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नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० 

लालमोहि ि प्रकाशन मममि 

२०५०।८।७ 

संशोधन गने ऐन  

१. अदालि व्यवस्थापन िथा न्याय प्रशासन सम्वन्धी   

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५८  २०५९।५।२७ 

प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि 

२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४  २०६४।५।९ 

  

३. गणिन्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून  

 संशोधन गने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ 

४. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (पहहलोसंशोधन) ऐन, २०६८ २०६८।८।२५ 

५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९ 

 

२०५० सालको ऐन नं. २६ 

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

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना ि व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्िावना : कानून व्यवसायीहरुको हक हहिको संिक्षण गिी समाज प्रमि बढी जजम्मेवािी पूणन सेवा 

सञ्चालन गनन नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना ि व्यवस्थ गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महािाजामधिाज बीिेन्र बीि मबक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वषनमा संसदले 

यो ऐन बनाएको छ ।  

                                                           

  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेजि लागू भएको । 

  गणिन्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा जिहकएको । 
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परिच्छेद-१ 

प्रािजम्भक 

१.  संजक्षप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०” 

िहेको छ ।  

(२) यो ऐनको दफा १ ि ४ िरुुन्ि प्रािम्भ हनुेछन ्ि अन्य दफाहरु श्री ५ को 

सिकािले नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाशन गिी िोकेको मममिदेजि प्रािम्भ हनुेछ । 

२.  परिभाषा : हवषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,  

(क)   “परिषद्” भन्नाले यो ऐन बमोजजम स्थापना भएको नेपाल कानून व्यवसायी 

  परिषद् सम्िन ुपछन ।  

(ि) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्िन ुपछन ।  

(ग)  “पाषनद्” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्िन ुपछन ।  

(घ)  “सजचब” भन्नाले परिषद्को सजचव सम्िन ुपछन ।  

(ङ)  “कानून व्यवसायी” भन्नाले वरिष्ठ अमधवक्ता ि अमधवक्ता सम्िन ुपछन  ि 

  सो शब्दले यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको अन्य कानून व्यवसायीलाई समेि 

  जनाउनेछ।  

(च)  “िोहकएको” वा “िोहकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्र्िगि बनेको  

  मनयममा िोहकएको वा िोहकए बमोजजम सम्िन ुपछन ।  

 

परिच्छेद २ 

कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना ि गठन 

                                                           

  यो ऐनको लागू हनु बााँकी िहेका दफाहरु मममि २०५१।४।२७ देजि नेपाल िाज्यमा प्रािम्भ हनु ेगिी  

   िोहकएको । (ने.िा.प. मममि २०५१।४।२३) 
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३.  परिषद्को स्थापना : (१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् नामको एक परिषद्को स्थापना 

हनुेछ।  

(२) परिषद् अहवजच्छन्न उत्तिामधकािवाला स्वशामसि ि संगठठि संस्था हनुेछ।  

(३)  परिषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(४)  परिषद्ले व्यजक्त सिह चल अचल सम्पजत्त प्राप्त गनन, भोग गनन, बेच मबिन 

  गनन वा अन्य कुनै हकमसमले व्यवस्था गनन गनन सक्नेछ।  

(५)  परिषद्ले व्यजक्त सिह आफ्नो नामबाट नामलस उजूि ठदन ि सो उपि पमन 

  सोही नामबाट नामलस उजूि लाग्न सक्नेछ ।  

  (६) परिषद्को कायानलय काठमाण्डौं उपत्यकामा िहनेछ ।  

४.  परिषद्को गठन : (१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा देहाय बमोजजमका पाषनद्हरु 

िहनेछन:्  

(क)  नेपाल ............को महान्यायामधवक्ता,  

(ि)  अध्यक्ष, नेपाल बाि एशोमसएशन,  

(ग)  िजजष्ट्राि, सवोच्च अदालि,  

(घ)  डीन, कानून संकाय, मरभवुन हवश्वहवद्यालय,  

(ङ)   नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा कानून व्यवसाय गने वरिष्ठ अमधवक्ता 

िथा अमधवक्तहरुको मनवानजचि वरिष्ठ अमधवक्ता वा अमधवक्ताहरु ि  

(च)  नेपाल बाि एशोमसएशनबाट मानोमनि दईु जना वरिष्ठ अमधवक्ता वा 

अमधवक्ताहरु ।  

                                                           

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धािा संशोमधि । 


  गणिन्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा जिहकएको । 
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(२) नेपाल ............को महान्यायामधवक्ता परिषद्को अध्यक्ष ि नपेाल बाि 

एशोमसएनको अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष हनुेछन ्।  

(३) उपदफा (१) को िण्ड (ङ) अन्िगनि मनवानजचि पाषनद्हरुको पदावमध पााँच 

वषनको ि िण्ड च) अन्िगनि मानोनीि पाषनद्हरुको पदावमध दईु वषनको हनुेछ ।  

(४) कानून व्यवसायीको रुपमा प्रमाणपर प्राप्त गिी कम्िीमा दश वषन कानून 

व्यवसायको काम गिी सकेका कानून व्यवसायीहरु मार उपदफा (१) को िण्ड (ङ) ि 

(च) अन्िगनि पाषनद् हनु योग्य हनुेछन ्।  

(५) उपदफा (१) को िण्ड (ङ) अन्िगनि पाषनद्हरु मनवानजचि नभएसम्मका लामग 

नेपाल बाि एसोजशएशनले  सम्वजन्धि हवकास प्रकदेशका उक एक जना गिी सािजना 

कानून व्यवसायीलाई बढीमा एक वषनका लामग पाषनद्मा मनोनयन गनन सक्नेछ ।  

  (६) अध्यक्षको अनपुजस्थमिमा अध्यक्षले गने कामहरु उपाध्यक्षले गनेछ ।  

५.  स्थानको रिक्तिा ि पूमिन :  (१) दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (ङ) अन्िगनि 

मनवानजचि कुनै पाषनद्को मतृ्य ुभएको वा कुनै पाषनद्ले िाजीनामा ठदएको वा कुनै पाषनद् यस 

ऐनको व्यवस्था अनसुाि कानून व्यवसायी कायम िही िहन अयोग्य भएको कािणबाट रिक्त 

हनु आएको स्थानमा त्यस्िो पाषनद्को बााँकी पदावमध एकवषन भन्दा कम भउमा परिषद्ले 

सम्वजन्धि क्षेरको अको कानून व्यवसायीलाई पाषनद् िोक्नेछ ि एकवषन भन्दा बढी भएमा 

मनवानजचनद्वािा सो पदको पूमिन गरिनेछ ।  

 (२) दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (च) अन्िगनि मनोनीि कुनै पाषनद्को 

मतृ्य भएको वा कुनै पाषनद्ले िाजीनामा ठदएको वा कुनै पाषनद् यस ऐनको व्यवस्था अनसुाि 

कानून व्यवसायी कायम िही िहन अयोग्य भएको कािणबाट रिक्त हनु आएको स्थानमा 

                                                           
 


    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धािा संशोमधि । 
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त्यस्िो पाषनद्को बााँकी पदावमधको लामग नेपाल बाि एशोमसएशनले अको कानून 

व्यवसायीलाई पाषनद् मानोनीि गनेछ ।  

६.  पाषनद्ले भाग मलन नहनु े: (१) कुनै पाषनद्को परिषद्ले गने कुनै किािमा कुनै हकमसमको 

स्वाथन भएमा वा परिषद्ले कुनै पाषनद् मामथ कािवाही चलाएकोमा त्यस्िो पाषनद्ले परिषद् वा 

परिषद्ले कुनै पाषनद् मामथ कािवाही चलाएकोमा त्यस्िो पाषनद्ले परिषद्को कुनै समममिको 

बैठकमा त्यस्िो किाि वा कािवाहीको सम्वन्धमा छलफल हुाँदा भाग मलन ि मिदान गनन 

हुाँदैन ।  

(२) कानून व्यवसायीको पिीक्षमा पिीक्षाथीको रुपमा कुनै पाषनद्को एकाघि 

परिवािका कुनै व्यजक्त सजम्ममलि हनु ेिहेछ भने  त्यस्िो पिीक्षसाँग सम्वजन्धि समममिमा 

सम्वजन्धि पाषनद् बस्न हुाँदैन ।  

(३) कुनै पाषनद्ले यो ऐन हवरुद्ध कुनै काम गिेमा परिषद्ले िोहकए बमोजजमको 

कािवाही गनेछ ।  

७.  परिषद्को बैठक : (१) अध्यक्षको मनदेशानसुाि परिषद्को सजचवले बैठक हनु ेमममि, समय 

ि स्थान िोकी परिषद्को बैठक बोलाउनेछ । कम्िीमा चािजना पाषनद्ल परिषद्को बैठक 

बोलाउन अध्यक्षले समक्ष मलजिि अनिुोध गिेमा अध्यक्षले बैठक बोलाउनको लामग 

सजचवलाई मनदेशन ठदनेछ ।  

(२) पचास प्रमिशि भन्दा बढी पाषनद्हरु उपजस्थि भउमा परिषद्को बैठकको लामग 

गणपूिक संख्या पगेुको मामननेछ ।  

(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले वा मनजको अुपजस्थमिमा उपाध्यक्षले 

गनेछ ि दबैुको अनपुजस्थमिमा बैठकमा उपजस्थि पाषनद्हरु मध्ये उमेिको हहसाबले जेष्ठ 

पाषनद्ले गनेछ।  

(४) परिषद्को बैठकमा बहमुिको िायलाई परिषद्को मनणनय मामननेछ ि मि बिाबि 

भएमा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यजक्तले मनणनयात्मक मि ठदनेछ ।  
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(५) परिषद्को सजचवले बैठकको मनणनय  प्रमाजणि गिी िाख्न ुपनेछ ।  

(६) परिषद्को बैठक सम्वन्धी अन्य कायनहवमध परिषद्ले आफ मनधानिण गनन 

सक्नेछ।   

८.  परिषद्को काम, किनव्य ि अमधकाि :   (१) परिषद्को काम, किनव्य ि अमधकाि देहाय 

बमोजजम हनुेछ :  

(क)  कानून व्यवसायमा प्रवेश गनेहरुको पिीक्षा मलने ।  

(ि)  कानून व्यवसायीमा नाम दिान गने सम्वन्धी कायनहवमधको व्यवस्था 

गने।  

(ग)  योग्यिा पगेुको व्यजक्तलाई कानून व्यवसायीमा दिान गने ।  

(घ)  कानून व्यवसायीको लामग िोहकएको व्यवसाहयक आचिण संहहिा 

अनरुुप कानू व्यवसायीले काम गिे नगिेको सम्वन्धमा अनगुमन 

गने।  

(ङ)  कानून व्यवसायीले व्यवसाहयध आचिण हवरुद्ध गिेको कायन सम्वन्धी 

उजूिी मलने ि कािवाहीका लामग अनशुासन समममिमा पठाउने ।  

(च)  अनशुासन समममि ि अन्य समममिले अपनाउन ुपने कायनहवमध िोक्ने।  

(छ)  यस ऐनको व्यवस्था हवरुद्धमा काम गनेहरु उपि मदु्दा चलाउने ।  

(ज)  कानून व्यवसायीको इज्जि, प्रमिष्ठा, सिुक्षा, हकहहि िथा सहुवधाको 

संिक्षण गने ।  

(ि) स्ििीय कानून जशक्षालाई प्रोत्साहन ठदन हवश्वहवद्यालयसाँग पिामशन 

गिी कानून व्यवसायको लामग उपयकु्त शैजशक मापदण्ड मसफारिश 

गने ।  

(ञ)  परिषद्को लामग आवश्यक कमनचािीहरु मनयकु्त गने ि उनीहरुको 

पारिश्रममक िथा अन्य सहुवधाको व्यवस्था गने ।  
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(ट)  कानून व्यवसायीलाई कानून व्यवसायको व्यवहारिक अनभुव 

ठदनलाई कानून व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रजशक्षण 

िथा िालीमका व्यवस्था गने ।  

(ठ)  कानून व्यवसायीको हहि अमभबहृद्ध गनन अध्ययन, छलफल, सभा, 

गोष्ठी, प्रवचन आठदको व्यवस्था गने ि आवश्यक प्रकाशनको 

व्यवस्था गने।  

(ड)  परिषद्को कोषको प्रवन्ध गने ।  

(ढ)  यस ऐन द्वािा मनधानरिि अन्य कायन गने, ि   

(ण)  यस ऐनको उदे्दश्य पूिा गनन आवश्यक पने अन्य कायनहरु गने ।  

(२) परिषद्ले यस ऐन बमोजजम आफूलाई प्राप्त अमधकािहरु मध्ये केही अमधकाि 

कुनै पाषनद्, सजचव, समममि वा समममिको सदस्यलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

९.  सजचवको मनयजुक्त : (१) परिषद्को कायानलयको प्रशासकीय प्रमिुको रुपमा एक जना सजचव 

िहनेछ ।  

(२) परिषद्ले कम्िीमा कानूनमा स्नािक भएको व्यजक्तलाई सजचवको पदमा मनयकु्त 

गनन वा परिषद्को अनिुोधमा श्री ५ को सिकािले िाजपरांहकिसम्मको कमचािीलाई 

िटाउनेछ ।  

(३) यस ऐनमा लेजिएदेजि बाहेक सजचवको अन्य काम, किनव्य ि अमधकाि िोहकए 

बमोजजम हनुेछ।  

(४) सजचवको पारिश्रममक, सहुवधा ि सेवाका शिनहरु िोहकए बमोजजम हनुेछन ्।  

(५) सजचवको अनपुजस्थमिमा परिषद्ले कुनै कमनचािीलाई सजचवको रुपमा काम गनन 

िोक्न सक्नेछ ।  

१०.  परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ ।  
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(२) परिषद्को कोषमा नेपाल सिकाि, कुनै व्यजक्त वा संस्थाबाट  प्राप्त हनुे अनदुान 

िथा परिषद्ले उठाउने अन्य शलु्क आठदबाट प्राप्त हनुे िकम जम्मा गरिनेछ ।  

(३) परिषद्को कोषको सञ्चालन परिषद्ले िोकेको पाषनद् ि परिषद्ले िोकेको 

परिषद्को कमनचािीको संयकु्त दस्िििबाट गरिनेछ ।  

(४) परिषद्ले िोकेको लेिा पिीक्षकले प्रत्येक वषन परिषद्को लिा पिीक्षण गगनेछ 

।  

११.  अनशुासन समममि : (१) कुनै कानून व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि  

बनेका मनयम वा आचाि संहहिा हवरुद्ध कुनै काम गिेकोछ भनी परिषद्मा उजूिी पिेमा वा 

जानकािी हनु आएमा सो उपि छानमबन गिी आवश्यक कािवाही गननका लामग परिषद्ले 

एक जना पाषनद्को अध्यक्षिामा अनशुासन समममि गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) अनशुासन समममिलाई समाव्हान जािी गने ि साक्षी प्रमाण बझु्ने सम्वन्धमा 

अदालिलाई भए सिहको अमधकाि हनुेछ ।  

(३) अनशुासन समममिले दोषी देजिएको कानून व्यवसायीलाई देहाय बमोजजम गने 

गिी मनणनय ठदन सक्नेछ :  

(क)  नमसहि ठदने ,  

(ि)  कुनै िास अवमधको लामग कानून व्यवसाय गनन नपाउने गने, ि   

(ग)  कानून व्यवसायीको प्रमाणपर िद्द गने ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजमको कािवाही गदान सम्वजन्धि कानून व्यवसायीलाई 

सफाई पेश गने उजचि मौका ठदन ुपनेछ ।  

(५) अनशासन समममिको मनणनयमा जचत्त नबझु्ने कानून व्यवसायीले मनणनयको 

जानकािी पाएको मममिले पैंिीस ठदनमभर सवोच्च अदालिमा पनुिावेदन गनन सक्नेछ ।  

१२.  समममिहरु : (१) परिषद्ले आफ्नो कायन सञ्चालनका मनममत्त अनशुासन समममि ि पिीक्षा 

समममिको अमिरिक्त आवश्यकिा अनसुाि अन्य समममिहरु गठन गनन सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजजम गठठि समममिको कायानवमध, काम, किनव्य ि अमधकाि 

परिषद्ले िोहकठदए बमोजजम हनुेछ ।  

१३.  काम कािवाही अवैध नहनु े: कुनै पाषनद्को स्थान रिक्त िही वा अयोग्य व्यजक्त िही वा 

छामनई परिषद्मा काम कािावही भएको िहछ भने पमन सोही कािणले मार परिषद्को काम 

कािवाही अमान्य हनुे छैन ।  

१४.  कानूनी कािवाही नहनु े: परिषद् वा पाषनद् वा परिषद्को कुनै समममि वा समममिको कुनै 

सदस्यले असल मनयिले यस ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम अनरुुप गिेको कुनै 

कािवाहीलाई मलएि कुनै उजूिी लाग्ने छैन ।  

परिच्छेद ३ 

कानून व्यवसायी पिीक्षा 

१५.  कानून व्यवसायी पिीक्षा : (१) वषनको कम्िीमा एक पटक परिषद्ले कानून व्यवसायी 

पिीक्षा सञ्चालन गनेछ । यस्िो पिीक्षा मलजिि ि मौजिि रुपमा मलईनेछ ि मौजिक 

पिीक्षाको अंकभाि पूणानङ्कको दश प्रमिशि भन्दा बढी हनुे छैन ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग परिषद्ले सम्वजन्धि हवशेषज्ञहरु समावेश 

भएको काननु व्यवसायी पिीक्षा समममि गठन गनेछ । समममिका सदस्यहरु मध्ये कुनै 

एकजनालाई परिषद्ले अध्यक्ष िोक्नेछ ।  

(३) पिीक्षा समममिले पिीक्षा सञ्चालनका लामग आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ।  

(४) पिीक्षा समममिले आफ्नो कायनहवमध आफैं  मनधानिण गनेछ ।  

१६.   कानून व्यवसायी पिीक्षा सम्वन्धी पठ्यक्रम : (१) परिषद्ले कानून व्यवसायी पिीक्षाको  

      पाठ्यक्रम, स्िि ि प्रणाली मनधानिण गनेछ ।  

िि दफा १७ को उपदफा (१) को िण्ड (क) ि (ि) मा उल्लेजिि व्यजक्तहरुको 

सम्वन्धमा मलइने कानून व्यवसायी पिीक्षाको पाठ्यक्रम मनजहरुको अनभुवको पषृ्ठभमूमलाई 

दृहिगि गिी परिषद्ले मिए बमोजजम छुटै्ट मनधानिण गनेछ ।  
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(२) परिषद्ले कानून व्यवसायी पिीक्षाको पाठ्यक्रम, स्िि ि प्रणाली मनधानिण गने 

िथा पिीक्षा सञ्चालन गने सम्वन्धमा सबोच्च अदालि ि कानून संकाय, मरभवुन 

हवश्वहवद्यालयको सल्लाह ि सहयोग मलन सक्नेछ ।  

परिच्छेद ४ 

कानून व्यवसायीमा दिान 

१७.  कानून व्यवसायीमा दिान गरिन े: (१) देहायको योग्यिा पगेुको कानून व्यवसायी पिीक्षा 

उिीणन गिेको ि नैमिक पिन देजिने फौजदािी अपिाधमा सजाय नपाएको नेपाली 

नागरिकलाई मार अमधवक्ताको रुपमा दिान गरिनेछ :  

(क)  कानूनमा स्नािक उपामध प्राप्त गिी न्यायाधीश, सिकािी वकील वा 

न्याय सेवाको िाजपरांहकि पदमा िही वा कानूनको जशक्षक भई 

कम्िीमा पााँचवषन काम गिी सकेको, वा  

(ि) अहवजच्छन्न रुपमा कम्िीमा पााँचवषन अमभवक्ताको हामसयिले कानून 

व्यवसाय गिेको ि कानूनमा स्नािक उपामध प्राप्त गिेको, वा  

(ग) अहवजच्छन्न रुपमा साि वषनसम्म अमभवक्ताको हामसयिले  कानून 

व्यवसाय गिेको, वा  

(घ)   कानूनमा स्नािक उपामध प्राप्त गिेको ।  

 

(२) देहायको योग्यिा पगेुको, कानून व्यवसायी पिीक्षा उत्तीणन गिेको ि नैिीक 

पिन देजिने फौजदािी अपिाधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई  सवंि २०७० 

साल चैि मसानिसम्म अमभवक्ताको रुपमा दिान गरिनेछ । 

(क)    कानूनमा प्रवीणिा प्रमाणपर प्राप्त गिेको, वा   

                                                           

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वािा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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(ि)    पााँचवषनसम्म अमभकिानको रुपमा कानून व्यवसाय गिेको ।  

१८.  दिानको लामग मनवेदन : (१) यस ऐन अन्िगनि अमधवक्तामा दिान हनु योग्यिा पगेुको व्यजक्तले 

कानून व्यवसायीमा दरिनको लामग परिषद्ले िोकेको ढााँचामा परिषद्मा मनवेदन ठदन सक्नेछ 

।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनवेदन ठदने व्यजक्त कानून व्यवसायीमा दरिन योग्य 

देजिएमा  

परिषद्ले त्यस्िो नेपाली नगरिकलाई कानून व्यवसायीको रुपमा दिान गिी िोहकए बमोजजमको 

ढााँचामा कानून व्यवसायीको प्रमाणपर ठदनेछ ि त्यसको जानकािी सवोच्च अदालिलाई 

समेि ठदनेछ । 

१९. प्रमाणपर िद्द हनु े: कुनै कानून व्यवसायी कानून व्यवसायको प्रमाणपर प्राप्त गनुन भन्दा 

पहहले नै कानून व्यवसायी हनु अयोग्य भएको िथ्य पमछबाट प्रमाजणि हनु आएमा त्यस्िो 

कानून व्यवसायीको प्रमाणपर परिषद्ले िद्द गनन सक्नेछ ।  

२०.  कानून व्यवसायीको लगि िाख्न े : (१) परिषद्ले कानून व्यवसायीको प्रमाणपर पाएका 

व्यजक्तहरुको लगि िाख्नछे ।  

(२) उपदफा (१) अनसुािको लगिलाई परिषद्ले अद्यावमधक गिी िाख्नछे ।  

(३) कुनै कानून व्यवसायीको मतृ्य ु भएमा वा कुनै कानून व्यवसायीले लगि 

हकिाबबाट आफ्नो नाम हटाई पाउाँ भनी मनवदेन ठदएमा वा कुनै कानून व्यवसायी अनशासन 

सम्वन्धी कािवाहीमा पिी प्रमाणपर िद्द हनुे मनणनय भउमा त्यस्िो कानून व्यवसायीको नाम 

लगि हकिाबबाट हटाईनेछ ि यसको जानकािी सबोच्च अदालिलाई ठदईनछे।  

(४) कुनै कानून व्यवसायी अनशुासनको कािवाहीमा पिी मनजको प्रमाणपर मनलम्वन 

गने गिी परिषद्ले मनणनय गिेमा सो व्यहोिा लगि हकिाबमा जनाउन ुपनेछ ।  

२१.  बरिष्ठ अमधवक्ताको उपामध : (१) कुनै अमधवक्ताले कम्िीमा पन्रवषन सवोच्च अदालि वा 

पनुिावेदन िहको अदालिमा कानून व्यवसाय गिी पेशाको उच्च मयानदा िािी अदालि ि 



www.lawcommission.gov.np 

12 
 

समाजलाई सहयोग गिेकोछ भने्न सवोच्च अदालिलाई लागेमा त्यस्िो अमधवक्तालाई सवोच्च 

अदालिले सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अमधवक्ताको उपामध प्रदान गनन सक्नेछ ि त्यस्िो वरिष्ठ 

अमधवक्ताले िोहकए बमोजजमको आचिण पालन गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सवोच्च अदालिले कुनै अमधवक्तालाई वरिष्ठ 

अमधवक्ताको उपामध प्रदान गदान सम्वजन्धि अमधवक्ताको सहममि मलनेछ।  

परिच्छेद ५ 

कानून व्यवसाय गने अमधकाि 

२२.  उपजस्थि हनु,े पैिवी ि बहस गने अमधकाि : (१) वरिष्ठ अमधवक्ता िथा अमधवक्तालाई 

सवोच्च अदालि लगायि नेपाल …………………का जनुसकैु अड्डा, अदालि वा अमधकािीका 

समक्ष आफ्नो पक्षका िफन बाट उपजस्थि हनुे, पैिवी गने ि बहस गने अमधकाि हनुेछ ।  

(२) अमभवक्तालाइ सवोच्च अदालि बाहेक नेपाल ................ का अन्य अड्डा, 

अदालि वा अमधकािीका समक्ष आफ्नो पक्षका िफन बाट उपजस्थि हनुे, पैिवी गने ि बहस 

गने अमधकाि हनुेछ।  

२३.  सम्बोधनको अमधकाि : (१) कुनै मदु्दामा एक पक्षका िफन बाट एक भन्दा बढी कानून 

व्यवसायीहरु िहेमा मदु्दा हेने अमधकािीलाई सम्वोधन गने अमधकाि देहाय बमोजजमको 

प्राथममकिा क्रम अनसुाि हनुेछ :–  

(क)  एकै शे्रणीको कानून व्यवसायीहरु भए मनजहरुले प्रमाणपर पाएको 

मममिको जेष्ठिाको क्रम अनसुाि, ि  

(ि)  हवमभन्न शे्रणीका कानून व्यवसायीहरु भए देहायको क्रम अनसुाि :  

(१)  वरिष्ठ अमधवक्ता,  

(२)  अमधवक्ता, ि  

(३)  अमभवक्ता ।  

                                                           

  गणिन्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा जिहकएको । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन मदु्दा हेने अमधकािी िथा 

प्राथममकिा क्रममा पहहले सम्वोधन गने अमधकाि प्राप्त कानून व्यवसायीको अनमुमि मलई 

प्राथममकिा क्रममा पमछ सम्बोधन गने अमधकाि भएको कानून व्यवसायीले पहहले सम्बोधन 

गनन सक्नेछ।  

(३) कुनै मदु्दामा एकै पक्षका िफन बाट एकभन्दा बढी एकै शे्रणीका ि एकै मममिमा 

प्रमाणपर पाएका कानून व्यवसायीहरु िहेमा आपसमा मञ्जुि गिेको कुनै एक कानून 

व्यवसायीले पहहले सम्बोधन गनन सक्नेछ।  

२४.  कानून व्यवसायीको हवशषे सहुवधा : (१) कुनै कानून व्यवसायीले कुनै मदु्दामा कुनै पक्षको 

िफन बाट उपजस्थि हनु, पैिवी गनन िथा बहस गनन जााँदा बाटोमा मनजलाई कुनै देवानी मदु्दाको 

मबगो वा सजायको सम्वन्धमा पक्राउ गरिने छैन।  

(२) कुनै कानून व्यवसायीले बहसको मसलमसलामा बोलेको कुनै कुिालाई मलएि 

मनज उपि कुनै प्रकािको गाली बेईज्जिी मदु्दा चालउन सहकने छैन।  

२५.  अनमधकृि व्यजक्तले कानून व्यवसाय गनन नहनु े: (१) काननु व्यवसायीमा नदरिई कसैले पमन 

कुनै मदु्दामा मदु्दाको कुनै पक्षको िफन बाट अड्डा, अदालिमा उपजस्थि हनु, पैिवी गनन िथा 

बहस गनन  हुाँदैन।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िपमन कुनै हवदेशी मलुकुबाट 

कानून व्यवसायी प्रमाणपर प्राप्त गिेको कानून व्यवसायीले सम्वजन्धि अदालिबाट अनमुमि 

मलई कुनै िास मदु्दाको सम्वन्धमा कुनै पक्षको िफन बाट अदालिमा उपजस्थि भै बहस गनन 

सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन सिकािी वकील, मदु्दाको 

पक्ष वा ऐन बमोजजम कानून व्यवसाय गनन पाउनेहरुको संख्या दशजना भन्दा कम भएको 

जजल्लामा अरु कसैले मदु्दाको कुनै पक्षको िफन बाट अड्डा अदालिमा उपजस्थि हनु, पैिवी 

गनन िथा बहस गनन बाधा पने छैन।  



www.lawcommission.gov.np 

14 
 

(४) उपदफा (१) को हवपिीि कसैले कुनै काम गिेमा दईु हजाि रुपैयााँसम्म 

जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दबैु सजाय हनु सक्नेछ।  

 

परिच्छेद ६ 

हवहवध 

२६.   हवद्यमान कानून व्यवसायीहरुको मान्यिा : कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजजम वरिष्ठ 

अमधवक्ता, अमधवक्ता वा अमभवक्तामा दरिएको कानून व्यवसायी यसै ऐन बमोजजम कानून 

व्यवसायीमा दरिएको मामनने छन।्  

२७.   मनयम बनाउन े अमधकाि : (१) यस ऐनको उदे्दश्य पूिा गनन परिषद्ले मनयम बनाउन 

सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) ठदएको अमधकािको सवनसामान्यिामा कुनै प्रमिकुल प्रभाव नपने 

गिी परिषद्ले िास गिी देहायका हवषयहरुमा मनयम बनाउन सक्नेछ :  

(क)   कानून व्यवसायीको पेशागि आचाि संहहिा,  

(ि)  आचाि संहहिा उल्लंघन सम्वन्धी उजूिीको सनुवुाई िथा अन्य 

कायनहवमध,  

(ग)  परिषद्को आन्िरिक कायनहवमध,  

(घ)  परिषद् अन्िगनि गठठि हवमभन्न समममिहरुको कायनहवमध,  

(ङ)  पाषनद्को अयोग्यिाको प्रश्न ठहि गने व्यवस्था,  

(च)  कानून व्यवसायीमा दरिन ठदइने मनवेदन दस्ििु ि दिानको प्रमाणपर 

शलु्क सम्वन्धी व्यवस्था,  

(छ)  परिषद्का कमनचािीको मनयजुक्त ि सेवा सम्वन्धी व्यवस्था,  

(ज)  परिषद्को कोष, हहसाब हकिाब ि लेिापिीक्षण सम्वन्धी व्यवस्था,  
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(ि)  जड्डा अदािलमा लेिापढी गनन प्रमाणपर पाएका व्यजक्तले गनन पाउन े

काम ि पालना गनुन पने शिन सम्वन्धी व्यवस्था ।  

(३) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) ि (ि) अन्िगनि परिषद्ले बनाएका मनयमहरु 

सवोच्च अदालिबाट स्वीकृि भएपमछ मार लागू हनुेछन ्।  

२८. अड्डा अदालिमा लेिापढी गनन प्रमाणपर ठदन ेसम्वन्धमा : (१) जजल्ला अदालिले अड्डा 

अदालिमा लेिापढी गने प्रमाणपर प्रदान गनेछ।  

(२) कानून व्यवसायी ऐन, २०५० बमोजजम अड्डा अदालिमा लेिापढी गनन पाएको 

प्रमाणपर यसै ऐन बमोजजम प्रदान गरिएको मामननेछ।  

(३) यस दफा बमोजजम प्रमाणपर पाएका व्यजक्तले गनन पाउने काम, पालन गनुन 

पने शिन ि प्रमाणपर िद्द गनन सहकने अवस्थाहरु िोहकए बमोजजम हनुेछ।  

२९.  िािेजी ि बचाउ : (१) कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ िािेज गरिएकोछ।  

(२) कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजजम अमभकिानमा दरिएका व्यजक्तले गिी 

आएको कानून व्यवसाय गनन यस ऐनको कुनै कुिाले बाधा पिुय्ाएको मामननछैेन।  

           i 

 

 

 

i रिव्य :– केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ बमोजजम रूपान्िि भएका शब्दहरू :–   

 “श्री ५ को सिकाि” को सट्टामा “नेपाल सिकाि” ।  

 

                                                           


