वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियुक्ति तथा सेवाका सततसम्बन्धी निर्दे क्तिका, २०७६
सवोच्च अर्दालत नियमावली २०७४ को नियम १६४ ले दर्दएको अनधकार प्रयोग गरी सवोच्च
अर्दालतले यो निर्दे क्तिका बिाई लागू गरे को छ।
१.

संक्तिप्त िाम र प्रारम्भ :
(१) यस निर्दे क्तिकाको िाम “वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियुक्ति तथा सेवाका सततसम्बन्धी
निर्दे क्तिका, २०७६” रहेको छ।
(२) यो निर्दे क्तिका तुरुन्त प्रारम्भ हुिछ
े ।

२.

वैतनिक कािूि व्यवसायी नियुक्तिको सूचिा प्रकाक्तित गिे : (१) हरे क अर्दालतले वैतनिक

ु न्र्दा कम्तीमा १ महहिाअगावै वैतनिक कािूि व्यवसायीको
कािूि व्यवसायीको पर्द ररि हुिभ
नियुक्तिको लानग अनधविाहरूमध्येबाट र्दरखास्त आह्वाि गरी अिुसूची -१ को ढााँचामा १५
दर्दिे सावतजनिक सूचिा प्रकािि गिुत पिे छ।
(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमको सूचिा सम्बक्तन्धत अर्दालत, बार इकाइ तथा सवोच्च अर्दालतको
वेवसाइटमा समेत प्रकािि गिुत पिे छ।

३.

वैतनिक कािूि व्यवसायीको छिोटका आधारहरू : (१) र्दफा २ को उपर्दफा (१) बमोक्तजमको
अवनधनभत्र

ररि

पर्दभन्र्दा

बढी

उम्मेर्दवारहरूको

र्दरखास्त

पित

आएमा

उम्मेर्दवारको

उपयुिताको परीिणको लानग अन्तरवातातलगायत र्दे हायका आधारमा अङ्क प्रर्दाि गरी सबैभन्र्दा
बढी अङ्क प्राप्त गिे व्यक्तिलाई छिोट गररिे छ :

(२)

(क)

उम्मेर्दवारको अन्तवाततातबापत

५० अङ्क

(ख)

अनधविा प्रमाणपत्रको जेष्ठताबापत (प्रनतवर्त १ अङ्कका र्दरले)

२५ अङ्क

(ग)

कािूिमा स्िातकोत्तरबापत

५ अङ्क

(घ)

कािूिमा स्िातकबापत

१० अङ्क

(ङ)

सम्बक्तन्धत हवर्यमा नलएको तानलमबापत

५ अङ्क

(च)

समावेिी

५ अङ्क

उपर्दफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापनि वैतनिक कािूि व्यवसायीको पर्दमा रही
काम गर्दात आचरण हवपरीतको काम गरे को व्यक्तिलाई वैतनिक कािूि व्यवसायीमा पुिः छिोट
गररिे छै ि।

४.

वैतनिक कािूि व्यवसायीको छिोटसम्बन्धी व्यवस्था : (१) र्दफा ३ बमोक्तजम वैतनिक कािूि
व्यवसायीको छिोटका लानग र्दे हायका अर्दालतहरूमा र्दे हायबमोक्तजमको छिोट सनमनत रहिे छ :
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(क)

सवोच्च अर्दालतमा :
(१)
(२)
(३)
(ख)

मुख्य रक्तजस्रार वा निजले तोकेको रक्तजस्रार सवोच्च अर्दालत

- अध्यि

मुख्य रक्तजस्रारले तोकेको अर्दालतको एकजिा अनधकृत

- सर्दस्य

सहरक्तजस्रार, प्रिासि महािाखा, सवोच्च अर्दालत

- सर्दस्य

उच्च अर्दालत/इजलासमा :
(१) उच्च अर्दालतको मुख्य न्यायाधीि/इजलासको मुख्य भई
काम गिे न्यायाधीि वा निजले तोकेको न्यायाधीि

(२) रक्तजस्रार, उच्च अर्दालत/इजलास

(३) उच्च अर्दालतको मुख्य न्यायाधीि÷इजलासको मुख्य भई

काम गिे न्यायाधीिले तोकेको अर्दालतको एकजिा अनधकृत

(ग)

- सर्दस्य
- सर्दस्य

क्तजल्ला अर्दालतमा :
(१) क्तजल्ला न्यायाधीि

- अध्यि

(२) स्रे स्तेर्दार

- सर्दस्य

(३) क्तजल्ला न्यायाधीिले तोकेको अर्दालतको एकजिा अनधकृत
(२)

- अध्यि

- सर्दस्य

उपर्दफा (१) बमोक्तजमको छिोट सनमनतले वैतनिक कािूि व्यवसायीको छिोटसम्बन्धी

काम कारबाही गर्दात लोक सेवा आयोग वा अन्य कुिै निकायको हवज्ञलाई सनमनतको
बैठकमा आमन्त्रण गित सक्िे छ।

(३)

सवोच्च अर्दालतमा रहिे र्दुईजिा वैतनिक कािूि व्यवसायीमध्ये उपलब्ध भएसम्म
एकजिा महहला कािूि व्यवसायीलाई नियुि गररिे छ।

(४)

एक जिा वैतनिक कािूि व्यवसायी नियुि हुिे उच्च अर्दालत तथा क्तजल्ला अर्दालतमा

उपलब्ध भएसम्म एक अवनधमा महहला र अको अवनधमा पुरुर् कािूि व्यवसायीको
क्रममा नियुक्ति गररिे छ।
(५)

उपर्दफा (१) बमोक्तजमको छिोट सनमनतले उम्मेर्दवारको नसफाररस गर्दात एकजिा
वैकक्तल्पक उम्मेर्दवारको समेत नसफाररस गिुत पिे छ।

(६)

उपर्दफा (१) बमोक्तजमको छिोट सनमनतले वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियुक्तिको लानग
नसफाररस गिेसम्बन्धी अन्य कायतहवनध सो सनमनतले आफैँ निधातरण गित सक्िे छ।

५.

वैतनिक कािूि व्यवसायीमा नियुक्ति र कायतकाल : (१) र्दफा ३ बमोक्तजम वैतनिक कािूि
व्यवसायीमा नियुक्तिका लानग छिोट भएको उम्मेर्दवारलाई अिुसूची -२ बमोक्तजमको ढााँचामा
वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियुक्तिपत्र दर्दिुपछत।
(२) र्दफा ३ बमोक्तजम नसफाररस भएको उम्मेर्दवारले सूचिामा तोहकएको समयावनधनभत्र नियुक्ति
नलि िआएमा वैकक्तल्पक उम्मेर्दवारलाई नियुक्ति दर्दइिे छ।
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(३) वैतनिक कािूि व्यवसायीको कायतकाल नियुक्ति पाएका नमनतले सामान्यत : १ वर्तको
हुिेछ। निजको काम सन्तोर्जिक भएमा थप एक अवनधको लानग नियुि हुि सक्िे
छ।

६.

वैतनिक कािूि व्यवसायीले पाउिे नबर्दा : (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीले प्रत्येक महहिा ३
दर्दि भै परी आउिे नबर्दा पाउि सक्िे छ।
(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमको नबर्दा सक्तित गरी अको महहिा नलि पाइिे छै ि।

(३) वैतनिक कािूि व्यवसायी नबर्दा स्वीकृत गराई अिुपक्तस्थनत रहे को अवस्थामा बाहे क पूरा
समय अर्दालतमा उपक्तस्थत भई कायत गिुत पिे छ।

तर, आफूलाई तोहकएको काममा असर िपिे गरी अर्दालतको अिुमनत नलएर अन्य मुद्दामा
वकालत गित वा अन्य कुिै अिुसन्धािात्मक काम गित पाउिे छ।
७.

वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कततव्य र अनधकार :

(१) वैतनिक कािूि व्यवसायीको

काम, कततव्य र अनधकार र्दे हायबमोक्तजम हुिे छ :

(क)

कािूिी सहायता प्राप्त गित िसकेका असहाय, अिि, िावानलग वा आनथतक रूपमा हवपन्न

ु ा रहेको व्यक्तिलाई कािूिी सहायता उपलब्ध गराउि आवश्यक छ भिी
वा थुिव
सवोच्च अर्दालतमा प्रधाि न्यायाधीि वा सम्बक्तन्धत इजलास वा रक्तजस्रारले, पुिरावेर्दि
अर्दालतमा मुख्य न्यायाधीि वा सम्बक्तन्धत इजलास वा रक्तजस्रारले र क्तजल्ला अर्दालतमा
न्यायाधीि वा स्रे स्तेर्दारले तोहकदर्दएका मुद्दाहरूमा निःिुल्करूपमा आवश्यक कािूिी
नलखत तयार गिे तथा मुद्दामा बहस पैरवी गिे,

(ख)

क्तजल्ला अर्दालतमा नियुि वैतनिक कािूि व्यवसायीले कम्तीमा पन्र दर्दिमा १ पटक र
उच्च अर्दालत र सवोच्च अर्दालतमा नियुि हुिे वैतनिक कािूि व्यवसायीले महहिामा
ु ा कैर्दीको तफतबाट कुिै नलखत तयार गिुप
१ पटक कारागारको भ्रमण गरी थुिव
त िे वा
प्रनतरिा गिुप
त िे भएमा सोसम्बन्धी आवश्यक कायत गिे,

(ग)

क्तजल्ला अर्दालतमा नियुि वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले कािूिी सहायता प्रर्दाि
गरे को मुद्दा फैसला भएपनछ सो मुद्दामा पुिरावेर्दि गिुप
त िे अवस्थामा आफ्िो पिको
तफतबाट पुिरावेर्दिपत्र तयार गरी र्दतातका लानग सहयोग र समन्वय गिे ,

(घ)

वैतनिक कािूि व्यवसायी नियुि भएको मुद्दामा पिलाई मुद्दासाँग सम्बक्तन्धत हवर्यमा
आवश्यक परामित दर्दिे,

(ङ)
(च)
(छ)

वैतनिक कािूि व्यवसायी नियुि भएको मुद्दामा भएको काम कारबाही र अवस्थाका
बारे मा पिलाई जािकारी गराउिे,

नमलापत्र हुिेमा असहाय पिको तफतबाट नमलापत्रको र्दरखास्त ले ख्न,े

ु ाइमा सरकारी पिलाई
पुिरावेर्दि अर्दालत र सवोच्च अर्दालतमा साधक जााँचको सुिव
क्तिकाउाँर्दा थुिामा रहेका प्रनतवार्दीको तफतबाट प्रनतरिा गिे,
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(ज)

दृक्तटहवहीि, बहहरा, सुस्त श्रवण, श्रवण दृक्तटहवहीि भएका व्यक्तिहरूलाई ब्रे ल नलहप र
साङ्केनतक भार्ालगायतका उपयुि माध्यमबाट परामित दर्दिे व्यवस्थाका लानग सम्बक्तन्धत
अर्दालतमा आवश्यक समन्वय गिे,

(ि)

बालबानलका सं लग्ि मुद्दामा नलखत तयार गर्दात वा बहस प्रनतरिा गर्दात बाल न्याय

(ञ)

मेलनमलाप हुिसक्िे मुद्दामा सम्बक्तन्धत पिलाई मेलनमलापका लानग प्रोत्साहहत गिे,

(ट)

अिुकूलको सं वेर्दििीलता र बालमैत्री वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउिे,

वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवा उपलब्ध हुि सक्िे पि रहेको मुद्दामा फैसला

कायातन्वयिको नसलनसलामा त्यस्तो पिको तफतबाट कुिै नलखतको तयारी वा प्रनतनिनधत्व
गिुप
त िे भएमा सोसम्बन्धी कायत गिे,

(ठ)

आफूले बहस प्रनतरिा गिुप
त िे मुद्दासाँग सम्बक्तन्धत नमनसल कागजात समयमै प्राप्त गरी
मुद्दाको पेसीको दर्दिपूव त आवश्यक तयारी गिे,

(ड)

आफूले बहस प्रनतरिा गिुप
त िे मुद्दा पेसीमा तोहकएको दर्दि समयमै इजलासमा उपक्तस्थत
भई बहस प्रनतरिा गिे,

(ण)

आफूले बहस प्रनतरिा गिुप
त िे मुद्दा पेसीमा तोहकएको दर्दि हविेर् कारण परे को

(त)

कारागारको भ्रमण

ु ाइ स्थगि िगिे,
अवस्थामा बाहे क मुद्दाको सुिव
अवस्थामा

कुि

गर्दात

बेक्तजल्लाको कैर्दीको

क्तजल्लाको

कैर्दी

हो

सो

तफतबाट मुद्दामा
क्तजल्ला

अर्दालतको

पुिरावेर्दि

गिुप
त िे

वैतनिक

कािूि

व्यवसायीमाफतत सो कायत गराउिे हवर्यलगायत सम्बक्तन्धत अर्दालतबाट सम्बोधि हुिपु िे

मुद्दासम्बन्धी हवर्यहरूको कारागार भ्रमणसम्बन्धी चेकनलस्ट तयार गरी सो हवर्यको
प्रनतवेर्दिसमेत पेस गिे।

(२) उपर्दफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापनि असमथत पिको तफतबाट वैतनिक

कािूि व्यवसायी नियुि भएको मुद्दामा पिले आफ्िोतफतबाट कािूि व्यवसायी नियुक्ति
गरे मा वैतनिक कािूि व्यवसायीले त्यस्तो पिको तफतबाट बहस प्रनतरिा, नलखतको तयारी
वा परामित दर्दिे कायत गिुपिे छै ि।

(३) वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई बहस प्रनतरिा गित ले खी आएकोमा पेसीका दर्दि नमनसलको
अध्ययि गरी समयमै सम्बक्तन्धत इजलासमा उपक्तस्थत हुि ु पिे छ। काबुबाहहरको
पररक्तस्थनत परे मा बाहे क आफूलाई तोहकएको मुद्दा पेसीबाट हटाउिु हुाँर्दैि।

(४) उपर्दफा (३) मा जुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापनि एक वैतनिक कािूि व्यवसायीले

एकैदर्दि २ भन्र्दा बढी मुद्दामा असमथत पिको तफतबाट इजलासमा उपक्तस्थत भई बहस

प्रनतरिा गिुप
त िे अवस्था परे को कारण सबै मुद्दामा प्रभावकारी प्रनतनिनधत्व हुि िसक्िे
ु ा, वृद्ध, महहलाको मुद्दालाई प्राथनमकता दर्दई अन्य मुद्दाको पेसी
अवस्था रहेमा पुरािा, थुिव
स्थगिको निवेर्दि गित सक्िे छ।
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(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले बहस, प्रनतरिा वा परामित दर्दिुपिे मुद्दाको नमनसलसाँग
सम्बक्तन्धत कागजातहरूको प्रनतनलहप प्राप्त गित सक्िे छ। यसरी माग भएका नमनसल
कागजातहरू उपलब्ध गराउिु सम्बक्तन्धत कमतचारीको र्दाहयत्व हुिे छ।
८.

काम कारबाहीको प्रनतवेर्दि पेस गिे : (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गरे को काम
कारबाहीको प्रगनत हववरण, कािूिी सहायता उपलब्ध गराउिे सम्बन्धमा र्दे खा परे का कदठिाइ र
कुिै सुिाव भए सोसमेत खुलाई महहिा समाप्त भएको ७ दर्दिनभत्र अिुसूची -३ बमोक्तजमको
ढााँचामा सम्बक्तन्धत अर्दालतमा प्रनतवेर्दि पेस गिुत पिे छ।

ु ािी
(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजमको प्रनतवेर्दि प्राप्त भएपनछ मात्र निजले पाउिे पाररश्रनमक भि
दर्दइिे छ।
(३) वैतनिक कािूि व्यवसायीले प्रर्दाि गरे को सेवाको हववरण सवोच्च अर्दालतको वाहर्तक
प्रनतवेर्दिमा समेत समावेि गरी प्रकािि गररिे छ।

९.

वैतनिक कािूि व्यवसायीले पालि गिुत पिे आचारण : वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूि
व्यवसायीले पालि गिुप
त िे आचरणहरूको अनतररि र्दे हायबमोक्तजमका आचरणहरूको पालिा गिुत
पिे छ :
(क) वैतनिक कािूि व्यवसायीले पिको हहतको प्रवधति गिे वा पिलाई अनधकतम सन्तुक्तट
प्रर्दाि गिे गरी पूणत िमताका साथ मुद्दामा बहस प्रनतरिा गिुत पिे छ।

(ख) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो कामप्रनत पूण त इमान्र्दार र प्रनतबद्ध हुि ु पिे छ।
जािाजाि वा लापरवाहीपूवक
त पिलाई कुिै गलत सूचिा दर्दिु हुाँर्दैि।

(ग) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कुिै पिप्रनत कुिै हकनसमको भेर्दभाव िगरी स्वच्छ, न्यायपूण त
र हवभेर्दरहहत रूपमा आफ्िो कायत सम्पार्दि गिुत पिे छ ।
(घ) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो कायत सम्पार्दि गर्दात गोपिीयता कायम गिुत पिे छ।

पिहरूले दर्दएको कुिै सूचिा वा जािकारीको कािूिबमोक्तजमको अवस्थामा बाहेक पिको
हहत हवपरीत हुिे गरी कहीं कतै व्यि गिुत हुाँर्दैि।

(ङ) वैतनिक कािूि व्यवसायीले असमथत, असहाय पिको तफतबाट नलखत तयार गर्दात वा बहस
पैरवी गर्दात कुिै फी, र्दस्तुर, रकम माग गित वा स्वीकार गित हुाँर्दैि।

१०.

वैतनिक कािूि व्यवसायी पर्दमुि हुिे : (१) र्दे हायको अवस्थामा वैतनिक कािूि व्यवसायी
आफ्िो पर्दबाट मुि हुिे छ :
(क)

निजले दर्दएको राजीिामा अर्दालतबाट स्वीकृत भएमा, वा

(ख)

तोहकएको क्तजम्मेवारी इमान्र्दारीसाथ पूरा िगरे को, बेइमािी वा लापरवाही गरे को, निजले
पालिा गिुप
त िे आचरणको पालिा िगरे को वा नबिा सूचिा अर्दालतमा अिुपक्तस्थत रहिे
गरे को आधारमा अर्दालतले निजलाई पर्दमुि गिे निणतय गरे मा,

(ग)
(घ)

निजको मृत्यु भएमा,

िेपाल कािूि व्यवसायी पररर्र्दबाट निजलाई कुिै प्रकारको सजाय भएमा, वा
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(ङ)
(२)

निजको पर्दावनध समाप्त भएमा।

उपर्दफा (१) को खण्ड (ख) बमोक्तजम वैतनिक कािूि व्यवसायीलाई पर्दमुि गिुअ
त क्तघ निजलाई
आफ्िो सफाइ पेस गिे मौका प्रर्दाि गररिे छ।

११.

आवश्यक साधि स्रोतको व्यवस्था : (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीको िाखामा टे नलफोि, कुसी,

ु , र्दराजलगायतको भौनतक पूवातधार र आवश्यक ऐि, नियम, कािूि पनत्रका एवं पुस्तकसहहत
टे बल
सम्भव भएसम्म छु ट्टै कायतकिको व्यवस्था सम्बक्तन्धत अर्दालतले गिे छ।
(२) वैतनिक कािूि व्यवसायीको लानग आवश्यक पिे कागजलगायतका मसलन्र्द सम्बक्तन्धत
अर्दालतले उपलब्ध गराउिे छ।

१२.

काम कारबाहीको अिुगमि : (१) सम्बक्तन्धत अर्दालतले वैतनिक कािूि व्यवसायीले गरे को
कामको नियनमत अिुगमि र मूल्याङ्कि गिे छ।
(२) उपर्दफा (१) बमोक्तजम सम्बक्तन्धत अर्दालतले गरे को मूल्याङ्किको जािकारी आवनधकरूपमा
मानथल्लो अर्दालतलाई समेत गराउिु पिे छ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोक्तजमको मूल्याङ्किबाट उत्कृष्ट कायतसम्पार्दि गिे वैतनिक कािूि

व्यावसायीहरूमध्येबाट प्रत्येक वर्त एकजिालाई पुरस्कृत गिे गरी व्यवस्था गित सहकिे
छ।

१३.

वरबुिारथ :

वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो पर्दबाट मुि हुाँर्दा आफ्िो क्तजम्मामा रहे का फाइल,
कागजातलगायतका अर्दालतका क्तजन्सी सामाि अर्दालतको सम्बक्तन्धत कमतचारीलाई बुिाई
भरपाई नलिु पिे छ।
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अिुसूची - १

ाँ सम्बक्तन्धत)
(र्दफा २ सग
श्री ....... अर्दालत
नमनत

: २०......

हवर्य : वैतनिक कािूि व्यवसायी नियुक्ति सम्बन्धमा।
यस अर्दालतमा नमनत ................ र्दे क्तख ररि हुिे वैतनिक कािूि व्यवसायी पर्दमा रही काम गित
इच्छु क अनधविाहरूले यो सूचिा प्रकाक्तित भएको नमनतले १५ दर्दिनभत्र रु. ५।- को हटकट टााँस गरी
यस अर्दालतमा र्दरखास्त दर्दिु हुि यो सूचिा प्रकािि गररएको छ :
१.

पर्द : वैतनिक कािूि व्यवसायी

२.

अवनध : एक वर्त

३.

मानसक पाररश्रनमक : तोहकएअिुसार

४

प्रर्दाि गिुत पिे सेवा : तोहकएअिुसार

५.

सं लग्ि हुि ु पिे कागजातहरू :
(क)

कािूिमा स्िातक÷स्िातकोत्तरको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप,

(ख)

अनधविाको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप,

(३)
७
८.

सम्बक्तन्धत हवर्यमा कुिै तानलम प्राप्त गरे को भए सोको प्रनतनलहप।

छिोटको हकनसम : अन्तवाततात र तोहकएका अन्य आधारमा हुिे।

नियुक्ति नलि आउिुपिे अवनध : नियुक्तिका लानग छिोट भएका उम्मेर्दवारले छिोट भएको ७
दर्दिनभत्र नियुक्ति नलि आउिु पिे।
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अिुसूची - २

ाँ सम्बक्तन्धत)
(र्दफा ४ सग
श्री ...................अर्दालत
हवर्य : नियुक्ति
श्री

...............

अनधविा, प्र.प.िं
यस अर्दालतको नमनत ..................को निणतयािुसार तपाईंलाई नमनत ............र्दे क्तख लागू हुिे

गरी यस अर्दालतको वैतनिक कािूि व्यवसायी पर्दमा ... वर्तको लानग नियुक्ति गररएको छ। तपाईंले

नियम तथा निर्दे क्तिकामा तोहकएबमोक्तजमका काम गिुत पिे छ। साथै, तपाईंले आफूले गरे को काम

ु ाि भएको ७ दर्दिनभत्र प्रिासि
कारबाहीको मानसक हववरण अिुसूची -३ को ढााँचामा महहिा भि
िाखामा बुिाउिुहोला। मुद्दाको नसलनसलामा आफूले प्राप्त गरे का कागजातहरूको प्रनतनलहप आफ्िो
पर्दावनध समाप्त भएपनछ अनिवायत रूपले सम्बक्तन्धत िाखामा बुिाउिु हुि अिुरोध गररन्छ।
बोधाथत :
श्री
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अिुसूची - ३

ाँ सम्बक्तन्धत)
(र्दफा .....सग
वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम कारबाहीको मानसक प्रनतवेर्दि
२०..... साल ..............महहिा
श्री ................अर्दालत
वैतनिक

नस.िं.

कािूि

अर्दालत

को िाम

सेवाको हवर्य

सेवा प्रर्दाि गरे को मुद्दा सङ्खख्या

सेवा प्राप्त गिे जम्मा व्यक्ति
सङ्खख्या

व्यवसायी
को िाम

गत

महहिासम्मको
जम्मा

यस

महहिा
को

जम्मा

गत

महहिासम्म
को जम्मा

यस

महहिा
को

कैहफयत

जम्मा

नलखत तयारी
परामित सेवा
बहस
१

सफल/असफल
मुद्दाको सङ्खख्या

तारे खमा
बसेको

कारागार

भ्रमण पटक
सािी परीिण

द्रटव्य :
 र्दे क्तखएका कदठिाइ÷समस्याहरू
 सुिाव
वैतनिक कािूि व्यवसायीको िाम :
र्दस्तखत :
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