको भधूमका सम्बन्िी मूलभतू धसद्धान्त,१९९० थनुामा िहेका व्यजिहरुको 
सिुक्षा सम्बन्िी संयिु िाि सघंद्वािा जािी गरिएको मान्य धसद्धान्तहरु, १९८८, बन्दीहरु 
सुँग गरिने व्यवहाि सम्बन्िी संयिु िाि सघंको आिािभतू न्यूनतम धनयमहरु,१९५५ मा 
आफू पवरुद्ध लागेका मदु्दामा आफै वा काननु व्यवसायीधनयिु गिी प्रधतिाक्षा गने असमथग  
िहेका गिीव तथा असहाय पक्षहरुको पधन न्याय प्रणालीमा समान ि सहज पहुुँच हनेु 
मान्यतालाई आिाि मानेि त्यस्ता पक्षलाई धनिलु्क काननुी सहायता पाउने अधिकाि िहने 
व्यवस्था गरिएकोछ।  

 

(ख) िापिय काननुमा भएका ब्यबस्था 

१. नेपालको संपविान  

२. काननुी सहायता सम्बन्िी ऐन, २०५४  

३. काननुी  सहायता  धनयमावली,  २०५५   

४. सवोच्च अदालत धनयमावली, २०७४ 

५. उच्च अदालत धनयमावली, २०७३ ि  



६.जजल्ला अदालत धनयमावली, २०७७. 

७.वैतधनक काननु व्यवसायीको धनयजुि तथा सेवाका सतग सम्बजन्ि धनदेजिका, २०७६ 

८. जेष्ठ नागरिक सम्बन्िी ऐन, २०६३,  

९. घिेल ुपहंसा (कसूि ि सजाय)ऐन,२०६६ तथा  

१०.अपाङ्गता भएका व्यजिको अधिकाि सम्बन्िी ऐन, २०७४  

नेपालमा काननुी सहायता उपलब्ि गिाउने धनकाय ि संयन्त्रहरु 

काननुी सहायता सम्बन्िी ऐन, २०५४ मा काननुी सहायता संयन्त्रको रुपमा 
केजन्ियस्तिमा केजन्िय काननुी सहायता सधमधत ि जजल्लास्तिमा जजल्ला काननुी सहायता 
सधमधतको व्यवस्था िहेको छ।जेष्ठ नागरिक सम्बन्िी ऐन, २०६३, घिेल ु पहंसा (कसूि ि 
सजाय)ऐन,२०६६ तथा अपाङ्गता भएका व्यजिको अधिकाि सम्बन्िी ऐन, २०७४ लगायत 
ऐनहरुमा जेष्ठ नागरिक, घिेल ुपहंसा पीधित तथा अपाङ्गता भएका व्यजिलाई धनाःिलु्क काननुी 
सहायता उपलब्ि गिाउने गिी पविेर् व्यवस्थागरिएको पाइन्छ।िापिय मपहला आयोग, 
मपहला बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अन्य सिकािी धनकाय, नेपाल बाि 
एसोधसएसन ि अन्य गैिसिकािीसंस्थाको तफग बाट समेत धनाःिलु्क काननुी सहायता उपलब्ि 
गिाउुँदै आएको छ।अदालतबाट धनाःिलु्क काननुी सहायता उपलब्ि गिाउने प्रयोजनकोलाधग 
काननुी सहायता िाखा ि वैतधनक काननु व्यावसायीको व्यवस्था गिीएको। 

वैतधनक काननु व्यवसायी 

अदालतबाट धनाःिलु्क काननुी सहायता उपलब्ि गिाउने प्रयोजनकोलाधग हाल सवोच्च 
अदालतमा दइु जना ि उच्च तथा जजल्ला अदालतमा एक एकजना वैतधनक काननु व्यावसायी 
िहने व्यवस्था धमलाईएको छ। 

अदालतका धनयमावलीहरुमा गरिएको व्यवस्था वैतधनक काननु व्यवसायीको धनयजुि तथा 
सेवाका सतग सम्बजन्ि धनदेजिका अनसुाि हाल वैतधनक काननु व्यवसायीको  सेवालाई मदु्दाका 



पक्षहरुको तफग बाट इजलास समक्ष बहस पैिवी गने मात्र नभइ आवस्यकता अनसुाि कानूधन 
धलखत तयािी पिामिग सेवा साक्षी पिीक्षणका साथै असमथग पक्षको तफग बाट तािेख समेत 
धलने गिी धनाःिलु्क काननुी सहायता सेवाको क्षेत्र पवस्ताि भएकोछ। 

वैतधनक काननु व्यवसायीको काम, कतगव्य तथा अधिकाि 

वैतधनक काननु व्यवसायीको धनयजुि तथा सेवाका सतग सम्बजन्ि धनदेजिकाको दफा ७ ि 
अदालतका धनयमावलीहरुमा गरिएको व्यवस्था अनसुाि वैतधनक काननु व्यवसायीलाई मखु्यताः 
धनम्नानसुािका काम कतगव्य ि अधिकाि तोपकएको हुुँदा पक्षसंगको धनजको सम्बन्िलाई सोही 
सन्दभगमा हेनुग पने हनु्छ । 

वैतधनक काननु व्यवसायीको काम कतगव्य ि अधिकाि तथा पक्षसंगको अन्ति सम्बन्ि 
आयामहरु 

क. पिामिग ददनेाः मदु्दा संग सम्बजन्ित पवर्यमा/ मदु्दामा भएका काम कािवाही ि 
अवस्थाको पवर्यमा पिामिग ददने, यदद कुनै मदु्दामा मेलधमलाप हनु सक्ने भए मेलपपलाप बािे 
पिामिग ददने वैतधनक काननु व्यवसायीको कतगव्य हनु्छ।   

ख. धलखत मस्यौदा ि तयािी गनेाः आफुलाई तोकीएका मदु्दामा पक्षहरुका तफग बाट पेि 
गनुग पने आवस्यक काननुी धलखतहरुको तयािी वैतधनक काननु व्यवसायीले गनुगपदगछ।  
धमलापत्र हनेुमा असहाय पक्षको तफग बाट धमलापत्रको दखागस्तपधन वैतधनक काननु व्यवसायीले  
ददनपुने हनु्छ। पनुिावेदन गनुगपने भएमा पक्षको तफग बाट आवस्यकता अनसुाि पनुिावेदनपत्र 
तयाि गने, पक्षहरुको प्रधतधनधित्व ि बहस पैिपव गने तथा पक्षहरुलाई आवश्यक समन्वय ि 
सहयोगपधन वैतधनक काननु व्यवसायीको कतगव्य हनु्छ।  

  



वैतधनक काननु व्यवसायीले पिामिग ददने अवस्थाहरु 

पक्षहरुलाई अदालतमा ददइने पिामिग  

➢ वैतधनक काननु व्यवसायी धनयिु भएको मदु्दामा पक्षलाई मदु्दासंग सम्बजन्ित पवर्यमा 
आवश्यक पिामिग ददने, 

➢ वैतधनक काननु व्यवसायी धनयिु भएको मदु्दामा भएको काम कािबाही ि अवस्थाका 
बािेमा पक्षलाई जानकािी गिाउने  

➢ मेलधमलाप हनु सक्ने मदु्दामा सम्बजन्ित पक्षलाई मेलधमलापका लाधग प्रोत्सापहत गने 

कािागाि भ्रमण ि पक्षहरुको पिामिग  

सवोच्च अदालत धनयामावली, २०७४,को धनयम १४४(२)(घ)ले अदालतले तोकेको 
कािागािको भ्रमण गिी थनुवुा , असहाय असक्षम पक्षलाई काननुी सहायता प्रदान गनुगपने 
भनी उल्लेख गिेको छ।त्यसै गिी  उच्च अदालत धनयमावली, २०७३ ि जजल्ला अदालत 
धनयमावली, २०७५ को धनयम १०२(२)(घ) ले पधन सो व्यवस्था गिेको छ। वैतधनक 
काननु व्यवसायीको धनयजुि तथा सेवा ितग सम्बन्िी धनदेजिका, २०७२ को बुुँदा नं 
७(ख) ले जजल्ला अदालतमा धनयिु वैतधनक काननु व्यवसायीले कजम्तमा पन्र ददनमा १ 
पटक ि उच्च अदालत ि सवोच्च अदालतमा धनयिु हनेु वैतधनक काननुव्यवसायीले 
मपहनामा १ पटक कािागािको भ्रमण गिी थनुवुा कैदीको तफग वाट प्रधतिक्षा गनुगपने भएमा 
सो सम्बन्िी आवश्यक कायग गनुगपने भनी व्यवस्था गिेको छ।  

पक्षहरुसुँगको पिामिग, पवद्यमान अवस्था ि चनुौधतहरु 

  पक्षहरुसुँगको पिामिग 

पिामिगको अधिकाि काननुी सहायता ि उपचािसुँग प्रत्यक्ष जोधिएको हनु्छ।काननु 
व्यवसायीको पक्षसुँगको पिामिगलाई काननुी िासन कायम गने सन्दभगमा िाज्यको दापयत्व 
अन्तगगत माधनन थाधलएको छ।पक्षसुँग सम्पकग , सम्बन्ि ि संवादका आिािमा काननु 
व्यवसायीले देखाउने आचिण ि व्यवहाि, प्रदिगन गने सीप, कला, आजगन गने पवश्वास, प्रभाव 



पानग सक्ने क्षमता ि देखाउने िैयगता ि सहनजिलता, श्रवण िजि जस्ता कुिाले प्रभावकािी 
भधूमका धनवागह गछग।काननु व्यवसायीसुँग जोधिने पवर्यवस्त,ु तथ्य, प्रमाण, कागज काननु 
ब्यबसायी आफूले सजृना गने नभई सोसुँग जोधिएका पक्ष, व्यजि, समदुाय सवैले सहयोग 
गिेमा मात्र प्राप्त हनु्छ, ि मदु्दालाई सही रुपमा केलाई पक्षको तफग बाट वकालत गदाग वपि 
प्रभावकािी हनु्छ। ती प्रमाण, कागज, पवर्यवस्त ुि तथ्य पक्षको सहयोग पवना प्राप्त नहनेु ि 
पक्षले सबै कुिा काननु व्यवसायीलाई वास्तपवक रुपमा सत्य तथ्य कुिा नबताउने हुुँदा, 
त्यसको प्राधप्तका लाधग काननु व्यवसायीले धनजित व्यवसापयक कला कौिलको प्रदिगन गिी 
पक्षको पवश्वास जजत्न सक्न ुपने हनु्छ। 

ती कलाहरु मध्ये पक्षसुँगको संवाद ि पिामिग एउटा महत्वपूणग कला माधनन्छ। यसले 
पक्षको ज्ञान ि दृपिकोणमा परिवतगन ल्याई काननु व्यवसायीप्रधत पक्षको पवश्वास विाउने 
कलाको रुपमा धलने सपकन्छ ।  

चनुौधतहरु 

➢ भार्ागत धबधबिता िहने अबस्था धसजगना हुुँन सक्ने अबस्थामा सेवाग्राही पिामिग 
धलनबाट बजञ्चत हनु सक्छन,  

➢ पक्षले आफ्ना समस्या ब्यि नै गनग नसक्न ु, 

➢ पक्ष वा सेवाग्राहीले वैतधनक काननु ब्यबसायीलाई धबश्वास गनग नसक्न ु कधतपय 
अवस्थामा पक्षहरुको गनुासो कायमै िहन ु

➢ लैपङ्गक पहंसाबाट पीधित मपहला, बालबाधलका तथा सिस्त्र द्वन्दबाट पीधित ब्यिीलाई 
धनाःिलु्क काननुी सहायता उपलब्ि गिाउने ब्यबस्था गनग,  

➢ त्यस्ता मपहला, बालबाधलका तथा सिस्त्र द्वन्दबाट पीधित ब्यिीलाई सामाजजक तथा 
पारिवारिक अबिोि हनेु भएकाले सिुजक्षत स्थानबाट पिामिग सेवा उपलब्ि गिाउन,   

➢ मनोसामाजजक पिामिग उपलब्ि गिाउने सम्बन्िमा,  



➢ वैतधनक काननु व्यवसायीमा धबर्यगत पवज्ञताको अभाव  

➢ पिामिग सेवा सञ्चालनको लागी अपेजक्षत धसपको अभावहरुलाई चनुौधतको रुपमा धलन 
सपकन्छ।  

पक्षहरुको पिामिगलाई प्रभावकािी बनाउने उपायहरु2 

पक्षसुँगको पिामिगमा वैतधनक काननु व्यवसायीले धनम्नानसुाि आफ्नो कला, कौिल ि सीपको 
प्रदिगन गिी पिामिगलाई प्रभावकािी बनाउन सपकन्छ। 

➢ वैतधनक काननु व्यवसायीले ददनपुने पिामिग सम्बजन्ित पक्षलाई स्वीकृत गने वा नगने 
स्वतन्त्रता ददन ुपछग।  

➢ पिामिग ददुँदा गैि काननुी ि झठु्ठा पिामिग ददन ुहुुँदैन। 

➢ पिामिग ददुँदा सहकमी,सहयात्री, साथी ि सल्लाहकािको रुपमा आफूलाई प्रस्ततु 
गनुगपछग। 

➢ पक्षलाई आवश्यक भएको पवर्यवस्तकुो िीर्गकमा मात्र पिामिगलाई केजन्ित 
गनुगपदगछ। 

➢ ददइएको पिामिगलाई पक्षले िाम्रिी बझेुको छ, छैन ख्याल गनुग पदगछ। 

➢ पिामिगको क्रममा पक्षलाई कुनै िंका, दधुबिा, भय, िि, त्रास भए त्यसको पवकल्पमा 
िहेको काननुी ि व्यवहािीक समािानहरु समेत पक्षलाई ददनपुदगछ।  

➢ पिामिगको क्रममा पक्षको िारिरिक, मानधसक, धलङ्ग, उमेि, जातजाती, भार्ा,िमगको 
अवस्था समेतको ख्याल गिी पिामिगको धतधथ धमधत समय यपकन गनुगपछग। 

➢ सकेसम्म एकैपटक पिामिग ददन उपयिु समयको धनिागिण गनुगपदगछ ि पक्षको 
सहमधतमा मात्र समयसारिणी तय हनु ुपदगछ । 

➢ पक्षलाई िाक्टि वा अन्य कुनै सहयोगी संस्थाको जानकािी आवश्यक भए पक्षलाई 
पिामिग ददईयो ददइएन? 

 
2 http://njanepal.org.np/public/reports/21021144101-Rolhr_Report_Final_25%20April_2014.pdf ( accessed  on: 

June 18,2021) 

http://njanepal.org.np/public/reports/21021144101-Rolhr_Report_Final_25%20April_2014.pdf


➢ जिि, नम्र, मदृ ुभार्ाको प्रयोग गदै पक्षलाई सम्मान गनुगपछग। 

➢ पिामिगको िरुु ि अन्त्य सकभि समयमा नै भयो, भएन? 

सफल पिामिगका लाधग वैतधनक काननु व्यवसायीमा अपेजक्षत गणुहरु 

➢ समानभुधूत हनु ु

➢ सनु्ने क्षमता बिाउन ु 

➢ िैयग गनुग  

➢ सहनिील ि दयाल ुहनु ु

➢ सही प्रश्नहरू फे्रम गनुग 
➢ गोपनीयता कायम गनुग 
➢ सम्मान ि व्यावसापयक सम्बन्िको एक दृपिकोण अपनाउन ु 

➢ गाईिको रूपमा सेवा गनुग  

➢ दधलत ि नम्रहरू पविेर् गिी अनसूुजचत जाधत / जनजाधत, मपहला ि बच्चाहरू 
प्रधत बिी संवेदनिील हनु, Integrity अखण्िता कायम गनग ि उच्च मानक सेट 
गनग  

काननुी धलखतको मस्यौदा ि तयािी 

मदु्दाको दताग देजख फैसलाको कायागन्वयनको क्रममा अदालतमा पेि हनेु ि अदालतबाट मदु्दा 
ि कािवाही ि पकनािाको धसलधसलामा तयाि गरिने पवधभन्न धलखतहरु अदालती धलखत 
हनु।्अदालतमा पेि हनेु धलखतका मस्यौदामा पफिादपत्र, प्रधतउत्तिपत्र , पनुिाबेदनपत्र ,रिट 
धनबेदनहरु,दोहोियाइ पाउुँ धनबेदन , पनुिाबलोकन धनबेदन , फैसला कायागन्वयन संग 
सम्बजन्ित धनबेदनहरु ि अन्य धनबेदनहरु पदगछन भने अन्य धनकायमा पेि हनेु धलखतका 
मस्यौदामा जाहेिी दखागस्त लगायतका धबर्यहरु समेपटन्छन।वैतधनक काननु व्यवसायीले 
मखु्यताः धनम्न अवस्थामा पक्षको तफग बाट धनाःिलु्क रूपमा आवश्यक काननुी धलखतको 
मस्यौदा ि तयािी गनुग पने हनु्छाः- 



➢ काननुी सहायता उपलब्ि गिाउन तोकीददएका मदु्दाहरूमा  

➢ कािागािको भ्रमण गिी थनुवुा वा कैदीको तफग बाट कुनै धलखत तयाि 
गनुग पने भएमा  

➢ धमलापत्र हनेुमा असहाय पक्षको तफग बाट धमलापत्रको दखागस्त लेख्न े 

➢ आफूले काननुी सहायता प्रदान  गिेको मदु्दा फैसला भए पधछ सो 
मदु्दामा पनुिावेदन गनुग पने भएमा  

➢ वैतधनक काननुन व्यवसायीको सेवा उपलब्ि हनु सक्ने पक्ष िहेको 
मदु्दामा फैसला कायागन्वयनको धसलधसलामा त्यस्तो पक्षको तफग बाट कुनै 
धलखतको तयािी वा प्रधतधनधित्व गनुग पने भएमा  

 

धलखत मस्यौदा ि तयािी सम्बजन्ि पवद्यमान अवस्था 

पव सं २०२० सालको मलुकुी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महल ि सिकािी मदु्दा सम्बन्िी 
धनयमावली, २०१८ व्यवस्था अनसुाि धलखतहरुको िाुँचा प्रमाणीकिण प्रपक्रया, अदालती 
धलखतहरुको नमनुा ि िाुँचाको व्यवस्था गिेको त्यसै गिी काननुी धलखत उल्लेख हनुपुने 
कुिाका सम्बन्िमा सवोच्च अदालत धनयामावली २०७४, उच्च अदालत धनयमावली, २०७३ 
ि जजल्ला अदालत धनयमावली, २०७५  समेतले प्रि पािेको । त्यसैगिी धलखतहरुको 
आवश्यकता, अवस्था ि काननुी िाुँचा समेतको धलखतका नमनुाहरु सम्बजन्ित ऐन, 

धनयमावलीको मातहतमा अनसूुचीहरुमा उल्लेख गिेको । यसका अधतरिि सेवाग्रापहहरुको 
सपुविाका लागी जजल्ला उच्च ि सवोच्च अदालतमा पेिहनेु सामान्य प्रकृधतका धनवेदन हरुका 
िाुँचा अदालतका वेभसाइटमा समेत िाजखएको छाः-3 

➢ जजल्ला अदालतसंग सम्बजन्ित पवधभन्न धनवेदन-----७२ 

➢ उच्च अदालतसंग सम्बजन्ित पवधभन्न धनवेदन-------५२ 

➢ सवोच्च अदालतसंग सम्बजन्ित पवधभन्न धनवेदन----४७ 

 
3 https://www.supremecourt.gov.np/web/yearlyrep. (accessed on June 18, 20021) 
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चनुौधतहरु 

➢ अदालती धलखतहरु धनजित िाुँचामा काननुी िीत, प्रकृया पिुयाई पेि गनुगपने 
हुुँदा धलखतको मस्यौदा गनुग वास्तवमा चनुौधतपूणग कायग हो। 

➢ धलखतको मस्यौदा गने कायग कायगधबधिगत धबर्य हो तथापी यसले सािवान 
काननुलाई नजि अन्दाज गनग सक्दैन । 

➢ सािवान काननुले ददएको अधिकाि धभत्र िहेि मात्र धलखत मस्यौदा गनुग पदगछ। 

➢ सम्बजन्ित पक्षको जनु सिोकािको धबर्य छ त्यसमा िहेि मात्र अथागत पक्षको 
हक अधिकाि छ छैन हेनुग पने हनु्छ । 

➢ धलखत तयाि गनुग अगािी हदम्याद , हकदैया ि अधिकािक्षेत्रलाई धबचाि 
गरिएन भने त्यसको परिणाम नकािात्मक हनु जान्छ । 

➢ धलखत तयािीमा धसलधसलाबद्धता , नम्रता , धमठासपन ,अरुको अधिकािप्रधत 
सजगता , काननुको प्रयोगमा परिपक्वता जस्ता गणुहरु हनुपुदगछ ।  

➢ सामान्य त्रपुट हुुँदा पधन काननु सङ्गत पद्दधत अपनाउन ुपने भएकाले अदालती 
धलखतको मस्यौदा तयाि गनुग चनुौधतपूणग कायग भएको हो। 

वैतधनक काननु व्यवसायीबाट धलखतको तयािी कायगलाई प्रभावकािी बनाउने उपायहरु 

काननुी धलखत लेख्दा वा तयाि गदाग गरिएको गजल्तले यसको प्रमाजणकता, वैिता ि 
कायागन्वयन्यता नै धनश्प्रभावी हनु सक्छ। त्यसकािण अदालती मस्यौदा लेखनको कायग गदाग 
पवधभन्न पक्षमा ध्यान ददन ुपदगछ।ती हनु ्   

िाुँचागत पक्ष 

अदालती धलखत लेख्दा काननुमा कुनै धनजित िाुँचा भए सोही िाुँचा बमोजजम ि िाुँचा 
नभएकोमा व्यवहािमा अवलम्वन गरिएको िाुँचा बमोजजम तयाि गनुग पदगछ।धलखत तयाि 
गदाग धलखतको प्रकृधत अनसुाि पक्षहरुको नाम, ठेगाना, तीनपसु्ते, नागरिकता प्रमाण पत्र नं ि 
धलखत गनुगको उद्देश्य प्रि रुपमा खुलाईन ु पदगछ। सादा नेपाली कागजमा लेख्न ु



पदगछ।कागजको प्रत्येक पषृ्ठको िीि पछुािमा एक इन्च, बाुँयातफग  १.५ इन्च ि दाुँया तफग  
आिा इन्च तथा पपहलो पषृ्ठको हकमा िीितफग  तीन इन्च ठाुँउ छोिेको हनुपुदगछ। 

भार्ागत पक्ष 

➢ छोटा, िदु्ध ि सिल वाक्यहरु प्रयोग गनुग पदगछ। 

➢ लजक्षत वगगले बझु्ने गरि धलखत लेख्नपुदगछ। 

➢ भापर्क िदु्धता हनेु गिी व्याकिणका धनयमहरुको पालना गनुग पदगछ। 

➢ ि, वा, तथा एवं आदद संयोजकको आवश्यकता अनसुाि मात्र प्रयोग गनुग पदगछ।  

➢ लैपङ्गक तटस्थता हनेु गिी लेख्न ुपदगछ। 

➢ समय सापेजक्षत िब्द तथा उजचत िब्दको चयन गनुग पदगछ।जस्तैाः स्वास्नीको 
सट्टा श्रीमती वा पत्नी लेख्न ुपदगछ।  

➢ िकम उल्लेख गदाग अङ्क ि अक्षि दवैुमा उल्लेख गनुग पदगछ। 

काननुी पक्ष 

➢ काननुले ददएको ितग, सीमा बन्देजमा िही धलखत तयाि गनुग पदगछ।  

➢ काननु बमोजजम लाग्ने दस्तिु,िलु्क बझुाउन ुपदगछ।  

➢ हकदैया, हदम्याद, म्याद, क्षेत्राधिकािका सम्बन्िमा ध्यान ददनपुदगछ। 

➢ प्रमाजणकिण वा दताग गनुग पने धलखतलाई सम्बजन्ित धनकाय, कायागलय, 

अदालतमा लगी दताग वा प्रमाजणकिण गनुग पदगछ।  

➢ काननुी आिाि ि नजजिको उल्लेख गनुग पदगछ।  

पवपवि 

धलखत तयाि गदाग जनु पवर्यको धलखत तयाि गरिने हो सो पवर्य स्पि रुपमा खुलाई 
त्यसमा कुनै अिदु्ध ि केिमेट नहनेु गिी छापी, टाईप गिी वा हातले लेखी तयाि गनुग पने ि 
त्यस्तो धलखतसुँग सम्बन्िीत कािणीले सपहछाप गनुग पदगछ। 

➢ दस्तखत गने व्यजिले दस्तखत गदाग नउड्ने पक्का मधसले गनुग पदगछ।  



➢ काननु बमोजजम साक्षी िाजख तयाि गनुग पने धलखतमा किाि गनग योग्य 
कजम्तमा दईु जना व्यजि साक्षी िाखी धनजहरुको िोहविमा धलखत बमोजजमको 
काम भएको व्यहोिा उल्लेख गनुग पदगछ। 

➢ ल्याप्चे सपहछाप गदाग वा गिाउुँदा नउड्ने पक्का िुँग भएको छाप वा अन्य 
सािनबाट औलँाको िङ्ख चक्रको िेखा िङ्गाई त्यसको छाप धलखतमा गनग वा 
गिाउन ुपदगछ। 

➢ धलखत तयाि गदाग कािणवि अिदु्ध भएमा वा व्यहोिा फिक पिी सच्चाउन ु
पिेमा जनु वाक्य, िव्द, अङ्क वा अक्षि सच्चाउन ुपने हो सोही वाक्य, िव्द अङ्क 
वा अक्षि फिक पिेको देजखने गिी केिी वा सङ्केत गिी जे जस्तो वाक्य, िव्द 
अङ्क वा अक्षि िहनपुने हो त्यसिी कोरिएको ठाउुँ भन्दा  लगतै्त माधथ वा तल 
लेखी सच्चाउन ु पनेछ ि त्यसिी कोरिएको वा सच्चाएको प्रत्येक ठाउुँमा 
सम्बन्िीत कािणीले सपहछाप गनुग पदगछ।  

➢ अदालती धलखतसुँग सम्बजन्ित आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न गनुगपदगछ ि 
ती कागजातको धलखतमा उल्लेख गनुग पदगछ।   

पक्षहरुको प्रधतधनधित्व ि बहस पैिपव 

बहस भन्नाले मदु्दाको पेिी तारिखमा पक्षको तफग बाट अदालतमा उपजस्थत भई छलफल गने 
कुिा बहस हो जस अन्तगगत जजिह गनुग लगायतका कायगहरु पदगछन।् 4भनै पैिवी भन्नाले 
बहसगने ि म्याद तािीखमा उपजस्थत हनेु बाहेक मदु्दामा पक्षको तफग बाट अड्डा अदालत वा 
मदु्दा हने अधिकािीको कायागलयमा गरिने अन्य कायगलाई पैिवी भधनन्छ। 5 पैिबी गने 
अधिकाि सम्बन्िमा काननु व्यवसायी परिर्द् ऐन २०५० को दफा २२(२) ले गिेको छ, 

जसमा  पैिवी गने अधिकाि भन्नाले उपजस्थत हनेु ि बहस गने अधिकाि बाहेक मदु्दाका 
पक्षकातफग बाट अदालत वा मदु्दा हेने अधिकािीको कायागलयमा गनुगपने अन्य सवै कायग गने 
अधिकािलाई जनाउुँछ।  

 
4See. Advocate instruction , Sanad Devkota,& Manish Kumar Shreatha:2019,pg.395 
5 Ibid  



पक्षहरुको प्रधतधनधित्व ि बहस पैिपवका अवस्था 

➢ काननुी सहायता उपलब्ि गिाउन तोकीददएका मदु्दाहरूमा धनाःिलु्क रूपमा 
आवश्यक काननुी धलखत तयाि गने तथा मदु्दामा बहस पैिवी गने 

➢ फैसला कायागन्वयनको धसलधसलामा प्रधतधनधित्व गने 

➢ सािक जाुँचको सनुवुाइमा सिकािी पक्षलाई जझकाउुँदा थनुामा िहेको प्रधतवादीको 
तफग बाट प्रधतिक्षा गने 

पक्षकोतफग वाट प्रभावकािी प्रधतधनधित्वका लाधग वैतधनक काननु व्यवसायीले ध्यान ददनपुने 
कुिाहरु :- 

१.बहस पैिवी गदाग केही पवर्यवस्तकुो पूवागवश्यक ज्ञान वा जानकािी (Requisite 

Knowledge)अवस्यक माधनन्छ । ती धनम्नानसुाि हनु सक्छन।् 

➢ काननुका धसद्दान्तहरुको ज्ञान 

➢ प्रमाण ि कायगपवधि सम्बन्िी कानूनाः 
➢ सम्बजन्ित काननु तथा नजजि सम्बन्िमा वैतधनक काननु ब्यबसायी पूणग जानकाि िहन ु

पदगछ ।  

➢ व्यवसापयक आचािाःकाननु व्यवसायी सम्बन्िी व्यवसापयक आवाि संपहता ि 
इजलासको मयागदा मापनहरु प्रधत सम्मान गरिनपुछग। 

➢ इजलािबाट प्राप्त जजज्ञासा ि अको पक्षबाट गरिएका हिेक प्रश्नको tactful जवाफ 
ददनपुदगछ । 

➢ तकग  खूवीाः कसिी तकग  गने भन्ने पवर्यको पधन ज्ञान हनु ुजरुिी छ ि कुनै सानो पवर्य 
वा कुिाको बािे पधन सामान्य जानकािी पधन उपयोगी हनु सक्छ।  

➢ एउटै पवर्यलाई पवपवि िंगले पवश्लरे्ण गनग सक्ने खवुी काननु व्यवसायीमा आवश्यक 
माधनन्छ।  

➢ सावगजधनक ि सामाजजक व्यवहािहरु बािे जानकािी   



२. बहस/ प्रधतिक्षाको पवुग तयािी  

वैतधनक काननु व्यवसायीले बहसकै दौिानमा बहसको पूवगतयािी स्वरुप धनम्न कुिामा 
ध्यान ददनपुने हनु्छ। 

➢ धमधसल  आफैले हेने, पढ्ने, पटपोट गने जसबाट मदु्दा वा पववादको जचत्रण 
झल्कन सकोस ि स्मिण गनग सकोस।् 

➢ पवपक्षीले उठाउने बुुँदा बहसको खण्िनको पूवागनमुान गने ि प्रधतवादको तयािी 
गिी िाख्न।े 

➢ वैतधनक काननु व्यवसायीको आफ्नै पधन िेकिग प्रणाली ि धमधसल व्यवस्थापन 
तथा श्रोत सामाग्रीको उजचत भण्िािण ि व्यवस्थापन जरुिी हनु्छ।  

➢ धमधसल अध्ययन ि बहस तयािीका क्रममा प्रस्ततु गनुगपने, हेनुगपने सम्बद्ध 
काननु, काननुी धसद्दान्त ि नजीिको संकलन ि साथै िाख्न ुपने पवर्यले वैतधनक 
काननु व्यवसायीको प्रस्तधुतको अब्बलतालाई बिाउन सक्छ।  

३. बहस/प्रधतिक्षाको लाधग इजलासमा उपजस्थधताः   

➢ समयधनष्ठ हनेु 

➢ औपचारिक ि आधिकारिक पोिाकमा उपजस्थत हनेु 

➢ तथ्य ि काननुको पवर्यलाई संजक्षप्त, सपटक ि स्पि िंगले िाख्न सक्नपुछग। 

➢ इजलास समक्ष प्रस्तधुतको िैली ि व्यजिगत व्यजित्वले सकािात्मक प्रभाव छाड्न 
सक्न ुपछग। 

➢ पवर्यलाई औजचत्यपूणग ि दठक तरिकाले िाख्न धमल्ने हदसम्म आफूलाई फाईदा पगु्ने 
िंगले प्रस्ततु गनग सक्नपुछग।  

➢ अधिक स्वि िैलीमा प्रस्तधुत नगनुग वेि हनु्छ। 



➢ प्रधतिक्षीलाई सकेसम्म इपङ्कत नगने ि गनै पिेमा पधन आदि, सम्मान ि आजत्मयतापूणग 
लवज प्रयोग गनुगपछग। 

➢ इजलासको मयागदा सिै पालन गने  

➢ बहसमा उपजस्थत हनेु वैतधनक काननु व्यवसायीले न्यायािीिलाई पवश्वस्त तलु्याउने 
प्रयोजनका लाधग देहाय बमोजजम बहस प्रस्ततु गने सीप पवकास गनुग पछग।  

➢ सम्पूणग रुपमा आफ्नो पक्षको पहतमा केजन्ित िहने ि जरुिी तथ्य मात्र उजागि गने, 

➢ आफ्नो प्रस्तधुत पवश्वासनीय िहेको बझुाउनका लाधग आफ्नो तकग लाई आिाि कािणमा 
बेपष्ठत तलु्याउने, 

➢ पवपक्षीको खण्िन बुुँदाहरुलाई सहजै ग्रहण गने ि तत्काल उपयिु ि तकग संगत 
जवाफद्वािा खण्िन गनग सक्नपुछग।  

➢ प्रस्ततु बहस सकेसम्म धछटो, छरितो ि धमठासपूणग हनुपुछग।  

४. बहस प्रस्तधुतको अन्त्य गने  पवर्य 

➢ आफ्नो प्रस्तधुतलाई टुङ्गग्याउने चिण मदु्दा सनुवुाईको अत्यन्त महत्वपूणग पाटो हो। 

➢ धनचोिको भार्ा चयन ि पवर्य संवोिनको पवजििताले इजलासलाई काननु व्यवसायीले 
दोहोयागइ िहेको भन्ने भ्रम नपने गिी गनुगपछग। 

➢ वैतधनक काननु व्यवसायीहरुका पक्षहरु प्रधत पेिेवि कतगव्य ि अदालत ि समाज प्रधत 
ठूलो जजम्मेदािी छ। काननुको िासनलाई समथगन गने ि सावगजधनक न्याय प्रणालीको 
मलु्य ि मान्यतालाई अभवदृद्द गने दापयत्व समेत भएकोले वैतधनक काननु 
व्यवसायीहरुले आफ्नो कायग काननु, धनयम ि जििाचाि अनरुुप इमानदािीसाथ गने 
अपेक्षा गरिन्छ । 



➢ असमथग पक्षलाई प्रभावकािी रुपले काननुी सहायता प्रदान गनग ि काननु व्यवसायको 
पेिामा सफलता हाधसल गनग काननु व्यावसायीमा इमानदािी, साहस, परिश्रम, कुसाग्रता, 
वाणी, धनणगय क्षमता ि मैत्रीपना जस्ता गणु हनु ुआवस्यक माधनन्छ । 

➢ वकालतको पेिा व्यावसापयक नैधतकताको कुनै पधन उल्लंघन दभुागग्य ि अस्वीकायग 
हनेु हुुँदा वैतधनक काननु व्यवसायीहरु पेिागत आचिणमा अधिग िही आफ्नो काममा 
लगनिील हनुपुदगछ।  

 


