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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. ०9 
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मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा सेवाका 

शतर् सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको  ऐन 

ूःतावनाः मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा 
सेवाका शतर् सम्बन्धमा आवँयक व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले,  

ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
1= संिक्ष  नाम र ूारम्भः  (१) यस ऐनको नाम "मखु्य 

न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा सेवाका शतर् 
सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ ।  

(२)  यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ ।  
2= पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 

(s) "अदालत" भ ाले सव च्च अदालत, उच्च 
अदालत, िजल्ला अदालत सम्झन ु पछर् र सो 
शब्दले कानून बमोिजम मु ाको कारबाही र 
िकनारा गनर् अिधकार ूा  अन्य अदालत, 

न्याियक िनकाय वा अिधकारी समेतलाई 
जनाउँछ । 

(v)  "ूदेश" भ ाले ूदेश नं ३ सम्झन ुपछर् ।  
(ग)  "महान्यायािधवक्ता" भ ाले संिवधानको धारा 

१५७ को उपधारा (२) बमोिजम िनयकु्त 
नेपालको महान्यायािधवक्ता सम्झन ुपछर् । 

     (घ) "मखु्य न्यायािधवक्ता" भ ाले संिवधानको धारा 
१६० बमोिजम िनयकु्त मखु्य न्यायािधवक्ता 
सम्झन ुपछर् । 
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      )ङ(  "संिवधान" भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ु
पछर् । 

3= मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा कमर्चारीः (१) ूदेशको 
राजधानी रहेको ःथानमा ूदेश सरकारबाट ःवीकृत संगठन 
संरचना बमोिजम मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय ःथापना  
हनेुछ । 

(२) मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयले ]]  माग गरे 
बमोिजम महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले आवँयक कमर्चारी 
खटाउन सक्नेछ। 

(३) मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको बिर तम 
अिधकृतले मखु्य न्यायािधवक्ताको िनदशनमा रही कायार्लयको 
ूशासकीय ूमखुको पमा काम गनछ ।  

4= मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) 
संिवधानको धारा १६० मा उिल्लिखत काम, कतर्व्य र 
अिधकारको अितिरक्त मखु्य न्यायािधवक्ताको अन्य काम, कतर्व्य 
र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः– 

(क)  ूदेश सरकार पक्ष वा िवपक्ष भएको वा ूदेश 
सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहेको, 
संिवधान एवं कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जिटल 
संवैधािनक वा कानूनी ू  समावेश भएको वा 
सम्बिन्धत ूदेशको सन्दभर्मा सावर्जिनक महत्व वा 
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सावर्जिनक सरोकारको मु ामा ूदेश सरकारको 
तफर् बाट अदालतमा उपिःथत भई बहस पैरवी गन,  

(ख) ूदेश सरकार, ूदेश सरकारको कायार्लय वा ूदेश 
सरकारले तोिकिदएको अिधकारीले कुनै संवैधािनक 
वा कानूनी ू मा राय माग गरेमा कानूनी राय ूदान 
गन, 

(ग) ूदेश सरकार र मातहतका िनकायह का नाममा 
अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको ूभावकारी 
कायार्न्वयन गनर् गराउन ूदेश सरकारका मन्ऽालय 
वा कायार्लयलाई पऽाचार गन तथा आदेश वा 
फैसला कायार्न्वयनको अनगुमन गन,  

(घ) ूदेश सरकारका मन्ऽालय वा कायार्लयबाट 
अदालतमा ूःततु हनेु िलिखत जवाफ लगायतका 
िबषय अदालतमा पेश गन व्यवःथा िमलाउने, 

(ङ) ूदेश सरकारको व्यवःथापन अन्तरगत िहरासत तथा 
थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोिचत व्यवहार भए 
नभएको सम्बन्धमा महान्यायािधवक्तासँग समन्वय 
गरी अनगुमन गन । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम गिरएको 
अनगुमनको ूितवेदन तयार गरी एकूित मखु्यमन्ऽी 
र महान्यायािधवक्तालाई पठाउन ुपनछ ।  

(३) ूदेश सरकारलाई सरोकार पन कुनै मु ामा बहस 
पैरवी वा ूितरक्षाको लािग सम्बिन्धत अिधकारीले 
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मखु्य न्यायािधवक्तालाई अनरुोध गरी पठाएमा मखु्य 
न्यायािधवक्ता आफैले ूितिनिधत्व गनर् वा आफ्नो 
कायार्लयको कुनै अिधकृतलाई खटाउन सक्नेछ । 

 (४) कुनै न्याियक वा अधर्न्याियक िनकायबाट भएको 
िनणर्य वा आदेशबाट ूदेश सरकारको हक िहतमा 
असर पन रहेछ र त्यःतो िनणर्य वा आदेश िव  
मु ा दायर गनर्, पनुरावेदन गनर् वा पनुरावलोकनको 
लािग िनवेदन िदन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार 
ूा  गनर् कानून बमोिजम कुनै अिधकारी तोिकएको 
रहेनछ भने मखु्य न्यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको 
अिधकृतले त्यःतो िनणर्य वा आदेश िव  कानून 
बमोिजम सम्बिन्धत िनकायमा मु ा दायर गनर्, 
पनुरावेदन गनर् वा पनुरावलोकनको लािग िनवेदन 
िदन सक्नेछ । 

(५) ूदेश कानून बमोिजम ःथािपत संःथा वा िनकायले 
गरेको कुनै िनणर्य वा काम कारबाहीबाट ूदेश 
सरकारको हक िहत ूितकूल भएको वा संिवधान वा 
ूचिलत कानूनको उल्ल न भएको छ भ े मखु्य 
न्यायािधवक्तालाई लागेमा र त्यःतो िनणर्य वा काम 
कारबाही िव  उजूर गनर् कानूनले कुनै अिधकारी 
तोिकएको रहेनछ भने मखु्य न्यायािधवक्ता आफले वा 
िनजले तोकेको अिधकृतले त्यःतो िनणर्य वा काम 
कारबाही िव  कानूनी उपचार ूा  गनर् सक्नेछ । 
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(६) मखु्य न्यायािधवक्तालाई सम्बिन्धत ूदेश सरकारको 
हक िहत र सरोकार रहेको िवषयमा नेपालको 
जनुसकैु अदालत, न्याियक िनकाय, कायार्लय र 
पदािधकारी समक्ष उपिःथत हनेु अिधकार हनेुछ ।  

(७) मखु्य न्यायािधवक्ताले ूदेश सभा वा त्यसको कुनै 
सिमितले गरेको आमन्ऽण बमोिजम त्यःतो सभा वा 
सिमितको बैठकमा उपिःथत भई कानूनी ू को 
सम्बन्धमा राय व्यक्त गनर् सक्नेछ ।  

(८) मखु्य न्यायािधवक्ताले अदालतमा िवचाराधीन कुनै 
मु ामा ूदेश सरकारको तफर् बाट बहस, पैरवी वा 
ूितरक्षा गनर् ूदेश सरकारले िनधार्रण गरेको 
मापदण्डका आधारमा कुनै कानून व्यवसायीलाई 
तोक्न सक्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजम तोिकएको कानून व्यवसायीले 
ूदेश सरकारको तफर् बाट मु ामा बहस, पैरवी वा 
ूितरक्षा गदार् ूदेश सरकारले िनधार्रण गरेको 
मापदण्ड बमोिजमको रकम पाउनेछ ।   

5= सहयोग गनुर् पनः (१) ूदेश सरकार पक्ष वा िवपक्ष भएको 
मु ा वा ूदेश सरकारलाई सरोकार पन अन्य कुनै मु ा कुनै 
अ ा अदालतमा िवचाराधीन रहेको अवःथामा वा मु ा पन वा 
मु ा दायर गनुर् पन देिखएमा साक्षी ूमाण जटुाउने लगायतका 
काममा मखु्य न्यायािधवक्ताले सहायता माग गरेमा ूदेश 
सरकारका सम्बिन्धत मन्ऽालय वा कायार्लयले मु ाको 
वःतिुःथित बझेुको कमर्चारी खटाई सहयोग गनुर् पनछ ।  
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(२) ूदेश सरकारलाई सरोकार पन मु ामा आवँयक 
पन िनणर्य, िमिसल, फाईल वा कागजात मखु्य न्यायािधवक्ताको 
कायार्लयबाट माग भएमा ूदेश सरकारका सम्बिन्धत 
 मन्ऽालय वा कायार्लयका कायार्लय ूमखुले यथाशीय पठाउन ु
पनछ । 

6= ूितरक्षाको लािग अनरुोध गनुर् पनः (१) ूदेश सरकार, ूदेश 
सरकारका मन्ऽालय वा कायार्लयको तफर् बाट कुनै मु ामा 
अदालतमा बहस पैरवी वा ूितरक्षा गनुर् पन भएमा मखु्य 
न्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई अनरुोध गनुर् पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनरुोध गदार् ूदेश 
सरकार, ूदेश सरकारका मन्ऽालय वा कायार्लयको तफर् बाट 
अदालतमा पेश गरेका िनवेदन, िलिखत जवाफ, ूितउ र, 
पनुरावेदन तथा  सम्बिन्धत आवँयक कागजात संलग्न गरी 
पठाउन ुपनछ ।   

7= कानूनी राय माग्दा रीत परु् याउन ु पन: ूदेश सरकारको कुनै 
कायार्लय वा ूदेश सरकारले तोिकिदएको अिधकारीले कुनै 
संवैधािनक वा कानूनी ू मा मखु्य न्यायािधवक्तासँग राय माग 
गदार् देहायको रीत पूरा गरेको हनु ुपनछः–  

(क)  राय माग गिरएको िवषयमा िनणर्य गन अिधकार 
त्यःतो राय माग्ने कायार्लय वा अिधकारीलाई 
भएको, 
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(ख) राय माग गिरएको िवषयसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् 
िववरण संक्षेपमा खलुाई सम्बिन्धत  कागजात 
संलग्न गिरएको,  

(ग) राय मािगएको िवषयमा ःप तः संवैधािनक वा 
कानूनी ू  उल्लेख गिरएको,  

(घ)  राय मािगएको िवषयमा अन्य कुनै कायार्लय वा 
अिधकारीको समेत राय िलन ुपन वा  अन्य कुनै 
ूिबया पूरा गनुर् पन भएमा सो राय िलएको वा 
त्यःतो ूिबया पूरा गरेको,  

(ङ) राय माग गिरएको िवषयमा राय माग गन कायार्लय 
वा अिधकारीको आफ्नो राय वा ि कोण उल्लेख  
भएको ।  

8= मु ाको बहस पैरवीः (१) ूदेश सरकारलाई सरोकार पन 
मु ामा मखु्य न्यायािधवक्ताले कुनै िवशेष िनदशन िदएको रहेछ 
भने त्यसको अधीनमा रही मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको 
अिधकृतले व्यावसाियक आचरणको पालना गरी मु ामा बहस 
पैरवी गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम बहस पैरवी गरेको 
आधारमामाऽ बहस गन अिधकृत उपर कुनै कारबाही गिरने वा 
मु ा चलाइने छैन । 

9= कारबाही गनर् सक्नेः (१) ूदेश सरकारको हक िहत र 
सरोकार रहेको मु ामा ूदेश सरकारको कुनै अिधकारीले 
लापरवाही वा बदिनयतसाथ काम गरेको वा संलग्न वा उल्लेख 
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गनुर् पन उपलब्ध ूमाण वा सवतु संलग्न वा उल्लेख नगरी 
मु ालाई कमजोर बनाएको िमिसलबाट देिखएमा मखु्य 
न्यायािधवक्ताले त्यःतो अिधकारीलाई िनजको सेवा शतर् 
सम्बन्धी कानून बमोिजम िवभागीय कारबाहीको लािग 
सम्बिन्धत िनकाय समक्ष लेखी पठाउन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कारबाहीको लािग लेखी 
आएमा सम्बिन्धत िनकायको ूमखुले ूचिलत कानून बमोिजम 
कारबाही गनुर् पनछ । 

10= िनदशन पालना गनुर् पनः संिवधान तथा संघीय कानूनको 
कायार्न्वयनको सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताले िदएको िनदशनको 
पालना गनुर् मखु्य न्यायािधवक्ताको कतर्व्य हनेुछ । 

11= वािषर्क ूितवेदनः (१) मखु्य न्यायािधवक्ताले ूत्येक आिथर्क 
वषर्मा आफ्नो कायार्लयले गरेका काम कारबाहीको ूितवेदन 
तयार गरी त्यःतो आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले  दईु 
मिहनािभऽ ूदेश ूमखु समक्ष पेश गनुर् पनछ र ूदेश ूमखुले 
मखु्यमन्ऽी माफर् त त्यःतो वािषर्क ूितवेदन ूदेश सभामा पेश 
गनर् लगाउनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश गिरने ूितवेदनमा अन्य 
कुराका अितिरक्त आफ्नो कायार्लयको भौितक िःथित, कायर्बोझ, 

िविनयोिजत रकम र उपलिब्ध आफूले सम्पादन गरेको काम 
कारबाहीको ूगती तथा सम्पादन हनु नसकेका काम कारबाही 
सिहतको िववरण समेत उल्लेख गरी िसफािरस र सझुावह  समेत 
समावेश गनुर् पनछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोिजमको ूितवेदन 
महान्यायािधवक्तालाई समेत उपलब्ध गराउन ुपनछ ।  

12= पािरौिमक र अन्य सिुवधाः मखु्य न्यायािधवक्ताले आफ्नो पद 
तथा गोपनीयताको शपथ िलएको िमित देिख उच्च अदालतका 
न्यायाधीशको पािरौिमक, सिुवधा र सेवाका अन्य शतर् सम्बन्धी 
ऐन, २०७४ बमोिजम उच्च अदालतका न्यायाधीशले पाए 
सरहको पािरौिमक, आवास सिुवधा, सवारी, सवारी इन्धन र 
ममर्त सिुवधा, दैिनक तथा ॅमण भ ा र उपचार खचर् ूदेश 
सरकारबाट उपलब्ध गराईनेछ ।   

13= िवदाः (१) मखु्य न्यायािधवक्ताले उच्च अदालतका 
न्यायाधीशको पािरौिमक, सिुवधा र सेवाका अन्य शतर् सम्बन्धी 
ऐन, २०७४ बमोिजम उच्च अदालतका न्यायाधीशले पाए 
सरहको भैपरी आउने िबदा, पवर् िबदा, घर िबदा, िवरामी िबदा, 
िकिरया िबदा, ूसूित िबदा र ूसूित ःयाहार िबदा पाउनेछ । 

(२) मखु्य न्यायािधवक्ताको िबदा मखु्य मन्ऽीबाट 
ःवीकृत हनेुछ ।  

(३) भैपरी िबदा र पवर् िबदा मखु्य न्यायािधवक्ताले 
आफैले ःवीकृत गरी िलन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम मखु्य न्यायािधवक्ताले 
िबदामा बसेको जानकारी मखु्य मन्ऽीको कायार्लयलाई िदन ु
पनछ र एकै पटक तीन िदनभन्दा लामो िबदामा बःन ुपरेमा 
मखु्य मन्ऽीको ःवीकृित िलन ुपनछ ।     

14= शपथः मखु्य न्यायािधवक्ताले आफ्नो पदको कायर्भार सम्हाल्न ु
अिघ ूदेश ूमखुको उपिःथितमा उच्च अदालतको मखु्य 
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न्यायाधीश समक्ष अनसूुचीमा तोिकए बमोिजम पद तथा 
गोपनीयताको शपथ िलन ुपनछ ।  

15= अिधकार ूत्यायोजनः (१) मखु्य न्यायािधवक्ताले यस ऐन 
बमोिजम आफूलाई ूा  अिधकार मध्ये आवँयकता अनसुार 
कुनै अिधकार आफ्नो कायार्लयका अिधकृतलाई  ूत्यायोजन 
गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट खिटएका अिधकृतले 
नेपाल सरकारको िव मा बहस पैरवी वा ूितरक्षा गन गरी 
अिधकार ूत्यायोजन गनर् सिकने छैन ।   

16= िनयम बनाउने अिधकारः ूदेश सरकारले यस ऐनको 
कायार्न्वयनका लािग मखु्य न्यायािधवक्तासँग परामशर् गरी 
आवँयक िनयमह  बनाउन सक्नेछ । 

17= आचार संिहता बनाउने अिधकारः ूदेश सरकारले मखु्य 
न्यायािधवक्ता, िनजको कायार्लयका अिधकृत तथा दफा ४ को 
उपदफा (८) बमोिजम तोिकएको कानून व्यवसायीले पालना 
गनुर् पन िवषयह मा आचार संिहता बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 
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अनसूुची 
(दफा १४ सँग सम्बिन्धत ) 

शपथको ढाचँा 

म .................. ....... ... ... मलुकु र जनताूित पूणर् वफादार रही सत्य 
िन ापूवर्क ूित ा गदर्छु देश र जनता/ई रको नाममा शपथ िलन्छु िक 
नेपालको राजकीय स ा र सावर्भौमस ा नेपाली जनतामा िनिहत रहेको 
नेपालको संिवधानूित पूणर् वफादार रहँदै ूदेश नं. ३ को मखु्य 
न्यायािधवक्ता पदको कामकाज ूचिलत कानूनको अधीनमा रही मलुकु र 
जनताको सोझो िचताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूवार्मह वा खराब 
भावना निलई इमान्दािरताका साथ गनछु र आफ्नो कतर्व्य पालनाको 
िसलिसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको गोप्य राख्न ुपन कुरा म पदमा 
बहाल रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु अवःथामा पिन कानूनको पालन गदार् बाहेक 
अ  अवःथामा कुनै िकिसमबाट पिन ूकट वा स ेत गन छैन । 

िमित :          
      ....................  

 दःतखत  
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०5।२9                                 
          

 आ ाले,    
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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