Membership Criteria
१. सदस्यताको लागि आवश्यक न्यन
ू तम योग्यता :

निम्ि लऱखित न्यि
ू तम ् योग्यता परु ा गरे का कािि
ू व्यवसायीहरूऱाईमात्र सवोच्च अदाऱत बार एशोलसएशिको
सदस्यता प्रदाि गररिेछ ।

(क) कािि
ू को ववषयमा मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याऱयबाट न्यि
ू तम ् स्िातक तह पररऺा उविर्ण गरे को,

(ि) अधिवक्ताको प्रमार्पत्र प्राप्त गरे को लमनतऱे कम्तीमा दस वषणसम्म कािि
ू व्यवसायीको रुपमा कायणरत रहे को
तर, माधि प्राविािहरुमा जे जस्ता प्राविाि उल्ऱेि भएता पनि सवोच्च अदाऱतबाट वररष्ठ अधिवक्ताको
प्रमार्पत्र प्राप्त कािि
ु व्यवसायीहरू यस बार एशोलसएशिको सदस्यताको ऱाधग योग्य मानििे छि ् ।

२. यस बार एशोलसएशिको सदस्यताका ऱाधग आवेदि गिे वररष्ठ अधिवक्ता बाहेकका कािि
ू व्यवसायीहरुऱे दफा

१ मा उल्ऱेखित योग्यता परु ा गरे को पष्ु टी हुिे कागजात तिा प्रमार्पत्रहरूको अनतररक्त आफु कािि
ू व्यवसायीको
रूपमा सॊऱग्ि रहह आएको पष्ु टी हुिे दे हाय बमोजजम िप कागजातहरू आवेदिका साि अनिवायणरूपमा पेश गिप
ुण िे
छ ।

(क) सवोच्च अदाऱतमा आफु कािि
ू व्यवसायीको रुपमा सॊऱग्ि भई मद्
ु दा मालमऱामा बहस गरे को कुरा पष्ु टी हुिे
कम्तीमा ५ वषण अनिको ५ वटा सहीत १० वटा प्रमाखर्त फैसऱाको प्रनतलऱपीहरु वा
(ि) उच्च अदाऱतमा आफु कािि
ू व्यवसायीको रुपमा सॊऱग्ि भई मद्
ु दा मालमऱामा बहस गरे को कुरा पष्ु टी हुिे
कम्तीमा ५ वषण अनिको ५ वटा सहहत १५ वटा प्रमाखर्त फैसऱाको प्रनतलऱपीहरू सहहत सवोच्च अदाऱतमा कािि
ू
व्यवसायी भई वहस गरे को ५ वटा प्रमाखर्त फैसऱाहरुको प्रनतलऱपी ।

सािै एकै ऱगाउमा रहे का जनतसुकै मुद्दाहरुको फैसऱाको गर्िा १ (एक) मात्र हुिे

३. माधि उपदफा २ (ि) र (ग) मा उल्ऱेखित फैसऱाको प्रमाखर्त प्रनतलऱपी पेश गिे कािि
ू व्यवसायीहरूऱे सोको

अनतररक्त सवोच्च अदाऱतमा कािि
ू व्यवसायीको हैलसयतऱे बहस गरे को कुरा पष्ु टी हुिे कम्तीमा ५ वटा प्रमाखर्त
फैसऱाको प्रनतलऱपीहरु समेत पेश गिृ
ुण पिे छ ।
४. सदस्यता सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था

िेपाऱ राज्यसॉग दौत्य सम्बन्ि कायम रहे का लमत्र राष्रहरूको कािि
ू बमोजजम कािि
ू व्यवसाय गिण पाउिे

प्रमार्पत्र लऱिका ऱाधग लऱइिे परीऺा उविर्ण गरी कम्तीमा ७ वषण सम्बजन्ित राष्रमा कािि
ू व्यवसाय गरे को र
प्रचलऱत िेपाऱ कािि
ू बमोजजम अधिवक्ताको प्रमार् पत्र समेत प्राप्त गरे को िेपाऱी िागररक वा गैरआवासीय
िेपाऱीऱाई कायणसलमनतऱे उपयक्
ु त ठह–याएमा सदस्यता प्रदाि गिण सक्िेछ । यस दफा अन्तगणत सदस्यताका

ऱाधग आवेदि गिे कािि
ू व्यवसायीऱे सम्बजन्ित राष्रमा बहस गरे को प्रमाखर्त हुिे ५ वटा फैसऱा र िेपाऱको
सवोच्च अदाऱतमा बहस गरे को दे खििे दईु वषण अगाडीको २ वटा प्रमाखर्त फैसऱा पेश गिप
ुण िे छ ।

