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उ े य र कारण 

 

मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाइ 

नेपालको सं वधान अनकूुल बनाउन, देश सरकारको हक हत वा सरोकारको वषय समावेश 

भएको मु ामा भावकार  पमा तर ाको ला ग थप यव था गन र मु य याया धव ाले पाउन े

पा र मक बाहेक अ य सु वधालाइ प  गन "मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार 

तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाइ संशोधन गन बनेको वधेयक" देश सभामा पेश 

गरेको छु। 

 

 

 

                  (जीवनबहादरु शाह ) 

                मु यम ी 

मु यम ी तथा मि प रष को कायालय, 

                 कणाल  देश। 

  



 
 

 

आथक ट पणी 
 

मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाइ संशोधन 

गन बनेको यस वधेयकमा मु य याया धव ाले देश सरकारको हक, हत वा सरोकारको वषयमा 

अदालतमा वचाराधीन कुनै मु ामा देश सरकारको तफबाट बहस, पैरवी वा तर ा गन देश सरकारले 

नधारण गरेको मापद डका आधारमा आव यकता अनसुार कुनै कानून यवसायीलाई तो न स ने र यसर  

तो कएको कानून यवसायीले देश सरकारले नधारण गरेको मापद ड बमोिजमको पा र मक पाउने यव था 

समेत ताव ग रएको हुदँा ततु वधेयकको काया वयनबाट कणाल  देश सरकारलाई सालबसाल  पमा 

आ थक ययभार पन देिख छ। 

 

 

 

 

                   (जीवनबहादरु शाह ) 

                 मु यम ी 

मु यम ी तथा मि प रष को कायालय, 

                कणाल  देश। 



 
 

मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गन बनकेो 

वधेयकमा ताव भएको यायोिजत यव थापन स ब धी ट पणी 

 

.सं. वधेयकको 
दफा/उपदफा 

यायोिजत यव थापनको 
कारण 

यायोिजत यव थापन 
अ तगत बनाइन े
कानूनको कृ त र सीमा 

यायोिजत 
यव थापनबाट पन 
स न े भाव 

१.  दफा ३ कानून यवसायी तो न े

आधार, या र सु वधा 

पाउन े आधारह  मापद डमा 

रा  न उपयु  हनुे भएको।  

कानून यवसायी तो न े
आधार, या र 
सु वधा पाउन े आधारह  
मापद डमा तो कने। 

कानून यवसायी 
तो न सहज भइ 
देश सरकारको 

हक हत वा 
सरोकारको वषय 
समावेश भएको 
मु ामा भावकार  
पमा तर ा गन 

सहयोग पु ने। 

 

  



 
 

या या मक ट पणी 

मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाइ 

नेपालको सं वधान अनकूुल बनाउन, देश सरकारको हक हत वा सरोकारको वषय समावेश 

भएको मु ामा भावकार  पमा तर ाको ला ग थप यव था गन र मु य याया धव ाले पाउन े

पा र मक बाहेक अ य सु वधालाइ प  गन ततु "मु य याया धव ाको काम, कत य र 

अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाइ संशोधन गन बनेको वधेयक" तजमुा 

ग रएको हुँदा च लत ऐनमा भएको यव थाभ दा उ लेखनीय यव था नभएकोले थप या या गन ु पन 

आव यकता नदेिखएको हुदँा सोह  यहोरा पेश गरेको छु। 

 

 

 

   (जीवनबहादरु शाह ) 

                   मु यम ी 

 मु यम ी तथा मि प रष को कायालय 

                 कणाल  देश। 

  



 
 

मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गन बनकेो 

वधेयक 

तावना: मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाई 

संशोधन गन वा छनीय भएकोले, 

कणाल  देश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संि  नाम र ार भ: (१) यस ऐनको नाम "मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा 

सेवाका शत स ब धी (प हलो संशोधन) ऐन, २०७8" रहेको छ। 

  (२) यो ऐन तु त ार भ हनुेछ। 

२. मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, 2075 को दफा 3 मा 

संशोधन: मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ 

(यसप छ ×मूल ऐन" भ नएको) को दफा 3 को स ा देहायको दफा 3 रािखएको छः-  

×3. मु य याया धव ाको कायालयको थापनाः (1) देश राजधानी रहेको थानमा मु य 

याया धव ाको कायालय रहनेछ। 

(2) मु य याया धव ाको कायालयमा महा याया धव ाको कायालयबाट ख टएका 

कमचार ह  रहनेछन।् 

(3) मु य याया धव ाको कायालयको व र तम ् अ धकृतले मु य याया धव ाको 

नदशनमा रह  सो कायालयको शासक य मखुको पमा काम गनछ।" 

३. मूल ऐनको दफा 4 मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 4 को,- 

(1) उपदफा (1) को ख ड (क) प छ देहायको ख ड (क1) थ पएको छः- 

       ×(क1) देश सरकार, देश सरकारको कायालय वा देश सरकारले तो क दएको अ धकार ले 

कुनै संवैधा नक वा कानूनी  नमा राय माग गरेमा कानूनी राय  दने," 

(2) उपदफा (6) प छ देहायका उपदफा (6क) र (6ख) थ पएका छनः- 

      ×(6क) मु य याया धव ाले देश सरकारको हक हत वा सरोकारको वषयमा 

अदालतमा  वचाराधीन कुनै मु ामा देश सरकारको तफबाट बहस पैरवी वा तर ा गन देश 

सरकारले नधारण गरेको मापद डका आधारमा आव यकता अनसुार कुनै कानून यवसायी वा 

सरकार  वक ललाई तो न स नेछ।  

   (6ख) उपदफा (6क) बमोिजम तो कएको कानून यवसायीले देश सरकारको तफबाट 

कुनै मु ामा बहस, पैरवी वा तर ा गदा देश सरकारले नधारण गरेको मापद ड बमोिजमको  

पा र मक पाउनेछ।" 



 
 

४. मूल ऐनको दफा 6 मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 6 को उपदफा (2) प छ देहायको उपदफा (3)  

थ पएको छः- 

  ×(3) मु य याया धव ाले आ नो देश भ  नेपाल सरकार वाद  वा तवाद  भई कुनै अ  डा 

अदालत वा अ य कुनै मु ा हेन नकायमा चलेको मु ाको स ब धमा उ च सरकार  वक ल कायालय र 

िज ला सरकार  वक ल कायालयसँग   आव यक जानकार  लन स नेछ।"  

५. मूल ऐनमा दफा 8क. थपः मूल ऐनको दफा 8 प छ देहायको दफा 8क. थ पएको छः-  

×8क. बहस पैरवी वा तर ाका ला ग अनरुोध गन ुपनः (1) देश सरकार, देश सरकारका म ालय 

वा कायालयको तफबाट कुनै मु ामा अदालतमा बहस पैरवी वा तर ा गन ुपन भएमा मु य 

याया धव ाको कायालयलाई अनरुोध गन ुपनछ। 

(2) उपदफा (1) बमोिजम अनरुोध गदा देश सरकार, देश सरकारका म ालय वा 

कायालयको तफबाट अदालतमा पेश गरेका नवेदन, लिखत जवाफ, तउ र, पनुरावेदन तथा 

स बि धत आव यक कागजात संल न गर  पठाउन ुपनछ।" 

६. मूल ऐनको दफा 15 मा संशोधनः मूल ऐनको दफा 15 को स ा देहायको दफा 15 रािखएको छः- 

×15. बदाः (1) मु य याया धव ाले उ च अदालतका यायाधीशको पा र मक सु वधा र सेवाका 

अ य शत स ब धी ऐन 2074 बमोिजम उ च अदालतका यायाधीशले पाए सरहको भैपर  

आउने बदा, पव बदा, घर बदा, बरामी बदा, क रया बदा, सू त बदा र सू त याहार बदा 

पाउनेछ।" 

(2) मु य याया धव ाको बदा मु यम ीबाट वीकृत हनुेछ। 

(3) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न भैपर  आउने बदा र पव बदा 

मु य याया धव ा आफैले वीकृत गर  लन स नछे। 

(4) उपदफा (3) बमोिजम मु य याया धव ाले बदामा बसेको जानकार  मु यम ी 

तथा मि प रष को कायालयलाई दन ु पनछ र एकै पटक तीन दनभ दा बढ  बदामा ब न ु

परेमा मु यम ीको वीकृ त लन ुपनछ।" 

 
 
 

  



 
 

मु य याया धव ाको काम, कत य र अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ लाइ संशोधन 
गन बनकेो वधेयकको तीन महले ववरण 

 

.
सं. 

दफा/ उपदफा हालको कानूनी यव था संशोधनको ला ग ता वत कानूनी 
यव था 

संशोधन 
गनपुनाको 
कारण 

1. मु य 
याया धव ाको 
काम, कत य र 
अ धकार तथा 
सेवाका शत 
स ब धी ऐन, 
2075 को 
दफा 3 

मु य याया धव ाको कायालयको थापना 
(1) देश राजधानी रहेको थान 
वीरे नगर, सखुतमा मु य याया धव ाको 
कायालय थापना हु छ। 

(2) मु य याया धव ाको कायालयमा 
आव यक सं यामा देश याय सेवा वा 
देश सरकार  सेवाका कमचार ह  

रहनेछन।् 

(3) उपदफा (2) बमोिजमको जनशि  
यव थापन नहु जेल स मका ला ग मु य 
याया धव ाले महा याया धव ाको 
कायालयसँग आव यक सरकार  वक ल र 
कमचार  माग गर  काममा लगाउन 
स नेछ। 

 

मु य याया धव ाको काम, कत य र 

अ धकार तथा सेवाका शत स ब धी 

ऐन, 2075 को दफा 3 मा 

संशोधन: मु य याया धव ाको काम, 

कत य र अ धकार तथा सेवाका शत 

स ब धी ऐन, २०७५ (यसप छ ×मूल 

ऐन" भ नएको) को दफा 3 को स ा 

देहायको दफा 3 रािखएको छः-  

×3. मु य याया धव ाको 

कायालयको थापनाः (1) देश 

राजधानी रहेको थानमा मु य 

याया धव ाको कायालय रहनेछ। 

     (2) मु य याया धव ाको 

कायालयमा महा याया धव ाको 

कायालयबाट ख टएका कमचार ह  

रहनेछन।् 

     (3) मु य याया धव ाको 

कायालयको व र तम ् अ धकृतले 

मु य याया धव ाको नदशनमा रह  

सो कायालयको शासक य मखुको 

पमा काम गनछ।" 

नेपालको 
सं वधान 
अनकूुल 
बनाउन 
आव यक 
भएको। 

2. दफा 4 काम, कत य र अ धकार (1) सं वधानको 
धारा 160 मा उ लेिखत काम, कत य र 
अ धकारको अ त र  मु य 
याया धव ाको अ य काम, कत य र 
अ धकार देहायबमोिजम हनुेछः- 

(क) देश सरकार वाद  वा तवाद  
भएको वा देश सरकारको हक हत वा 

मूल ऐनको दफा 4 मा संशोधन: मूल 

ऐनको दफा 4 को,- 

(1) उपदफा (1) को ख ड (क) 

प छ देहायको ख ड (क1) 

थ पएको छः- 

देश 
सरकारको 
हक हत वा 
सरोकारको 
वषयमा 
भावकार  
पमा तर ा 



 
 

सरोकार रहेको सं वधान वा कानूनको 
या यास ब धी कुनै ज टल संवैधा नक वा 
कानूनी  न समावेश भएको वा सावज नक 
मह व वा सावज नक सरोकारको 
वचाराधीन मु ामा देश सरकार वा देश 
सरकारको तफबाट उपि थत भई बहस 
पैरवी गन गराउन,े 

(ख) देश सरकार र मातहतका नकायका 
नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा 
फैसलाको भावकार  काया वयन गन 
गराउन देशि थत म ालय, सिचवालय, 
वभाग वा कायालयलाई प ाचार गर  
काया वयनको अनगुमन गन गराउने, 
(ग) च लत देश कानूनकाव 
काया वयनको ममा कुनै क ठनाई 
आइपरेमा वा देशको काय े को कुनै 
वषयमा त काल कानून बनाउन ु पन वा 
भैरहेको कानून संशोधन गन वा ब नरहेको 
कानून लाग ुगनपुन देिखएमा कारण खलुाई 
देश सरकार सम  सफा रस गन, 

(घ) देश सरकारका म ालय, सिचवालय, 
वभाग वा अ य देश सरकारका 
कायालयबाट अदालतमा ततु हनुे लखत 
जवाफ लगाएतका कानूनी म यौदामा तर 
कायम गन य ता कायालयबीच आव यक 
सम वय गन र य ता कायालयलाई 
आव यक नदशन दने र 

(ङ) देश ि थत हरासत तथा थनुवुा 
क मा रहेका थनुवुालाई आफ तसँग वा 
कानून यवसायीमाफत ् भेटघाट गन 
न दउको वा मानवोिचत यवहार नभएको 
उजरु  परेमा वा जानकार  हनु आएमा 
महा याया धव ाको कायालयसँग सम वय 
गर  स बि धत अ धकार लाई आव यक 
नदशन दने। 

(2) देश सरकारलाई सरोकार पन कुनै 
मु ामा बहस पैरवी वा तर ाको ला ग 
स बि धत अ धकार ले मु य 
याया धव ालाई अनरुोध गर  पठाएमा 

×(क1) देश सरकार, देश 

सरकारको कायालय वा 

देश सरकारले तो क दएको 

अ धकार ले कुनै संवैधा नक 

वा कानूनी  नमा राय माग 

गरेमा कानूनी राय  दने," 

(2) उपदफा (6) प छ देहायका 

उपदफा (6क) र (6ख) 

थ पएका छनः- 

    ×(6क) मु य याया धव ाले 

देश सरकारको हक हत वा 

सरोकारको वषयमा अदालतमा  

वचाराधीन कुनै मु ामा देश 

सरकारको तफबाट बहस पैरवी वा 

तर ा गन देश सरकारले नधारण 

गरेको मापद डका आधारमा 

आव यकता अनसुार कुनै कानून 

यवसायी वा सरकार  वक ललाई 

तो न स नेछ।  

    (6ख) उपदफा (6क) बमोिजम 

तो कएको कानून यवसायीले देश 

सरकारको तफबाट कुनै मु ामा 

बहस, पैरवी वा तर ा गदा देश 

सरकारले नधारण गरेको मापद ड 

बमोिजमको  पा र मक पाउनेछ।" 

गन ु पन 
भएको। 



 
 

मु य याया धव ा आफैले त न ध व गन 
वा अ तगतका अ धकृत कमचार लाई 
खटाउन स नेछ। 

(3) कुनै या यक वा अध या यक 
नकायबाट भएको नणय वा आदेशबाट 
देश सरकारको हक हत वा सवज नक 
हतमा असर पन रहेछ र य तो नणय वा 
आदेश व  मु ा दायर गन, पनुरावेदन 
गन वा पनुरावलोकनको ला ग नवेदन दन 
वा अ य कुनै कानूनी उपचार ा  गन 
कानूनबमोिजम कुनै अधकार  तो कएको 
रहेनछ भने मु य याया धव ा वा नजले 
तोकेको अ तगतका अ धकृत कमचार ले 
य तो नणय वा आदेश व  
कानूनबमोिजम स बि धत नकायमा मु ा 
दायर गन, पनुरावेदन गन वा 
पनुरावलोकनको ला ग नवेदन दन 
स नेछ। 

(4) देश कानूनबमोिजम था पत सं था 
वा नकायले गरेको कुनै नणय वा काम 
कारवाह बाट देश सरकारको हक हत 
तकूल भएको वा सं वधान वा च लत 

कानूनको उ ल  घन वा सावज नक 
हत वपर त भएको छ भ े मु य 
याया धव ालाई लागेमा र य तो नणय 
वा काम कारबाह व  उजूर  गन कनूनले 
कुनै अ धकार  तो कएको रहेनछ भने मु य 
याया धव ा आफैले वा नजले तोकेकाव 
अ धकृत कमचार ले य तो नणय वा काम 
कारवाह व  कानूनी उपचार ा  गन 
स नेछ। 

(5) मु य याया धव ालाई स बि धत 
देश सरकारको हक हत र सरोकार रहेको 
वषयमा नेपालको जनुसकैु अदालत, 
या यक नकाय, कायालय र 
पदा धका रसम  उपि थत हनुे अ धकार 
हनुेछ। 

(6) मु य याया धव ले देश सभा वा 
यसको कुनै स म तले गरेको 



 
 

आम णबमोिजम य तो बैठकमा उपि थत 
भई कानूनी को स ब धमा राय य  
गन स नेछ। 

(7) मु य याया धव ाले आफुलाई ा  
अ धकार मातहतका अ धकृत कमचा रलाई 
यायोजन गन स ने छ।  

 
3. दफा 6 सहयोग गनपुनः उपदफा (2) मा देश 

सरकारलाई सरोकार पन मु ामा आव यक 
पन नणय म सल, फाइल वा कागजातमा 
मु य याया धव ा कायालयबाट माग 
भएमा देशका स बि धत म ालय, 
सिचवालय, वभाग वा कायालय मखुले 
यथाशी  मु य याया धव ाको कायालयमा 
पठाउन ुपनछ। 

मूल ऐनको दफा 6 मा संशोधन: मूल 

ऐनको दफा 6 को उपदफा (2) 

प छ देहायको उपदफा (3)  

थ पएको छः- 

   ×(3) मु य याया धव ाले 

आ नो देश भ  नेपाल सरकार वाद  

वा तवाद  भई कुनै अ  डा अदालत 

वा अ य कुनै मु ा हेन नकायमा 

चलेको मु ाको स ब धमा उ च 

सरकार  वक ल कायालय र िज ला 

सरकार  वक ल कायालयसँग   

आव यक जानकार  लन स नेछ।"  

देश 
सरकारको 
हक हत वा 
सरोकारको 
वषयमा 
भावकार  
पमा तर ा 

गन ु पन 
भएको। 

4. दफा 7 लिखत जवाफ पेश गन ुपनः देश सरकार 
र सो अ तरगतका नकायले अदालत वा 
या यक नकायमा नवेदन, लिखत जवाफ, 
तउ र, पनुरावेदन, आ द पशे गदा मु य 
याया धव ाको कायालय माफत पेश गन ु
पनछ। 

मूल ऐनमा दफा 8क. थपः मूल 

ऐनको दफा 8 प छ देहायको दफा 

8क. थ पएको छः-  

×8क. बहस पैरवी वा तर ाका 

ला ग अनरुोध गन ु पनः (1) देश 

सरकार, देश सरकारका   म ालय 

वा कायालयको तफबाट कुनै मु ामा 

अदालतमा बहस पैरवी वा तर ा 

गन ुपन भएमा मु य याया धव ाको 

कायालयलाई अनरुोध गन ुपनछ। 

(2) उपदफा (1) बमोिजम अनरुोध 

गदा देश सरकार, देश सरकारका 

म ालय वा कायालयको तफबाट 

अदालतमा पेश गरेका नवेदन, 

देश 
सरकारको 
हक हत वा 
सरोकारको 
वषयमा 
भावकार  
पमा तर ा 

गन ु पन 
भएको। 



 
 

लिखत जवाफ, तउ र, पनुरावेदन 

तथा स बि धत आव यक कागजात 

संल न गर  पठाउन ुपनछ।" 

५. दफा 15 बदा वीकृ तः (1) मु य 
याया धव ाको बदा मु यम ीबाट 
वीकृत हनुेछ। 

(2) पव बदा र भैपर  आउने बदा 
मु य याया धव ाले आफै लन 
स नेछ। तर एकै पटक तीन 
दनभ दा लामो बदामा ब न ु परेमा 
मु यम ीको सहम त आव यक 
पनछ। 
 

मूल ऐनको दफा 15 मा संशोधनः मूल 

ऐनको दफा 15 को स ा देहायको दफा 

15 रािखएको छः- 

×15. बदाः (1) मु य याया धव ाले 

उ च अदालतका यायाधीशको 

पा र मक सु वधा र सेवाका 

अ य शत स ब धी ऐन 2074 

बमोिजम उ च अदालतका 

यायाधीशले पाए सरहको भैपर  

आउने बदा, पव बदा, घर बदा, 

बरामी बदा, क रया बदा, 

सू त बदा र सू त याहार 

बदा पाउनेछ।" 

     (2) मु य याया धव ाको बदा 

मु यम ीबाट वीकृत हनुेछ। 

     (3) उपदफा (२) मा जनुसकैु 

कुरा लेिखएको भए ताप न भैपर  आउने 

बदा र पव बदा मु य याया धव ा 

आफैले वीकृत गर  लन स नछे। 

    (4) उपदफा (3) बमोिजम मु य 

याया धव ाले बदामा बसेको जानकार  

मु यम ी तथा मि प रष को 

कायालयलाई दन ु पनछ र एकै पटक 

तीन दनभ दा लामो बदामा ब न ुपरेमा 

मु यम ीको वीकृ त लन ुपनछ।" 

 

मु य 
याया धव ले 
पाउने 
बदालाइ थप 
प  गन 
आव यक 
भएको। 

 

 

 


