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कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता अध्ययन प्रततवेदन
१.

पृष्ठभूति
नेपालको सं ववधानको प्रथतावनािा “कानूनी राज्यको अवधाररा” िा आधररत िूल्य र

िान्यता िागयदशयन िुने कुरा सिेत उल्लेख छ। उक्त सं वैधातनक प्रावधानले कानूनी राज्यको
अवधाररा प्रततको प्रततबद्धताका लातग िरे क नागररकलाई दे शको ववद्यिान कानूनी व्यवथथा,
न्याय प्रराली, कानून तनिायरको प्रवक्रया तथा नागररक अतधकार र कतयव्यको ववषयिा

जानकारी िुन पने कुरािा िित्व राख्दछ। यसथय, यस काययलाई सुतनस्श्चत गने िुख्य
स्जम्िेवारी ववतभन्न तिका सरकारिा तनवित रिने िुुँदा नागररक सचेतना र जागरुकतालाई
सरकारको सक्षिता र प्रभावकाररताको सूचकका रुपिा तलने गरे को पाईन्छ।
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० खण्ड (क) बिोस्जि “नयाुँ कानून
बनाउने वा ववद्यिान कानूनिा सं शोधन गने सम्बन्धिा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी
सिसािवयक ववषयिा अध्ययन तथा अनुसन्धान गने, गराउने” काि, कतयव्य र अतधकार
नेपाल कानून आयोगिा (यसपतछ “आयोग” भतनएको) रिे को छ। यस अन्तगयत आयोगद्वारा
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धिा ववद्यिान कानूनी व्यवथथा, सं थथागत
सं रचना तथा अन्य दे शको अभ्यासलाई अध्ययन गनय सक्ने काययदेश रिे को छ।
कानूनी सचेतना भनेको कानूनको बारे िा सािान्य जानकारी िुन ु िो।कानूनी सचेतना
ववचार र भावनाि को सं योजन िो जसले सावयजतनक जीवनिा कानून र कानूनी घटनाप्रतत
व्यस्क्तको दृविकोरलाई अतभव्यक्त गदयछ। 1 कुशल र अथयपूर य कानूनी स्शक्षा तथा सचेतना

काययक्रि न्यायिा पिुुँचको लातग एक आधारभूत शतय एवि् तनष्पक्ष तथा प्रभावकारी न्याय
प्ररालीको आधारथतम्भ िो।2 अिेररकन बार एशोतसयशनले कानूनी सचेतनालाई "The ability
to make critical judgments about the substance of the law, the legal process, and available
legal resources and to effectively utilize the legal system and articulate strategies to
improve it " 3 भनी पररभाषा गरे को पाईन्छ। त्यथतै गरी क्यानतडयन बार एशोतसयशनले
कानूनी साक्षरतालाई “The ability to understand words used in a legal context, to draw
conclusions from them, and then to use those conclusions to take action.”

4

भनी पररभाषा

गरे को पाईन्छ।

1

2

3
4

Madina Kozhukhova and Miras Zhiyenbayev, Conceptualizing Legal Culture and Legal Awareness:
Meaning and Structural Components.
Yubaraj Sangroula, Nepal Law Journal 2007, Holistic Approach to Delivery of Legal Aid Services:
Beginning from Community Responsive Legal Education and Professionalism, p. 219.
American Bar Association, Commission on Public Understanding About the Law 1989, p. 5
Canadian Bar Association, Reading the Legal World: Literacy and Justice in Canada 1992, p.23.
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कानूनी सचेतनाले कानूनी साक्षरतालाई प्रवद्धयन गरी नागररकलाई जागरुक बनाउुँछ।

यसले कानूनी व्यवथथा र कानूनी प्ररालीको जानकारी गराउने िुुँदा नागररकको िक वितको
रक्षा गनय तथा कतयव्यको पालनािा टे वा पुर्याउुँछ।कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताले
कानूनको प्रभावकारी कायायन्वयनिा उल्ले खनीय भूतिका तनवायि गदयछ।
कानूनी सचेतना तथा साक्षरताले सिाजका सम्पूर य वगयलाई सिेट्ने भए तापतन
िुख्यतः आफ्नो िकवित र अतधकारको रक्षाको लातग आवाज उठाउन असक्षि तथा न्यायिा
सिज पिुुँच नभएका आतथयक, सािास्जक एवि् सांथकृततक रुपले वपछतडएका िविला, ववपन्न
सिुदाय तथा वगय, असिाय, दतलत, जनजातत, तनरक्षर, तसिान्तकृत तथा वपछतडएका वगयलाई
यसले केन्र ववन्दुिा राख्न सक्नु पदयछ।
कानूनी

सचेतना

तथा

कानूनी

साक्षरताको

अभावले

सिुदायथतरिा

कानूनको

कायायन्वयनलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउुँछ। साथै, शास्न्त सुव्यवथथालाई कायि राख्न राज्यको
सीतित स्रोतसाधनिा प्रततकूल प्रभाव पनय सक्छ।कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताले
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपिा आतथयक, सािास्जक तथा सांथकृततक सिुन्नततलाई प्रभाव पादयछ ।

कानूनी सचेतना र साक्षरता तनयतित स्शक्षा भन्दा ववल्कुलै फरक ववषय िो। त्यसैले

यस ववषयलाई राज्यले ववशेष प्राथतिकतािा राखी तनस्श्चत कायययोजना तयार गने, त्यसको

कायायन्वयनलाई सुतनस्श्चत गने, प्रभाव तथा नततजा िूल्याङ्कनलाई अतनवायय बनाउुँदै ववतभन्न
प्रभावकारी तथा वैज्ञातनक पद्दततको अवलम्बन गरी सञ्चालन गनुय पने िुन्छ।
२.

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको आवश्यकता
न्यायिा

पिुुँचलाई

सुतनस्श्चत

गनय कानूनी

सचेतना तथा

कानूनी

साक्षरता

अपररिायय

िुन्छ।कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका िाध्यिबाट कानूनिा व्यवथथा गररएका
िित्वपूर,य जवटल तथा नयाुँ प्रावधान बारे सवयसाधाररलाई जानकारी गराउन सवकन्छ।
नागररकलाई आफूिातथ अन्याय भएको अवथथािा उपचारको उपलब्धताका बारे िा पयायप्त
ज्ञान भएको अवथथािा न्यायिा पिुुँचको सुतनस्श्चतता सम्भव िुन्छ ।

कानूनी सचेतना तथा साक्षरताले नागररकलाई न्याय, जवाफदे विता र पयायप्त कानूनी

उपचारको िाग गनय सक्षि बनाउुँछ।यस काययक्रिबाट सवयसाधाररलाई कानून पालना गनय
उत्प्रेररत गने िुनाले यसले कानून पालनाको सं थकार बृवद्ध गनय िद्दत गदयछ। नागररकको िक
अतधकारको रक्षा र पालना गनुय पने दावयत्व सम्बन्धी जानकारीको बारे िा नागररक जागरुक

नभएसम्ि न्यायिा पिुुँच सुतनस्श्चत िुन नसक्ने दे स्खन्छ।तसथय, कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरताले दे िायको प्रयोजन पूरा गदयछः2
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(क) सवयसाधाररले जान्नै पने कानूनको जानकारी िुने,
(ख) नागररकलाई प्राप्त अतधकारको उपभोग गनय सक्षि बनाउने र आफ्नो अतधकार तथा
दावयत्व प्रतत सचेत बनाउने,
(ग) कानूनको पालना भई कायायन्वयनिा सिजता ल्याउने,
(घ) कानूनको उल्लङ्घनिा किी आउने,
(ङ) सावयजतनक सरोकारका ववषयलाई प्राथतिकता प्रदान गने,
(च) कानूनको पालना बृवद्ध भई कानून र व्यवथथा सिज िुने,
(छ) विं सा पीतडत, असिथय तथा िक अतधकारबाट वस्ञ्चत वगयको िक अतधकारको
सुतनस्श्चतता गनय सिज िुन,े
(ज) कुशल, जनिुखी, तितव्ययी र प्रभावकारी सरकारी सेवा प्रवाि तथा सुशासनको
प्रत्याभूतत सिज िुने ।
कानूनी सचेतना तथा साक्षरताको आवश्यकता न्यायिा नागररकको पिुुँचिा िारै

तसतित रिुँदैन।रोिन कानूनबाट व्युत्पन्न भएको कानूनी तसद्धान्त “Ignorantia juris non
excusat (ignorance of the law is not excused) or Ignorantia Legis Neminem Excusat
(ignorance of law excuses no one) अथायत कानूनको अज्ञानता क्षम्य िुुँदैन भन्ने िान्यता
रिेको िो।यस तसद्धान्त अनुसार कसै ले पतन कानूनको उल्लङ्घन गरे को अवथथािा आफूलाई
कानूनी व्यवथथाको बारे िा जानकारी नभएको वा अनतभज्ञ रिेको कुरा आफ्नो प्रततरक्षािा
प्रयोग गनय नसवकने िुन्छ।यस िान्यताको प्रयोजन राज्यबाट तनतियत कानून सवयसाधाररले
जान्नै पने, बुनैनै पने र पालना गनै पने स्जम्िेवारी सवयसाधाररिा रिेको िान्नु पने िुन्छ।
ु ी दे वानी सं विता, २०७४ को दे वानी कानूनका सािान्य तसद्धान्तको दफा ५ र
िुलक

ु ी अपराध सं विता, २०७४ को दफा ८ बिोस्जि यस तसद्धान्तलाई आत्िसाथ गरे को
िुलक

पाईन्छ।कुनै पतन कानूनको उल्लङ्घन भएको सन्दभयिा यो तसद्धान्तको प्रयोग िुने गरे को
छ।कानूनलाई राज्यले नेपाल राजपरिा प्रकाशन गरे र, ववद्युतीय िाध्यि िाफयत वा न्यू नति
िूल्यिा उपलब्ध गराएर कानूनको उपलब्धता र पिुुँचलाई सुतनस्श्चत गरे को छ। यसरी
उपलब्ध भएका कानूनको जानकारी सवयसाधाररले पाएको र सम्बस्न्धत कानून (Law in
question)लाई बुझेको छ भन्ने राज्यले अनुिान गरे को िुन्छ।

यस तसद्धान्तको प्रयोग निुने िो भने दे वानी िुद्दािा वा फौजदारी अतभयोग लागेको

व्यस्क्तले त्यसबाट तसस्जयत दे वानी वा फौजदारी दावयत्वबाट पस्ञ्छन कानूनको अज्ञानता वा

अनतभज्ञतालाई प्रततरक्षाको रुपिा प्रयोग गनय सक्ने दे स्खन्छ र कानूनको अज्ञानता क्षम्य निुने
यस तसद्धान्तले नागररकिरु िाझ कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको अपररिाययतालाई
प्रष्ट पारे को पाईन्छ।
3
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३.

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको ववद्यिान स्थथतत
३.१ संवैधातनक तथा कानूनी व्यवथथा

कानूनी सचेतना सम्बन्धिा कुनै प्रष्ट सं वैधातनक तथा कानूनी प्रावधान नभए तापतन नेपालको
सं ववधानको धारा २० को उपधारा (१०) िा असिथय पक्षलाई कानून बिोस्जि तनःशुल्क

सिायता पाउने िकलाई िौतलक िकको रुपिा व्यवथथा गररएको छ।साथै, नेपालको
सं ववधानको धारा ५२ बिोस्जि िौतलक िक तथा िानव अतधकारको सं रक्षर र सम्वद्धयन गने

राज्यको दावयत्व रिे को िुुँदा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता िाफयत उक्त दावयत्वलाई
सरकारले पूरा गनुय पने अवथथा रिेको छ।
िौतलक िकको कायायन्वयनका लातग कानूनी सिायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३ को
उपदफा (१) िा असिथय व्यस्क्तले5 यस ऐन बिोस्जि कानूनी सिायता पाउने भन्ने व्यवथथा
गरे को छ। त्यसको अततररक्त कानूनी सिायता सम्बन्धी तनयिावली, २०५५ ले कानूनी
सिायताको व्यवथथालाई थप ववथतृतीकरर गरे को छ ।
३.२ नीततगत व्यवथथा

एकीकृत कानूनी सिायता नीतत, २०७६

6

को प्रकरर नं ३ िा “थथानीय न्यावयक

सतिततसुँगको सिन्वय र सिकाययिा थथानीय तििा कानूनी स्शक्षा सचेतना तथा आवश्यकता
अनुसार िनोसािास्जक परािशय सेवा उपलब्ध गराउने” उल्लेख गरे को छ।7

एकीकृत कानूनी सिायता नीतत, २०७६ िा एक रास्ष्िय कानूनी सिायता पररषहन रिने

व्यवथथा गरे को छ।साथै , प्रत्येक प्रदे शिा प्रदे श कानूनी सिायता सतितत र प्रत्येक स्जल्लािा

5

“असिथय व्यस्क्त” भन्नाले तोवकएको आयभन्दा कि आय भएको व्यस्क्त वा लै वङ्गक विं सा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट
पीतडत व्यस्क्तलाई जनाउुँछ।

6
7

नेपाल सरकार िस्न्रपररषद्को तनरययबाट तितत २०७६।०९।१४ िा थवीकृत भएको।
नीतत प्रकरर नं ३ सुँग सम्बस्न्धत :(९)

स्जल्ला कानूनी सिायता सतिततले स्जल्लातभर थथानीय न्यावयक सतिततसुँग सिन्वय र सिकायय गरी
कानूनी स्शक्षा सचेतना, िनोसािास्जक परािशय र अन्य आवश्यक सेवा सम्बन्धी वक्रयाकलापिरु
सञ्चालन गने,

(१०) कानूनी स्शक्षा सचेतना, िनोसािास्जक परािशय र अन्य आवश्यक सेवाका लातग ववश्वववद्यालयिा कानून
ववषय अध्ययन गने ववद्याथी, नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारका सम्बस्न्धत िन्रालय वा कायायलय,
थथानीय तिका सािास्जक पररचालक वा थवयं सेवकिरु पररचालन गने,
(११) ववद्यालय तिका ववद्याथी तथा थथानीय सिुदायलाई लस्क्षत गरी कानूनी स्शक्षा सचेतना अतभयान
सञ्चालन गने,
(१२) कानूनी सिायता उपलब्ध गराउनको लातग घुम्ती कानूनी सिायता स्शववर सञ्चालन गने।
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स्जल्ला कानूनी सिायता सतितत रिने व्यवथथा गरे को छ।उक्त नीततले राविय कानूनी
सिायता पररषद्को व्यवथथा गरे को भए तापतन यस सम्बन्धिा कानूनी व्यवथथाको अभाव
रिेको दे स्खन्छ।
३.३

संथथागत व्यवथथा

नेपालिा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका क्षेरिा नेपाल सरकारका ववतभन्न
िन्रालय, सं वैधातनक तनकाय, कायायलय, अन्तरायस्ष्िय सं थथा तथा गैरसरकारी सं थथािरुको
सिकाययिा ववतभन्न प्रयासिरु भई यस काययले तनरन्तरता पाईरिे को छ।

यस सन्दभयिा कानूनी सचेतना तथा साक्षरतासुँग सम्बस्न्धत दे िाय बिोस्जिको ववद्यिान
सं थथागत व्यवथथा रिे को पाईन्छः(क)

कानून, न्याय तथा सं सदीय िातिला िन्रालय,

(ख)

िविला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक िन्रालय,

(ग)

सवोच्व अदालत, न्यायिा पिुुँच आयोग,

(घ)

ििान्यायातधवक्ताको कायायलय,

(ङ)

नेपाल कानून आयोग,

(च)

राविय िानव अतधकार आयोग,

(छ)

राविय िविला आयोग,

(ज)

राविय दतलत आयोग,

(झ)

राविय सिावेशी आयोग,

(ञ)

आददवासी जनजातत आयोग,

(ट)

िुस्थलि आयोग,

(ठ)

ु
सं यक्त

रािसं घ

ववकास

काययक्रि,

यु.एन.तड.वप

(United

Nations

Development Program, UNDP),
(ड)

यु.एन. वोिन (United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women, UN WOMEN),

(ढ)
(र)

केन्रीय कानूनी सिायता सतितत तथा स्जल्ला कानूनी सिायता सतितत 8,
नेपाल बार एशोतसएशन।

४.

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी काययसम्पादन गने तनकाय

8

तितत २०६६।५।२९ िा राजपरिा सूचना प्रकाशन भई बाुँकी रिे का २२ स्जल्लािा तितत २०६६।६।१
दे स्ख लागू भएको।
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कानूनी सचेतना तथा साक्षरताका क्षेरिा धेरै सरकारी तनकाय, अन्तरायस्ष्िय तथा गैरसरकारी

सं घसं थथाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सं लग्नता रिे को छ। कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको
ववषय सबै तनकायको प्राथतिकतािा पनुल
य ाई एक सकारात्िक सन्दे शका रुपिा तलन
सवकन्छ। साथै, यसलाई वैज्ञातनक ढङ्गले व्यवथथापन गदै स्रोत साधनको उस्चत पररचालन
गरे को खण्डिा अपेस्क्षत प्रततफल प्राप्त गनय सवकनेछ।यसै सन्दभयिा िाल ववतभन्न तनकायद्वारा
सम्पाददत काययक्रििरु दे िाय बिोस्जि रिे का छन :४.१

कानून, न्याय तथा संसदीय िातिला िन्रालय

कानून न्याय तथा सं सदीय िातिला िन्रालय (यस पतछ “िन्रालय” भतनएको) अन्तगयत तनम्न
उस्ल्लस्खत काययक्रि
(१)

सञ्चालनिा रिेको पाइन्छः-

रे तडयो नेपाल तथा टे तलतभजन िाफयत कानूनी सचेतना काययक्रि “कानूनका
कुरा” सञ्चालनिा रिेको 9,

(२)

शैस्क्षक सं थथािरुिा कानूनी सचेतना काययक्रि,

(३)

न्यावयक सतिततको क्षिता अतभवृवद्ध काययक्रि,

(४)

ु ी सं विता ददवस िनाउने काययक्रि10,
प्रत्येक वषयको भदौ १ गते िुलक

(५)

ु ी दे वानी तथा फौजदारी सं विताका प्रिुख ववशेषतािरु” नािक पुथतक
“िुलक
प्रकाशन र ववतरर िाफयत सं विताि को प्रचार प्रसार।

४.२

िविला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक िन्रालयः

िविला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक िन्रालयले िविला, बालबातलका तथा जेष्ठ
नागररकका अतधकार सं रक्षर तथा सम्वद्धयनका लातग ववतभन्न प्रयास गरे को पाईन्छ। िविला,
बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक िन्रालयले ववतभन्न काययक्रििरु िाफयत सम्बस्न्धत सिूिको
िक अतधकारको प्रवद्धयनका लातग दे िायका काययक्रि सञ्चालन गरे को पाईन्छः(१)
(२)
(३)

सात प्रदे शिा लैं वङ्गक विं सा ववरुद्धको १६ ददने अतभयान काययक्रि,

छाउपडी उन्िूलन सम्बन्धी सुदूरपस्िि र करायली प्रदे शिा अतभयान सञ्चालन,

लैं तगक विं सा, छाउपडी, सािास्जक कुरीतत न्यूनीकररको लातग रे तडयो नेपालसुँग
सम्झौता भई दै तनक

9

पिा सूचना प्रसारर,

यस काययक्रिको लातग २५ लाख बजेट ववतनयोस्जत भएको र िालसम्ि १० बटा “कानूनका कुरा” काययक्रि
सञ्चालन भएको दे स्खन्छ।

10

पररसं वाद काययक्रि सञ्चालन भएको।
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(४)

नेपाल टे तलतभजनबाट िविला सशस्क्तकरर र लैं तगक विं सा न्यूनीकरर सम्बस्न्धत
सवालि

सिेटेर Talk show काययक्रि सञ्चालन,

(५)

यौतनक तथा लै वङ्गक अल्पसङ्ख्यकप्रतत सचेतना गोष्ठी,

(६)

ज्येष्ठ नागररकि लाई ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी सचे तना काययक्रि,

(७)

सिाजिा रिेका दाईजो, ततलक, बालवववाि, छु वाछु त र छाउपडी जथता कुरीतत

(८)

अपांगता भएका व्यास्क्तलाई सचेतनािूलक काययक्रि सञ्चालन,

(९)

िानव वेचववखन तथा ओसारपसारको दृविले सं वद
े नशील स्जल्लाि िा सवेवाट

र कुप्रथा अन्त्य गनय सचेतनािूलक सािास्जक जागरर काययक्रि सञ्चालन,

पविचान भएका जोस्खििा रिे का तथा जोस्खि उन्िुख सिूि सिुदायि को लातग
सचेतना काययक्रि सञ्चालन ।11
४.३

नेपाल कानून आयोग

नेपाल कानून आयोगले कानूनको तजुि
य ा, सं विताकरर तथा प्रचतलत कानूनको सं शोधन,
एकीकरर र पुनरावलोकन गने एवि् कानून तथा न्याय सम्बन्धी ववषयिा अध्ययन
अनुसन्धान गदै आएको छ। यसै सन्दभयिा आयोगले कानून, न्याय तथा सं सदीय िातिला
िन्रालय तथा ववतभन्न सं घ सं थथािरुसुँगको सिकायय र सिन्वयिा कानू नी सचेतना तथा

कानूनी साक्षरताका ववतभन्न काययक्रििरु सञ्चाल गदै आएको छ। िाल आयोगले कानूनिा
व्यवथथा गररएका िित्वपूर,य जवटल तथा नयाुँ प्रावधानको जानकारी सवयसाधाररलाई प्रदान
गनय “नयाुँ तथा िित्वपूर य कानून तथा अन्तरतनवित प्रावधानिरुको वारे िा जानकारी प्रदान
तथा प्रचारप्रसार गने Legal Dissemination काययक्रि” सञ्चालन गदै आएको छ।
४.४

संवैधातनक तनकाय

४.४.1 सवोच्व अदालत, न्यायिा पिुुँच आयोग
सवोच्च अदालत तनयिावली, २०४९ को तनयि १३(ङ) बिोस्जि सम्िाननीय प्रधान
न्यायाधीशको अध्यक्षतािा तितत २०७२।४।१० िा न्यायिा पिुुँच आयोग गठन

भएको पाईन्छ। सवोच्च अदालत तनयिावली, २०७४ को तनयि १२० (१) िा

प्रधान न्यायाधीशले ऐन तनयि पुनरावलोकन, बाल न्याय, न्यायिा पिुुँच, कानूनी
स्शक्षा जथता ववषयि िा आवश्यकता अनुसार ववषयगत सतितत वा काययदल वा सो

सरिका आयोग गठन गनय सक्ने व्यवथथा भए बिोस्जि न्यायिा पिुुँच आयोग
पुनगयठन भई सवोच्च अदालतिा न्यायिा पिुुँच आयोग रिे को पाईन्छ।12

11

12

िविला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक िन्रालयको आ.व. २०७६/०७७ को वावषयक प्रततवेदन।

िाम्रो बारे िा, न्यायिा पिुुँच आयोग, Accessed on 07\04\2021, http://supremecourt.gov.np/a2jc/Page/about.
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न्यायिा पिुुँच आयोगिा न्याय प्रदायक तनकायका पदातधकारीिरुका साथै
लस्क्षत वगयका व्यस्क्तिरु सिेतको प्रतततनतधत्व रिने गरी अध्यक्ष सवित अठार जना
सदथयि

रिे का छन्। यसले लस्क्षत बगयको न्यायिा पिुुँच अतभवृवद्ध गने सन्दभयिा

आवश्यक नीतत एवं सं रचना तनिायरको लातग सिेत सिन्वयात्िक भूतिका खेल्दछ।

न्यायिा पिुुँच आयोगले कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको प्रवद्धयनाथय दे िायका
काययिरु गदै आएको पाईन्छः(१)

िविला, ववपन्न, असिाय र असक्षि बगयका व्यस्क्ति लाई सिाजको
सिान सदथयको रुपिा ततनीि लाई प्राप्त िक अतधकारबारे सचेतना
काययक्रि सञ्चालन गने,

(२)

दे िायका ववषयलाई सिेटेर ववतभन्न सिूिलाई लस्क्षत गरी जानकारी
पुस्थतकाको प्रकाशन गररएको छः(क)
(ख)

ु ा एवि् कैदीको अतधकार,
थुनव

असिथय पक्ष तथा आतथयक रुपले ववपन्न नागररकको अतधकार,

(ग)

जेष्ठ नागररकको अतधकार,

(घ)

आददवासी / जनजाततको अतधकार,

(ङ)

फौजदारी िुद्दािा िविलाको अतधकार,

(च)

अपाङ्गता भएका व्यस्क्तको अतधकार,

(ज)

बालबातलकाको अतधकार,

(झ)

छु वाछु त तथा भेदभाव ववरुद्धको अतधकार,

(ञ)

िविलाको पाररवाररक तथा सम्पस्त्त सम्बन्धी अतधकार,

(ट)

दे वानी काययववतध,

(ठ)

फौजदारी काययववतध सम्बन्धी जानकारी पुस्थतका।

(छ)

न्यायिा पिुुँच अतभवृवद्धका लातग अदालतको वक्रयाकलाप,

४.४.२ ििान्यायातधवक्ताको कायायलयः
कानूनी सिायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ६ ले केन्रीय कानूनी सिायता
सतिततिा ििान्यायातधवक्ता पदे न सदथय रिने व्यवथथा गरे को छ। असिथय पक्षको
तफयबाट कानूनी सिायता सम्बन्धी व्यवथथा गने काययिा ििान्यायातधवक्ताको सिेत
िित्वपूरय भूतिका रिने व्यवथथा छ।

न्यायिा पिुुँच, कानूनी सिायता तथा कानूनको प्रचारप्रसार लगायतका काययिा
ििान्यायतधवक्ताको कायायलय सवक्रय रिे को पाईन्छ।ििान्यायातधवक्ताको कायायलयले
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गरे का दे िायका काययिरुले कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतालाई प्रवद्धयन गरे को
पाईन्छः(१)
(२)

सिुदायिा सरकारी वकील काययक्रि सञ्चालन,13

जाततय ववभेद, िविला विं सा, छाउपडी प्रथा लगायतका सािास्जक कुरीततका
ववरुद्ध सचेतनािूलक काययक्रि सञ्चालन,

(३)

रे तडयो/ टे तलतभजन िाफयत सन्दे शिूलक सूचना सम्प्रेषर,

(४)

ववतभन्न सन्दे श, पुथतक सािग्री, ब्रोसर आददको प्रकाशन तथा ववतरर ।

४.४.३ रास्ष्िय िानव अतधकार आयोग
राविय िानव अतधकार आयोगले िानव अतधकारको सं रक्षर तथा प्रवद्धयनका क्षेरिा
उल्ले खनीय योगदान पुर्याएको छ। रास्ष्िय िानव अतधकार आयोगले दे िायका
काययक्रि सञ्चालन गरे को पाईन्छः(१)

रे तडयोबाट सचेतनािूलक काययक्रिको ( तसिान्तकृतको आवाज )
प्रशारर,

(२)

रे तडयो, टे तलतभजन िाफयत सन्दे शिूलक लोक कल्यारकारी ववज्ञापन,

(३)

िानव अतधकार सम्बन्धी िित्वपूर य तनरययि को प्रकाशन,

(४)

कानूनी परािशय प्रदान,

(५)

िानव अतधकारका ववषयिा सूचना तथा स्शक्षािूलक सािग्रीको तनिायर
र ववतरर,

(६)

तातलि, गोष्ठी, अन्तरवक्रयाका िाध्यिबाट िानव अतधकार स्शक्षा
प्रवद्धयन,

(७)

विं सा पीतडत िविला, वकशोरी र बालबातलकािरुलाई कानूनी परािशय
र कानूनी सिायता प्रदान,

(८)

ु ाईको लातग चौबीस घण्टे Help Line
विं सा पीतडतिरुको उजुरीको सुनव
सेवा ११४५ को सुरुवात,

13

प्रिरीसुँगको सिन्वयिा प्रत्येक थथानीय तििा कम्तीिा एक वटा सिुदायिा सरकारी वकील काययक्रि
सञ्चालन गरी सरकार वादी िुद्दाको कारबािी प्रवक्रया एवि् ववद्यिान कानूनी व्यवथथाको प्रचार प्रसार गनुक
य ा
साथै कानूनको कायायन्वयन र अपराध रोकथाििा सिुदायको भूतिकाका बारे िा जानकारी गराउन काययक्रि
सञ्चालन गरे को दे स्खन्छ।
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(९)

विं सा पीतडत िविला, वकशोरी र बालबातलकािरुलाई िनोसािास्जक
परािशय प्रदान।

४.४.४ राविय िविला आयोग
राविय िविला आयोगले वकशोरी तथा िविलािरुको सचेतना तथा सशस्क्तकररका

लातग ववतभन्न गैरसरकारी सं घ सं थथािरुसुँगको सिकाययिा कानूनी सचेतना काययक्रि
सञ्चालन गदै आएको छ। उक्त काययक्रििरुिध्ये कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरतािा केस्न्रत काययक्रििरु दे िाय बिोस्जि रिे का छन् :(१)

अतत सीिान्तकृत लोपन्िुख जाततका िविलािरुलाई िविला अतधकार
तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी सचेतनािूलक अन्तरवक्रया काययक्रि,

(२)

टे तलतभजनबाट

पास्क्षक

रुपिा

िविला

अतधकारका

ववषयिा

सचेतनािूलक सािग्री तयारी तथा प्रसारर,
(३)

िविला िातथ िुने विं सा तनवाररको सम्बन्धिा स्शक्षक‚ ववद्याथी र
ववद्यालय व्यवथथापनका पदातधकारीसुँग ववद्यालयथतरिा अतभिुखीकरर
काययक्रि,

(४)

लै वङ्गक सं वेदनस्शल प्रजनन् थवाथ्य अतधकार सम्बन्धी सावयजतनक
ु ाई काययक्रि,
सुनव

(५)

रे तडयो नेपाल र एफ.एि बाट िविला अतधकार र िविला विं सा
ववरुद्धका सूचनािूलक काययक्रििरु उत्पादन तथा प्रशारर,

(६)

िविलाको न्यायिा पिुुँच सम्बन्धिा सरोकारवाला तनकाय, न्यावयक
तनकाय र सेवाग्रािीिरुसुँग अन्तरवक्रया काययक्रि ।

४.४.५ रास्ष्िय दतलत आयोग
रास्ष्िय दतलत आयोगले दतलत सिुदायको िकवित प्रवद्धयनको लातग उल्ले खनीय
काययिरु गदै आएको छ । कानूनी सचेतनाका सम्बन्धिा रास्ष्िय दतलत आयोगले
दे िाय बिोस्जिका काययक्रि सञ्चालन गदै आएको दे स्खन्छः(१)

दतलत अतधकार सम्बन्धी ऐन तनयिको प्रचार प्रसार काययक्रि,

(२)

ववद्यालयथतरिा जाततय छु वाछु त सम्बन्धी अतभिुस्खकरर काययक्रि,

(३)

दतलत अतधकार सम्बन्धी प्रवद्धयनात्िक र सचेतनािूलक काययक्रि।

४.४.६ रास्ष्िय सिावेशी आयोग
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राविय सिावेशी आयोगले ववशेषत खस आयय, वपछडा वगय, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, जेष्ठ

नागररक, श्रतिक, वकसान, अल्पसङ्ख्यक एवि् सीिान्तकृत सिुदाय तथा वपछतडएको
वगय तथा आतथयक

पले ववपन्न वगयको िकवितको लातग ववतभन्न काययि

सम्पादन

गदै आएको छ। आ.व. २०७६/७७ को वावषयक प्रततवेदन अनुसार रास्ष्िय
सािावेशी आयोगले दे िायका कायय सञ्चालन गरे को दे स्खन्छः(१)

लस्क्षत

वगयको

िक

अतधकार

सम्बन्धी

सचेतनािूलक

काययक्रि

(सूचना, पम्पलेट, ब्रोसर, िाते पुस्थतका, श्रव्य-दृष्य प्रकाशन) सञ्चालन,
(२)

रास्ष्िय सिावेशी आयोगको काययक्षेर तभर पने ववतभन्न लस्क्षत वगय
(खस आयय, वपछडा वगय, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, जेष्ठ नागररक, श्रतिक,
वकसान, अल्पसङ्ख्यक एवि् सीिान्तकृत सिुदाय तथा वपछतडएको
वगय

र

करायली

तथा

आतथयक

पले

ववपन्न

वगय)

तथा

सरोकारवालाि सुँग ववतभन्न ववषयि िा केन्रीयथतर, प्रदे शथतर र
थथानीयथतरिा अन्तरवक्रया, गोष्ठी, छलफल, सेतिनार आदद सञ्चालन।
४.४.७ िुस्थलि आयोग
िुस्थलि आयोगले सवक्रय रुपिा िुस्थलि सिुदायको िकवितको लातग काययसम्पादन
गदै आएको छ।कानूनी सचेतना तथा साक्षरताका सन्दभयिा िुस्थलि आयोगले
िुस्थलि िविलाका लातग “लै वङ्गक विं सा ववरुद्धको कानूनी सचेतना र अतधकार प्रवद्धयन
सम्बन्धी एक ददने काययक्रि” सञ्चालन गरे को दे स्खन्छ। साथै, िुस्थलि सिुदायको
िकवित

प्रवद्धयन,

सिथयािरुको

अतधकारको

सिाधान

प्रचारप्रसार

गनय गुनासो

तथा

व्यवथथापनको

िुस्थलि

सिुदायको

सं यन्रलाई

सवक्रय

ववतभन्न
गरे को

पाईन्छ।
४.५

अन्तरायविय तथा गैरसरकारी सं थथा
४.५.१ अन्तरायविय संथथा
(क)

ु रािसं घ ववकास काययक्रि (यु.एन तड.वप)
संयक्त

ु
सं यक्त
राष्िसं घ ववकास काययक्रि, नेपाल सािास्जक न्याय, न्यायिा पिुुँच
तथा कानूनी राज्यको ववषयिा वकालत गनय अग्रसर तनकाय रिे को दे ख्न
सवकन्छ। यु.एन तड.वप ले ववतभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तनकाय सुँगको

सिन्वयिा ववतभन्न क्षेरिा सचेतनािूलक तथा अतभिुखीकरर काययक्रिरुको
सञ्चालन गदै आएको छ।
(ख)

यु.एन. वोिन
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यु.एन. वोिनले Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW) को प्रभावकारी कायायन्वयनको
लातग

वकालत

गदै

राजनीततक

प्रततबद्धता

र

जवाफदे विताका

लातग

सरकारि लाई जोड ददएको दे स्खन्छ।साथै , िविलाका िानव अतधकारको
कायायन्वयनका लातग कानून, नीतत तनिायरको लातग सरकारलाई सियोग

गरे को दे स्खन्छ।यस सुँगै यु.एन. वोिनले ववतभन्न क्षेरिा सरोकारवाला
तनकायिरुको सिकाययिा िविला अतधकारको सम्वद्धयन तथा प्रवद्धयनका लातग

ववशेष काययक्रििरुको सञ्चालन गदै आएको छ। यु.एन. वोिनले गरे का
केिी उल्लेखनीय काययिरु दे िाय बिोस्जि रिे को पाईन्छ:(१)

तितडया िाफयत चेतना जगाउने काययक्रिको सञ्चालन,

(२)

पीस तितडया नेटवकय र ह्वाइट ररबन अतभयान जथता िित्वपूर य
अतभयानि

(३)

सञ्चालन,

िविला सशस्क्तकरर र लै वङ्गक भेदभाव अन्त्य गनय “UN Agencies’
Srategic Plans for 2018-2021” को ६ वटा क्षेरिा काि गनयका
लातग यु.एन वोिन र यु.एन तड.वप को सिकायय।14

४.५.२ गैरसरकारी संथथा

सिकायय भएका क्षेरिरु दे िाय बिोस्जि छनः-

14
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Strengthening legal and policy reforms to advance gender equality,
Advancing inclusive and gender-responsive governance, human rights and access to justice including
support to provincial and local governments,
Transforming gender discriminatory norms and eliminating harmful practices,
Gender-based violence prevention and response ,
Fostering voice, agency and engagement of civil society through support to broadened civic space,
particularly guaranteeing space for youth from vulnerable communities including persons with
disabilities and sexual minorities,
Ensuring women's political participation, representation and leadership, including in elections and
across the three levels of government,
Advancing women’s leadership in peacekeeping and conflict prevention including the implementation
of National Action Plan II on UNSCR 1320 and 1820,
Strengthening gender equality and social inclusion during crises and post-crisis responses, as well as
early recovery,
Mobilizing the private sector to advance gender equality,
Accelerating women’s economic empowerment,
Strengthening the evidence base for implementation and monitoring of the localization of the
Sustainable Development Goals (SDGs) of the Agenda 2030,
Experimenting, innovating and scaling up for the acceleration of SDG 5, 10, 11 and 16 with the UNDP
Accelerator Lab.
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(क)

नेपाल बार एशोतसएशन
कानूनी सिायता सचेतनाका क्षेरिा नेपाल बार एशोतसयशनको भूतिका
उल्ले खनीय छ। दे शैभर फैतलएका बारका ईकाइिरुको कारर नेपाल बार

एशोतसयशनलाई यथता काययक्रििरु प्रत्येक स्जल्लािा सञ्चालन गनय सिज

िुने गदयछ। स्जल्ला कानूनी सिायता सतिततिा प्रत्यक्ष सं लग्नता िुने िुुँदा

नेपाल बार एशोतसयशनले कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका क्षेरिा
प्रभावकारी भूतिका तनवायि गनय सक्षि छ। नेपाल बार एशोतसयशनले

नवेस्जयन बारसुँगको २५ ववषयय सिकाययिा “Boosting Access to Justice
for Needy People ” नािक पररयोजना सञ्चालनिा ल्याई कानूनी सचेतना
तथा कानूनी साक्षरताको क्षेरिा िित्वपूर य कायय गरे को दे स्खन्छ।
(ख)

अन्य गैरसरकारी सं थथा
सरकारी तनकायको अततररक्त अन्तरायस्ष्िय सं थथा र गैरसरकारी सं थथािरुले
पतन कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका क्षेरिा सवक्रय भूतिका तनवायि
गरे को पाईन्छ। सं थथा दताय ऐन, २०३३ अन्तगयत दताय भएका ववतभन्न
सं थथाद्वारा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रििरु सञ्चालन
गदै आएका छन्।
यसको अततररक्त सूचना तथा प्रसारर ववभागिा दताय भई परपतरका प्रकाशन

गने सं थथाले परपतरकािा सूचना तथा सिाचारिरु प्रकाशन गरी सवयसाधारर
सिक्ष पुर्याएर कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतालाई प्रवद्धयन गनय
उल्ले खनीय भूतिका तनवायि गरे को पाईन्छ।

५.

ु िा ववकतसत सवोत्ति अभ्यास
अन्य िुलक

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतालाई ववश्वभरी नै ववशेष िित्वका साथ िे ने गरे को
पाईन्छ। यस सन्दभयिा ववतभन्न दे शले ववतभन्न सं थथागत सं रचनाको थथापना तथा वृित
काययक्रििरुको सञ्चालन िाफयत यस ववषयलाई तनरन्तरता ददुँदै आएका छन्।

ववतभन्न दे शिा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका क्षेरिा दे िायका सवोत्ति
अभ्यासिरु रिेका दे स्खन्छ :५.१

बङ्गलादे श
बङ्गलादे शको राविय कानूनी सिायता सेवा सं गठन (National Legal Aid Services
Organization) कानूनी सिायतालाई प्रवद्धयन गनय कानूनी सिायता ऐन, २०००
अन्तगयत गठन भएको सरकारी तनकाय िो।यसले ववशेषत कानूनी सिायतालाई
13
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िध्यनजर गने भए तापतन कानूनी सचेतना ररनीतत िाफयत दे िायका ववतभन्न कानूनी
सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रििरु सञ्चालन गदै आएको छः-

५.२

(१)

रे तडयो/टे तलतभजन िाफयत काययक्रि,

(२)

परपतरका/टे तलतभजन िाफयत जनकल्यारकारी ववज्ञापन,

(३)

सेतिनार

(४)

वकयसप आदद।15

भारत
भारतिा कानूनी सिायता, साक्षरता तथा सचेतनाको ववषयलाई सम्बोधन गनय छु ट्टै
सं थथागत सं रचनाको व्यवथथा गररएको पाईन्छ।रास्ष्िय ववतधक सेवा प्रातधकरर ऐन,
१९८७ अन्तगयत प्रधान न्यायाधीश सं रक्षक रिने गरी एक रास्ष्िय ववतधक सेवा
प्रातधकररको गठन भएको दे स्खन्छ।त्यथतै गरी प्रत्येक राज्यिा राज्य ववतधक सेवा
प्रातधकरर र स्जल्लािा स्जल्ला ववतधक सेवा प्रातधकरर रिने व्यवथथा रिे को
पाईन्छ।यसको अततररक्त रास्ष्िय िविला आयोगले िविलाको िकवितको सं रक्षरका
तनतित्त उल्ले खनीय कायय गदै आएको पाईन्छ।यसै सन्दभयिा भारतिा सञ्चालन
भएका केिी िित्वपूर य काययक्रििरु यस प्रकार छन् :(१)

ववतभन्न िोडलिा कानूनी सचेतना तथा साक्षरताका काययक्रि सञ्चालन गने,16

(२)

कानूनी

साक्षरता

काययक्रिि को

लातग

ववशेष

क्षेरका

थथानीयका

आवश्यकताि को आधारिा ववशेष काययक्रि सञ्चालन,
(३)

ववद्यालयथतरिा ववतभन्न कानूनी साक्षरता काययक्रिि को आयोजना,

(४)

कानूनी सिायता स्क्लतनकि को सञ्चालन,

(५)

पाुँच वषीय न्यायिा पिुुँच पररयोजना अन्तगयत दे शका ववतभन्न राज्यिा कानूनी
सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रि सञ्चालन ।

15

16

Services
of
Government
Legal
Aid,
NLASO,
p.
23
Accessed
http://nlaso.gov.bd/site/page/68c74afb-a524-47a1-b5b7-e94772f37769/राविय ववतधक सेवा प्रातधकररले अपनाएका कानूनी सचेतना/साक्षरताका िोडेलि ः(१)

सेतिनारि , लेक्चरि
काययक्रिि

(२)

on

2021-01-29

सञ्चालन पचाय ववतरर, दूरदशयन काययक्रििा प्रसारर, लाइभ फोन-इन

आदद;

सावयजतनक अन्तरवक्रया िाफयत जाग कता फैलाउन िोबाइल बिु उपयोतगता भ्यान,

(३)

नुक्कड नाटक; छोटो वृत्तस्चर; कानुनी िुद्दाि िा थकुल ववद्याथीद्वारा सांथकृततक काययक्रिि ;

(४)

कानूनी िुद्दाि िा ववतभन्न प्रततयोतगताि

जथतै स्चरकला, तनबन्ध लेखन, बिस र घोषरा आदद।
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(६)

कानूनी साक्षरता पररयोजनाका नािले दे िायका ववषयि

सिेट्ने गरी एक

वृित काययक्रििरुको सङ्गालो सञ्चालन भएको छः(क)

सं ववधान प्रदत्त िौतलक िक,

(ख)

कानूनी सिायता,

(ग)

िविला अतधकार,

(घ)

फौजदारी काययववतध सं विता,

(ङ)

स्शक्षाको िक सम्बन्धी ऐन, २००९,

(च)

खाद्य सुरक्षा ऐन, २०१३

(छ)

अनुसूस्चत

एवि् अनुसूस्चत

जातत

जनजातत

(अत्याचार तनरोधक)

ऐन,१९८९
(ज)

सूचनाको िक ऐन, २००५

त्यथतै रास्ष्िय िविला आयोगले पतन कानूनी सचेतना तथा िविला सशस्क्तकररको

लातग गैर सरकारी सं थथासुँगको सिकाययिा "िविला र चेलीको लातग दे शव्यापी
कानूनी सचेतना काययक्रि" को सञ्चालन सम्पन गरे को पाईन्छ।त्यथतै राज्यका
सदरिुकाि िुुँदै स्जल्ला र गाउुँिा काययक्रि केस्न्रत गदै “गाउुँ की और” नािले
कानूनी सचेतना काययक्रि सञ्चालनिा रिेको पाईन्छ।
५.३

सङ्युक्त राज्य अिेररका
अिेररकािा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको क्षेरिा कानून व्यवसायी
पररषद्ले ववशेष भूतिका खेलेको पाईन्छ।अिेररकन बार एशोतसयशनको सावयजतनक
स्शक्षा शाखा (Public Education Division) ले कानून र कानूनी िुद्दाि को बारे िा

स्शक्षक, ववद्याथी, परकार, कानून व्यवसायी र सवयसाधारर जनतालाई जानकारी प्रदान
गने उद्देश्यले ववतभन्न काययक्रिि
काययक्रिि

५.४

17

आयोजना गने गरे को पाईन्छ। जसिध्ये केिी

यस प्रकार रिे का छन् :-

(१)

कानून ददवस िनाउने र काययक्रििरु आयोजना,

(२)

कानूनी ववषयका सिर थकूलिरुको सञ्चालन,

(३)

राविय कानूनसुँग सम्बस्न्धत स्शक्षा सम्िेलन,

(४)

ववतभन्न न्यावयक स्शक्षा केन्रिरुको17 सञ्चालन ।

श्रीलङ्का

न्यावयक स्शक्षा केन्रले ववशेषत स्शक्षकलाई न्यावयक प्ररालीको तातलि प्रदान गने गरे को पाईन्छ।
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श्रीलङ्कािा कानूनी सिायता ऐन, १९७८ ले गठन गरे को कानूनी सिायता आयोग
(Legal Aid Commission of Sri Lanka) ले ववतभन्न सिूिलाई लस्क्षत गदै 18 कानूनी
सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रिको साथै कानूनी स्क्लतनकिरुको सञ्चालन
गदै कानूनी सचेतना तथा साक्षरताको क्षेरिा उल्ले खनीय भूतिका खेलेको छ।19
त्यथतै

साक्षरताका

गरी

लातग

सञ्चार

िाध्यिबाट

प्रयास

भएको

सिेत

दे स्खन्छ।

कानूनी

सचेतना

“लङ्काददपा”

तथा

कानूनी

पतरका

िाफयत

सवयसाधाररको प्रश्नको उत्तर प्रदान गने त्यसका साथै कानूनी सिायता शीषयकिा
ले ख दै तनक पतरकािा प्रकाशन िुने गरे को छ।
६.

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी सिथया
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको काययक्रििरु अपेस्क्षत सङ्ख्यािा सञ्चालन निुन ु र
सञ्चातलत काययक्रि गुरथतरीय िुन नसक्दा कानूनी सचेतना तथा साक्षरता काययक्रिको
अस्थतत्व सङ्कटिा पनय गएको दे स्खन्छ।कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रि
कूशल, प्रभावकारी, तितव्ययी, वैज्ञातनक तथा सिभातगतािूलक गराउनका लातग आवश्यक
तथा उपयुक्त कदिि

चालेको नदे स्खुँदा ववतभन्न किजोरी तथा सिथयािरु दे खा पने गरे का

छन् । कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी कायय गने तनकायिरुबीच एक
आपसिा सिन्व्यको किीले सिथयािरु तसजयना िुने गदयछ। ववतभन्न दे शका असल अभ्यास र
नेपालिा सञ्चालन भईरिेका काययक्रिलाई तुलनात्िक रुपले िे ने िो भने तनम्नतलस्खत
ुँ ागत रुपिा औल्ँ याउन सवकन्छःसिथयािरुलाई बुद
(१)

कानूनी सिायतालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानूनी सिायता नीतत,
२०७६, कानूनी सिायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ र कानूनी सिायता सम्बन्धी
तनयिावली, २०५५ को व्यवथथा भए तापतन कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरतालाई सम्बोधन गनय एकीकृत नीतत तथा कानूनी व्यवथथाको अभाव,

(२)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको सम्बन्धिा एक तनस्श्चत तनकायको
नेतत्ृ विा सवक्रय सं थथागत सं रचनाको अभाव,

(३)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रि सञ्चालनलाई आवश्यक
पने बजेट सुतनस्श्चत गने र तनरन्तर रुपले सञ्चालन गनय सिथया,

18

िविला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, HI V सङ्क्रतित, जनजातत, प्रिरी, कियचारी,

19

ववद्याथी, कानून व्यवसायी आददलाई लस्क्षत गरी काययक्रि सञ्चालन िुने गरे को पाईन्छ ।
Legal
Awareness
Program,
Legal
Aid
commission
of
Sri
http://www.legalaid.gov.lk/index.php/awareness-raising-programmes, Accessed on- 2021-01-29.

16

Lanka

www.lawcommission.gov.np
(४)

सं घीय, प्रादे स्शक र थथानीय तनकायिरुबीच कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरताको सम्बन्धना प्रष्ट भूतिका तनधायररिा सिथया,

(५)

कानूनी सािग्रीको उपलब्धता तसतित भएको र यसको पिुुँचिा सिजता
ल्याउन सिथया,

(६)

दे शभर व्यवस्थथत कानूनी पुथतकालयको सङ्ख्या तसतित िुन ु र पुथतकालयिा
कानूनी पाठ्य सािग्रीको पयायप्त उपलब्धताको सिथया,

(७)

लस्क्षत वगय तथा सिूिको पविचानको लातग उस्चत िापदण्ड तनधायरर नभएको
अवथथा रिुँदा असिथय पक्ष, वपछतडएका वगय र सिूिलाई काययक्रिले सिेट्न
सिथया,

(८)

कानूनी

सचेतना

तथा

कानूनी

साक्षरताको

काययक्रि

सञ्चालन

गने

तनकायिरुबीच सिन्वय र सिकाययिा सिथया,
(९)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रििा ववशेष वगयको लातग ववशेष
शैली,स्रोत सािग्रीको आवश्यकतालाई आत्िसात गरी काययक्रि सञ्चालन गने
सिथया,

(१०) काययक्रिको प्रभावकाररता, नततजा िुल्याङ्कन, प्रभाव िूल्याङ्कन जथता िित्वपूरय
काययलाई वेवाथता गने तथा सञ्चातलत काययक्रिका किी किजोरीलाई
भववष्यिा सुधार गनय आवश्यक अध्ययनको किी,
(११) काययक्रिलाई बाध्यात्िक रुपले तलईने तथा आवश्यकताको पविचान भन्दा
सिजता र अनुकुलताका आधारिा काययक्रि सञ्चालन िुने अवथथा,
(१२)

कानूनी सचेतनाको काययक्रि सञ्चालन गने तनकायको भूतिकाको दोिोरोपन
(duplication) र अततव्यापन (overlap) िुुँदा वा सिान प्रकृततका काययक्रििरु
दोिोररुँदा तसतित स्रोत साधनको उस्चत पररचालन तथा सदुपयोग िुन ु पनेिा
दुरुपयोग िुने अवथथा,

(१३) काययक्रि सञ्चालन अघीको अध्ययन, तयारी, िापदण्ड तनधायरर, लस्क्षत
सिूिको

पविचान,

सिन्वय

र

सिकायय

लगयतका

पक्षिरुको

पयायप्त

अध्ययनिा सिथया ।
७.

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रिको लातग अपनाउनु पने नीततगत व्यवथथा
७.१ नीततगत व्यवथथा
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कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतालाई सम्बोधन गनय थपि नीततगत व्यवथथाको

अभाव रिेको छ। एकीकृत कानूनी सिायता नीतत, २०७६ िा कानूनी सचेतनाको
सन्दभयिा केिी प्रावधान रिे को भए तापतन उक्त प्रावधानले कानूनी सचेतना तथा
कानूनी साक्षरताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गनय नसक्ने दे स्खन्छ।

िाल ववतभन्न तनकायद्वारा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रि
सञ्चालनले तनरन्तरता पाएको भए तापतन यसको गुरथतर अतभवृवद्ध गनय, दायरा
ववथतार गनय र थप प्रभावकारी बनाउन एक कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता
सम्बन्धी नीततको तनिायर गनय वाञ्छनीय रिे को दे स्खन्छ।
कानूनी सिायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ६ बिोस्जि कानून, न्याय
तथा सं सदीय िातिला िन्रीको अध्यक्षतािा गदठत केन्रीय कानूनी सिायता सतितत

रिेको छ। यस सतिततले कानूनी सिायतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
काययि

गदै आएको छ। कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी कायय

गनयका लातग छु टै एक तनकायको आवश्यकता भए तापतन छु ट्टै सं थथागत सं रचना
तनिायर गदाय राज्यलाई ठू लो आतथयक व्ययभार पनय जाने िुनाले यस सतिततलाई नै

कानूनी सचेतना र साक्षरता काययक्रिको सिेत स्जम्िेवारी ददुँदा नीततगत रुपिा
उपयुक्त िुने दे स्खन्छ ।
कानूनी सिायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ लाई सं शोधन गरी केन्रीय कानूनी

सिायता सतिततलाई कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी काि, कतयव्य र
अतधकार प्रदान गनय सो ऐनिा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको स्जम्िेवारीको
प्रावधान थप गरी कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको आवश्यकतालाई सम्बोधन
गनय आवश्यक दे स्खन्छ।यसको अततररक्त प्रदे श कायय सतिततको व्यवथथा गरी कानूनी
सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको स्जम्िेवारी व्यवथथा गनुय पनेछ ।
७.२ संथथागत व्यवथथा
ववतभन्न दे शका अभ्यासलाई िध्यनजर गदाय कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतालाई
नयाुँ ददशा ददनका लातग एक नेतत्ृ वकारी भूतिका तनवायि गने स्रोत, साधन सम्पन
तनकायको

आवश्यकता

िुन्छ।

कानूनी

सचेतना

तथा

कानूनी

साक्षरताका

काययक्रिलाई प्रभावकारी बनाउन र यसको दायरा ववथतारका लातग सं थथागत
सशक्तता र स्जम्िेवारीको प्रष्ट तनधायरर गनय आवश्यक रिे को दे स्खन्छ।
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नेपालको सन्दभयिा दे िाय बिोस्जिको सं थथागत व्यवथथा िाफयत कानूनी सचेतना तथा
कानूनी साक्षरताको काययक्रि सञ्चालन गदाय यसको थथावयत्वलाई सुतनस्श्चत गनय
सियोग पुग्ने दे स्खन्छ।
(क) केन्रीय कानूनी सिायता सतिततलाई कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको
स्जम्िेवारी तनधायरर
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतािा केन्रीय तनकायको अभाविा कानूनी
सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययलाई व्यवस्थथत एवि् प्रभावकारी रुपले
सम्पादन गनय सम्भव िुने दे स्खुँदैन।

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतालाई तनयतित काययका रुपिा दे शव्यापी
रुपले सञ्चालन गनय नीतत तनिायर, कायययोजनाको तयारी, िापदण्ड तनधायरर,
िानव स्रोत, आतथयक स्रोतको व्यवथथापन जथता िित्वपूर य ववषयलाई थप
व्यवस्थथत गनुय पने िुन्छ।तसथय, िौजुदा केन्रीय कानूनी सिायता सतिततलाई
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी काि, कतयव्य र अतधकार

प्रदान गने र त्यस प्रयोजनका लातग “राविय कानूनी सिायता तथा कानूनी
सचेतना सतितत” को रुपिा नािाकरर गरी आवश्यक स्जम्िेवारी व्यवथथा गनुय
पने िुन्छ।
यसको अततररक्त प्रदे शथतरिा कायय सम्पादनका लातग प्रत्येक प्रदे शिा
सोिी ऐनिा प्रदे श कानूनी सिायता तथा कानूनी सचेतना सतिततको व्यवथथा
गनुय पने िुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक थथानीय तििा थथानीयथतरको कानूनी
सिायता तथा कानूनी सचेतना ईकाईको व्यवथथा गरी कायय सम्पादन गनय
उपयुक्त िुने दे स्खन्छ।यस दृविकोरबाट सो ऐनिा पररिाजयन गरी केन्रीय
कानूनी सिायता सतिततले दे िायका थप कायय गदयछः-

(१) कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको लातग कानून, न्याय तथा सं सदीय
िातिला िन्रालय तथा अन्य सरोकारवाला तनकायिरुसुँगको सिकायय र
सिन्वयिा एकीकृत नीतत तथा पररयोजना तयार गने,
(२) कानूनी सचेतना काययक्रि सञ्चालन गने तनकायिरुको भूतिका तनधायरर
गने,
(३) कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रिका लस्क्षत सिूिको
तनधायरर गनयका लातग िापदण्ड तथा एकीकृत पाठ्यक्रिको तनधायरर गरी
कायायन्वयनिा ल्याउने,
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(४) कानूनी

सचेतना

तथा

कानूनी

साक्षरता

काययक्रिको

सञ्चालनलाई

व्यवस्थथत बनाउन एकद्वार प्रराली अवलम्बन गने,
(५) कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रिको सञ्चालन र नततजा
तथा प्रभाव िूल्याङ्कनका िापदण्ड तनधायरर गरी सञ्चालक तनकायिरुद्वारा
अतनवायय प्रततवेदन तयार गरी पेश गने व्यवथथा तिलाउने,
(६) कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रिको प्रततवेदनिरुलाई
सङ्कलन गरी त्यसबाट प्राप्त िुने जानकारीलाई सिावेश गने र ववथतृत
प्रततवेदन तयार गरी नेपाल सरकार तथा सं घीय सं सदिा पेश गने व्यवथथा
तिलाउने,
(७) कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रि सञ्चालक सिूि र
प्रस्शक्षकि लाई अतनवायय तातलिको प्रबन्ध तिलाउने।
उपरोक्त

बिोस्जिको

कायय

सम्पादनका

लातग

छु टै

सं थथागत

सं रचनाको

आवश्यकता रिे को भए तापतन उक्त सं रचनाको तनिायर गदाय राज्यलाई आतथयक
व्ययभार

पनय जान्छ।

तसथय,

ववकल्प

थवरुप

केन्रीय

कानूनी

सिायता

सतिततलाई “राविय कानूनी सिायता तथा कानूनी सचेतना सतितत” का रुपिा
नािाकरर गरी थप स्रोत साधन उपलब्ध गराएर कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरता सम्बन्धी थप स्जम्िेवारी प्रदान गदाय तसतित स्रोत साधन तथा छोटो
सियिा प्रभावकारी रुपले कायय सम्पादन गनय सवकन्छ।
(ख) कानून, न्याय तथा संसदीय िातिला िन्रालयको भूतिका
िन्रालयले कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका क्षेरिा पुर्याएको योगदान
अतसतित रिेको पाईन्छ।िन्रालयले कानूनी सचेतनाको सम्बन्धिा दे िाय
बिोस्जिका कायय गनय उपयुक्त िुने दे स्खन्छः(१)

कानूनी सचेतना तथा साक्षरताका लातग केन्रीय कानूनी सिायता सतितत
तथा सरोकारवाला तनकायिरुसुँगको सिकायय र सिन्वयिा गुरुयोजना
तथा पररयोजना तयार गनय सवक्रय भूतिका तनवायि गने,

(२)

कानूनी सचेतनाका लातग आवश्यक पने बजेटको व्यवथथापन र त्यसको
तनरन्तरताको सुतनस्श्चता गने,
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(३)

कानूनी

सचेतनाका

अतभलेस्खकरर

गने

लातग
र

सञ्चालनिा

रिे का

अतभलेखलाई

अध्यावतधक

उक्त

काययक्रििरुको
गरी

यस

सम्बन्धिा काययसम्पादन गने तनकायिरुलाई सुझाव तथा तनदे शन ददने,
(४)

दे शका ववतभन्न थथानिा रिे का पुथतकालयिा कानूनी सािग्रीलाई
उपलब्ध गराउने र प्रदे शथतरिा सिेत कानूनी पुथतकालयको तनिायर
गने व्यवथथा तिलाउने,

(५)

ु ी सं विता, ऐन, तनयिि
नेपालको सं ववधान, नेपाल राजपर, िुलक
ु तिसम्ि20 प्रचार प्रसार तथा उपलब्धता
लगायतका कानूनको आधारभत
लाई सुतनस्श्चत गने।

(ग) प्रदे शका आन्तररक िातिला तथा कानून िन्रालयको भूतिका
प्रदे शिा सञ्चालन िुने कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रि

सञ्चालन गनय र प्रदे श सरकारद्वारा तनतियत कानूनिरुको प्रचारप्रसारका लातग
बजेटको सुतनस्श्चतता प्रदे श सरकारले गनुय पनेछ। कानून, न्याय तथा सं सदीय
िातिला िन्रालय, प्रदे श कानूनी सिायता तथा कानूनी सचेतना सतितत, थथानीय

सरकार, सरकारी तनकाय, अन्तरायविय सं थथा, गैरसरकारी सं थथासुँग सिकायय
तथा सिन्वय गरी कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको तनधायररत िापदण्ड
तथा कायययोजनालाई अवलम्बन गरी कायय सम्पादन गनुय पने दे स्खन्छ।
(घ) स्जल्ला कानूनी सिायता सतिततको भूतिका
कानूनी सचेतना तथा साक्षरतालाई प्रत्येक स्जल्लािा ववथतार गरी नेपाल सरकार
तथा प्रदे श सरकारको सिकाययिा स्जल्लाथतरिा प्रभावकारी रुपिा सञ्चालन
गनय सवकन्छ।
स्जल्ला स्थथत स्जल्ला कानूनी सिायता सतिततले स्जल्ला बार एशोतसयशन तथा
अन्य तनकायिरुसुँगको सिन्वय र सिकाययिा कानूनी सिायताको साथै कानूनी
सचेतना

तथा

काययक्रिलाई

कानूनी
तनधायररत

साक्षरताका
िापदण्ड

काययक्रिलाई
तथा

कायययोजना

सञ्चालन
बिोस्जि

गरी

उक्त

तोवकएको

पाठ्यक्रिका आधारिा स्जल्लाथतरसम्ि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनिा ल्याउन
सवकन्छ।
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(ङ) थथानीय तििा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता ईकाईको व्यवथथा
प्रत्येक थथानीय तिद्वारा ववतभन्न तनकायिरुको सिकायय तथा सिन्वयिा कानूनी
सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रि सञ्चालन गदाय प्रत्यक्ष रुपले लस्क्षत
वगय तथा सिुदाय लाभास्न्वत िुने िुुँदा काययक्रि प्रभावकारी िुने तनस्श्चत िुन्छ।

यसको लातग प्रत्येक थथानीय तििा कानूनी सिायता तथा कानूनी सचेतना
ईकाईको व्यवथथा गनुय पने दे स्खन्छ।कानूनी सिायता तथा कानूनी सचेतना
ईकाईले

ववतभन्न

तनकायिरुसुँग

सिकायय

गरी

काययक्रि

सञ्चालनलाई

सिजीकरर गने र थथानीय तिद्वारा तनतियत कानूनको प्रचारप्रसार गने कायय गनुय
पदयछ।
(च) अन्तरायस्ष्िय सं थथा तथा गैरसरकारी सं थथाको भूतिका
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रिको कायायन्वयनिा सरकारी

तनकायसुँग आतथयक, प्राववतधक तथा िानव स्रोतको उपलब्धतालाई सुतनस्श्चत
गनयका लातग सिन्वय तथा सिकायय गनय आवश्यक पदयछ। कानूनी सचेतना
तथा कानूनी साक्षरताको कायययोजना कायायन्वनको लातग अन्तरायविय सं थथा,
गैरसरकारी सं थथा, युवा क्लब, सिाजकल्यार सतितत, सािुदावयक सं थथालाई
स्जम्िेवारी िथतान्तरर गने र काययक्रिलाई तनधायररत िापदण्डको पालना गरी
तोवकएको पाठ्यक्रिका आधारिा प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गनय सवकन्छ।
८.

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको क्षेरिा अवलम्बन गनुय पने उपायिरु
८.१

सिकायय, सिन्वय तथा सिभातगता
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रिलाई आधारभूत तिसम्ि सञ्चालन

गनयका लातग सरोकारवाला तनकायिरुसुँग सिकायय तथा सिन्वय गरी काययक्रि
सञ्चालनिा सिभातगतािूलक प्रवक्रया अवलम्बन गदै अतधकति क्षेरलाई सिेट्न
सवकन्छ।
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रि सञ्चालनलाई ववथतार गनय र

यसलाई थप प्रभावकारी तथा नततजािुखी बनाउन सरोकारवाला तनकायिरुसुँगको
सिकाययिा तनयस्न्रत स्जम्िेवारी िथतान्तरर गरे र उपलब्ध जनशस्क्त र स्रोत,
साधनको उस्चत पररचालन गनय सवकन्छ।
काययक्रि सञ्चालन गदाय प्रस्शक्षकको सिूिलाई वृित क्षिता अतभवृवद्ध
तातलिको व्यवथथा गरी

प्रस्शक्षकलाई तातलि (तातलि प्राप्त प्रस्शक्षकद्वारा प्रस्शक्षर)

अथायत “Train the Trainer” को उपायलाई अवलम्बन गनुय पने दे स्खन्छ।त्यसै गरी
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काययक्रि सञ्चालन गदाय अतधकारिा आधाररत दृविकोर (Rights-based approach)
िा केस्न्रत रिी काययक्रिको योजना गरी सञ्चालन गनुय पने िुन्छ। कानूनी सचेतना
तथा साक्षरताका काययक्रिलाई थप गुरथतरीय र प्रभावकारी बनाउन यी उस्ल्लस्खत
उपायको अवलम्बन अपररिायय रिे को छ।
८.२

साझेदारी
आतथयक तथा सािास्जक क्षेरिा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेर बीचको साझेदारीले

लोकवप्रयता पाउुँदै आएको छ। उक्त क्षेरिा जथतै साझेदारीको असल अभ्यास भएिा

यसका असल गुरिरुबाट कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको क्षेर पतन
लाभास्न्वत िुन सक्छ।
गैर सरकारी क्षेरिरुिध्ये अन्तरायस्ष्िय सं थथा, गैर सरकारी सं थथा, सिुदायिा

आधाररत सं थथा लगायतका अन्य सवक्रय सं घ सं थथासुँगको साझेदारीिा कानूनी
सचेतना तथा साक्षरताको क्षेरलाई प्रभावकारी रुपिा ववथतार गनय सिज िुन्छ। साथै,
आतथयक पक्ष, स्रोत साधन र जनशस्क्त व्यवथथापनिा सिेत यसले सियोग पुर्याउुँछ।

ररनीततक साझेदारी (Strategic Partnership) ले काययक्रि सञ्चालनको

चररिरुिा ववतभन्न क्षेरको अनुभव, ववषयववज्ञता, जनशस्क्त आदद सदुपयोग िुने िुुँदा

काययक्रिका ववतभन्न पक्षिरुिा प्रकाश पाने काि गदयछ। काययक्रि सञ्चालनलाई
व्यवस्थथत तथा ियायददत बनाउन यसबाट ववशेष सियोग तिल्नेछ।साझेदारीको उपाय

िाफयत साझेदारि लाई तनस्श्चत स्जम्िेवारी बाुँडफाुँट गरी यसलाई बाध्यकारी र
प्रभावकारी बनाउन सवकन्छ।
८.३

काययक्रि कायायन्वयनका पद्दतत
कानूनी

सचेतना

तथा

कानूनी

साक्षरता

काययक्रि

सञ्चालनिा

कुशलता

तथा

प्रभावकाररताका लातग ववशेष पद्दततिरुको पविचान गरी कायायन्वयनिा ल्याउनु
पदयछ।कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रिलाई सिाजको आधारभूत
तिसम्ि पुर्याएर असिथय पक्षलाई ववशेष प्राथतिकतािा राखी सञ्चालन गनुय पने
िुन्छ। यस काययक्रििा उपयुक्त पद्दततको अवलम्बनले काययक्रिलाई प्रभावकारी र
नततजािुखी बनाउने िुुँदा यसका लातग दे िायका पद्दततलाई अनुसरर गनय सवकन्छः(क) रे तडयो/टे तलतभजन

िाफयत

सचेतनािूलक

काययक्रि

जथतै

नाटक,

टे तलस्श्रङ्खला, वृत्तस्चर सञ्चालन,
(ख) कानूनी सचेतनाका लातग साुँथकृततक काययक्रि, नाटक, नृत्य, चलस्चर
जथता अनौपचाररक काययक्रिको सञ्चालन,
(ग) रे तडयो/टे तलतभजन िाफयत जनचेतनािूलक ववज्ञापन तथा सूचना सम्प्रेषर,
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(घ) कानूनी

स्जज्ञासा/प्रश्नि को

सिाधान

गने

प्रयोजनाथय

काययक्रिको

सञ्चालन,
(ङ) गोष्ठी, सेतिनार, अन्तरवक्रया काययक्रि, गुनासो सङ्कलन तथा व्यवथथापन,
घुम्ती सचेतनाका काययक्रि,
(च) िटलाइन

टे तलफोन

नम्बरको

व्यवथथा

गरी

कानूनी

स्जज्ञासालाई

सम्बोधन गने व्यवथथा।
८.४

काययक्रि सञ्चालनका चररि
सफल काययक्रि सञ्चालनका लातग यसको आवश्यकता र प्राथतिकताको पविचान,
काययक्रिको प्रवक्रया र लस्क्षत सिूिको पविचानको लातग िापदण्ड तनधायरर,
स्जम्िेवारीको

तनधायरर,

आतथयक,

िानव

स्रोतको

व्यवथथापन,

सवयसाधाररको

सिाभातगता, सिकायय, सिन्वय र सुझाव सङ्कलन जथता ववषयि लाई ववशेष ध्यान
ददनु पदयछ। कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको काययक्रिलाई दे िायका चररिा
ववभाजन गनय सवकन्छः८.४.१ काययक्रि योजनाको चरर
यो चररलाई कुनै पतन काययक्रिको पविलो र तनकै िित्वपूर य चररका रुपिा
तलईन्छ।यस चररिा तनम्न तलस्खत कायय सिावेश गनय सवकन्छः(क)

काययक्रिको आवश्यकताको पविचान: काययक्रिको सञ्चालन वकन
आवश्यक छ र यसबाट के कथता फाइदािरु िुन्छन् भन्ने ववषय यस
काययबाट प्रष्ट पानय सवकन्छ।

(ख)

सम्भाव्यताको अध्ययनः काययक्रि सञ्चालनका जवटलता र त्यसको
सञ्चालन सम्भव भए नभएको कुराको अध्ययन गनय सवकन्छ।

(ग)

प्राथतिकता, उद्देश्य तथा लक्ष्य तनधायररः काययक्रि िाफयत कुन उद्देश्य
र लक्ष प्राप्त गनय खोस्जएको िो, काययक्रिले के कथता ववषयलाई वा
कुन कुन क्षेरलाई प्राथतिकतािा राख्ने कुरा थपष्ट िुन िद्दत पुग्दछ।
उद्देशय तथा लक्ष्य तनधायरर गदाय असिथय पक्षलाई प्रत्यक्ष लाभ
ददलाउने ववषय काययक्रिको प्रिुख लक्ष्य तथा उद्देश्यका रुपिा रिनु
पदयछ।

(घ)

काययक्रि सञ्चालनका ववतध, प्रवक्रया तथा लस्क्षत वगयको तनधायरर: यस
चररिा काययक्रि सञ्चालनिा के कथतो ववतध, प्रवक्रयालाई अवलम्बन
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गने ववषयको तनधायरर िुन्छ।साथै, लस्क्षत वगयको पविचान गरी
आवश्यकता अनुसारका अतधकारिा आधररत दृविकोर (Right Based
Approch) िा केस्न्रत रिी काययक्रि सञ्चालन गने योजना तयार गनुय
पदयछ।21 यस काययलाई व्यवस्थथत रुपले सम्पादन गनयका लातग ववशेष
िापदण्डको

आवश्यक

पने

िुुँदा

िापदण्डको

तनधायरर

आवश्यक

रिन्छ।
८.४.२ काययक्रिको तयारीको चरर
काययक्रिको

सञ्चालन

पूवक
य ो

तयारीले

काययक्रिको

व्यवस्थथत

सञ्चालनलाई

सुतनस्श्चत गदयछ। यस चररिा तनम्न तलस्खत कायय सिावेश गनय आवश्यक दे स्खन्छः(क) स्जम्िेवारीको

बाुँडफाुँटः

काययक्रि

ुँ
सञ्चालनसग

सम्बस्न्धत

ववतभन्न

स्जम्िेवारीिरुको थपष्ट बाुँडफाुँट िुन ु पदयछ।
(ख) स्रोतसाधन,

जनशस्क्त

व्यवथथापनः

स्रोतसाधन

उपलब्धतालाई सुतनस्श्चत गने र त्यसको

तथा

जनशस्क्तको

व्यवथथापन र प्रभावकारी

पररचालनको प्रबन्ध गनुय पदयछ।
(ग) ववषयवथतु वा ववषय सािग्रीको तयारी : सचेतना काययक्रििा प्रथतुतीका
लातग के कथता ववषयवथतु लाई सिेट्ने र लस्क्षत सिूि अनुसारको
सािग्रीको तयारी गनुय पदयछ। 22 ववषय सािग्रीिरुिा नयाुँ, जवटल तथा

21

काययक्रिको योजना कुनै ववशेष लस्क्षत सिूि जथतै असिथय पक्ष, िविला, बालबातलका, अपाङ्गता भएका
व्यास्क्तिरु, तनरक्षरता भएका व्यस्क्तिरुका लातग तयार गनय सवकन्छ।

(१) कुनै थथानको साक्षारताको अवथथालाई िध्यनजर गदै न्यून साक्षरता भएको स्जल्ला, नगरपातलका,
गाउुँपातलकालाई ववशेष प्राथतिकतािा राखेर काययक्रि सञ्चालन गनय सवकन्छ।

(२) साथै काययक्रि सञ्चालनको ववतध, प्रवक्रया छनौट गदाय लस्क्षत सिूि लाभास्न्वत िुने गरी Right Based
Approach िा केस्न्रत रिेर सञ्चालन गनुय पदयछ।(जथतै तनरक्षरता भएका व्यस्क्तिरुको लातग नाटक,

श्रव्य दृश्य र सांथकृततक काययक्रि, वृत्तस्चर आदद ववशेष ववतध अपनाएर काययक्रिलाई प्रभावकारी
बनाउन सवकन्छ।)
22

कानूनी सचेतनाका काययक्रिि का ववषय वथतुको तयारीलाई दे िाय बिोस्जि ववभाजन गनय सवकन्छः(१)

लस्क्षत सिूि अनुसारको काययक्रििा िविला, बालबातलका, अपाङ्गता भएका व्यास्क्तिरु, दतलत आदद
वगयि का लातग ववषय सािग्री तयार गनय सवकन्छ।

(२)

ववषयवथतुका सम्बन्धिाः-

ु ी दे वानी र फौजदारी सं वितािरु), िौतलक िक र कतयव्य, सुशासन ऐन,
(क) आधरभ ुत कानून(िुलक
सूचनाको िक सम्बन्धी ऐन आदद सुँग सम्बस्न्धत काययक्रि,
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िित्वपूर य कानूनी प्रावधानिरुलाई सिेटेर सरल ढङ्गले सवयसाधारर सिक्ष
प्रथतुत गने कुरालाई सुतनस्श्चत गनुय पदयछ।
(घ) प्रस्शकक्षकलाई तातलि: कानूनी सचेतनाका काययक्रिका सञ्चालक सिूि
र प्रस्शक्षकलाई काययक्रिको लक्ष्य प्रास्प्तिा केस्न्रत गराई अतनवायय
रुपिा ववशेष तातलिको प्रबन्ध तिलाएर Train the Trainer model लाई
अवलम्बन गनुय पदयछ।
(ङ) काययक्रि सञ्चालन थथान र प्राववतधक तयारी : काययक्रि सञ्चालनका
लातग उपयुक्त थथानको तनधायरर गने र काययक्रिका लातग चाविने
प्राववतधक तथा अन्य आवश्यक ववषयलाई व्यवथथापन गनुय पदयछ।
८.४.३ कायायन्वयनको चरर
योजना कायायन्वयन भई काययक्रि सञ्चालनिा िुने चरर काययक्रि सञ्चालनको चरर
िो र यसिा तनम्न तलस्खत काययि

सिावेश भएिा त्यसबाट बढी लाभ तलन

सवकन्छः(क) सिभातगताको सुतनस्श्चतताः काययक्रि सञ्चालनिा सबै सरोकारवालाि
को सिभातगतालाई सुतनस्श्चत गनुय काययक्रिको सबै भन्दा िित्वपूर य कायय
िो।
(ख) काययक्रि सञ्चालनः सम्पूर य तयारी तथा योजनाको कायायन्वयनलाई साकार
पाने तथा काययक्रिको चक्रिा सबै भन्दा िित्वपूर य चरर काययक्रि
सञ्चालनलाई िान्न सवकन्छ।यस काययलाई सफल पानय सम्पूर य पक्षको
सं लग्नता तथा तनधायररत भूतिकाको तनवायि आवश्यक पने दे स्खन्छ।
(ग) ववषयवथतुको

छलफल

तथा

स्जज्ञासािरुको

सम्बोधनः

काययक्रि

सञ्चालनका सियिा उठे का ववषयवथतुसुँग सम्बस्न्धत प्रश्न तथा स्जज्ञासा
लाई सम्बोधन गनुय पदयछ ।
(घ) सुझाव तथा प्रततवक्रया सङ्कलन: काययक्रि सञ्चालनका अवथथािा वा
काययक्रि सम्पन्न िुन ु लगत्तै सुझाव तथा प्रततवक्रयाको सङ्कलन गदाय

(ख) कुनै ववशेष कानून जथतै “तेजाब तथा अन्य घातक रासायतनक पदाथयजन्य कसूर तथा तेजाबको
तनयिन सम्बन्धी कानूनी प्रावधान” को सम्बन्धिा काययक्रि सञ्चालन,
(ग) नयाुँ तथा सं शोतधत कानूनी व्यवथथा, सिसािविक कानून वा कानूनी ववषयिरुबारे सवयशाधररलाई
जानकारी तथा अध्यावतधक गराउने सम्बन्धिा काययक्रि सञ्चालन।
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काययक्रिको िूल्याङ्कनलाई सिज बनाउनका साथै तत्काल सुधार गनुय पने
वा सुधार गनय सवकने ववषयलाई सम्बोधन गनुय पदयछ।
८.४.४ अनुगिन तथा िूल्याङ्कनको चरर
(क) अनुगिनः प्रवक्रया र नततजाको अनुगिन गरी सिग्र काययक्रिको
अनुगिन गनय उपयुक्त िुन्छ।
(ख) िूल्याङ्कनः काययक्रिको प्रभावकाररता, उद्देश्य तथा लक्ष्य प्रास्प्त, सुझाव
तथा प्रततवक्रया आददको आधारिा काययक्रिको िूल्याङ्कन गनुय पदयछ।
काययक्रि सञ्चालन भए पश्चात काययक्रिले सिाजिा पारे को प्रभाव,
काययक्रि लाभदायी भए नभएको, लक्ष्य तथा उद्देश्यको प्रास्प्त आदद
ववषयलाई ववतभन्न िाध्यिबाट िूल्याङ्कन गनुय पदयछ।
(ग) प्रततवेदन तयारी : कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रि
सञ्चालन पश्चात ववथतृत प्रततवेदन तयार गने स्जम्िेवारी सम्बस्न्धत
काययक्रि सञ्चालक तनकायको िुनेछ।23
“A democratic society depends upon informed and educated citizenry” अथायत ् एक
लोकतास्न्रक सिाज सचेत र स्शस्क्षत नागररकिा तनभयर रिन्छ भन्ने थोिस जेफसयनको भनाईले
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको िित्वलाई प्रकाश पारे को छ।नागररकलाई सचेत
बनाउुँदै कानूनी व्यवथथा र प्ररालीको जानकारी गराउनका साथै नागररकको िकवितको रक्षा
एवि् कतयव्यको पालनालाई ववशेष जोड ददने िुुँदा कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता एक
सभ्य सिाजका प्रततववम्व रिेका िुन्छन भन्ने कुरा सवय थवीकायय रिेको छ।

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको प्रवद्धयनका लातग राज्यले यस ववषयलाई
आफ्नो िित्वपूरय दावयत्वका रुपिा आत्िसात गनुय पने िुन्छ। त्यसका तनतित्त आवश्यक पने
नीतत, कानूनी व्यवथथा, सं रचनागत व्यवथथा र स्रोत, साधनको उपलब्धता सुतनस्श्चत गने
जथता कदििरु यस क्षेरको सुधार तथा पुनथथायपनाको लातग चातलने प्रथि कदि िुनेछन्।
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाउन तथा यसलाई थप

ववथतार गनय राज्यका तनकायिरुसुँग गैरसरकारी तनकायिरुको सिन्वय, सिकायय तथा
साझेदारी अपररिायय भएको िुनाले यस ववषयिा थप गृिकायय गदै व्यवस्थथत रुपले सिन्वय,

23

प्रततवेदन तयार गरी कानून, न्याय तथा सं सदीय िातिला िन्रालय तथा राविय कानूनी सिायता तथा कानूनी
सचेतना सतिततिा पेश गने र सोको िुल्याङ्कन गरी प्रततवेदनलाई भववष्यिा सञ्चालन िुने कानूनी सचेतना तथा
कानूनी साक्षरताका काययक्रिको लातग आधारका रुपिा तलनु पदयछ।
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सिकायय तथा साझेदारीको िाध्यिबाट कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको यस
अतभयानलाई साथयकता प्रदान गनय सवकन्छ।
९.

आयोगको तसफाररस
कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रि प्रवद्धयन गनय र यसलाई अझ बढी व्यवस्थथत,
तनयतित, ियायददत र प्रभावकारी बनाउन नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १०
को खण्ड (ढ) बिोस्जि नेपाल कानून आयोगले नेपाल सरकार सिक्ष दे िाय बिोस्जि िुन
तसफाररस गरे को छ:(क)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताको एकीकृत नीततको तनिायर गने तथा कानूनी
सचेतना तथा साक्षरताको ववषयलाई राविय नीततको रुपिा ववकास गरी त्यसलाई
सम्बोधन गनय आवश्यक कानून तनिायर गने र कायायन्वयनिा ल्याउने,

(ख)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रिलाई सं घ, प्रदे श र थथानीय तिले
अतभयानको रुपिा नै तनरन्तर रुपिा कायायन्वयन गने वा गराउने नीतत अस्ख्तयार
गने,

(ग)

िौजुदा कानूनी सिायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ बिोस्जि व्यवथथा भएको केन्रीय
कानूनी सिायता सतिततलाई थप स्जम्िेवारी ददई कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरता सम्बन्धी काि, कतयव्य र अतधकार प्रदान गनय र यसको नािाकरर “राविय
कानूनी सिायता तथा कानूनी सचेतना सतितत” गनय सो ऐनिा आवश्यक सं शोधन गने,

(घ)

नेपाल सरकारका ववतभन्न तनकायबाट िुुँदै आएको कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरताका काययक्रिलाई एकद्वार प्रराली िाफयत सञ्चालन गने र सञ्चातलत
काययक्रिको अतभलेस्खकरर गरी सिान प्रकृततका काययक्रि नदोिोररने गरी व्यवथथा
गने,

(ङ)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रि सञ्चालन गनय िाननीय कानून, न्याय
तथा सं सदीय िातिला िन्रीज्यूको अध्यक्षता रिने उस्ल्लस्खत राविय सतिततका
अततररक्त प्रदे श तथा थथानीयथतरिा आवश्यक सं रचना बनाई त्यथतो सं रचनालाई
आफ्नो तिबाट तनिायर भएको कानूनको सचेतना तथा साक्षरता काययक्रि सञ्चालन
गनय स्जम्िेवार बनाउने,

(च)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र थथानीय तिले कानूनी सचेतना तथा कानूनी
साक्षरताको काययक्रिका लातग प्रत्येक वषय तनस्श्चत बजेट छु ट्याउने र कानूनी
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सचेतनाका काययक्रि आफै सम्पादन गने वा कुनै सं थथालाई पररचालन गरी सम्पादन
गराउने र ववतनयोस्जत बजेटको अपयायप्तताले तनम्त्याउने सिथयालाई सम्बोधन गनयका
लातग बजेट ववतनयोजन अघी नै आवश्यक अध्ययन गने व्यवथथा तिलाई पयायप्त
बजेट ववतनयोजनलाई सुतनस्श्चत गने,
(छ)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रि सञ्चालनलाई ववथतार गनय आवश्यक
स्रोत, साधन, िानव स्रोत, प्राववतधक सिायताको उपलब्धतालाई सुतनस्श्चत गनय र
सचेतना काययक्रि सञ्चालन गनय आवश्यक प्रस्शक्षक दीस्क्षत गनय सं घ, प्रदे श र
थथानीय ति वीच सिकायय, सिन्वय तथा साझेदारीका िाध्ययििरुको अवलम्बन
गने,

(ज)

कानूनी सिायता र कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रिको योजना,
तयारी, कायायन्वयन तथा िूल्याङ्कनको चररिा सरोकारवालािरुको सिभातगतालाई
सुतनस्श्चत गने र यस प्रवक्रयालाई सिभातगतािूलक, पारदशी, प्रभावकारी तथा
तितव्ययी बनाउने,

(झ)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता काययक्रि सञ्चालन गदाय लस्क्षत क्षेर, वगय वा
सिुदाय पविचान गरी वाथतववक आवश्यकता भएका क्षेर र वगयिा केस्न्रत िुने तथा
प्रभावकारी पद्दततको छनौटलाई सिज बनाउन िापदण्डको तनधायरर गने,

(ञ)

कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरताका काययक्रिको अनुगिन तथा यसले सिाजिा
पारे को प्रभावको िूल्याङ्कन गने सं यन्रको ववकास गने,

(ट)

प्रत्येक वषय कानूनी सचेतना तथा कानूनी साक्षरता सम्बन्धी कायय भए वा गरे को
ववषयिा प्रततवेदन तयार गने र प्रततवेदनलाई सं घीय सं सदको सम्बस्न्धत सतिततिा
पेश गने व्यवथथा तिलाउने।
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