परिच्छे द - एक
न्यायमा पहुँच आयोगको परिचय

न्याय त्यहाुँ िहन्छ, जहाुँ नागरिकका हक अधिकािहरू सिक्षित िहन्छन् ि न्याययक
उपचािका प्रयियाहरू धछटो छरितो, सिल, सर्वसलभ, समयमा प्राप्य ि प्रभार्कािी हन्छन्।
न्यायमा सहज पहुँच कायम गन व कानूनको शासनको महत्र्पूर्व शतव हो। नेपालको सं यर्िानले

सबै प्रकािका भेदभार् ि जातीय छर्ाछू तको अन्त्य गदै आधथवक समानता, समृयि ि
सामाक्षजक न्यायको सधनक्षितता ि काननी िाज्यको अर्िािर्ाप्रधत प्रधतबिता जनाएको छ।
सं यर्िानमा मौधलक हकहरु अन्तगवत व्यक्षिका आिािभूत मौधलक अधिकािहरुको सं ििर्
गरिएको छ। सं यर्िानले न्यायसम्बन्िी अधिकाि सं यर्िान, कानून ि न्यायका मान्य
धसिान्तअनसाि अदालत तथा न्याययक धनकायहरूबाट प्रयोग हने व्यर्स्था गिे को छ।कनै
पधन व्यक्षि बा नगरिक र्ा र्गवको हक अधिकािको व्यर्स्था सं यर्िानले एर्ं अन्य कानूनले
गिे को हन्छ। सं यर्िानले प्रदान गिे का हकलाई कानूनी हक भन्ने गरिन्छ। व्यक्षि र्ा

नागरिक र्ा र्गवलाई हक अधिकाि प्रदान गिे ि मात्रै पग्दै न।यस्तो हक अधिकािको उल्लङ्गन
भएमा पनिस्थापना एर्ं प्रचलनको लाधग उपचािको समेत व्यर्स्था हन पदवछ। अधिकाि
उल्लङ्घन भएमा प्रचलनको लाधग जान पने अदालत र्ा धनकाय र्ा कायावलय, सोको तरिका,
उजिी गने समयायर्धि, अर्लम्बन गन व पने कायवयर्धिसमेतको व्यर्स्था कानूनमा गरिएको
हन्छ। तथापी न्यायप्रदायक धनकायहरूबाट प्रदान हने सेर्ा उपभोग गने िमता सबै
व्यक्षिमा समान छै न। यसै ले खासगिी मयहला, यर्पन्न, असहाय तथा असिम र्गवका

व्यक्षिहरू न्यायको पहुँचबाट टाढा िहे का छन्। ती र्गवहरूको न्यायमा पहुँचलाई यर्शेष
रूपमा सम्बोिन गन व िाज्यको क्षजम्मेर्ािी हन्छ। न्यायमा पहुँच भनेको पधन स्र्तन्त्र, धनष्पि

ि सिम न्याय प्रशासनको माध्यमबाट ती र्गवको र्ैयक्षिक स्र्तन्त्रता र्ा अधिकािको
पनस्थावपना गने यर्धि, सामर्थयव ि अर्सि हो।
न्यायपाधलकाले सं यर्िान, कानून ि न्यायका मान्य धसिान्तप्रधत प्रधतबि िही प्रभार्कािी,
पहुँचयि ि जनआस्थामा आिारित न्यायप्रर्ालीको यर्कास गने ददशातर्व आफ्नो भूधमका

क्षजम्मेर्ािीपूर्क
व
धनर्ावह गदै आएको छ। यसै सन्दभवमा मयहला, यर्पन्न, असहाय, असिम
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जस्ता सबै लक्षित र्गवका व्यक्षिको न्यायमा सिल ि सहज पहुँच अधभर्ृयि गने दाययत्र्
महसस गिी यर्धभन्न यियाकलापहरू सञ्चालन गनव सर्वप्रथम सर्ोच्च अदालत धनयमार्ली,
२०४९ को धनयम १३ बमोक्षजम सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूको अध्यितामा धमधत
२०७२।४।१० मा न्यायमा पहुँच आयोग गठन गरिएको धथयो। हाल सर्ोच्च अदालत
धनयमार्ली, २०७४ को धनयम १२० बमोक्षजम न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको ि सो
आयोगको सं िचना तथा पदाधिकािीहरुको नामार्ली दे हाय बमोक्षजम िहे को छःमाननीय श्री ----------------------------- सर्ोच्च अदालत

- अध्यि

माननीय श्री कमाि िे ग्मी न्यायािीश, सर्ोच्च अदालत

- सदस्य

माननीय श्री

- सदस्य

खम्म बहादि खाती ,महान्यायाधिर्िा

माननीय श्री नृपध्र्ज धनिौला, मख्य न्यायािीश, उच्च अदालत पाटन

- सदस्य

श्री लाल बहादि कं र्ि, मख्य िक्षजष्ट्राि सर्ोच्च अदालत

- सदस्य

श्री उदयिाज सापकोटा, सक्षचर्, कानून, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालय

- सदस्य

श्री चण्डेश्वि श्रे ष्ठ, अध्यि, नेपाल बाि एशोक्षशयसन

- सदस्य

माननीय श्री िाजकमाि खधतर्डा, न्यायािीश, काठमाडौं क्षजल्ला अदालत

- सदस्य

श्री पूर्म
व ान शाक्य, अध्यि, सर्ोच्च अदालत बाि एशोक्षशयसन

- सदस्य

श्री धनमवला पौडेल , िक्षजष्ट्राि

,सर्ोच्च अदालत

- सदस्य सक्षचर्

न्यायमा पहुँच आयोगको कायावदेश दे हाय बमोक्षजम िहेका छनः१.मयहला, यर्पन्न, असहाय ि असिम बगवका व्यक्षिहरूलाई समाजको समान सदस्यको
रुपमा धतनीहरूलाई प्राप्त हक अधिकािबािे सचेतना कायविम सं चालन गने।
२.कानूनी हक अधिकािहरूको उपभोग गने ि न्याययक उपचाि सं यन्त्रहरूको प्रयोग गने
िमता अधभर्ृयिका लाधग िर्नीधतगत योजना तय गिी कायावन्र्यन गने।
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३.न्यायमा पहुँच सधनक्षचतताका लाधग प्रभार्कािी सहयोग प्रर्ाली Support System को
यर्कास गने।
४.न्यायको पहुँचमा िहे का अर्िोिक तत्र्हरू पयहचान गिी सोको न्यूधनकिर्को लाधग
आर्यक उपायहरू अर्लम्बन गने, गिाउने।
५.मयहला, यर्पन्न, असहाय ि असिम र्गवका व्यक्षिहरूको कानूनी आर्यकताहरूको

पयहचान गिी न्यायमा पहुँचअधभर्ृयिका लाधग चाल्नपने नीधतगत परिर्तवनका सम्बन्िमा
सझार् ददने।

६.न्यायमा पहुँच अधभर्ृयि गने धसलधसलामा कायवित यर्धभन्न सं घ सं स्थाहरूसं ग समन्र्य
गने।
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परिच्छे द - दई
न्यायमा पहुँच सम्बन्िी योजना तथा बायषवक कायवयोजना
२.१. न्यायपाधलकाको चौथो पञ्चर्षीय िर्नीधतक योजना
िर्नीधतक योजनाले धलएको योजनाले ५ र्टा लक्ष्यहरु जसमध्ये न्यायमा पहुँच अधभर्ृयि

दोस्रो प्राथधमकतािमको महत्र्पूर्व लक्ष्यको रुपमा िहे को छ। योजनाले न्यायमा पहुँच
अधभर्ृयि गनव दे हायका िर्नीधतक उद्देयहरु धलएको छः• अदालतको कायविेत्रधभत्रका न्यायमा पहुँचका अर्िोिहरूको सं र्ोिन गने,
• अदालतबाट प्रर्ाह हने सेर्ालाई गर्स्तिीय ि प्रभार्कािी बनाउने,
• कानूनी सहायतालाई प्रभार्कािी बनाउने,
• न्याययक प्रयिया ि प्रर्ालीबािे सूचना प्रर्ाह गने,
• पीधडतमैत्री न्याय प्रर्ालीको सदृढीकिर् गने।
२.२. न्यायमा पहुँच आयोगको आ.ब. २०७७/०७८ को र्ायषवक कायवयोजना
न्यायमा पहुँच आयोगको आ.ब. २०७७/०७८ को र्ायषवक कायवयोजनामा धबस्तृतरुपमा
समार्ेश भएकोमा त्यसको लक्ष्य तथा मख्य कायविमहरु दे हाय बमोक्षजम िहेका छनःलक्ष्य १: न्यायमा पहुँचका अर्िोिकहरुको सम्बोिन गन व ।
कायविम १.१ अबिोिक तत्र्हरुको पयहचान ि सम्बोिन गने ।

लक्ष्य २: लक्षित व्यक्षिहरुको न्यायमा पहुँच अधभबृयि एबं सशक्षिकिर्।
कायविम २.१: अदालतबाट प्रर्ाह हने सेर्ालाई गर्स्तिीय ि प्रभार्कािी बनाउन ।
कायविम २.२ सचेतनामलक सामाग्रीहरुको प्रकाशन , प्रसािर् , धबतिर् गने ।
कायविम २.3 िमता अधभबृयि तथा सशक्षिकिर् गने ।

कायविम २.4 न्यायमा पहुँच अधभबृयिका सम्बन्िमा धबधभन्न धनकायहरु सं ग समन्र्य
तथा सहक्षजकिर् गने ।

लक्ष्य ३: न्यायमा पहुँच सधनक्षचत गनव प्रभार्कािी सहयोग प्रर्ाली (Support System) को
यर्कास गने ।
कायविम ३.१: कानूनी सहायतालाई प्रभाबकािी बनाउन ।
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कायविम ३.२ सेर्ाग्राहीमैत्री र्ातार्िर् प्रर्िवन गने ।

कायविम ३.३ न्याययक प्रकृया ि प्रर्ालीबािे सूचना प्रर्ाह गने ।
लक्ष्य ४:पीधडतमैत्री न्याय प्रर्ालीको सदृडीकिर् गन व ।
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परिच्छे द - तीन
आ.ब. २०७७/०७८ मा न्यायमा पहुँच आयोगका गधतयर्धिहरु
३.१

पृष्ठभूधम

न्यायमा पहुँच आयोगले स्थापनाकालदे क्षख नै आफ्नो र्ायषवक कायवयोजना बनाई लागू गदै
आइिहेको छ। आयोगले यसबीचमा न्याययक सचेतना सम्बन्िी कायविम सञ्चालन,
सिोकािर्ाला धनकायहरूसुँगको सहयोग ि समन्र्यमा, न्यायमा पहुँच स्थायपत गनव बािक
िहेका यर्षयहरूको पयहचान, कानूनी व्यर्स्था सिाि ि परिमाजवनको लाधग सझार्, धन:शल्क

कानूनी सेर्ाको यर्स्ताि, जानकािीमूलक कायविम/सूचना उत्पादन ि प्रशािर्, न्यायमा पहुँच
स्थापना गनव आर्यक दे क्षखएका अन्य यर्षयहरूको अध्ययन अनसन्िान, अनगमन, प्रक्षशिर्,
कायवशाला, गोष्ठी सञ्चालन जस्ता कायविमहरु गिे को छ।
न्यायपाधलकाबाट प्रदान गरिने सेर्ालाई प्रभार्कािी बनाउन सर्ोच्च अदालतले चौथो पञ्चर्षीय
िर्नीधतक योजना तजम
व ा गिी लाग गिे को सन्दभवमा न्यायमा पहुँच आयोगको कायवयोजनाले

न्यायपाधलकाको लक्ष्य प्राधिमा प्रत्यि र्ा अप्रत्यि रुपमा सहयोग पग्ने आशा एर्ं यर्श्वास
िाक्षखएको छ। सोही उिेयले आयोगले पधन आफ्नो काम कािबाहीलाई सिल, सहज,
प्रभार्कािी ि पािदशी रुपमा सम्पन्न गनव आ.ब. २०७७/०७८ को र्ायषवक कायवयोजना
धनमावर् गिी कायावन्र्यन गिे को छ। यो कायवयोजना कायावन्र्यनको िममा आयोगबाट
सम्पन्न

गरिएका

गधतयर्धि

एर्ं

यियाकलापहरु

ि

हाधसल

भएका

उपलक्षधिहरुलाई

दे हायबमोक्षजम उल्लेख गरिएको छः३.२

आ.ब. २०७७/२०७८ मा आयोगबाट भएका गधतधबधिहरु

१. आयोगको

बैठक सम्पन्न

सम्बत् २०७७ साल पौष २ गते सर्ोच्च अदालतका माननीय न्यायािीश तथा न्यायमा पहुँच
आयोगका सदस्य श्री

कमाि

िे ग्मी.को अध्यितामा आयोगका सदस्य तथा

सर्ोच्च

अदालतका मख्य िक्षजष्ट्राि श्री नृपध्र्ज धनिौला , आयोगका सदस्य सक्षचर् तथा िक्षजष्ट्राि श्री
नािायर् प्रसाद पन्थी , सह-िक्षजष्ट्राि श्री ममता खनाल समेतको उपक्षस्थधतमा सर्ोच्च अदालत,
न्यायमा पहुँच आयोगको बैठक सम्पन्न भएको धथयो ।
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2.अको बैठक सम्पन्न
सम्बत् २०७७ साल र्ाल्गर् ६ गते सर्ोच्च अदालतका मख्य िक्षजष्ट्राि तथा न्यायमा पहुँच
आयोगका सदस्य श्री लाल बहादि कं र्िको अध्यितामा, आयोगका सदस्य सक्षचर् तथा
िक्षजष्ट्राि श्री नािायर् प्रसाद पन्थी , सर्ोच्च अदालतका िक्षजष्ट्राि श्री धनमवला पौडेल , सहिक्षजष्ट्राि श्री ममता खनाल समेतको उपक्षस्थधतमा सर्ोच्च अदालत, न्यायमा पहुँच आयोगको
बैठक सम्पन्न भएको धथयो ।
3. अध्ययन अनसन्िान सम्बन्िी कायव
सर्ोच्च अदालतको चौथो िर्नीधतक योजना अन्तगवत यर्धभन्न लक्ष्यहरु तय गरिएकोमा
न्यायमा

पहुँच अधभर्ृयि पधन एक हो । जस अन्तगवत यर्धभन्न िर्नीधतक उद्देय मध्ये

पीधडतमैत्री न्याय प्रर्ालीको सदृढीकिर् गन व िहेको धथयो । जसलाई मतव रुप प्रदान गने

उद्देयका साथ पीधडतको न्यायमा पहुँच अधभबृयिका लाधग कानूनी तथा अदालधत प्रयासलाई
समेटेि सर्ोच्च अदालतका तत्काधलन सह-िक्षजष्ट्राि (हाल िक्षजष्ट्राि ) श्री धनमवला पौडेलको

सं योजकत्र्मा यस आयोगको समेत प्रधतधनधित्र् हने गिी एक अध्ययन सधमधत गठन भएको

धथयो। सो सधमधतले पीधडतको न्यायमा पहुँचका लाधग कानूनी धयबस्था तथा १० बषवको
अदालधत प्रयासलाई समेत समेटेि अध्ययन गिी सझार् सयहतको प्रधतर्ेदन सर्ोच्च अदालत
,अनसन्िान महाशाखामा

बझाएको छ। सो प्रधतर्ेदनबाट प्राि सझार्लाई समयानकल बनाई

प्रभार्कािी रुपमा कायावन्र्यन गनव गिाउन सकेमा पीधडतमैत्री न्याय प्रर्ालीको सधनक्षितता
हने दे क्षखन्छ।

4. जानकािीमलक पक्षस्तकाहरू (leaflets) को प्रकाशन
न्यायमा

पहुँच

आयोगले

धबगत

आधथवक

र्षवमा

प्रकाशन

गिे का

दे हाय

बमोक्षजमका

जानकािीमलक पक्षस्तकाहरु (LEAFLETS) को सं ख्या कम भएका कािर् पयावि रुपमा यर्तिर्
गनव नसयकएकोले थप सं ख्या प्रकाशन गने कायविम र्ायषवक कायवयोजनामा िहेको ि त्यसको
धनक्षम्त आयोगलाई छट्याइएको बजेटबाट (थप ६०,१०० प्रधत) जानकािीमलक पक्षस्तकाहरू
छपाई गिी प्रकाशन गरिएको छ ।
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मयहलाको पारिर्ारिक

असमथव पि तथा

तथा सम्पक्षि सम्बन्िी
थनर्ा एंर् कैदीको अधिकािको जानकािी
अधिकाि सम्बन्िी
पक्षस्तका
जानकािी पक्षस्तका

छर्ाछत तथा भेदभार्
यर्रुिको अधिकाि एर्ं

आधथवक रुपले यर्पन्न

उपचाि सम्बन्िी

नागरिकको अधिकाि

जानकािी पक्षस्तका

सम्बन्िी
जेष्ठ नागरिकको अधिकाि

बालबाधलकाको अधिकाि

एर्ं न्याययक उपचाि

सम्बन्िी जानकािी

सम्बन्िी जानकािी

पक्षस्तका

पक्षस्तका

न्यायमा पहुँच

आददर्ासी / जनजाधतको

अधभर्ृयिका लाधग

अधिकाि एर्ं उपचाि

अदालतको

सम्बन्िी जानकािी
पक्षस्तका

यियाकलापसम्बन्िी

र्ौज्दािी मद्दामा

जानकािी पक्षस्तका

मयहलाको अधिकाि एर्ंअपाङ्गता भएका व्यक्षिको
उपचाि सम्बन्िी
अधिकाि सम्बन्िी
जानकािी पक्षस्तका

जानकािी पक्षस्तका

5. जानकािीमूलक पक्षस्तकाहरुको यर्तिर्
आयोगबाट चाल आ.र्.मा लक्षित र्गवका व्यक्षिहरुका कानूनी अधिकािहरू समार्ेश गिी
धबधभन्न

१०

यर्षयमा

सं शोधित

सं यहता

कानून

समेत

समार्ेश

गिी

तयाि

पारिएका

जानकािीमलक पक्षस्तकाहरू (leaflets) लाई व्यर्क्षस्थत रुपमा यर्तिर् गने उद्देय िाक्षख ७
र्टै प्रदे शका ७५३ स्थानीय तह तथा ७४ र्टा कािागाि कायावलयहरुमा यर्तिर् गिी
सयकएको छ। सो जानकािी पक्षस्तकाले लक्षित र्गवको सचेतनाका लाधग हक अधिकािको
बािे मा ससूक्षचत गने ि न्यायमा पहुँच अधभबृयिमा सहयोगीधसि हने अपेिा िाक्षखएको छ ।
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6. जानकािीमलक पक्षस्तका स्थानीय भाषा ि ब्रे ल धलपीमा प्रकाशन
जानकािीमलक पक्षस्तका स्थानीय भाषा ि ब्रे ल धलपीमा प्रकाशन गनव समन्र्य गने भन्ने
कायविमको

सम्बन्िमा

कानून

मन्त्रालयसुँगको

समन्र्य

ि

सहयोगमा

ब्रे लधलपीको

जानकािीमलक पक्षस्तका प्रकाशन भै लक्षित बगवमा केही प्रधत धबतिर् समेत भैसकेको अर्स्था

छ । जानकािीमलक पक्षस्तका स्थानीय भाषामा प्रकाक्षशत गने काम भने यसर्षव समेत हन
सकेन।
7. अदालती प्रयिया, कायवयर्धिको जानकािीमूलक पक्षस्तकाको

र्ेभपेजमा अपलोड

लक्षित र्गवका सेर्ाग्राहीले आर्लाई अन्याय भएको महसस गिी अदालतसम्म न्यायको

पहुँचको अपेिा गदाव प्रयियागत अलमल नहोस् भन्नका लाधग लक्षित र्गवले बझ्ने भाषामा

अदालती प्रयिया तथा कायवयर्धिका बािे मा जानकािीमूलक पक्षस्तका प्रकाशन ि यर्तिर् गनव
समन्र्य गने भन्ने यस र्षवको कायविम िहे कोमा अदालती प्रयिया, कायवयर्धिका बािे मा
जानकािीमूलक पक्षस्तका प्रकाशन ि यर्तिर् गनव गत आ.ब.मा सर्ोच्च अदालतका सह
िक्षजष्ट्राि श्री श्रीलाल पौडेलको सं योजकत्र्मा मस्यौदा सधमधत गठन भई लक्षितर्गवका
व्यक्षिको आफ्नो कानूनी अधिकािदे क्षख कानूनी धलखतको तयािी ि अदालतका सेर्ाहरु,
लगायत र्ैसला कायावन्र्यनसम्मको प्रयिया ि कायवयर्धि समार्ेश गिी सिल भाषामा तयाि
पारिएको

जानकािीमूलक

पक्षस्तकाको

मस्यौदा

समेत

तयाि

भै

गतबषवको

कायवयोजना

कायावन्र्यन सधमधतमा पेश भई सो मस्यौदा थप परिमाजवन सयहत पारित गने धनर्वय भएको ि
आयोगको र्ेभपेजमा अपलोड गने गिी यस आ.ब.मा आयोगबाट धनर्वय भए बमोक्षजम सबैको
जानकािीका लाधग र्ेभपेजमा अपलोड गरिएको ति सोको प्रकाशन ि यर्तिर् गने कायव भने
बाुँकी िहे को अर्स्था छ।
साथै प्रजनन स्र्ास्र्थय सम्बन्िी जानकारिमूलक पक्षस्तकाको थप परिमाजवन सयहत मस्यौदा
धनमावर् भई प्रकाशन हन बाुँकी िहे को अर्स्था िहेको छ।
8. न्यायमा पहुँच सम्बन्िी र्ैसला तथा आदे शहरूको सं कलन
सर्ोच्च अदालतबाट भएका र्ैसलाहरु मध्येबाट लक्षित बगवको न्यायमा पहुँचसुँग सम्बक्षन्ित
र्ैसला तथा आदे शहरू सं कलन गिी प्रकाशन गने यियाकलाप कायवयोजनामा िहे को धथयो।
उि यियाकलाप कायावन्र्यनको लाधग आयोगको सक्षचर्ालयबाट २०७६ असािसम्मका
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न्यायमा पहुँचसुँग सम्बक्षन्ित र्ैसला तथा आदे शहरूको सं कलन गने कायव सम्पन्न भएको
छ। सं कधलत र्ैसलाहरुलाई सम्पादन गिी प्रकाशन गने कायव मात्र बाुँकी िहे को छ।
9. कानूनी सहायता सम्बन्िी नीधतको कयावन्र्यन क्षस्थती
न्यायमा पहुँच आयोगको चाल र्ायषवक कायवयोजनामा धनःशल्क कानूनी सहायतालाई एकीकृत
ि प्रभार्कािी ढं गले सञ्चालन गनव आर्यक समन्र्य ि सहजीकिर् गने भन्ने व्यर्स्था
िहेकोमा सर्ोच्च अदालत , न्यायमा पहुँच आयोगको सझार् समेतलाई समार्ेश गिी एकीकृत
कानूनी

सहायता

सम्बन्िी

नीधत,

२०७६

नेपाल

सिकाि,

मक्षन्त्रपरिषद्को

धमधत

२०७६/०९/१४ को धनर्वयबाट स्र्ीकृत भई कानून मन्त्रालयको बेर्साइटमा िाक्षखएको
छ।सोही नीधतलाई कायावन्र्यन गने उद्देयका साथ कानूनमा छरिएि िहेका धनःशल्क कानूनी
सहायता सम्बन्िी प्राबिान तथा अन्य धनकायबाट प्रदान गरिने कानूनी सहायतालाई
प्रभाबकािी रुपमा लक्षितबगव सम्म पियाउन सहज हने गिी एकीकृत कानूनी सहायता
सम्बन्िी कानूनको धनमावर्को चिर्मा िहे को भन्ने बक्षझन आएको छ ।
यस नीधतबाट न्यायमा पहुँचमा भएका उपलक्षधिहरु
➢ असमथव पिलाई धनःशल्क कानूनी सहायता उपलधि गिाउन ि कानून बमोक्षजम
धनःशल्क कानूनी सहायता पाउने हकलाई अधभबृयि गने यकधसमको १५ र्टा नीधत
ि १५ र्टै िर्नीधत िहे का छन् ।
➢ सं स्थागत सं िचनामा कानून न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रीको अध्यितामा
गदठत िायष्ट्रय कानूनी सहायता परिषदमा सर्ोच्च अदालतका मख्य िक्षजष्ट्राि सदस्य
िहने व्यर्स्था छ।

➢ कायवकािी सधमधतको गठनमा सर्ोच्च अदालतको प्रधतधनधि िहने व्यर्स्था छ ।
➢ प्रत्येक क्षजल्लामा क्षजल्ला कानूनी सहायता सधमधत क्षजल्ला न्यायािीशको अध्यिता
गठन हने व्यर्स्था िाक्षखएको छ ।

➢ क्षजल्लास्तिको सं गठनमा अदालतको स्रे स्तेदाि र्ा धनजले तोकेको अधिकृत सदस्यसक्षचर् हने,क्षजल्ला अदालतमा सक्षचर्ालय िहने व्यर्स्थाले गदाव क्षजल्ला अदालतबाट
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नै असमथव पिलाई धनःशल्क कानूनी सहायता प्राि हने हुँदा न्यायमा पहुँचको
सधनक्षितता हन सक्ने दे क्षखन्छ।
➢ धनःशल्क कानूनी सहायता प्रदान गने सं यन्त्रबाट धनःशल्क कानूनी सहायता
सम्बन्िी कायविमको कायावन्र्यन प्रभार्कािी भए नभएको ि नीधतको उद्देय प्राि
भए नभएको यर्षयमा आन्तरिक रुपमा अनगमन गने कायवको यर्षयमा सर्ोच्च
अदालतको योजना तथा अनसन्िान सम्बन्िी यर्षय हेने महाशाखा समेतले अनगमन
तथा मूल्याङ्कन गने व्यर्स्था िहेको छ ।
➢ र्षवको

कम्तीमा

एकपटक

सेर्ाग्राहीको

पृष्ठपोषर्

सयहतको

अनगमन

गने

कायवताधलका बनाई कायावन्र्यनमा ल्याइनेछ ।
➢ यस नीधतको कायावन्र्यनको लाधग मौजदा कानूनी सहायता सम्बन्िी ऐन ि
धनयमार्लीमा भएको व्यर्स्था नीधत अनकल हने गिी आर्यक परिमाजवन
गरिनेछ।
➢ यस नीधत कायावन्र्यन गनव आर्यक कानूनी पूर्ाविाि समेत तयाि गरिने व्यर्स्था
यस नीधतमा िहे कोले नीधतगत रुपमै व्यापक सिाि गिी धनःशल्क कानूनी
सहायताको सधनक्षितता ि प्रभार्कारिता हने दे क्षखन्छ ।

➢ अदालतलाई क्षजम्मेर्ाि बनाईएको यस नीधतबाट न्यायको खोजी गनव नसक्ने खास
गिी

मयहला,

यर्पन्न, असहाय, असिम

न्यायसम्मको पहुँच अधभर्ृयि

हने दे क्षखन्छ।
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जस्ता

लक्षित

र्गवका

व्यक्षिहरूको

१०. स्र्ेक्षच्छक धनःशल्क कानूनी से र्ा( pro bono ) सम्बन्िी धनदे क्षशका कायावन्र्यन
स्र्ेक्षच्छक धनःशल्क कानूनी सेर्ा (Pro bono) लाई सं स्थागत गनव आर्यक समन्र्य ि
सहजीकिर् गने भन्ने चाल र्ायषवक कायवयोजनाको कायविम िहे कोमा आयोगबाट आर्यक
समन्र्य, सहयोग ि

सहजीकिर्का लाधग नेपाल बाि एसोधसएसन ि सर्ोच्च अदालत बाि

एशोधसएशनका प्रधतधनधिसमेत सुँगको गत आ.ब.मा बैठक बसी आयोगबाट तयाि गरिएको
स्र्ेक्षच्छक धनःशल्क कानूनी सेर्ा (Pro bono) सम्बन्िी धनदे क्षशकाको कायावन्र्यन तथा सो
सम्बन्िी सेर्ालाई सं स्थागत गने सम्बन्िी धनर्वय भएको धथयो । नेपाल बाि एसोधसएसनले
कायावन्र्यन गने प्रधतर्िता जाहेि गिे बमोक्षजम स्र्ेक्षच्छक धनःशल्क कानूनी सेर्ा ( pro bono
) सम्बन्िी धनदे क्षशका

धमधत २०७६।४।१ दे क्षख लाग भएको , उि धनदे क्षशका नेपाल बाि

एसोधसएसनको र्ेभसाइटमा िाक्षखएको , सो समेत उल्लेख गिी नेपाल बाि एसोधसएसनका
सम्पूर्व एकाईहरुमा पत्राचाि गिी सबै क्षजल्लाका कानून धयबसायीहरुलाई स्र्ेक्षच्छक रुपमा
अधभधलक्षखत हन ि सेर्ा प्रदान गनव अनिोि गिी पत्राचाि समेत भएको छ ।नेपाल बाि
एशोधसएसनबाट धमधत २०७७।४।६ मा स्र्ेक्षच्छक धनःशल्क कानूनी सेर्ा (Pro bono)
प्रदान गने केही कानून व्यर्सायीहरुको नामार्ली यस आयोगलाई प्राि भईसकेको छ ।
११. अन्तियिया कायविमहरु
न्यायमा पहुँच ि सिोकािर्ाला धनकायहरूको भूधमका धबषयक अन्तियिया कायविमहरु गने
कायवयोजनाको कायविम बमोक्षजम प्रदे श नं. १ को धबिाटनगिमा अन्तियिया कायविम
भएको धथयो ।
धबिाटनगि धमधत २०७७।११।१५ मा मोिङ्गको धबिाटनगिमा भएको कायविमको प्रमख
अधतधथको रुपमा सर्ोच्च अदालतका माननीय न्यायािीश श्री कमाि िे ग्मी िहन भएको धथयो
भने सो कायविमको अध्यिता उच्च अदालत धबिाटनगिका माननीय मख्य न्यायािीश श्री
धतल प्रसाद श्रे ष्ठले गन व भएको धथयो । कायविममा उच्च अदालत धबिाटनगिका माननीय
न्यायािीशहरु, मोिङ्ग क्षजल्ला अदालतका माननीय न्यायाधिशहरु , उच्च अदालत धबिाटनगिका
िक्षजष्ट्राि

तथा

कमवचािीहरु,मोिङ्ग

क्षजल्ला

समन्र्य

सधमधतका

प्रमख,धबिाटनगि

महानगिपाधलकाका उप-प्रमख,,मोिङ्ग क्षजल्लाका प्र.क्षज.अ., प्रहिी बरिष्ठ उपरििक, उच्च
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सिकािी र्यकल कायावलयका सह-न्यायाधिर्िा,यर्धभन्न नगिपाधलका तथा गाउुँपाधलकाका
उपप्रमखहरु, आन्तरिक माधमला तथा कानून मन्त्रालय प्रदे श नं. १ का प्रधतधनधि , क्षजल्ला
क्षस्थत यर्धभन्न कायावलयका प्रमखहरु ि यर्धभन्न सं घ सं स्थाका प्रधतधनधि तथा पत्रकािहरुको

सयिय सहभाधगता िहेको धथयो । यस कायविममा न्यायमा पहुँच अधभबृयिका लाधग
सिोकािर्ाला धनकायको भूधमका यर्षयमा उच्च अदालत धबिाटनगिका माननीय मख्य
न्यायािीश श्री धतल प्रसाद श्रे ष्ठले ि न्यायमा पहुँच अधिबृयिका लाधग न्यायमा पहुँच आयोगले

खेलेको भूधमका यर्षयमा सर्ोच्च अदालतका सह-िक्षजस्राि श्री ममता खनालले कायवपत्र
प्रस्तत गन व भएको धथयो ।

धबिाटनगिमा आयोक्षजत न्यायमा पहुँच ि सिोकािर्ाला धनकायहरूको भूधमका धबषयक
अन्तियियामा सम्बोिन गनह
व दै मा.न्या.श्री कमाि िे ग्मी ।
धबिाटनगिमा भएको कायविमहरुमा दे हायका समस्या ि सझार्हरु प्राि भएका धथएः➢ कन धनकायमा न्याय माग्न जाने ि कसिी जाने भन्ने प्रयियाको बािे मा थाहा नहन,
मयहला, यर्पन्न, असिम, असहाय व्यक्षिहरुलाई धन:शल्क कानूनी सेर्ा प्राि हन्छ
भन्ने पधन जानकािी नहन।
➢ मद्दा दतावदेक्षख र्ैसला कायावन्र्यन सम्मको प्रयिया झन्झयटलो हने गिे को।
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➢ र्ैसला कायावन्र्यन पूर्व रुपमा हन नसक्न, अदालतको र्ैसला बमोक्षजम कैद, दण्ड
जरिर्ाना लागेका व्यक्षि खलेआम यहधडिहेकाले दण्डहीनताको अर्स्था िहेको।
➢ कानून व्यर्सायीले धलने र्ी पािदशी नहन ि अदालती शल्क लगायतका दस्ति
धतनव नसक्ने अर्स्था िहे को।
➢ नागरिक अधिकाि ि सम्पक्षिको अधिकाि असिम पिले उपभोग गनव नसकेको,
➢ अज्ञानताका कािर् अपिाि धछपाउने ि सहेि बस्ने प्रर्ृधत िहे को।
➢ पीधडत एर्ं सािीको सििा ि सं ििर्को व्यर्स्था नहन।

➢ सामाक्षजक एर्ं साुँस्कृधतक परिर्ेशको कािर् न्यायमा पहुँच दरुह िहे को।
➢ भौगोधलक यर्कटताले अदालतको पहुँच सहज नभएको।

➢ धन:शल्क कानूनी सहायता धलने प्रयोजनाथव धसर्ारिस माग गनव जाुँदा सम्बक्षन्ित
स्थानीय तहबाट धसर्ारिस ददन यर्लम्र् गने प्रबृक्षि िहेको ।

➢ पीधडतसुँग परिचय खल्ने कनै पधन कागज नभएका कािर् अदालतमा उजिी
/धनर्ेदन (मद्दा) दताव गने प्रयिया सहज नभएको।
➢ प्रहिी

कायावलयमा

पीधडतमैत्रीमखी

जनशक्षिको कधम िहे को।

प्रयिया

अबलम्र्न

नगने,

सोबमोक्षजमको

➢ आम सर्वसाििर्मा न्याययक धनकाय तथा प्रयिया प्रधतको नकािात्मक िािर्ा
िहेको।
➢ आन्तरिक रुपमा लाग गने कायवयर्धिगत किा पधन न्याययक धनकायहरुका बीच पधन
एकरुपता अपनाउन नसकेको अर्स्था िहे को।

➢ समान तर्थय िहे को यर्र्ादमा र्िक र्िक धनर्वय हने गिे कोबाट दयर्िा पनव
गएको।
➢ न्यायपाधलकाप्रधत गरिने नकािात्मक यटप्पर्ीबाट सर्वसािािर्मा दयर्िा पनव गएकोले
न्यायमा पहुँच बढन सक्ने दे क्षखन्छ ।

ती समस्याको समािान हनपने, जसबाट

➢ आफ्नो िेत्राधिकाि भन्दा बायहिका धबषयमा पधन मेलधमलाप गिाउन स्थानीय तहका
पदाधिकािी उद्दत हने गिे को ,

➢ न्यायीक प्रकृया , कानून , िेत्राधिकाि लगायतका धबषयमा न्यायीक सधमधतका
पदाधिकािी अलमलमा िहेका ,

➢ कानूनले तोकेका प्रकृया , ढाुँचा , पियाउन पने िीत लगायतका कायवधबधिगत किामा
स्थानीय तहले ध्यान पियाउन नसकेको ,
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➢ िाजनीधतक आग्रह पूर्ावग्रहबाट समेत स्थानीय तहका धनर्वय प्रभायर्त हने गिे का ।

ुँ ि सिोकािर्ाला धनकायहरूको भूधमका
धबिाटनगिमा आयोक्षजत न्यायमा पहच

धबषयक अन्तियियामा कायवपत्र प्रस्तत गनह
व दै मा.म .न्या.श्री धतल प्रसाद श्रे ष्ठ ।
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ुँ ि सिोकािर्ाला धनकायहरूको भूधमका
धबिाटनगिमा आयोक्षजत न्यायमा पहच
धबषयक अन्तियियामा सहभागीहरु ।

१२. से र्ाग्राहीसुँग गनप
व ने व्यबहािका सम्बन्िमा प्रक्षशिर् कायविम
न्याययक तथा अिवन्याययक धनकायमा कायवित जनशक्षिलाई सेर्ाग्राहीसुँग गनप
व ने व्यबहािका
सम्बन्िमा प्रक्षशिर् कायविम सं चालन गने कायविम कायवयोजनामा िहे बमोक्षजम धमधत
२०७७।९।२९ मा उच्च अदालत जनकपि , अस्थायी इजलाश बीिगञ्ज , धमधत
२०७७।११।१७ मा तेह्रथम क्षजल्ला अदालतमा, प्रक्षशिर् कायविमहरु सम्पन्न भएका धथए

। यी कायविमहरुमा सकािात्मक सोच, सेर्ाग्राहीसुँग गरिने व्यर्हाि ि अदालतहरुमा यसको
प्रयोग,

प्रभार्कािी

सं चाि,

सशासनको

अर्िािर्ा

ि

न्याययक

सशासन

कायम

गनव

कमवचािीहरुको भूधमका यर्षयहरुमा कायवपत्र प्रस्तधत गरिएको धथयो। कायवयोजना अनसाि
अन्य स्थानहरुमा पधन यस प्रकािको कायविम गनप
व ने योजना भए तापधन कोधभड-१९ को
यर्षम परिक्षस्थधतमा बन्दाबन्दीका कािर् बाुँकी कायविमहरु सं चालन गनव सयकएन।
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ुँ गनपव ने व्यर्हािका
न्याययक तथा अिवन्याययक धनकायमा कायवित कमवचािीले सेर्ाग्राहीसग
सम्बन्िमा तेह्रथममा आयोक्षजत प्रक्षशिर् कायविममा सहक्षजकिर् गनह
व दै सहिक्षजस्राि श्री
ममता खनाल ।
१३. र्ैसला कायावन्र्यन सम्बन्िी
लक्षित र्गवको अधिकाि सम्बन्िी र्ैसला, आदे श तथा धनर्वयहरुको कायावन्र्यनको क्षस्थधत,
समस्या ि समािानका उपायहरुका सम्बन्िमा भएको कायवप्रगधत यर्र्िर् सयहतको प्रधतर्ेदन
र्ैसला कायावन्र्यन धनदे शनालयबाट माग गरिएकोमा उि कायावलयबाट धमधत २०७६ साल
आषाढ मसान्त सम्मका र्ैसलाको कायावन्र्यनमा दे क्षखएका समस्या ि समािानका यर्कल्प
समेत खलाई सं क्षिि प्रधतर्ेदन प्राि भएको धथयो । सो प्रधतर्ेदनमा सर्ोच्च अदालतबाट
महत्र्पूर्व धनदे शनात्मक आदे श भएकोमा सो आदे श कायावन्र्यनको सम्बन्िमा दे श सं क्षघय
सं िचनामा गएको अर्स्थामा र्ैसला कायावन्र्यन गने

छट्टै

सं यन्त्र स्थापना नभएको,

सार्वजधनक सिोकािको यर्र्ादको धनर्वय प्रादे क्षशक ि स्थानीय तह कसले कायावन्र्यन गने भन्ने
दयर्िा िहेको, र्ैसला कायावन्र्यन गनवको लाधग ददएको आदे श पालना नगनेलाई कािबाही
गने

अधिकाि

नभएको,

धनदे शनात्मक

आदे शहरु

कायावन्र्यनको

लाधग

स्र्त:

र्ैसला

कायावन्र्यन धनदे शनालयमा जाने व्यर्स्था नभएको , कधतपय अबस्थामा िधतपूतीको िे कडवलाई
17

धयबक्षस्थत गनव नसयकएको , पीधडतहरुलाई िधतपूती भिाइददन पने गिी भएका र्ैसला अनसाि

पीधडतहरु लामो समय सम्म पधन िधतपूती भिाइ पाउुँ भनी धनबेदन गनव नआएका , र्ैसलामा
स्पष्ट उल्लेख नभएका कािर् के कधत ि कसिी िधतपूती भिाउने भन्ने समस्या दे क्षखएको
जस्ता समास्याहरु उल्लेख िहे को दे क्षखएको छ।
१४. परिपत्र सम्बन्िमा
कायवयोजना बमोक्षजम न्यायमा पहुँच आयोगको सक्षचर्ालयबाट दे हायका यर्षयहरुमा मातहत
अदालतहरुलाई परिपत्र गरिएको धथयोः➢ सेर्ाग्राहीहरूलाई अदालतबाट प्रदान हने सेर्ा सयर्िा सम्बन्िमा आबयक जानकािी
उपलधि गिाउन सूचना तथा सहायता किलाई धयबक्षस्थत बनाइ दि जनशक्षििािा
माधसक रुपमा तोयकएको ढाुँचामा सूचना प्रधबष्ट गिी अधभलेख िाख्ने धयबस्था
धमलाउने।

➢ दोभाषे सेर्ा प्रदान गने प्रयोजनका लाधग सूक्षचकृत धयक्षिहरुको धबबिर् धनिन्ति रुपमा

अद्दाबधिक गिी सूक्षचकृत धयक्षिहरुले प्रदान गिे का सेर्ाहरुको यथाथव धबबिर् दोभाषे
प्रयोग सम्बन्िी धनदे क्षशका , २०७२ को अनसक्षच ४ बमोक्षजमको ढाुँचामा प्रधबष्ट गिी
िाख्ने धयबस्था धमलाउने ।

➢ एक घण्टाधभत्र प्रदान गरिने सेर्ालाई प्रभार्कािी बनाउन आर्यक धयबस्थापन ,
समन्र्य ि अनगमन गिी धत सेर्ाहरुको सूक्षच फ्लेक्स यप्रन्टमा तयाि पािी अदालतको
प्रबेशिाि तथा सेर्ाग्रहीले प्रत्यि दे ख्ने स्थानमा िाख्ने धयबस्था धमलाउने ।

➢ अदालत परिसिमा यट.धभ. धडस्प्ले/माइक र्ा िे कडे ड श्रधय सामाग्री मार्वत अदालतबाट
प्रदान गरिने सेर्ाहरुका बािे मा सेर्ाग्राहीहरुका लाधग जानकािी ददने आबयक
व्यर्स्था धमलाउने ।

➢ धनःशल्क रुपमा प्रयोग गरिने धबधभन्न धलखतका ढाुँचाहरु ( Templets ) आबयकता
अनसाि धबतिर् गने ि असिम पिलाई भनव सहयोग गने साथै सो कायवको अधभलेख
िाख्ने धयबस्था धमलाउने ।
➢ बैतधनक कानून धयबसायीको धबबिर् बेभसाइटमा प्रधबष्ट गने धयबस्था धमलाउने
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१५.र्ैतधनक कानून व्यर्सायीहरुको भूधमका अधभर्ृयि सम्बन्िी िायष्ट्रय कायवशाला को

तयािी

बैठकहरु ि जानकािीमलक पक्षस्तकाहरू (leaflets) को प्रकाशन ि धबतिर् सम्बन्िी
बैठकहरु सम्पन्न
धनःशल्क कानूनी सहायतालाई प्रभाबकारि रुपमा उपलधि गिाउने ि त्यसलाई स्थायी
सं यन्त्रको रुपमा रुपान्तिर् गिी लक्षित बगवमा कसिी पियाउन सयकन्छ भन्नका लाधग
धबचाि धबमशव गरि ठोस धनष्कषवमा पियाउन पयहलो पटक र्ैतधनक कानून व्यर्सायीहरुको
भूधमका अधभर्ृयि सम्बन्िी

िायष्ट्रय कायवशाला भचअ
व ल माध्यमबाट आयोजना गने भन्ने धनर्वय

भएको धथयो । सो धनर्वय बमोक्षजम कायवशालाको तयािी ि सम्पन्न गने उद्देयका साथ यस
आधथवक बषवमा धबधभन्न धमधतमा धबधभन्न पदाधिकािीहरु समेतको उपक्षस्थतीमा थप ७ र्टा
बैठकहरु सम्पन्न भएका छन्। उल्लेक्षखत बैठकहरुले

कायवशालालाई व्यर्क्षस्थत एर्ं

प्रभार्कािी बनाउनको लाधग धबधभन्न धनर्वय गिे को धथयो। त्यसै गिी धबगतमा प्रकाशन भएकै

ढाुँचा ि मोडेलमा थप परिमाजवन सयहत १० प्रकािका जानकािीमलक पक्षस्तकाहरु (leaflets)
थप प्रधतहरु प्रकाशन गने ि धयबक्षस्थत ि प्रभाबकािी रुपमा धबतिर् गने उद्देयका साथ थप
२ र्टा बैठकहरु सम्पन्न भएका छन ।
१६.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीहरुको भूधमका अधभर्ृयि सम्बन्िी िायष्ट्रय कायवशाला"

सर्ोच्च अदालत,न्यायमा पहुँच आयोगिािा नेपालका सबै अदालतहरुमा कायवित बैतधनक
र्यकलहरुलाई लक्षित गिी भचअ
व ल माध्यम मार्वत आयोक्षजत र्ैतधनक कानून व्यर्सायीहरुको
भूधमका अधभर्ृयि सम्बन्िी दई ददर्शीय िायष्ट्रय कायवशाला धमधत २०७८/३/१३ ि ऐ.१४
मा सर्ोच्च अदालतमा बृहत तथा भधय रुपमा सम्पन्न भएको धथयो। उि कायविममा
न्यायमा पहुँच आयोगका सदस्य तथा सर्ोच्च अदालतका माननीय न्यायािीश श्री कमाि

िे ग्मीको अध्यिता एर्ं न्यायमा पहुँच आयोगका सदस्य तथा सर्ोच्च अदालतका मख्य
िक्षजष्ट्राि श्री लाल बहादि कं र्ि , नेपाल सिकाि कानून , न्याय तथा सं सदीय माधमला

मन्त्रालयका सक्षचर् तथा न्यायमा पहुँच आयोगका सदस्य श्री उदयिाज सापकोटा , सर्ोच्च
अदालतका िक्षजष्ट्राि श्री नािायर् प्रसाद पन्थी , आयोगका सदस्य सक्षचर् तथा सर्ोच्च
अदालतका िक्षजष्ट्राि श्री धनमवला पौडेल , नायब महान्यायाधिर्िा श्री धबश्विाज कोइिाला ,
आयोगका सदस्य तथा नेपाल बाि एसोधसएसनका अध्यि एर्ं बरिष्ठ अधिबिा श्री चण्डेश्वि
श्रे ष्ठ , सर्ोच्च अदालत बाि एसोधसएसनका अध्यि एर्ं बरिष्ठ अधिबिा श्री पूर्म
व ान शाक्य ,
उच्च अदालतमा कायवित िक्षजष्ट्रािहरु , क्षजल्ला अदालतहरुमा कायवित स्रे स्तेदािहरु तथा सबै
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अदालतहरुमा कायवित बैतधनक र्यकलहरुको भचअ
व ल उपक्षस्थती तथा सहभाधगतामा सम्पन्न
भएको धथयो । सर्ोच्च अदालतका सह-िक्षजस्राि श्री धबमल पौडेलले भचअ
व ल माध्यमबाट
जोधडन भएका अधतधथहरु तथा सहभाधगहरुलाई स्र्ागत गदै कायविमको उद्देयमाधथ प्रकाश
पान व भएको धथयो । सो कायविमलाई उद्घाटन सत्र , कायवपत्र प्रस्तधत सत्र , छलर्ल सत्र
तथा समापन सत्र गरि ४ भागमा धबभाक्षजत गिी सम्पन्न गरिएको धथयो । सर्ोच्च अदालतका

शाखा अधिकृत श्री पजा सबेददले कायविम सं चालन गनभ
व एको उि कायवशालामा सर्ोच्च
अदालतका सह िक्षजस्राि श्री धबमल पौडेल , सह-िक्षजष्ट्राि श्री बाबिाम दाहाल , सह-िक्षजष्ट्राि
श्री नािायर् प्रसाद िे ग्मी ि सह-िक्षजष्ट्राि श्री हरििाज काकीले कायवपत्रहरु प्रस्तत गनभ
व एको
धथयो । उि कायवपत्र प्रस्तधतहरुको चिर्को अध्यिता िमशः सर्ोच्च अदालतका माननीय
न्यायािीश श्री कमाि िे क्षग्म , सर्ोच्च अदालतका मख्य िक्षजष्ट्राि श्री लाल बहादि कं र्ि ,
सर्ोच्च अदालतका िक्षजष्ट्राि श्री नािायर् प्रसाद पन्थी ि सर्ोच्च अदालतका िक्षजष्ट्राि श्री
धनमवला पौडेलले गन व भएको धथयो । यसै गिी कायविममा यटप्पर्ीकतावको रुपमा िमशः
सर्ोच्च अदालत बाि एसोधसएसनका अध्यि एर्ं बरिष्ठ अधिबिा श्री पर्वमान शाक्य , कानून
, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्रालयका सक्षचब श्री उदयिाज सापकोटा ,नेपाल बाि
एसोधसएसनका अध्यि एर्ं बरिष्ठ अधिबिा श्री चण्डेश्वि श्रे ष्ठ ि नायब महान्यायाधिर्िा श्री

धबश्विाज कोइिाला िहन भएको धथयो । छलर्ल सत्रको अध्यिता तथा सं योजन सर्ोच्च
अदालतका मख्य िक्षजष्ट्राि श्री लाल बहादि कर्ंिले गन व भै उि छलर्लमा उठे का
प्रश्नहरुको सम्बोिन गन व भएको धथयो ।
ुँ े प्रस्ताब पारित गदे दइददने कायवशाला
प्रस्तत कायवशालाबाट दे हाय बमोक्षजमका १५ बद
समापन भएको धथयो ।
१.

अदालतहरुबाट उपलव्ि हुँदै आएको र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको सेर्ाको बािे मा
आम रुपमा सूसक्षचत गन व यस सेर्ाको प्रभार्कारिताको पूर्श
व तव िहेको हुँदा
अदालत, सिोकािर्ाला एर्म् र्ैतधनक कानून व्यर्सायीमार्वत आम रुपमा सूचना
प्रर्ाह गनव समदायमा र्ैतधनक कानून व्यर्सायी, र्ैतधनक कानून व्यर्सायी भेला
लगायतका कायविम सं चालन गनक
व ा अधतरिि सं चाि माध्यमहरुबाट प्रचाि प्रसाि
गने।
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२.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको सेर्ाको गर्स्तिीयता ि प्रभार्कािीताको लागी योग्य
व्यक्षिको धनयक्षि नै प्रमख आिािको रुपमा हने हुँदा र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको
धनयक्षिलाई धनष्पि ि थप प्रभार्कािी बनाउन नेपाल बाि एशोधसएसन तथा
सम्बि बाि इकाईहरुसुँगको समन्र्यमा आर्यक उपायहरुको पयहचान गिी
कायावन्र्यन गने।

३.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको सेर्ाको प्रभार्कारिताको लाधग र्ैतधनक कानून
व्यर्सायीको िमता अधभर्ृयि गन व पने किालाई मनन् गदै र्ैतधनक कानून
व्यर्सायीका लाधग आिािभूत एर्म् पनवताजागी लगायतका प्रक्षशिर् कायविमहरु
आर्धिक रुपमा सं चालन गने।

४.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको सं स्थागत यर्कास एर्म् कायावनकूलको बातार्िर्
तयाि गनव उपयि भौधतक पूर्ाविाि तथा आिािभूत सयर्िा उपलधि हन
अपहरिहायव भएकोले त्यसका लाधग आर्यक पने सािन स्रोतको व्यर्स्थापन गनव
नेपाल सिकाि लगायत सम्बि धनकायहरुसुँग आर्यक समन्र्य ि पहलकदमी
गने।

५.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीलाई तोयकएको काम, कतवव्य ि क्षजम्मेर्ािी प्रभार्कािी
ढं गबाट सम्पादन गनव ि र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको व्यार्सायीकता यर्कासको
लाधग

धनिन्ति

अध्ययनशील

िहने,

लगनशील

ि

मेहनतका

साथ

आफ्नो

क्षजम्मेर्ािीप्रधत पूर्व प्रधतबि िही यियाशील िहने, मद्दाको बहस पैिर्ीका लाधग
पयावि तयािी गने, मद्दाका धमधसल कागजातहरु समयमै प्राि गनवको लाधग समन्र्य
गने लगायत पिको तर्वबाट प्रभार्कािी प्रधतधनधित्र्को लाधग सयियतापूर्क
व
यियाशील िहने।
६.

कानूनी सहायताको उद्देय ि ममव अनरुप मद्दा दायि हनपूर्क
व ो कानूनी सहायता
(Pre-litigation legal aid)

एर्म् मद्दा र्ैसलापधछको कानूनी सहायता (Post

litigation legal aid) को तहसम्म र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको सेर्ा यर्स्ताि गने,
मेलधमलाप हन सक्ने मद्दामा मेलधमलापको प्रर्विन गने लगायत सेर्ाग्राहीहरुको
सेर्ा सयर्िा सम्बन्िी कायवहरुमा र्ैतधनक कानून व्यर्सायीलाई आर्यकता
अनसाि परिचालन गदै जाने।
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७.

अदालतहरुको कायवर्ोझ एकै यकधसमको निहे कोले खासगिी कम मद्दा सं ख्या
भएका अदालतहरुमा र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको पूर्व परिचालन र्ा उपयोग हन
नसकेको ि र्ैतधनक कानून व्यर्सायीले समेत कायव गने पयावि अबसि प्राि गनव
नसेकेको अर्स्थालाई दृयष्टगत गिी कायवर्ोझ कम भएका अदालतमा कायवित
र्ैतधनक कानून व्यर्सायीलाई आर्ू कायवित अदालतको कायवमा कनै अर्िोि
नआउने गिी र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको कायवर्ोझ बढी भएका अदालतमा समेत
कायव गनव सक्ने गिी आर्यक व्यर्स्थापन ि परिचालन गने उपायहरुको पयहचान
गिी कायावन्र्यन गने।

८.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीले कानून व्यर्सायीले प्रचधलत कानूनबमोक्षजम पालना
गनप
व ने आचिर्का अधतरिि र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको आचिर् ि अनशासनका
सम्बन्िमा गरिएका व्यर्स्थाहरुको प्रभार्कािी रुपमा पालना गने गिाउने।

९.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीले आफ्नो काम, कतवव्य ि क्षजम्मेर्ािी पूिा गने सन्दभवमा
पिहरुसुँग आर्यक सम्पकव, समन्र्य गिी पिामशव ददने, मद्दाको काम कािर्ाही
अर्स्थाको बािे मा जानकािी गिाउने लगायत पिहरुको सन्तष्टी अधभर्ृयिका लाधग
प्रधतबि ि धनिन्ति यियाशील िहने।

१०.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको रुपमा क्षजम्मेर्ािी प्रािम्भ गन व पूर् व र्ैतधनक कानून
व्यर्सायीको काम, कतवव्य ि क्षजम्मेर्ािीका बािे मा सम्बक्षन्ित अदालतले स्पष्ट
धनदे शन ि मागवदशवन गने, आर्यक समन्र्य ि सहक्षजकिर् गने तथा र्ैतधनक
कानून व्यर्सायीको सेर्ाको आर्धिक रुपमा अनगमन ि मूल्याङ्कन गने।

११.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको सेर्ा पूर्क
व ालीन िहेको, र्ैतधनक कानून व्यर्सायीबाट
उपलधि गिाइएको सेर्ा यर्स्तारित हुँदै गएको अर्स्थालाई मध्यनजि गदै र्ैतधनक
कानून

व्यर्सायीले

प्राि

गने

सेर्ा

सयर्िा

बढाउने,

उत्प्रेिर्ा

अधभर्ृयिका

उपायहरुको खोजी गने ि यस सेर्ालाई र्ृक्षियर्काससुँग आबि गने उपयि
यर्कल्पहरुको पयहचान गिी कायावन्र्यन गदै जाने।
१२.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीले सम्पादन गने कायवको हालको प्रधतर्ेदन प्रर्ालीलाई
थप र्स्तधनष्ठ ि र्ैज्ञाधनक बनाउने। प्रधतर्ेदनमा औल्ं याइएका सझार्हरुको
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कायावन्र्यन गने प्रर्ालीको यर्कास गने। र्ैतधनक कानून व्यर्सायीले प्रदान गिे को
सेर्ाको बािे मा सेर्ाग्राहीहरुको सन्तष्टी सर्ेिर् गिी आर्यक सिाि गदै जाने।
१३.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीको सेर्ालाई प्रभार्कािी बनाई कानूनी सहायता सम्बन्िी
सं र्ैिाधनक एर्म् कानूनी अधिकाि ि दाययत्र्हरुको व्यर्हारिक कायावन्र्यनका
सम्बन्िमा

यसका

सिोकािर्ालाहरुबीचको

आपसी

सम्बन्ि,

समन्र्य

ि

सहकायवलाई थप प्रभार्कािी बनाउने।
१४.

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीहरुबीच एक आपसमा प्रभार्कािी समन्र्य गिी सेर्ा
प्रर्ाहमा प्रभार्कारिता ल्याउनको लाधग सबै अदालतहरुमा कायवित र्ैतधनक कानून
व्यर्सायीहरुको साझा र्ोिम यर्कास गने । साथै , उच्च अदालत तहमा उच्च
अदालत

ि

सो

मातहतका

क्षजल्ला

अदालतहरुमा

कायवित

र्ैतधनक

कानून

व्यर्सायीहरुको पधन साझा र्ोिम तयाि गिी आर्यक समन्र्य ि सहकायवलाई
थप प्रभार्कािी बनाउने।
१५.

यसै प्रकािका कायवशाला एर्म छलर्ल कायविमहरु आर्धिक रुपमा गने।

सर्ोच्च अदालत , न्यायमा पहुँच आयोगबाट आयोक्षजत उि कायवशालाबाट पारित प्रस्तत
महत्र्पूर्व दस्तार्ेजलाई समयानकल रुपमा सिोकािर्ाला सबैले प्रभार्कािी

ि प्राथधमकताका

साथ समन्र्यात्मक रुपमा कायावन्र्यन गने प्रधतर्िता समेत व्यि भएको धथयो।
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र्ैतधनक कानून व्यर्सायीहरुको भूधमका अधभर्ृयि सम्बन्िी िायष्ट्रय कायवशालामा सम्बोिन गनह
व दै मा.न्या.श्री कमाि िे ग्मी

र्ैतधनक कानून व्यर्सायीहरुको भूधमका अधभर्ृयि सम्बन्िी िायष्ट्रय कायवशालामा भचअ
व ल सहभाधगहरु

१७. कायवयोजना कायावन्र्यन सम्बन्िमा
यो आधथवक बषवको कायवयोजनमा समार्ेश गरिएका कधतपय कायविमहरू सम्पन्न भएका ,
कधतपय कायविमहरु भौधतक उपक्षस्थतीमा नै सम्पन्न भएका छन । अन्य कधतपय कायविम
भचअ
व ल माध्यमबाट नै सम्पन्न भएका छन ।अन्य धनकायहरुसुँगको सहकायव ि समन्र्यबाट
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मात्र सम्पन्न हने प्रकृधतका दे क्षखएकोमा कोधभड-१९ को यर्श्वव्यापी महामािीका कािर् ती
धनकायहरुसं गको प्रभार्कािी समन्र्य ि सहयोग एर्ं सिोकािका कायवहरु सम्पादन हन
नसक्दा कायवयोजना प्रभायर्त हन पगेका छन् । कधतपय कायविमहरूको सञ्चालन तथा
सम्पन्न गनवको लाधग स्रोत सािनको सीधमतता िहेको छ भने र्षवको अक्षन्तममा सम्पन्न गने
गिी कायवताधलका बनाइएका कायविमहरु पधन कोधभड-१९ को यर्श्वव्यापी महामािीका कािर्
सम्पन्न गनव सयकएन। र्ायषवक कायवयोजना कायवन्र्यनका िममा भोगेका समस्याहरु दोहोरिन
नददन आगामी कायवयोजना कायावन्र्यनको िममा यर्शेष ध्यान ददइनेछ। कायवयोजना
बमोक्षजमको कामको सधमिाबाट आगामी योजनालाई प्रभार्कािी रुपमा कायावन्र्यन गनव
सघाउ पर्याउने यर्श्वास धलइएको छ ।
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परिच्छे द- चाि
यर्द्यमान समस्या ि आगामी कायवयोजनाको प्रस्तार्

सर्ोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोगको स्थापना भई काम भईिहे को र्तवमान सन्दभवमा
न्यायमा पहुँचका समस्या ि चनौतीहरु पधन पयहचान भएका छन्। अदालतको एकल
प्रयासबाट मात्र ती सबै समस्याहरुको समािान सं भर् छै न। तथापी तीनको समािानका लाधग
आयोगको तर्वबाट आर्यक पहल एर्ं सयियता बढाइएको छ। ती मलभूत समस्याहरु ि
तीनको समािानका लाधग अबका ददनमा अर्लम्र्न गनप
व ने उपाय तथा चाल्न पने कदमहरु
सयहतको कायवयोजनाको प्रस्तार्नालाई दे हायबमोक्षजम प्रस्तत गरिएको छ।
यर्द्यमान समस्याहरु
➢ न्यायमा पहुँचका लाधग स्पष्ट तथा एकीकृत केन्रीय नीधत बन्न नसकेको।
➢ लक्षित र्गवको न्यायमा पहुँचका लाधग आधथवक, सामाक्षजक, सांस्कृधतक, शैक्षिक, काननी
एर्ं प्रयियागत अबिोिहरु िहेका।
➢ लक्षित र्गवमैत्री सं स्काि, व्यर्हाि एर्ं सं िचना धनमावर् हन नसकेको।
➢ िाज्यको सेर्ा प्रर्ाहमा सबैको लाधग समान, समन्याययक ि समानपाधतक अर्सि एर्ं
सयर्िाहरु प्राि हन नसकेको।
➢ अपिाि पीधडतको सििा, अधिकािको सं ििर् तथा उचीत िाहत एर्ं िधतपूधतवको
व्यर्स्था प्रभार्कािी हन नसकेको,
➢ जनमानसमा िाज्यका न्याय प्रदायक तथा अन्य धनकायहरुप्रधतको दृयष्टकोर् नकािात्मक
हुँदै गएको।

➢ न्याय खक्षचल
व ो तथा यढलो भएको ि गर्स्तिीय एर्ं प्रभार्कािी हन नसकेको गनासो
सधनएको।

➢ सिकािी धनकायहरुको बीचमा आपसी सहयोग, समन्र्य ि सहकायवको अभार् िहे को।
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➢ धनर्वय तथा र्ैसला कायावन्र्यन प्रभार्कािी हन नसकेको।
आगामी कायवयोजनाको प्रस्तार्
➢ न्यायमा पहुँचको क्षस्थती

ि अर्िोिक तत्र्हरुको पयहचान भएको सन्दभवमा सोको

प्राथधमकता धनिाविर् गिी कायावन्र्यन गन व गने।
➢ नागरिकका हक तथा अधिकािको उपयोग ि प्रचलनका लाधग आर्यक सूचना तथा
सञ्चाि, सचेतनता, प्रक्षशिर्, अधभमखीकिर् ि सशक्षिकिर्को कायविमलाई थप
प्रभार्कािी बनाउन पने।

➢ धनःशल्क कानूनी सहायतालाई एकीकृत, व्यर्क्षस्थत, गर्स्तिीय ि प्रभार्कािी ढं गले
सञ्चालन गनव आर्यक समन्र्य/सहजीकिर् गने ।

➢ लक्षित र्गवहरुको न्यायमा सहज पहुँचका धनक्षम्त आर्यक काननी प्रबन्ि एर्ं सं िचना
धनमावर्मा आर्यक समन्र्य ि सहक्षजकिर् गने

➢ पीधडतको सििा ि सं ििर् गने, साथै िाहत, पनस्थावपना ि िधतपूधतवको व्यर्स्थालाई
प्रभार्कािी बनाउने।
➢ अदालती प्रयिया एर्ं र्ैसला/आदे श कायावन्र्यनलाई धछटो, छरितो, सिल, सहज,
अनमानयोग्य, पािदशी, गर्स्तिीय ि प्रभार्कािी बनाउने।
➢ अदालत

र्ा

अन्य

सिोकािर्ाला

धनकायका

भौधतक

सं िचना,

सधबिाहरु

तथा

व्यर्स्थापकीय प्रबन्िहरुलाई सेर्ाग्रायहमैत्री, बालमैत्री, मयहलामैत्री एर्ं अपाङ्गमैत्री
बनाउने।
➢ जानकािीमलक पक्षस्तका स्थानीय भाषामा प्रकाशन/समन्र्य गने।
➢ अदालत परिसिमा यटधभ धडस्प्ले/ माइक मार्वत अदालतबाट प्रदान गरिने सेर्ाका
बािे मा जानकािी ददने व्यर्स्था धमलाउन समन्र्य गने ।
➢ प्रजनन स्र्ास्र्थय सम्बन्िी तथा अदालती प्रयिया, कायवयर्धि सम्बन्िी जानकािीमलक
पक्षस्तका प्रकाशन ि यर्तिर् गने।

➢ न्यायमा पहुँच सम्बन्िी र्ैसला तथा आदे शहरुको प्रकाशन गने ।
➢ लक्षितबगवका धयक्षिका हकअधिकाि ,कानूनी धयबस्था , कायवधबधि तथा सशिीकिर्का
सम्बन्िमा सिोकािर्ाला धनकायहरुसं ग केन्र,प्रदे श ि स्थानीय तहमा अन्तियिया गने ,
समन्र्य गने ।
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➢ लक्षित र्गवहरु तथा पीधडतको पिमा भएका अन्तरिम िाहत, सं ििर् ि पनःस्थापना
लगायतका अन्य आदे श तथा र्ैसलाहरुको प्रभार्कािी कायावन्र्यन गनव आर्यक
समन्र्य ि अनगमन गने।
➢ अदालत अबलोकन गनव आउने व्यक्षिहरुका लाधग सामान्य परिचय , सम्पादन गने
कायव ि कायव कि समेतको जानकािी समार्ेश भएको श्रधयदृय सामाग्री धनमावर् गिी
अबलोकन किबाट प्रशािर् गने ।
➢ मद्दाको पिलाई पायक पने अदालतबाट धबद्दतीय माध्यम ( online ) बाट तािे ख
उपलधि गिाउने प्रर्ालीलाई प्रभार्कािी बनाइ धबस्ताि गने ।
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