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एकीकृत नन:शलु्क: कानूनी सहामता सञ्चारन कामयविनध, २०७८ 

 

प्रस्तािना:  नेऩारको सॊविधानको धाया २० को उऩधाया  (१०) भा असभथय ऩऺको भौनरक हककोरुऩभा 
प्रत्माबतू गरयएको नन:शलु्क कानूनी सहामता सम्फन्धी हकको सनुनश्चितता गनयका रानग सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तहको साझेदायीभा श्चजल्रा कानूनी सहामता सनभनतराई उऩरब्ध गयाउने सहमोगराई व्मिश्चस्थत  

तथा दोहोयो नऩने गयी उऩरव्ध हनुे व्मिस्था गनय  िाञ्छनीम बएकोरे,  
 

विननमोजन ऐन, २०७८ को दपा ९ को उऩदपा (२) रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी प्रदेश 
सयकाय सभेतको ऩयाभशयभा नेऩार सयकायको कानून, न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमरे देहामको 
कामयविनध फनाएको छ । 

 

1. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब :  (१) मस कामयविनधको नाभ  "एकीकृत नन:शलु्क कानूनी सहामता सञ्चारन 
कामयविनध २०७८"  यहेको छ। 

(२) मो कामयविनध भन्रारमफाट स्िीकृत बएको नभनतदेश्चि रागू हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविनधभा,- 
(क) "श्चजल्रा कानूनी सहामता अनधकायी" बन्नारे कानूनी सहामता उऩरब्ध 

गयाउनको रानग सनभनतको कभयचायीको रुऩभा ननमकु्त अनधिक्ता सम्झन ुऩछय । 

(ि) "कामायरम" बन्नारे श्चजल्रा कानूनी सहामता सनभनतको कामायरम सम्झन ुऩछय । 

(ग) "भन्रारम" बन्नारे नेऩार सयकायको कानून, न्माम तथा सॊसदीम भानभरा 
भन्रारम सम्झन ुऩछय । 

(घ) "सश्चचिारम" बन्नारे कानूनी सहामता सम्फन्धी ऐन,  २०५४ को दपा ६ 
फभोश्चजभको  केन्रीम कानूनी सहामता सनभनतको सश्चचिारम सम्झन ु   ऩछय ।  

(ङ) "श्चजल्रा सनभनत" बन्नारे कानूनी सहामता सम्फन्धी ऐन,  २०५४ को दपा ७ 
फभोश्चजभको श्चजल्रा कानूनी सहामता सनभनत सम्झन ुऩछय । 

(च) "सहमोग" बन्नारे प्रदेश सयकायफाट श्चजल्रा सनभनतको कामायरमको व्मिस्थाऩन 
य सञ्चारनको रानग आिश्मक ऩने बौनतक स्रोत रगामत सहामकस्तयको 
कभयचायीको ऩारयश्रनभकको रानग उऩरब्ध गयाइने आनथयक सहमोग सम्झन ु
ऩछय। 

3. श्चजल्रा कानूनी सहामता अनधकायी सम्फन्धी व्मिस्था : (१) असभथय ऩऺराई नन:शलु्क कानूनी 
सहामता उऩरब्ध गयाउनको रानग श्चजल्राको भदु्दा सॊख्माको आधायभा केन्रीम कानूनी सहामता 
सनभनतरे तोकेको श्चजल्राभा श्चजल्रा कानूनी सहामता अनधकायी यहनेछ। 

(२) ऩनछल्रो तीन िषयको औषतफाट िावषयक दईु हजायबन्दा फढी भदु्दा हनुे श्चजल्रा 
अदारत िा उच्च अदारत य श्चजल्रा अदारत दिैु यहेको श्चजल्राको श्चजल्रा सनभनतराई 
नन:शलु्क कानूनी सहामता प्रदान गने कामयभा सहमोग ऩमुायईउन प्रदेश सयकायरे आपैरे 
ऩारयश्रनभक व्महोने गयी थऩ श्चजल्रा कानूनी सहामता अनधकायी कयायभा ननमकु्त गयी श्चजल्रा 
सनभनतभा याख्न सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ प्रदेश सयकायरे थऩ कानूनी सहामता अनधकायी याख्न 
चाहेभा त्मसयी याश्चिने कानूनी सहामता अनधकायीको छनौट, नसपारयस, ननमशु्चक्त एिॊ ननजको 
सेिाको शतय सम्फन्धी अन्म व्मिस्था प्रदेश सयकायरे ननधाययण गये फभोश्चजभ हनुेछ। 
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4. ऩारयश्रनभक य बौनतक स्रोत भन्रारमरे उऩरब्ध गयाउने:  भन्रारमरे केन्रीम कानूनी सहामता 
सनभनत भापय त श्चजल्रा कानूनी सहामता अनधकायीको ऩारयश्रनभक य श्चजल्रा सनभनतको रानग 
आिश्मक कानून सॊग्रहका ऩसु्तक, कम््मूटय, वप्रन्टय कामायरमराई उऩरब्ध गयाउनेछ । 

5. प्रदेश सयकायरे नन:शलु्क कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाउन सक्ने : (१) कानूनी सहामता 
सम्फन्धी ऐन, २०५४ फभोश्चजभ प्रदेश सयकायरे नन:शलु्क कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाउन 
चाहेभा प्रदेश सयकायको सम्फश्चन्धत भन्रारम िा कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाउने ननकामरे 
केन्रीम कानूनी सहामता सनभनतसॉग सभन्िम गयी प्रदेशबय िा प्रदेशको कुनै िा केही श्चजल्राभा 
त्मस्तो सहामता उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ नन:शलु्क कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाउॉदा प्रदेश 
सयकायफाट यहने कानूनी सहामता अनधकायीको छनौट, नसपारयस, ननमशु्चक्त एिॊ ननजको सेिाको 
शतय सम्फन्धी व्मिस्था प्रदेश सयकायरे ननधाययण गये फभोश्चजभ हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्रदेश सयकायफाट नन:शलु्क कानूनी सहामता उऩरब्ध 
गयाईएकोभा केन्रीम कानूनी सहामता सनभनतभापय त उऩरब्ध गयाईने जनशश्चक्त तथा स्रोत अको 
श्चजल्राको रानग उऩमोग गनय सवकनेछ ।  

6. प्रदेश सयकायरे सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्ने : (१) प्रदेश सयकायरे आफ्नो प्रादेश्चशक 
ऺेरनबरका श्चजल्रा सनभनतराई आिश्मक अन्म सहमोग सभेत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

 (२) प्रदेश सयकायरे उऩदपा (१) फभोश्चजभको सहमोग देहामका ऺेरभा उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ:- 

(क)  कामायरम बिन बाडाको रानग राग्ने िचय, 
(ि)  कानूनी सहामता अनधकायीराई सहमोग गने सहमोगी िा सहामकस्तयको 

कभयचायी याश्चिएको अिस्थाभा त्मस्तो कभयचायीको ऩारयश्रनभक तथा 
सवुिधा, 

(ग)  कामायरमको रानग विद्यतु, ऩानी य सञ्चाय िचय, 
(घ) दोहोयो नऩने गयी साभान्मत: कानूनका ऩसु्तक, कम््मटुय तथा वप्रन्टय 

रगामतका मस्तै अन्म साभग्री, 
(ङ)  कामायरम सञ्चारनका रानग आिश्मक स्टेशनयी तथा भसरन्द िचय, 
(च)  कामायरमका रानग आिश्मक पननयचय व्मिस्थाऩन िचय, 
(छ)  प्रदेश सयकायरे उऩमकु्त ठानेका अन्म प्रकायका सहमोग ।  

(३) श्चजल्रा कानूनी सहामता सनभनतको कामायरम उऩरब्ध बएसम्भ नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहका सयकायी कामायरमका बिनभा याख्न ेव्मिस्था गनुय ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोश्चजभ उऩरब्ध गयाइने सहमोग प्रदेश सयकायको तोकेको 
ननकामभापय त उऩरब्ध गयाइनेछ । 

7. शतय िा भाऩदण्ड तोक्न सक्ने : (१) प्रदेश सयकायरे श्चजल्रा सनभनतराई यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा 
त्मस्तो यकभ िचय गने प्रविमाका रानग आिश्मक भाऩदण्ड िा शतय ननधाययण गनय  सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ भाऩदण्ड िा शतय ननधाययण नबएको अिस्थाभा प्रदेश 
सयकायरे भानसक रुऩभा देहाम फभोश्चजभको सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ:- 
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(क)  आफ्नो कामायरम बिन नबएको सनभनतराई कामायरम बिन बाडाको 
रानग फढीभा ऩन्र हजाय रुऩैमाॉ, 

(ि)  टेनरपोन तथा इन्टयनेट िचयको रानग दईु हजाय रुऩैमाॉ, 
(ग)  िानेऩानीको रानग एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ, 
(घ)  विद्यतु भहशरुका रानग एक हजाय रुऩैमाॉ । 

(३) प्रदेश सयकायरे कामायरमको सहमोगी कभयचायीको तरफ िचय उऩरब्ध गयाउॉदा 
नेऩार सयकायरे ननधाययण गयेको न्मूनतभ ऩारयश्रनभक बन्दा कभ नहनुे गयी तरफ यकभ श्चजल्रा 
सनभनतराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(४) प्रदेश सयकायरे मस दपा फभोश्चजभ उऩरब्ध गयाउने सहमोग श्चजल्रा सनभनतको 
फैंक िाताभा उऩरब्ध गयाउनेछ । 

8. यकभ िचय सम्फन्धी : (१) मस कामयविनध फभोश्चजभ नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त 
यकभ जनु प्रमोजनको रानग प्राप्त बएको हो सोही प्रमोजनभा भार श्चजल्रा सनभनतरे नभतव्ममी 
रुऩभा िचय गनुय ऩनेछ ।  

 (२) ऩारयश्रनभक फाहेकको अन्म िचय गदाय श्चजल्रा सनभनतको फैठकरे ननणयम गयी िचय 
गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ िचय सम्फन्धी ननणयम गने प्रमोजनको रानग श्चजल्रा सनभनतको 
फैठक भवहनाको कम्तीभा एक ऩटक फस्न सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ फैठक फस्दा श्चजल्रा सनभनतको सदस्महरुरे श्चजल्रा 
सनभनतराई उऩरब्ध गयाइएको प्रशासननक िचय यकभको अधीनभा यही अथय भन्रारमरे तोकेको 
भाऩदण्ड फभोश्चजभ फैठक बत्ता ऩाउनेछन।् 

9. िचयको अनबरेि: (१) मस कामयविनध फभोश्चजभ नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त गयेको 
यकभ िचय गदाय िचयको अनबरेि श्चजल्रा कानूनी सहामता अनधकायीरे याख्न ु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ िचयको अनबरेि याख्दा दपा ४ फभोश्चजभको िचयको फीर, 
बऩायई सवहत िचय सम्फन्धी कागजात सॊरग्न गनुय ऩनेछ । 

10. रेिा ऩयीऺण गयाउने (१) प्रत्मेक आनथयक िषयभा बएको श्चजल्रा सनभनतको िचयको अश्चन्तभ रेिा 
ऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकको कामायरमरे गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको रेिा ऩयीऺण प्रनतिेदन सश्चचिारम य प्रदेश सयकायको 
सम्फश्चन्धत भन्रारम सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ। 

11. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन: (१) मस कामयविनध फभोश्चजभको काभ कायफाहीको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
आिश्मकता अनसुाय प्रदेश सयकायफाट हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ अनगुभन गने कामयभा सहजीकयण गनुय श्चजल्रा सनभनतको 
कतयव्म हनुेछ । 

(३) मस दपा फभोश्चजभ अनगुभन गदाय मस कामयविनध फभोश्चजभ बएको नऩाइएभा प्रदेश 
सयकायरे सम्फश्चन्धत श्चजल्रा सनभनतराई सचेत गयाउन सक्नेछ । 

(४) प्रदेश सयकायफाट अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गदाय कामायरमको व्मिस्थाऩन, िचय तथा 
बकु्तानीको कामय सन्तोषजनक ऩाइएभा सम्फश्चन्धत श्चजल्रा सनभनतराई प्रोत्साहनस्िरुऩ मस 
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कामयविनधभा उश्चल्रश्चित सहमोगका अनतरयक्त कामायरम व्मिस्थाऩनका अन्म ऺेरभा थऩ सहमोग 
गनय सक्नेछ । 

12. प्रनतिेदन ऩेश गने : (१) श्चजल्रा सनभनतरे आपूरे प्रत्मेक भवहनाभा सम्ऩादन गयेको काभको 
प्रगनत विियण अनसूुची फभोश्चजभको ढाॉचाभा तमाय गयी त्मस्तो भवहना सभाप्त बएऩनछको अको 
भवहनाको ऩाॉच गतेनबर सश्चचिारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) श्चजल्रा सनभनतरे फावषयक रुऩभा आपूरे सम्ऩादन गयेका काभको देहाम फभोश्चजभका 
विियण िरुाई फावषयक प्रनतिेदन तमाय गयी सो को एक एक प्रनत भन्रारम य प्रदेश सयकायको 
सम्फश्चन्धत भन्रारम सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ:- 

(क)  ऩऺको रानग भदु्दाको भस्मौदा तमायी, दताय तथा नरश्चित जिाप 
ऩठाइएको विियण, 

(ि)   ऩऺराई कानूनी ऩयाभशय ददइएको सॊख्मा,  

(ग)  ऩऺको तपय फाट अदारतभा फहस ऩैयिी गरयएको विियण, 
(घ)  नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको यकभको िचय तथा 

बकु्तानीको विियण, 
(ङ)  प्रनतिेदनभा सभािेश गनुय ऩने अन्म आिश्मक विियण । 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त प्रनतिेदनको आधायभा सश्चचिारमरे प्रत्मेक भवहनाभा 
श्चजल्रा कानूनी सहामता सनभनतफाट सम्ऩादन बएका काभहरुको एकीकृत प्रगनत प्रनतिेदन तमाय 
गयी हयेक भवहनाको ऩन्र गते नबर भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोश्चजभको प्रनतिेदनको एकप्रनत सश्चचिारमभा सभेत ऩठाउन ुऩनेछ य 
सश्चचिारमरे सफै श्चजल्राफाट प्राप्त प्रनतिेदन एकीकृत एिॊ अद्यािनधक गयी भन्रारमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ ।  

13. दोहोयो यकभ उऩरब्ध नगयाइने : (१) श्चजल्रा सनभनतराई एउटै शीषयकभा नेऩार सयकाय तथा 
प्रदेश सयकायफाट दोहोयो ऩनेगयी सहमोग उऩरव्ध गयाइने छैन । 

(२) श्चजल्रा सनभनतरे नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट एकै शीषयकभा दोहोयो 
सहमोग प्राप्त बएभा सो को जानकायी भन्रारम तथा प्रदेश सयकायराई गयाउन ुऩनेछ । 

14. स्थानीम तहरे िचय उऩरब्ध गयाउन सक्ने : सम्फश्चन्धत स्थानीम तहरे नन:शलु्क कानूनी सहामता 
प्रानप्तको रानग िा त्मस्तो सहामता प्राप्त गयी भदु्दा भानभरा गदाय स्थानीम तहफाट सदयभकुाभसम्भ 
जाॉदा िा पकय दाको िचय व्महोनय नसक्ने असभथय ऩऺराई त्मसयी मारा गदायको मातामात िचय, 
फास िचय य िाना िचय िाऩत राग्ने िचय यकभ सहामतास्िरुऩ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची 

दपा ११ को उऩदपा (१) सॉग सम्फश्चन्धत 

रैभानसक प्रनतिेदन ऩेश गने ढाॉचा 

श्चजल्रा कानूनी सहामता सनभनत ................ 
============================भन्रारम , 
=======================================.  

विषम: रैभानसक प्रगनत विियण ऩठाएको । 

 श्चजल्रा कानूनी सहामता सनभनत ...... फाट  २०....... सारको .............. भवहना गयी तीन भवहनाभा 
उऩरब्ध गयाईएको नन:शलु्क कानूनी सहामता सम्फन्धी विियण देहाम फभोश्चजभ यहेको छ:- 
ि. 
सॊ. 

भदु्दाको 
नाभ 

भदु्दा यहेको 
अदारत िा 
अधयन्मावमक 

ननकामको नाभ 

नन:शलु्क 
कानूनी सहामता 

उऩरब्ध 
गयाईएको 

ऩऺको नाभ थय 

नरङ्ग सभुदामगत 
विियण 

 

उऩरब्ध गयाईएको सेिा 

ऩरुुष
  

भवहरा सम्फश्चन्धत 
सभदुाम 
उल्रेि गने 

ऩयाभशय नरित 
तमायी 

अदारतभा 
प्रनतनननधत्ि 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 कुर सॊख्मा     
  

नन:शलु्क कानूनी सहामता प्रदान गरयएका भदु्दाको कुर जम्भा सॊख्मा 
(कानूनी ऩयाभशय+नरित तमायी + प्रनतनननधत्ि)  

 

  

 


