प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड २) बुटवल, रूपन्दे ही, साउन २८ गते, २०७५ साल (अततररक्ताङ्क १३

भाग १
प्रदे श सरकार

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सं वत् २०७५ सालको ऐन नं. दो. अ. ७
मुख्य न्यायातधवक्ताको काम,

कतवव्य र अतधकार तथा सेवाका अन्य शतवका

सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन
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प्रस्तावना : नेपालको सं ववधानको धारा १६० बमोशजम तनयुक्त भएका मुख्य
न्यायातधवक्ताको काम¸ कतवव्य¸ अतधकार र पाररश्रतमक सेवाको शतव र सुववधा
सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले ,
प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ

:

(१) यस ऐनको नाम “मुख्य न्यायातधवक्ताको

काम, कतवव्य¸ अतधकार र सेवाका अन्य शतवसम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको
छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(3) यो ऐन प्रदे श नं. 5 मा लागु हुनेछ।
२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) "अदालत" भन्नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत, शजल्ला अदालत
सम्झनु पछव र सो शब्दले कानून बमोशजम मुद्दाको कारवाही र
वकनारा गनव अतधकार प्राप्त अन्य अदालत समेतलाई जनाउनेछ।
(ख) “न्यायातधवक्ता”

भन्नाले

प्रदे शतभत्र

रहेका

महान्यायातधवक्ताको

कायावलय अन्तगवतका सह न्यायातधवक्ता, उप न्यायातधवक्ता, शजल्ला
न्यायातधवक्ता सम्झनु पछव र सो शब्दले न्यायातधवक्ता भई काम गनव
तोकेको अन्य कमवचारीलाई समेत जनाउनेछ ।
(ग) "प्रदे श" भन्नाले नेपालको सं ववधानको अनुसूची – ४ बमोशजमको
प्रदे श नं. ५ सम्झनु पछव ।
(घ) “महान्यायातधवक्ता” भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा १५७ को
उपधारा (२) बमोशजम तनयुक्त महान्यायातधवक्ता सम्झनु पछव ।
(ङ) “मुख्य न्यायातधवक्ता” भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा १६० को
उपधारा (२) बमोशजम तनयुक्त मुख्य न्यायातधवक्ता सम्झनु पछव ।
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(च) “सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछव।
३.

मुख्य न्यायातधवक्ताको कायावलयको स्थापना : (१) प्रदे शको राजधानी रहेको
स्थानमा मुख्य न्यायातधक्ताको कायावलय स्थापना हुनेछ ।
(२) प्रदे शतभत्र रहेका शजल्ला सरकारी वकील कायावलयहरु र
उच्च

सरकारी

ववकल

कायावलयले

मुख्य

न्यायातधवक्ता

कायावलयको

समन्वयमा रही सं ववधानको धारा १६२ र २१४ अनुसार प्रदे श सरकार र
स्थानीय सरकारको कायवभार पुरा गने कायवमा सहयोग पुर्याउने कतवव्य र
दावयत्व हुनछ
े ।
(३) प्रदे शतभत्र रहेका शजल्ला सरकारी वकील कायावलयहरु र उच्च
सरकारी वकील कायावलयहरु अपराध अनुसन्धान गने अन्य तनकायहरुले
मुख्य न्यायातधवक्ताको कायावलयसं ग समन्वय गरी आफ्नो कायव सम्पादन
गने छन्।
४.

मुख्य न्यायातधवक्ताको काम, कतवव्य र अतधकार :

(१) नेपालको

सं ववधानको धारा १६० को उपधारा (५) र (७) मा उल्लशखत काम,
कतवव्य र अतधकारका साथै मुख्य न्यायातधवक्ताको दे हायका काम, कतवव्य
र अतधकार हुनेछ:(क) प्रदे श सरकार वादी वा प्रततवादी भएको वा प्रदे श
सरकारको हक, वहत वा सरोकार रहेको, सं ववधान वा
कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जवटल सं वैधातनक
वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्वशन्धत
प्रदे शको सन्दभवमा साववजतनक महत्व वा साववजतनक
सरोकारको ववचाराधीन मुद्दामा प्रदे श सरकार वा
प्रदे श सरकारको तर्वबाट अदालत वा न्यावयक
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तनकायमा प्रदे श सरकारको नामबाट मुद्दा दायर गने
तथा सम्बशन्धत अदालतमा उपशस्थत भई प्रततरिा
गने¸ गराउने,
(ख) प्रदे श सरकार र मातहतका तनकायहरुका नाममा
अदालतबाट भएका आदे श वा र्ैसलाको प्रभावकारी
कायावन्वयन

गनव¸

गराउन

प्रदे शको

मन्त्रालय,

सशचवालय, ववभाग वा कायावलयलाई पत्राचार गरी
कायावन्वयनको अनुगमन गने¸ गराउने,
(ग) प्रचतलत प्रदे श कानूनको कायावन्वयनको क्रममा कुनै
कठिनाई आइपरे मा वा प्रदे शको कायवित्र
े को कुनै
ववषयमा तत्काल कानून बनाउनु पने वा भैरहेको
कानून सं शोधन गनव वा बतनरहेको कानून लागू गनुव
पने दे शखएमा कारण खुलाई प्रदे श सरकार समि राय
सुझाव पेश गने,
(घ) प्रदे श

सरकारका

अन्तगवतका

मन्त्रालय,

कायावलयबाट

सशचवालय

अदालतमा

र

सो

प्रस्तुत

हुने

तलशखत जवार् लगायतका कानूनी तलखतमा स्तर
कायम गनव कायावलयहरुबीच आवश्यक समन्वय
गने¸
ु ा किको अनुगमन
(ङ) प्रदे शतभत्रका वहरासत तथा थुनव
ु ाहरु उपर मानवोशचत व्यवहार
र तनरीिण गरी थुनव
नभएको भए मानवोशचत व्यवहार गनव सम्बशन्धत
तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ठदने ।
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(२) शजल्ला सरकारी ववकल कायावलयहरु र उच्च सरकारी ववकल
कायावलयहरुले आर्ुले गरे को कामको प्रततवेदन मुख्य न्यायातधवक्ताको
कायावलयमा पेश गनुप
व नेछ।
(३) मुख्य न्यायातधवक्ताले प्रदे श सरकारको हक वहत तनवहत
रहेको मुद्दामा अतभयोगपत्र तयार गने कायवमा सम्बशन्धत शजल्ला सरकारी
ववकल कायावलय वा ववभातगय अतधकारीलाई आवश्यकता अनुसार तनदे शन
ठदन सक्नेछ।
(४) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा
प्रततरिाको लातग सम्बशन्धत अतधकारीले मुख्य न्यायातधवक्तालाई अनुरोध
गरी पिाएमा मुख्य न्यायातधवक्ता आर्ैले प्रतततनतधत्व गनव वा अन्य
न्यायातधवक्तालाई प्रतततनतधत्व गनव खटाउन सक्नेछ ।
(५) कुनै अदालत वा अधवन्यावयक तनकायबाट भएको तनणवय वा
आदे शबाट प्रदे श सरकारको हकवहत वा साववजतनक वहतमा असर पने
रहेछ र त्यस्तो तनणवय वा आदे श ववरुद्ध मुद्दा दायर गनव, पुनरावेदन गनव वा
पुनरावलोकनको लातग तनवेदन ठदन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त
गनव कानून

बमोशजम

कुनै

अतधकारी

तोवकएको

रहेनछ

भने

मुख्य

न्यायातधवक्ता वा तनजले तोकेको अन्य न्यायातधवक्ताले त्यस्तो तनणवय वा
आदे श ववरुद्ध कानून बमोशजम सम्बशन्धत तनकायमा मुद्दा दायर गनव,
पुनरावेदन गनव वा पुनरावलोकनको लातग तनवेदन ठदन सक्नेछ ।
(६) प्रदे श कानून बमोशजम स्थावपत सं स्था वा तनकायले गरे को
कुनै तनणवय वा काम कारबाहीबाट प्रदे श सरकारको हकवहत प्रततकूल
भएको वा सं ववधान वा प्रचतलत कानूनको उल्लङ्घन वा साववजतनक वहत
ववपरीत भएको छ भन्ने मुख्य न्यायातधवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो तनणवय
वा काम कारवाही ववरुद्ध उजूर गनव कानूनले कुनै अतधकारी तोवकएको
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रहेनछ

भने

मुख्य

न्यायातधवक्ता आर्ैंले

वा

तनजले

तोकेको

अन्य

न्यायातधवक्ताले त्यस्तो तनणवय वा काम कारवाही ववरुद्ध कानूनी उपचार
प्राप्त गनव सक्नेछ ।
(७) मुख्य न्यायातधवक्तालाई प्रदे श सरकारको हकवहत र सरोकार
रहेको ववषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यावयक तनकाय, कायावलय र
पदातधकारी समि उपशस्थत हुने अतधकार हुनेछ ।
(८) मुख्य न्यायातधवक्ताले प्रदे श सभा वा सोको कुनै सतमततले
गरे को आमन्त्रण बमोशजम त्यस्तो बैिकमा उपशस्थत भई कानूनी प्रश्नको
सम्वन्धमा राय व्यक्त गनव सक्नेछ ।
(९) सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रकाया अपयावप्त भएको
वा

अनुसन्धानमा

कुनै

खास

तरीका

वा

तबतध

अपनाउनु पने

वा

अनुसन्धानका सम्बन्धमा अन्य तनदे शन ठदन उपयुक्त दे खेमा अनुसन्धान
तहवककात गने अतधकारी वा शजल्ला सरकारी ववकल कायावलयहरु वा
उच्च सरकारी ववकल कायावलयलाई आवश्यक तनदे शन ठदन सक्नेछ ।
(१०) कुनै

गम्भीर

वा

साववजतनक

महत्वको

वा

प्रदे श

सरकारलाई सरोकार पने कुनै मुद्दामा तोवकएको न्यायातधवक्ताको अततररक्त
अन्य न्यायातधवक्ता वा अन्य कानून व्यवसायी खटाई मुद्दा दायर गनव¸
अतभयोजन एवं बहस पैरवी गनुव आवश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोशजम
गनव सक्नेछ।
(११) महान्यायातधवक्ताको परामशव र समन्वयमा उच्च सरकारी
ववकलको कायावलय र शजल्ला सरकारी ववकलको कायावलयको अनुगमन
गरी आवश्यक तनदे शन ठदन सक्नेछ ।
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(१२)

उपदर्ा

(१०)

बमोशजमको

तनदे शनको

पालना

गनुव

महान्यातधवक्ताले अन्यथा आदे श ठदएमा बाहेक सम्बशन्धत अतधकारीको
कतवव्य हुनेछ ।
(१३) मुख्य न्यायातधवक्ताले आर्ूलाई प्राप्त अतधकारहरु मध्ये केही
अतधकार मातहतका अन्य न्यायातधवक्तालाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।
(१४)

अनुसन्धानको

क्रममा

रहेको

कुनै

सरकारवादी

मुद्दा

नचलाउने वा वर्ताव तलनु पने मनातसब वा पयावप्त आधार दे शखएमा त्यस्तो
तनणवय तलदा मुख्य न्यायातधवक्ताको राय तलनसवकने छ।
(१५) मुख्य न्यायातधवक्ताले आफ्नो पठदय दावयत्व पुरा गने
क्रममा प्रदे श सरकारका तर्वबाट कुनै मातहत तनकाय वा कायावलयलाई
ठदएको राय वा तनजले आफ्नो कतवव्यको पालना गने तसलतसलामा व्यक्त
गरे को रायलाई तलएर तनज उपर कुनै मुद्दा चलाउन पाइने छै न।
५.

सहयोग गनुपव ने : (१) प्रदे श सरकार वादी भएको मुद्दा वा प्रदे श
सरकारलाई सरोकार पने अन्य कुनै मुद्दा कुनै अदालत वा तनकायमा
ववचाराधीन रहेको अवस्थामा वा मुद्दा दायर गनुप
व ने दे शखएमा सािी प्रमाण
जुटाउने लगायतका काममा प्रदे श शस्थत सम्बशन्धत मन्त्रालय वा तनकायले
मुद्दाको वस्तुशस्थतत बुझेको कमवचारी खटाई सहयोग गनुव पनेछ ।
(२) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पने मुद्दामा आवश्यक पने तनणवय,
तमतसल, र्ाईल वा कागजात मुख्य न्यायातधवक्ता वा अन्य न्यायातधवक्ताको
कायावलयबाट माग भई आएमा प्रदे शका सम्बशन्धत मन्त्रालय, सशचवालय वा
कायावलयका कायावलय प्रमुखले यथाशीघ्र पिाउनु पनेछ ।

६.

तलशखत जवार् पेश गनुपव ने : प्रदे श सरकार र सो अन्तगवतका तनकायहरुले
अदालत वा न्यावयक तनकायहरुमा तनवेदन, तलशखत जवार्, प्रततउत्तर,
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ँ
पुनरावेदन आठद पेश गदाव मुख्य न्यायातधवक्ताको कायावलय वा सोसग
सम्वशन्धत न्यायातधवक्ताको कायावलयसँग समन्वय गरी पेश गनुव पनेछ ।
७.

कानूनी राय माग गदाव पुर्याउनु पने रीत : (१) प्रदे श सरकार वा प्रदे श
सरकारले तोवकठदएको अतधकारीले वा प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकार
मातहतका कायावलयहरुले

कुनै

सं वैधातनक वा कानूनी प्रश्नमा मुख्य

न्यायातधवक्ता वा अन्य न्यायातधवक्तासँग राय माग गदाव दे हाय बमोशजमको
रीत पूरा गरे को हुन ु पनेछ:(क) जुन ववषयमा राय माग गररएको हो सो ववषयमा
तनणवय गने अतधकार त्यस्तो राय माग गने कायावलय
वा अतधकारीलाई भएको हुन ु पनेछ¸
(ख) जुन

ववषयमा

राय

माग

गररएको

हो

सोसँग

सम्बशन्धत सम्पूणव वववरण सं िेपमा खुलाई सम्बशन्धत
कागजात सं लग्न गररएको हुन ु पनेछ¸
(ग) राय मातगएको ववषयमा स्पष्टरुपमा सं वैधातनक वा
कानूनी प्रश्न उल्लेख गररएको हुन ु पनेछ¸
(घ) जुन ववषयमा राय मातगएको हो सो ववषयमा अन्य
कुनै कायावलय वा अतधकारीको समेत राय तलनु पने
वा अन्य कुनै प्रवक्रया पूरा गनुप
व ने भएमा सो सवै
प्रवक्रया पूरा गरी राय मातगएको हुन ु पनेछ¸
(ङ) जुन ववषयमा राय माग गररएको हो सो ववभागीय
राय सवहत सम्बशन्धत कायावलयको दृवष्टकोण उल्लेख
भएको हुन ु पनेछ ।

खण्ड २) अततररक्ताङ्क १३ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०४।२८

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम राय माग गररएको ववषय र राय
ठदएको ववषय गोप्य रहनेछ ।
८.

बहस व्यवस्थापन : (१) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पने मुद्दामा मुख्य
न्यायातधवक्ताले कुनै ववशेष तलशखत तनदे शन ठदएको रहेछ भने सोको
अधीनमा रही अन्य न्यायातधवक्ताले व्यावसावयक आचरणको पालना गरी
मुद्दामा बहस गनुव पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम बहस पैरवी गरे को कारणलाई मात्र
आधार तलई अन्य न्यायातधवक्ता उपर कुनै कारबाही गररने वा गाली
बेइज्जती मुद्दा चलाइने छै न ।

९.

कारबाहीको लातग लेखी पिाउने : प्रदे श सरकारको हकवहत र सरोकार
रहेको मुद्दामा कुनै अतधकारीले लापरवाही वा बदतनयतसाथ काम गरे को
वा सं लग्न वा उल्लेख गनुव पने उपलब्ध प्रमाण वा सवुत सं लग्न वा
उल्लेख नगरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको तमतसलबाट दे शखएमा मुख्य
न्यायातधवक्ताले

त्यस्तो

अतधकारीलाई

तनजको

सेवा

शतवसम्बन्धी

कानूनबमोशजम ववभागीय कारवाहीको लातग महान्यायातधवक्ता समि लेखी
पिाउनेछ ।
१०.

तनदे शन पालना गनुव पने : (१) महान्यायातधवक्ताले मुख्य न्यायातधवक्तालाई
सं ववधान र प्रचतलत प्रदे श कानूनको कायावन्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक
सुझाब वा मागवदशवन ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम महान्यायातधवक्ताले ठदएको सुझाव वा
मागवदशवनको पालन गनुव मुख्य न्यायातधवक्ताको कतवव्य हुनेछ तर सं घ र
प्रदे शको सरोकार तनवहत रहेको ववषयमा उक्त व्यवस्था लागु हुने छै न।

खण्ड २) अततररक्ताङ्क १३ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०४।२८

११.

काम

कारवाहीको

प्रततवेदन M (१) मुख्य न्यायातधवक्ताले

मुख्य

न्यायातधवक्ताको कायावलय र मातहतका अन्य न्यायातधवक्ताको काम
कारवाहीको वावषवक प्रततवेदन तोवकएको ढाँचामा प्रदे श प्रमुख समि पेश
गनुव पनेछ र त्यस्तो प्रततवेदन मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायावलय
मार्वत प्रदे श सभामा पेश हुनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको प्रततवेदन महान्यायातधवक्तालाई
समेत उपलव्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रत्येक आतथवक वषवको वावषवक
प्रततवेदन आतथवक वषव समाप्त भएको दुई मवहनातभत्र पिाउनु पनेछ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोशजम पेश गररने वावषवक प्रततवेदनमा अन्य
कुराका अततररक्त आफ्नो र मातहतका कायावलयको भौततक शस्थतत,
कायवबोझ, काम कारवाहीको वास्तववक शस्थतत शचत्रण गरी आवश्यक अन्य
ववषय समेत उल्ले ख गरी तसर्ाररस र सुझावहरु समेत उल्लेख गरे को
हुन ु पनेछ ।
१२.

पाररश्रतमक र अन्य सुववधा : (१) मुख्य न्यायातधवक्तालाई यस ऐनको
ु ी-१ मा उल्लेख भए अनुसारको सुववधा प्राप्त हुनेछ । यो सुववधा
अनुसच
तनयुशक्त भएको तमततदे शख लागु हुनेछ ।
(२) मुख्य न्यायातधवक्ता पदीय कामको तसलतसलामा
दुघट
व नामा परी तनजको दुघट
व ना भई अंगभं ग भई वा चोटपटक लागी
अशक्त भएको अवस्थामा उपयुक्त उपचार खचव तथा आतथवक सहायता
प्रदे श सरकारले ठदन सक्नेछ ।

१३.

लुगा भत्ता : मुख्य न्यायातधवक्तालाई प्रत्येक वषवको चै त्र मसान्तमा अनुसूची
– १ मा उल्लेख भए बमोशजमको रकम ठदइनेछ।

खण्ड २) अततररक्ताङ्क १३ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०४।२८

१४.

चाडपवव खचव : (1) मुख्य न्यायातधवक्ताले आफ्नो धमव, सं स्कातत र परम्परा
अनुसार मनाउने चाडपववको लातग आर्ूले खाईपाई आएको एक मवहनाको
पाररश्रतमक

बराबरको

रकम

प्रत्येक

वषव

चाडपवव

खचवको

रुपमा

पाउनेछन्।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको रकम मुख्य न्यायातधवक्ताले एक
आतथवक बषवमा एक पटक आफ्नो धमव, सं स्कातत र परम्परा अनुसार
मनाउने मुख्य चाडपववको अवसरमा भुक्तानी तलन पाउनेछन्।
१५.

सहयोगी र हल्का सवारी चालक भनाव गनव पाउने

: मुख्य न्यायातधवक्ताले

आर्ू पदमा बहाल रहेसम्म तनवासको कामका लातग एकजना श्रे णी तबवहन
प्रथमस्तर सरहको कायावलय सहयोगी र हल्का सवारी चालक भनाव गनव
पाउनेछ र तनजहरुको पाररश्रतमक प्रदे श सरकारले व्यहोनेछ।
१६.

अनुसूचीमा हेरर्र : यस ऐनको अनुसूची - १ मा तोवकएको सुववधामा
हेरर्ेर गनव आवश्यक भएमा खाइपाई आएको सुववधा नघटने गरी प्रदे श
सरकारले अनुसूचीमा हेरर्ेर गरी सुववधा वावद्ध गनव सक्नेछ।

१७.

तबदााः मुख्य न्यायातधवक्ताले दे हायका तबदाहरु पाउनेछाः(क)

भैपरी आउने तबदा,

(ख)

पवव तबदा,

(ग)

घर तबदा,

(घ)

तबरामी तबदा,

(ङ)

वकररया तबदा,

(च)

ववशेष तबदा,

(छ)

प्रसुतत तबदा,
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(ज)
१८.

प्रसुतत स्याहार तबदा ।

भैपरी र पवव तबदााः (१) मुख्य न्यायातधवक्ताले प्रत्येक वषव पूरा पाररश्रतमक
सवहतको छ ठदन भैपरी आउने तबदा र छ ठदन पवव तबदा तलन पाउनेछ ।
(२) एक वषवको भैपरी र पवव तबदा अको वषवलाई सं शचत गनव
पाइने छै न ।
(३) भैपरी र पवव तबदा आधा ठदन समेत तलन पाइनेछ ।

१९.

घर तबदााः (१) मुख्य न्यायातधवक्ताले काम गरे को अवतधको बाह्र ठदनको
एक ठदनको दरले पूरा पाररश्रतमक सवहतको घर तबदा पाउनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको घर तबदा बढीमा एक सय पचास
ठदनसम्म सं शचत गरी राख्न सवकनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोशजम सं शचत रहेको घर तबदा वापत मुख्य
न्यायातधवक्ता पदमा नरहेमा आर्ूले खाईपाई आएको पाररश्रतमकको दरले
हुन आउने रकम एकमुष्ट तलन पाउनेछ ।

२०.

तबरामी तबदााः (१) मुख्य न्यायातधवक्ताले प्रत्येक वषव बाह्र ठदनका दरले
पाररश्रतमक सवहतको तबरामी तबदा पाउनेछ ।
ँ ै
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको तबरामी तबदा नतलएमा सं शचत हुद
जानेछ।
(३) उपदर्ा (२) बमोशजम सं शचत रहेको तबरामी तबदा वापत
मुख्य न्यायातधवक्ता पदमा नरहेमा आर्ूले खाईपाई आएको पाररश्रतमकको
दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट तलन पाउनेछ ।

२१.

वकररया तबदााः मुख्य न्यायातधवक्ता आर्ैले वकररया बस्नु पदाव कुल धमव वा
सं स्कार अनुसार बढीमा पन्र ठदनको पाररश्रतमक सवहतको वकररया तबदा
पाउनेछ ।
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२२.

ववशेष तबदााः कुनै ववशेष कारणले मुख्य न्यायातधवक्तालाई लामो समयसम्म
तबदा आवश्यक परे मा कारण उल्लेख गरी एक वषवमा बढीमा तीस ठदन
खाईपाई आएको आधा पाररश्रतमक सवहतको तबदा तलन सक्नेछ।

२३.

प्रसूतत तबदााः (१) मवहला मुख्य न्यायातधवक्ताले प्रसूततको अशघपतछ गरी
अन्िानब्बे ठदन प्रसूतत तबदा तलन पाउनेछ ।
(२)

उपदर्ा

(१)

बमोशजम

प्रसुतत

तबदा

तलएको

मुख्यन्यायातधवक्ताले चाहेमा थप छ मवहनासम्म बेतलवी प्रसूतत तबदा तलन
सक्नेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोशजमको तबदा लगातार रुपमा
तलनु पनेछ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोशजमको प्रसुतत तबदामा बस्ने मुख्य
न्यायातधवक्ताले पूरा तलब पाउनेछ ।
२४.

प्रसूतत स्याहार तबदााः (१) मुख्य न्यायातधवक्ताको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा
त्यस्तो मुख्य न्यायातधवक्ताले सुत्केरीको अशघ वा पतछ गरी पन्र ठदन
प्रसूतत स्याहार तबदा तलन पाउनेछ ।
(२) प्रसुतत स्याहार तबदामा बस्ने मुख्य न्यायातधवक्ताले पूरा
तलब पाउनेछ ।

२५.

तबदा ठदने पदातधकारीाः (१) मुख्य न्यायातधवक्ताले भैपरी तबदा र पवव तबदा
आर्ैले तलन सक्नेछ ।
तर अन्य तबदाको स्वीकातत मुख्यमन्त्रीबाट तलनु पनेछ ।
(२) मुख्य न्यायातधवक्ताले तबदा बसेको जानकारी मुख्यमन्त्री
तथा मन्त्रीपररषद्को कायावलयलाई ठदनु पनेछ र एकै पटक तीन
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ठदनभन्दा लामो समय तबदामा बस्नु परे मा मुख्यमन्त्रीको स्वीकातत तलनु
पनेछ ।
२६.

सञ्चय कोषाः मुख्य न्यायातधवक्ताको पाररश्रतमकबाट दश प्रततशतका दरले
रकम कट्टा

गरी त्यस्तो रकममा प्रदे श सरकारले शत प्रततशत रकम थप

गरी कमवचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरीठदनेछ ।
२७.

िेत्रातधकार : सं घीय सरकार र प्रदे श सरकार बीचमा कुनै वववाद उत्पन्न
भई त्यस्तो मुद्दामा कानूनी उपचारको लातग आवश्यक जुनसुकै कायव गनव
बहस पैरवी गनुव परे मा वा प्रततरिा गनुव परे मा मुख्य न्यायातधवक्ताको
कायावलयका वररष्ठतम न्यायातधवक्ताले प्रदे श सरकारको तर्वबाट स्वतन्त्र
ढं गले कुनै अदालत वा न्यावयक तनकायमा उपशस्थत भई प्रदे श सरकारको
तर्वबाट प्रततरिा गनेछन्।

२८.

शपथ : मुख्य न्यायातधवक्ताले आफ्नो पदको कायवभार सम्हाल्नु अशघ प्रदे श
प्रमुखको उपशस्थततमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमि अनुसूची-२
बमोशजमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ तलनु पनेछ ।

२९.

तनयम बनाउने अतधकार : यो ऐनको कायावन्वयनका लातग प्रदे श सरकारले
मुख्य न्यायातधवक्तासँग परामशव गरी तनयम र आवश्यक कायवववतध बनाउन
सक्नेछ ।

३०.

आचार सं वहता बनाउने अतधकार

: प्रदे श सरकारले मुख्य न्यायातधवक्ता

तनजको कायावलयका अतधकात तथा दर्ा ४ को उपदर्ा (१०) बमोशजम
तोवकएको कानून व्यवसायीले पालना गनुव पने ववषयमा आचार सं वहता
बनाई लागु गनव सक्नेछ ।
३१.

ु न्दा अगातड मुख्य न्यायातधवक्ताको
खारे जी र बचाउ : यो ऐन प्रारम्भ हुनभ
नाममा प्रचतलत कानून बमोशजम भएका काम कारवाही यसै ऐन बमोशजम
भएको मातननेछ ।
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अनुसूची -१
दर्ा १२ र १३ सँग सम्बशन्धत
मुख्य न्यायातधवक्ताको पाररश्रतमक तथा अन्य सुववधा
क्र.सं .

सुववधाको प्रकार

ईकाई

दर

१

पाररश्रतमक

प्रतत मवहना रु.

५४,५९०।-

२

ववशेष भत्ता

प्रतत मवहना रु

३

आवास सुववधा

प्रतत मवहना रु.

१७,९५०।-

प्रतत मवहना रु.

८,९७५।-

१,०००।-

आफ्नो घरमा वस्ने मुख्य
४

न्यायातधवक्तालाई घर सर्ाई तथा
ममवत सुववधा

५

ववजुली¸ धारा¸ टे तलर्ोन

प्रतत मवहना रु.

१,५००।-

६

सवारी इन्धन

प्रतत मवहना तल.

८० ।-

७

मोववल

त्रैमातसक तल.

८

लुगा भत्ता

वावषवक रु.

५ ।१०,०००।एक मवहनाको

९

चाडवाड खचव

वावषवक रु.

पाररश्रतमक बराबरको
रकम

प्रदे श सरकारबाट
प्रदान गररने सवारी
१०

यातायात सुववधा

साधन

११

दै तनक भ्रमण भत्ता

प्रततठदन रु.

१२

यात्रा तबमा

१३

ववदे श भ्रमण भत्ता

२,०००।१० लाख

प्रतत ठदन

१७५ अमेरीकी डलर
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अनुसूची- २
(दर्ा २८ सँग सम्बशन्धत)
शपथ
ु
म .................. ... ... मुलक
र जनताप्रतत पूण व वर्ादार रही सत्य
तनष्ठापूवक
व
प्रततज्ञा गदवछु/ईश्वरको नाममा शपथ तलन्छु

वक नेपालको

राजकीय सत्ता र साववभौमसत्ता नेपाली जनतामा तनवहत रहे को नेपालको
सं ववधानप्रतत पूणव वर्ादार रहँदै प्रदे श नं . ५ को मुख्य न्यायातधवक्ता पदको
ु
कामकाज प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही मुलक
र जनताको सोझो
शचताइ, कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवावग्रह वा खराब भावना नतलई
इमान्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो कतवव्य पालनाको तसलतसलामा
आर्ूलाई जानकारीमा आएको गोप्य राख्नु पने कुरा म पदमा बहाल रहँदा
वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पतन कानूनको पालन गदाव बाहे क अरु
अवस्थामा कुनै वकतसमबाट पतन प्रकट वा सङ्केत गने छै न ।
……………………………
तमतत:-

दस्तखत
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आज्ञाले,
डा. मान बहादुर वीके
प्रदे श सशचव
१६
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