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फाराम संकलन 
गने ननकाय 

 

फाराम दर्ाा नं.  
दर्ाा नमनर्  

                                       
 

श्री सर्वोच्च अदालर्; र्वररष्ठ अनिर्वक्ताको उपानि नसफाररस सनमनर् समक्ष पेश गरेको वर्वर्वरण। 
 

 सर्वोच्च अदालर्मा गठिर् यस सनमनर्द्वारा नमनर् २०७७।०६।०६।३ मा आह्वान गररएको 
सूचनानसुार सर्वोच्च अदालर्बाट प्रकाशशर् र्वररष्ठ अनिर्वक्ताको उपानि प्रदान गनेसम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ 
बमोशिम र्वररष्ठ अनिर्वक्ताको उपानि पाउनका लानग म र्ोवकएको योग्यर्ा पगेुको इच्छुक अनिर्वक्ता भएको 
हुुँदा मेरो ननम्ननलशिर् वर्वर्वरण र्था सोलाई प्रमाशणर् गने कागिार्सवहर् यो वर्वर्वरण पेश गरेको व्यहोरा 
अनरुोि गदाछु। 

 
 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााको नाम, थर 
(नेपालीमा)  

 
(अंग्रिेीमा)  

 
 

िेगाना 
(स्थायीीः शिल्ला, पानलका, र्वडा नं., टोल, घर 

नं., मागा, गल्ली नं. समेर्) 

 
 

 
 

(हाल बसोर्वास गरररहेकोीः शिल्ला, पानलका, 
र्वडा नं., टोल, घर नं., मागा, गल्ली नं. 

समेर्) 

 
 
 
 

सम्पका  नं. (फोन नं., मोर्वाइल नं र इमेल िेगाना)  
 

िन्म नमनर् (वर्वक्रम सम्र्वर्मा)  
 

(ईस्र्वी सनमा)  
 

बरु्वा/आमाको नाम, थर (नेपालीमा)  
 

(अंग्रिेीमा) 
 
 

 
 

शैशक्षक योग्यर्ा (वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााले कानूनसवहर्को 
वर्वषयमा हानसल गरेको शैशक्षक योग्यर्ा) 

 
 
 

वर्वर्वरण पेश 
गनेको हालसालै 
शिचेको पासपोटा 
साइिको फोटो 
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नपेाली नागररकर्ाको प्रमाणपत्र 
नं., िारी नमनर् र िारी गने 

कायाालय 

(नागररकर्ाको प्रमाणपत्र नं., िारी नमनर् र 
िारी गने कायाालयको नाम) 

 

अनिर्वक्ताको प्रमाणपत्र नं. र िारी 
नमनर् 

(िारी नमनर् वर्वक्रम सम्र्वर्मा उल्लेि गने।)  

अनिर्वक्ता भई कानून व्यर्वसाय 
शरुू गरेको नमनर् 

(वर्वक्रम सम्र्वर्मा)  

 

कानून व्यर्वसाय गरेको स्थान र 
ननकाय 

(शिल्लाहरू)  
 
 

(सर्वोच्च अदालर् र पनुरारे्वदन र्हका 
अदालर्हरू मात्र) 

 
 
 
 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ाा सदस्य रहेको 
बार एशोनसयसनको इकाइको 

नाम र िेगाना 

(आफू आबद्ध रहेको नेपाल बार 
एशोनसयसनको इकाइको नाम र िेगाना 

उल्लेि गने।) 

 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााले पनछल्लो  
५(पाुँच) र्वषाको प्रत्येक सालको 

छुट्टाछुटै्ट (सालसालैको) 
व्यार्वसावयक कर नर्रेको प्रमाण  

(कानून व्यर्वसाय गदाा आफ्नो र्वा आफ्नो ल 
फमाको नामबाट वर्वगर् पनछल्लो ५ र्वषाको 
प्रत्येक सालको छुट्टाछुटै्ट (सालसालैको) 
व्यार्वसावयक कर चकु्ता गरेको प्रमाण) 

 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााले वर्वगर् 
५(पाुँच) र्वषादेशि ननयनमर्रूपमा 

अनिर्वक्ताको प्रमाणपत्र अद्यार्वनिक 
गराएको प्रमाण 

 (कानून व्यर्वसायी पररषदमा वर्वगर् ५(पाुँच) 
र्वषादेशि आफ्नो अनिर्वक्ताको प्रमाणपत्र 

अद्यार्वनिक गराएको प्रमाण) 

 

 
 
 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााले 
पूणाकालीनरूपमा कुनै 

वर्वश् र्ववर्वद्यालयमा प्राध्यापन गरेको 
र्वा गरररहेको भए र्वा ननि कुनै 
ननिी र्वा सार्वािननक संस्था र्वा 

प्रनर्ष्ठानमा पूणाकालीनरूपमा काम 
गने भए 

(वर्वश् र्ववर्वद्यालय र्था ्याम्पस र्वा संस्थाको 
नाम र िेगाना) 

 
 

(अध्यापन गरेको वर्वषय र्वा गरेको कामको 
प्रकृनर्) 

 
 

(कुन शे्रणी र्वा र्हको अध्यापकको रूपमा र्वा 
पदमा काम गरेको हो; सो शे्रणी र्वा र्ह)  

 

(अध्यापन र्वा काम गरेको अर्वनिीः शरुू नमनर् 
र अन्त्य नमनर्) 

 
 

(सम्बशन्िर् संस्थाबाट कानून व्यर्वसाय गना 
(कानूनको वर्वषयमा प्राध्यापनमा संलग्न 

भएको बाहेक) अनमुनर् नलएको छ र्वा छैन? 

अनमुनर् नलएको भए अनमुनर् प्रदान गने 
अनिकारी र्वा ननकाय र अनमुनर् प्राप्त नमनर्) 
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अदालर्को न्यायािीशको  

रूपमा काम गरेको पूर्वा अनभुर्व 
रहेको भए  

(अदालर्को र्ह र्वा र्हहरू)  
 

 
(काम गरेको अर्वनिीः शरुू नमनर् र अन्त्य 

नमनर्) 

 

(सेर्वा ननर्वनृर्पश् चार् ् कानून व्यर्वसाय गरेको 
कम्र्ीमा ५(पाुँच) र्वषा पूरा भएको छ र्वा 
छैन?) 

 

न्याय सेर्वाको अनिकृर्को रूपमा 
काम गरेको पूर्वा अनभुर्व रहेको 

भए  

(काम गरेको पद र शे्रणी)  
 
 

(काम गरेको अर्वनिीः शरुू नमनर् र अन्त्य 
नमनर्) 

 
 

(सेर्वा ननर्वनृर्पश् चार् ्कानून व्यर्वसाय गरेको 
कम्र्ीमा ५(पाुँच) र्वषा पूरा भएको छ र्वा छैन ?) 

 

न्यायािीश, न्याय सेर्वाको 
अनिकृर्, प्राध्यापन पेशा  र्वा अन्य 
ननिी र्वा सार्वािननक प्रनर्ष्ठान र्था 
संस्थाबाट सेर्वा ननर्वनृर्को कारण 

(उमेरको हद र्वा पदार्वनिको हदले अननर्वाया 
अर्वकाश, स्रे्वशच्छक राशिनामा र्वा वर्वभागीय 
कारर्वाहीको सिायस्र्वरूप पदमकु्त भएको हो 

र्वा के हो? सो कुरा उल्लेि गने।) 

 

न्यायािीश, न्याय सेर्वाको 
अनिकृर्, प्राध्यापन र्वा अन्य कुनै 
सार्वािननक िर्वाफदेहीको पदमा 
रहुँदा  आचरण र्वा चररत्रसम्बन्िी 
अनभयोगमा सामान्य प्रकृनर्को 
वर्वभागीय सिाय पाएको भए सो 
सिायको प्रकृनर् र पाएको नमनर्  

(वर्वभागीय कारर्वाहीको सिायस्र्वरूप ननसहर् 
ठदएको, सचेर् गराएको र्वा केही अर्वनिको 

लानग र्लब बवृद्ध रो् का भएको भए सोमध्ये 
के भएको र कवहले भएको हो?  सो कुरा 
उल्लेि गने। साथै सो सिाय ठदने ननणाय 
भएको नमनर्ले ५ (पाुँच)) र्वषा पूरा भएको छ 

र्वा छैन ? सो पनन उल्लेि गने।) 

 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााउपर हाल कुनै 
अदालर्मा कुनै सरकारर्वादी 
फौिदारी मदु्दा दर्ाा भई 

वर्वचारािीन अर्वस्थामा रहेको छ 
र्वा छैन ? 

(अदालर्मा मदु्दा दायर रहेको भए अदालर्, 
मदु्दाको नाम, नम्बर र दायर नमनर् उल्लेि 

गने।) 

 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ाा कानून 
व्यर्वसायमा संलग्न रहुँदा 
ननिउपर व्यार्वसायीक 

आचरणसम्बन्िी ननयमहरू 
उल्लङ्घन गरेको कारणबाट कुनै 
कारर्वाही र सिाय भएको छ र्वा 
छैन ? भएको भए सिायको 

प्रकृनर् र ननणाय नमनर्  

(सिाय पाएको भए सिायको प्रकृनर् र उक्त 
सिाय ठदने ननणाय नमनर् उल्लेि गने।) 
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वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ाासुँग र्वररष्ठ 
अनिर्वक्ताको उपानि प्रदान 

गनेसम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ को 
दफा १८ मा उल्लेि भए 

बमोशिमको ननिले अनिर्वक्ताको 
हैनसयर्ले सर्वोच्च अदालर् र 
पनुरारे्वदन र्हको अदालर्मा 
र्वहस पैरर्वी गरेको देशिन े
छुट्टाछुटै्ट  कशम्र्मा ५० र्वटा 

फैसला (ररटको हकमा अशन्र्म 
आदेश) रहेको छ र्वा छैन ? 

(उक्त बमोशिमको फैसला रहेको भए 
कनर्र्वटा फैसला रहेको छ? सो सम्बन्िी 
अदालर्गर् वर्वर्वरण संख्यात्मक रूपमा यस 
स्थानमा उल्लेि गने। साथै; नपेाल कानून 
पनत्रकामा प्रकाशशर् फैसलाहरूको हकमा 
उक्त फैसलाको पक्ष वर्वपक्षको नाम थर, 

मदु्दा, मदु्दा नं., ननणाय नं., ननणाय नमनर्, पषृ्ठ 
सवहर्को स्पष्ट वर्वर्वरण यसै फारामको साथ 
संलग्न गरी छुटै्ट पेश गने र ने.का.प.मा 
प्रकाशशर् नभएका फैसलाहरू र अन्य 
अदालर् र्वा पनुरारे्वदन र्हको न्यावयक 
ननकायका फैसलाहरूको हकमा उक्त 

फैसलाको प्रमाशणर् प्रनर्नलवप पेश गने। एकै 
लगाउमा रहेका िनर्सकैु मदु्दाहरूको 
फैसलाको गणना १(एक) मात्र हनुे।) 

 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााले शैशक्षक 
उपानिका लानग बाहेक कानून र 

न्यायको क्षते्रमा शोि र्वा  
अनसुन्िानात्मक काया गरेको, 

उपयोगी र स्र्रीय कृनर् प्रकाशन 
गरी कानूनी सावहत्यको वर्वकासमा 
योगदान ठदएको र्वा कानून र 

न्याय सम्बन्िी पसु्र्क र्वा पनत्रका 
(Journal) प्रकाशनका लानग 

सम्पादनको कायामा संलग्न रहेको 
भए 

(शोि र्वा अनसुन्िानात्मक काया गरेको, 
उपयोगी र स्र्रीय कृनर् प्रकाशन गरेको र्वा 
सम्पादनको कायामा संलग्न रहेको सम्बन्िी 
वर्वषय, प्रकाशन नमनर्, प्रकाशकको नाम र 
िेगाना, उक्त कृनर् पाइने स्थान आठदको 

बारेमा प्रमाणसवहर् उल्लेि गने।) 

 

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ाासुँग कानून 
व्यर्वसायीको पेशासुँग प्रत्यक्षरूपले 
सम्बशन्िर् वर्वषयगर् वर्वशेषज्ञर्ा 
देशिन ेउच्चस्र्रको शैशक्षक 

योग्यर्ा, कानून र न्यायको क्षते्रमा 
वर्वकनसर् नर्वीनर्म ्आयाम र्वा 

अर्विारणा लगायर् िास वर्वषयमा 
हानसल गरेको वर्वशशवष्टकृर् ज्ञान र 

अनभुर्व रहेको भए 

(उक्त कुराको प्रमाणसवहर् उल्लेि गने।)  

वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााको 
व्यार्वसावयक क्षमर्ा र सवक्रयर्ा, 
व्यशक्तत्र्व, नरे्तृ्र्व क्षमर्ा, अदालर् 

र समािलाई सहयोग गने 

(यस अन्र्गार् कानूनी सहायर्ा र्वा प्रो-बोनो 
सेर्वा प्रदान गरेको महत्त्र्वपूणा सार्वािननक 

सरोकारको वर्वर्वादमा न्याय ननरूपणका लानग 
गरेको योगदान; कानूनी शशक्षा र व्यार्वसावयक 
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भार्वना/र्त्परर्ा देशिन े
उल्लेिनीय काया केही भए 

प्रशशक्षण प्रदान गने कायामा देिाएको सवक्रयर्ा; 
मध्यस्थ र मेलनमलापकर्ााको रूपमा गरेको 

योगदान; कानून व्यर्वसायको संस्थागर् वर्वकास 
र्था व्यार्वसावयकर्ाको प्रबद्धान गनामा परु् याएको 
योगदान; कानून, न्याय र न्यावयक प्रकृयाको 

वर्वषयमा सिुारका लानग ननर्वााह गरेको भनूमका; 
मेलनमलाप पद्धनर्, बाल न्याय, ननिी अन्र्रााविय 

कानून, बौवद्धक सम्पशि, मानर्व अनिकार, 
र्वार्ार्वरण संरक्षणिस्र्ा कुरामा योगदान गरेको 

भए प्रमाणसवहर् उल्लेि गने।) 
 

मैले मानथ उशल्लशिर् वर्वर्वरणसुँग सम्बशन्िर् प्रमाण कागिार् यसै वर्वर्वरण फारामसाथ संलग्न गरेको 
छु। मानथ उशल्लशिर् सम्पूणा वर्वर्वरण सत्य हनु।् झटु्ठा िहरे कानूनबमोशिम भएमा मेरो मञ् िरुी छ।  

                                                 वर्वर्वरण प्रस्र्रु्कर्ााीः 
                                नाम, थरीः 
 

                                दस्र्िर्ीः  
    

        नमनर्ीः  ... ... ... ... 
 
 

 

 

सर्वोच्च अदालर्; र्वररष्ठ अनिर्वक्ताको उपानि नसफाररस सनमनर्को सशचर्वालय, कािमाण्डौंबाटीः 

१.  वर्वर्वरण फाराममा उल्लेि गररएबमोशिमको प्रमाण कागिहरू संलग्न रहे नरहेकोीः 
२. पेश गररएका फैसलाहरूसम्बन्िी सम्पूणा वर्वर्वरण उल्लेि रहे नरहेकोीः 
३. पेश गररएका फैसलाहरू कुन कुन ननकायका रहेकाीः- 

    (क) सर्वोच्च अदालर्को फैसलाको संख्याीः           

    (ि) पनुरारे्वदन र्हको अदालर्को फैसलाको संख्याीः 
४. आरे्वदन फाराम दर्ाा नं.- 

५. दर्ाा नमनर्ीः 


