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कानूनी सहायता सम्बन्धी ननयमावली, २०५५ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

                                              २०५५।७।२३ 

 कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा १२ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी 
केन्रीय कानूनी सहायता सनमनतले बनाएको देहायका ननयमहरू नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय 
मन्त्रालयले स्वीकृत गरेकोछ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्िक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िः (१) यी ननयमहरूको नाम “कानूनी सहायतासम्बन्धी ननयमावली, 
२०५५” रहेकोछ । 

  (२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

 

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसड्डले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

  (क) “ऐन” िन्नाले कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ सम्झनपुछथ । 

 (ख) “सनमनत” िन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमको 
केन्रीय तथा शजल्ला कानूनी सहायता सनमनत सम्झनपुछथ । 

 (ग) “सदस्य” िन्नाले सनमनतको सदस्य सम्झनपुछथ र सो िब्दले सनमनतको 
अध्यि तथा सदस्य–सशिव समेतलाई जनाउँछ । 

 

पररच्छेद–२ 

कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनसेम्बन्धी व्यवस्था 

३. कानूनी सहायता प्राप्त गनथ दरखास्त ददन ु पननः (१) ऐन तथा यस ननयमावली बमोशजम 
कानूनी सहायता प्राप्त गनथ िाहने नेपाली नागररकले अनसूुिी–१ मा तोवकए बमोशजमको 
ढािँामा सम्बशन्धत सनमनतमा दरखास्त ददन ुपननछ । 
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  (२) उपननयम (१) बमोशजम दरखास्त ददंदा गाउँ ववकास सनमनतको हकमा 
सम्बशन्धत गाउँ ववकास सनमनतको अध्यि वा सदस्य वा सशिवले र नगरपानलकाको 
हकमा सम्बशन्धत वडाको अध्यिले अनसूुिी–२ बमोशजमको ढािँामा गररददएको नसफाररस 
समेत संलग्न गनुथ पननछ । 

  (३) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कानूनी सहायता प्राप्त 
गनथ िाहने व्यशि स्वयं दरखास्त फाराम िनथ नजाने्न वा सनमनतको कायाथलयमा आई 
दरखास्त फाराम िनथ नसक्ने अवस्थामा रहेछ िने ननजले पत्याएको अन्य व्यशिले 
सनमनतमा दरखास्त ददन सक्नेछ । 

  (४) उपननयम (३) बमोशजम अन्य व्यशि माफथ त दरखास्त ददन ल्याएमा 
सनमनतको कमथिारीले दरखास्त फारामबमोशजम बझु्न ुपनन सबै कुरा बझुी उपननयम (२) 
बमोशजमको नसफाररस समेत संलग्न गराई दरखास्त दताथ गररददन ुपननछ । 

  (५) सनमनतमा दरखास्त दताथ गराउन ल्याउँदा दरखास्तमा उशल्लशखत व्यहोरा 
प्रमाशित हनु े कुनै कागजात िए त्यस्तो कागजात समेत दरखास्तवालाबाट पेि गनथ 
लागउन ुपननछ । 

 

४. दरखास्त उपर जािँबझुः ननयम ३ बमोशजम दताथ हनु आएको दरखास्त र सो साथ संलग्न 
कागजात सदस्य सशिवले जािँबझु गरी सनमनतको बैठकमा पेि गनुथ पननछ । 

 

५. सनमनतको ननिथय र जानकारीः (१) ननयम ४ बमोशजम सनमनतको बैठकमा पेि हनु 
आएको दरखास्तको सम्बन्धमा सनमनतले दरखास्तवालालाई ऐन, यस ननयमावली र 
केन्रीय सनमनतले समय समयमा ननधाथरि गरेको नीनत ननदनिनको अधीनमा रही कानूनी 
सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउन ेननिथय गननछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजम ननिथय गदाथ दरखास्तवालको मदु्दाको प्रकृनत, मदु्दा 
दायर गनुथ पनन हदम्याद वा प्रनतउत्तर ददन ु पनन म्याद ताररख समेतलाई वविार गरी 
दरखास्त परेको नमनतले बढीमा पैंतालीस ददननित्र ननिथय गनुथ पननछ । 

  (३) उपननयम (२) बमोशजम सनमनतबाट िएको ननिथयको जानकारी सम्बशन्धत 
दरखास्तवालालाई उपलब्ध गराइनेछ । 

                                                 
   हाल गाउँपानलका कायम िएको । 
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६. कानूनी सहायता उपलब्ध नगराईनःे (१) वावषथक िालीस हजार रुपैयाँिन्दा बढी आय हनु े
व्यशिलाई सनमनतले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन । 

  ©(२) देहाय बमोशजमका मदु्दामा अनियिु पिलाई सनमनतले कानूनी सहायता 
उपलब्ध गराउने छैनः 

   (क) ®जासूसी ऐन, २०१८ अन्तगथतको, 

   (ख) जीउ मास्न ेबेच्ने कायथ (ननयन्त्रि) ऐन, २०४३ अन्तगथतको, 

   (ग) प्रािीन स्मारक संरिि ऐन, २०१३ अन्तगथतको मदु्दा, 

   (घ) ®मलुकुी ऐन जबरजस्ती करिीको महलले सजाय हनुे मदु्दा, 

   (ङ) भ्रष्टािार ननवारि ऐन, २०५९ तथा अशततयार दरुूपयोग  
   अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तगथतको मदु्दा, 

   (ि) राजश्व िहुावट ननयन्त्रि ऐन, २०५२ अन्तगथतको मदु्दा, 

   (छ) लागू औषध (ननयन्त्रि) ऐन, २०३३ अन्तगथतको मदु्दा, 

   (ज) केन्रीय सनमनतले समय समयमा तोकेका अन्य मदु्दा । 

७. कानूनी सहायता बापतको खिथ सोध िनाथ व्यहोनुथ पननः (१) कुनै व्यशिले कानूनी सहायता 
प्राप्त गरेको कारिबाट कुनै सम्पशत्त वा आनथथक लाि प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यशिले 
ननजलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा सम्बशन्धत सनमनतले गरेको खिथको 
सोध िनाथ ब्यहोनुथ पननछ । 

  २) उपननयम (१) बमोशजम सनमनतले गरेको खिथको सोध िनाथ गराउँदा ननजले 
प्राप्त गरेको कुल सम्पशत्त वा आनथथक लािको दि प्रनतितको दरले हनु आउने रकम 
सोध िनाथ गराईनेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

केन्रीय कानूनी सहायता सनमतको काम, कतथव्य र अनधकार तथा बैठकसम्बन्धी कायथववनध 

                                                 
©  ननवेदक अनधविा नललामिी पौडेल वव. मशन्त्रपररषद् सशिवालय िएको संवत ्२०५६ सालको ररट नं. ३५५३   

को उत्प्रषेि समेतको ररट ननवेदनमा सवोच्ि अदालतबाट नमनत २०५९।१२।१३ मा अमान्य र वदर घोवषत । 
®  केही नेपाल कानूनलाई संिोधन, एकीकरि, समायोजन र खारेज गनन ऐन, २०७४ द्वारा खारेज िएको । 
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८. केन्रीय कानूनी सहायता सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकारः ऐनको दफा ६ मा 
उशल्लशखत काम, कतथव्य र अनधकारको अनतररि केन्रीय कानूनी सहायता सनमनतको 
काम, कतथव्य र अनधकार देहायबमोशजम हनुेछः- 

 (क) ननयम ६ को उपननयम (१) बमोशजम तोवकएको आयिन्दा कम आय 
िएका धेरै व्यशिहरूबाट कानूनी सहायताको माग िएमा कानूनी सहायता 
उपलब्ध गराउन ु पनन व्यशिहरूको प्राथनमकता क्रम ननधाथरि गनथ 
आवश्यक नीनत ननधाथरि गनन र त्यसरी ननधाथररत नीनतको अधीनमा रही 
कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन ु पनन व्यशिहरूको प्राथनमकता क्रम 
ननधाथरि गनन, 

 (ख) ऐनको दफा ४ को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांिबमोशजम कुनै व्यशिलाई 
कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा सनमनतले गरेको खिथ आंशिक 
वा पूिथरूपले छुट ददने नीनत ननधाथरि गनन, 

 (ग) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोशजम कानूनी सहायता प्रदान गनन 
कानून व्यवसायीलाई ददईने पाररश्रनमकको अङ्क ननधाथरि गनन सम्बन्धमा 
आवश्यक नीनत ननधाथरि गनन र त्यसरी ननधाथररत नीनतको अधीनमा रही 
कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको पाररश्रनमक ननधाथरि 
गनन, 

 (घ) ननयम ७ को उपननयम (२) बमोशजम सनमनतले गरेको खिथको सोधिनाथ 
गराउँदा ननजले प्राप्त गरेको कुल सम्पशत्त वा आनथथक लािको मूल्याङ्कन 
गनन सम्बन्धमा आवश्यक नीनत ननधाथरि गनन र त्यसरी ननधाथररत नीनतको 
अधीनमा रही कानूनी सहायता प्राप्त गरेको व्यशिले प्राप्त गरको कुल 
आनथथक लािको मूल्याङ्कन गनन, 

 (ङ) ऐन तथा यस ननयमावलीबमोशजम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन 
सनमनतले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध 
गराउने काममा हेलिक्रयाँई वा लापरबाही गरी सम्बशन्धत व्यशिको मदु्दा 
नबग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रिनलत कानूनबमोशजम 
कारबाहीको लानग कानून व्यवसायी पररषद् समि नसफाररस गनन, 

 (ि) केन्रीय सनमनतको वावषथक कायथक्रम तथा बजेट पाररत गनन । 
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९. केन्रीय कानूनी सहायता सनमनतको बैठकसम्बन्धी कायथववनधः (१) केन्रीय सनमनतको 
बैठक प्रत्येक बषथमा िार पटक अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ र 
आवश्यक िएमा सोिन्दा बढी पटक पनन बैठक बस्न सक्नछे । 

  (२) केन्रीय सनमनतले आवश्यकता अनसुार कुनै पदानधकारी वा वविेषज्ञलाई 
केन्रीय सनमनतको बैठकमा आमशन्त्रत वा पयथवेिकको रूपमा िागनलन आमन्त्रि गनथ 
सक्नेछ । 

  (३) केन्रीय सनमनतको कुल सदस्य सङ्खतयाको पिास प्रनतित सदस्य उपशस्थत 
िएमा केन्रीय सनमनतको बैठकको लानग गिपूरक सङ्खतया पगेुको मानननेछ । 

 (४) केन्रीय सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले गननछ । अध्यिको 
अनपुशस्थनतमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यिता गननछ । 

  (५) केन्रीय सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर िएमा 
बैठकको अध्यिता गनन व्यशिले ननिाथयक मत ददनछे । 

  (६) केन्रीय सनमतको बैठकको ननिथय सनमनतको सदस्य–सशिवले ननिथय 
पशुस्तकामा जनाई प्रमाशित गरी जानकारीको लानग सबै सदस्यहरूलाई उपलबध  
गराउनेछ । 

  (७) केन्रीय सनमनतको बैठकसम्बन्धी अन्य कायथववनध केन्रीय सनमनत आफैं ले 
ननधाथरि गरेबमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

शजल्ला कानूनी सहायता सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार तथा बैठकसम्बन्धी कायथववनध 

१०. शजल्ला कानूनी सहायता सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकारः ऐनको दफा ७ मा 
उशल्लशखत काम, कतथव्य र अनधकारको अनतररि शजल्ला कानूनी सहायता सनमनतको 
काम, कतथव्य र अनधकार देहायबमोशजम हनुेछः- 

 (क) ननयम ६ को उपननयम (१) बमोशजम ननधाथररत आयिन्दा कम आय 
िएका धेरै व्यशिहरूबाट कानूनी सहायतको माग िएमा कानूनी सहायता 
उपलब्ध गराउन ु पनन व्यशिहरूको प्राथनमकता क्रम ननधाथरि गनथ 
आवश्यक नीनत ननधाथरि गनन र त्यसरी ननधाथररत नीनतको अधीनमा रही 
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कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन ु पनन व्यशिहरूको प्राथनमकता क्रम 
ननधाथरि गनन, 

 (ख) पनुरावेदन अदातल, शजल्ला अदालत तथा अन्य ननकायमा असमथथ पिको 
तफथ बाट कानूनी सहायता प्रदान गनथ सम्बशन्धत बार ईकाईसँग समन्वय 
कायम गरी कानून व्यवसायीको सूिी तयार गनन, 

 (ग) ऐनको दफा ४ को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांिबमोशजम कुनै व्यशिलाई 
कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा सनमनतले गरेको खिथ आंशिक 
वा पूिथरूपले छुट ददने सम्बन्धमा केन्रीय सनमनतद्वारा ननधाथररत नीनतको 
अधीनमा रही आवश्यक ननिथय गनन, 

 (घ) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोशजम कानूनी सहायता प्रदान गनन 
कानून व्यवसायीलाई ददने पाररश्रनमकको अङ्क ननधाथरि गनन सम्बन्धमा 
केन्रीय सनमनतद्वारा ननधाथररत नीनतको अधीनमा रही कानूनी सहायता 
उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको पाररश्रनमक ननधाथरि गनन 

 (ङ) ननयम ७ को उपननयम (२) बमोशजम सनमनतको खिथको सोध िनाथ 
गराउँदा ननजले प्राप्त गरेको कुल आनथथक लािको मूल्याङ्कन गनन 
सम्बन्धमा केन्रीय सनमनतद्वारा ननधाथररत नीनतको अधीनमा रही कानूनी 
सहायता प्राप्त गरेको व्यशिले प्राप्त गरको कुल आनथथक लािको मूल्याङ्कन 
गनन, 

 (ि) ऐन तथा यस ननयमावलीबमोशजम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन 
सनमनतले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध 
गराउने काममा हेलिक्रयाँई वा लापरबाही गरी सम्बशन्धत व्यशिको मदु्दा 
नबग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रिनलत कानूनबमोशजम 
कारबाही गनथ कानून व्यवसायी पररषद् समि नसफाररस गनथ केन्रीय 
सनमनतलाई अनरुोध गनन, 

 (छ) शजल्ला सनमनतको वावषथक कायथक्रम तथा बजेट पाररत गरी स्वीकृनतको 
लानग केन्रीय सनमनतमा पठाउने । 
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११. शजल्ला कानूनी सहायता सनमनतको बैठकसम्बन्धी कायथववनधः (१) शजल्ला सनमनतको बैठक 
प्रत्येक बषथमा तीन पटक अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ र आवश्यक 
िएमा सोिन्दा बढी पटक पनन बैठक बस्न सक्नेछ । 

  (२) शजल्ला सनमनतले आवश्यकता अनसुार कुनै वविेषज्ञलाई शजल्ला सनमनतको 
बैठकमा पयथवेिकको रूपमा िाग नलन आमन्त्रि गनथ सक्नेछ । 

  (३) शजल्ला सनमनतको कुल सदस्य सङ्खतयाको पिास प्रनतित सदस्य उपशस्थत 
िएमा शजल्ला सनमनतको बैठकको लानग गिपूरक सङ्खतया पगेुको मानननेछ । 

  (४) शजल्ला सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले गननछ । 
अध्यिको अनपुशस्थनतमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यिता 
गननछ । 

  (५) शजल्ला सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर िएमा 
बैठकको अध्यिता गनन व्यशिले ननिाथयक मत ददनछे । 

  (६) शजल्ला सनमनतको बैठकको ननिथय सनमनतको सदस्य–सशिवले ननिथय 
पशुस्तकामा जनाई प्रमाशित गरी जानकारीको लानग सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध  
गराउनेछ । 

  (७) शजल्ला सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायथववनध शजल्ला सनमनत आफैं ले 
ननधाथरि गरेबमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

ववववध 

१२. कोषको सञ्चालनः (१) सनमनतको कोषको नाममा प्राप्त हनु आउने रकम सनमनतले तोकेको 
वाशिज्य बैकमा जम्मा गररनेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालन केन्रीय सनमनतको हकमा 
केन्रीय सनमनतको सदस्य–सशिव र कुनै एक सदस्य वा सनमनतको कमथिारीको संयिु 
हस्तािरबाट सञ्चालन हनुेछ र शजल्ला सनमनतको हकमा शजल्ला सनमनतको अध्यि र कुनै 
एक सदस्य वा सनमनतको कमथिारीको संयिु हस्तािरबाट सञ्चालन हनुेछ । 
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१३. अनधकार प्रत्यायोजनः ऐन तथा यस ननयमावलीबमोशजम सनमनतले प्राप्त गरेका काम, कतथव्य 
र अनधकारमध्ये केही अनधकार सनमनतले तत ्तत ्सनमनतको सदस्यहरू रहने गरी गठन 
िएको कुनै उपसनमनत वा कुनै सदस्य वा सनमनतको कमथिारीलाई समु्पन    सक्नेछ । 

 

१४. ननिथय प्रमाशित गननः सनमनतको ननिथय सम्बशन्धत सनमनतको सदस्य–सशिवले प्रमाशित 
गननछ । 

 

१५. उपसनमनत गठन गनथ सक्नःे (१) सनमनतले ऐन वा यस ननयमावलीबमोशजम गनुथ पनन कुनै 
काम गनथ आवश्यकता अनसुार सनमनतको सदस्य वा वविेषज्ञहरू रहको उपसनमनत गठन 
गनथ सक्नेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजम गदठत उपसनमनतको काम, कतथव्य तथा अनधकार र 
कायाथवनध सनमनतले तोकेबमोशजम हनुेछ । 

 

१६. वावषथक प्रनतवेदनः (१) शजल्ला सनमनतले आफ्नो वावषथक प्रनतवेदन केन्रीय सनमनतलाई पेि 
गनुथ पननछ र केन्रीय सनमनतले शजल्ला सनमनतको प्रनतवेदनका कुराहरू समेतलाई समावेि 
गरी वावषथक प्रनतवेदन तयार गरी नेपाल सरकारमा पेि गनुथ पननछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोशजम तयार गररन ेप्रनतवेदनमा अन्य कुराहरूको अनतररि 
सनमनतको आय व्यय वववरि, कानूनी सहायता सम्बन्धमा िएको खिथको लागत सामाशजक 
प्रिाव र उपलशब्धको बारेमा उल्लेख गनुथ पननछ । 

 

 

 

रष्टव्यः– (१)  केही नेपाल कानून संिोधन गनन ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर िएका िब्दहरुः– 

             “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(२)  गितन्त्र सदुृढीकरि तथा केही नेपाल कानून संिोधन गनन ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्तर िएका 
िब्दहरुः– 

  "भ्रष्टािार ननवारि ऐन, २०१७" को सट्टा "भ्रष्टािार ननवारि ऐन, २०५९" । 

(३) न्याय प्रिासन ऐन, २०१७ द्वारा रुपान्तर िएका िब्दहरुः– 

  "पनुरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्ि अदालत" । 
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अनसूुिी–१ 

(ननयम ३ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 

कानूनी सहायता माग गनथको लानग ददइने दरखास्त फारामको नमूना 

 

श्री ............................. कानूनी सहायता सनमनत, 

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

ववषयः कानूनी सहायता उपलब्ध गराइददने बारे । 

मलाई कानूनी सहायताको आवश्यक परेको हनुाले देहाय बमोशजमको वववरिहरू खलुाइ कानूनी 
सहायता पाउनका लानग अनरुोध गदथछु । 

(१) कानूनी सहायता उपलब्ध गराइन ुपनन ववषय वस्तकुो संशिप्त वववरिः 

(२) पररवाररक शस्थनतको वववरिः 

(३) आनथथक शस्थनतको वववरिः मेरो मतुय पेिा व्यवसाय .................. हो । सो बाहेक 
मैले नोकरी/व्यापार/व्यवसाय गरेकोछु/ गरेको छैन । अन्य नोकरी, व्यापार व्यवसाय 
गरेता पनन मेरो वावषथक कुल आय रु. िालीस हजार रुपैयाँिन्दा बढी छैन । 

मानथ उशल्लशखत व्यहोरा प्रमाशित गनथ देहायबमोशजमका कागजातको सक्कल तथा नक्कल प्रनतहरू 
यसै साथ संलग्न गरेकोछु ।  

 १. 

 २. 

 ३. 

मानथ उशल्लशखत व्यहोरा ठीक सा“िो छ । झटु्टा ठहरे कानूनबमोशजम स“हलुा बझुाउ“ला । 

 

     दरखास्तवालाको– 

     सहीः 

     पूरा नाम थरः 

     ठेगानाः 



www.lawcommission.gov.np 

10 

 

अनसूुिी–२ 

(ननयम ३ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत) 

कानूनी सहायता ददलाउन सम्बशन्धत गाउँ ववकास सनमनतको अध्यि वा सदस्य वा सशिव वा 
नगरपानलकाको वडा अध्यिले गरर ददन ेनसफररसपत्र 

 

श्री ....................कानूनी सहायता सनमनत, 

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

 

ववषयः कानूनी सहायता उपलब्ध गराइददने बारे नसफाररि 

 

 यसमा कानूनी सहायताको लानग माग गनन श्री/श्रीमती/सशु्री ......................... यस 
गाउँ ववकास सनमनत/नगरपानलका अन्तगथत वडा नं. .......... का बानसन्दा हनु ्। ननजको मतुय 
पेिा, व्यवसाय कृवष/नोकरी/व्यापार/ ................... हो । मतुय पेिा, व्यवसाय तथा अन्य 
स्रोतबाट समेत गरी ननजको वावषथक कुल आय रु. िालीस हजारिन्दा कम रहेकोछ । ननजको 
आनथथक शस्थनत अनसुार ..................... मदु्दा दायर गनथ । प्रनतउत्तरपत्र दायर गनथ लगायत 
अन्य कानूनी सल्लाहको लानग कानून व्यवसायी मकुरर गनथ सक्न े शस्थनत नरहेकोले ननजलाई 
त्यस सनमनतबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराइददनहुनु नसफाररससाथ अनरुोध गररन्छ । 

 नसफाररस गननः 

 गा. वव. स./नगरपानलकाको नामः 

नसफाररस गनन गा.वव.स. वा वडा कायाथलयको छापः-  नसफाररसकताथको नामः- 

 दजाथः- 

 वडा अध्यि वा सशिवले नसफाररस 

 गरेको िए वडा नं.- 

 नसफाररसकताथको सहीः- 

 नमनतः- 


