मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर ्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शततका सम्बन्िमा व्यवस्था गर्त
बर्ेको वविेयक ¸२०७५
प्रस्तावर्ा: र्ेपालको सं वविार्को िारा १६० बमोजिम धर्युक्त भएका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम¸
कततव्य¸ अधिकार र पाररश्रधमक¸ सेवाको शतत र सुवविा सम्बन्िमा आवश्यक कार्ूर्ी व्यवस्था गर्त
वाञ्छर्ीय भएकोले र्ेपालको सं वविार्को िारा १७५ बमोजिमको प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको
छ ।
१.

संजिप्त र्ाम र प्रारम्भ:

(१) यस ऐर्को र्ाम “मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कततव्य¸ अधिकार र

सेवाका अन्य शततसम्बन्िी ऐर्, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।
२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अथत र्लागेमा यस ऐर्मा,–
(क) "अदालत" भन्नाले सवोच्च अदालत¸ उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झर्ु पछत र
सो शब्दले कार्ूर् बमोजिम मुद्दाको कारवाही र वकर्ारा गर्त अधिकार प्राप्त अन्य
अदालत सम्झर्ुपछत ।
(ख) “न्यायाधिवक्ता” भन्नाले प्रदे शधभत्र रहे का महान्यायाधिवक्ताको कायातलयअन्तगततका सह
न्यायाधिवक्ता, उप न्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झर्ु पछत र सो शब्दले
न्यायाधिवक्ता भई काम गर्त तोकेको अन्य कमतचारी समेतलाई िर्ाउर्ेछ ।
(ग) "प्रदे श" भन्नाले र्ेपालको सं वविार्को अर्ुसूची – ४ बमोजिमको

प्रदे श र्ं. १ सम्झर्ु

पछत ।
(घ) “महान्यायाधिवक्ता” भन्नाले र्ेपालको सं वविार्को िारा १५७ को उपिारा (२)
बमोजिम धर्युक्त महान्यायाधिवक्ता सम्झर्ु पछत ।
(ङ) “मुख्य न्यायाधिवक्ता” भन्नाले र्ेपालको सं वविार्को िारा १६० को उपिारा (२)
बमोजिम धर्युक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्झर्ु पछत ।
(च)
३.

मुख्य

“सं वविार्” भन्नाले र्ेपालको सं वविार् सम्झर्ु पछत ।

न्यायाधिवक्ताको

कायातलयको

स्थापर्ा:

(१)

प्रदे शधभत्र

महान्यायाधिवक्ताको

कायातलय

मातहातमा रहेको उच्च सरकारी ववकलको कायातलयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायातलय स्थापर्ा
हुर्ेछ ।
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(२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायातलयअन्तगतत प्रदे शधभत्र रहे का उच्च सरकारी ववकलको
कायातलय र जिल्ला सरकारी ववकलको कायातलयहरु रहर्ेछर्् ।
४.

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कततव्य र अधिकार: (१) र्ेपालको सं वविार्को िारा १६० को उपिारा
(५) र (७) मा उल्लेजखत काम, कततव्य र अधिकारकाा साथै मुख्य न्यायाधिवक्ताको दे हायका
काम, कततव्य र अधिकार हुर्ेछ :(क)

प्रदे श सरकार वादी वा प्रधतवादी भएको वा प्रदे श सरकारको हक, वहत वा सरोकार
रहेको, सं वविार् वा कार्ूर्को व्याख्यासम्बन्िी कुर्ै िविल सं वैिाधर्क वा कार्ूर्ी प्रश्न
समावेश भएको वा सम्बजन्ित प्रदे शको सन्दभतमा सावतिधर्क महत्व वा सावतिधर्क
सरोकारको ववचारािीर् मुद्दामा प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकारको तर्तबाि अदालत
वा न्यावयक धर्कायमा उपजस्थत भई प्रधतरिा गर्े/गराउर्े ।

(ख)

प्रदे श सरकार र मातहतका धर्कायहरुका र्ाममा अदालतबाि भएका आदे श वा
र्ैसलाको प्रभावकारी कायातन्वयर् गर्त¸ गराउर् प्रदे शको मन्त्रालय, सजचवालय, ववभाग
वा कायातलयलाई पत्राचार गरी कायातन्वयर्को अर्ुगमर् गर्े/गराउर्े ।

(ग)

प्रचधलत प्रदे श कार्ूर्को कायातन्वयर्को क्रममा कुर्ै कठिर्ाई आइपरे मा वा प्रदे शको
कायतिेत्रको कुर्ै ववषयमा तत्काल कार्ूर् बर्ाउर्ु पर्े वा भइरहे को कार्ूर् सं शोिर्
गर्त वा बधर्रहे को कार्ूर् लागू गर्ुत पर्े दे जखएमा कारण खुलाई प्रदे श सरकारसमि
राय सुझाव पेश गर्े ।

(घ)

प्रदे श सरकारका मन्त्रालय, सजचवालय र सो अन्तगततका कायातलयबाि अदालतमा
प्रस्तुत

हुर्े

धलजखतिवार्

लगायतका

कार्ूर्ी

धलखतमा

स्तर

कायम

गर्त

कायातलयहरुबीच आवश्यक समन्वय गर्े ।
(ङ)

ु ा किको अर्ुगमर् र धर्रीिण गरी थुर्व
ु ाहरु उपर
प्रदे शधभत्रका वहरासत तथा थुर्व
मार्वोजचत व्यवहार र्भएको भए मार्वोजचत व्यवहार गर्त सम्बजन्ित धर्कायलाई
आवश्यक धर्दे शर् ठदर्े ।

(२)

प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े कुर्ै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रधतरिाको लाधग

सम्बजन्ित अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अर्ुरोि गरी पिाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आर्ैले
प्रधतधर्धित्व गर्त वा अन्य न्यायाधिवक्तालाई प्रधतधर्धित्व गर्त खिाउर् सक्र्ेछ ।
(३) कुर्ै अदालत वा अितन्यावयक धर्कायबाि भएको धर्णतय वा आदे शबाि प्रदे श
सरकारको हकवहत वा सावतिधर्क वहत असर पर्े रहे छ र त्यस्तो धर्णतय वा आदे श ववरुद्ध मुद्दा
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दायर गर्त, पुर्रावेदर् गर्त वा पुर्रावलोकर्को लाधग धर्वेदर् ठदर् वा अन्य कुर्ै कार्ूर्ी उपचार प्राप्त
गर्त कार्ूर्बमोजिम कुर्ै अधिकारी तोवकएको रहे र्छ भर्े मुख्य न्यायाधिवक्ता वा धर्िले तोकेको
अन्य न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो धर्णतय वा आदे श ववरुद्ध कार्ूर्बमोजिम सम्बजन्ित धर्कायमा मुद्दा
दायर गर्त, पुर्रावेदर् गर्त वा पुर्रावलोकर्को लाधग धर्वेदर् ठदर् सक्र्ेछ ।
(४) प्रदे श कार्ूर्बमोजिम स्थावपत सं स्था वा धर्कायले गरे को कुर्ै धर्णतय वा काम
कारबाहीबाि प्रदे श सरकारको हकवहत प्रधतकूल भएको वा सं वविार् वा प्रचधलत कार्ूर्को उल्लङ्घर्
वा सावतिधर्क वहतववपरीत भएको छ भन्ने मुख्य न्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो धर्णतय वा काम
कारबाही ववरुद्ध उिूर गर्त कार्ूर्ले कुर्ै अधिकारी तोवकएको रहे र्छ भर्े मुख्य न्यायाधिवक्ता
आर्ैंले वा धर्िले तोकेको अन्य न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो धर्णतय वा काम कारबाही ववरुद्ध कार्ूर्ी
उपचार प्राप्त गर्त सक्र्ेछ ।
(५) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदे श सरकारको हकवहत र सरोकार रहे को ववषयमा र्ेपालको
िुर्सुकै अदालत, न्यावयक धर्काय, कायातलय र पदाधिकारीसमि उपजस्थत हुर्े अधिकार हुर्ेछ ।
(६) मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदे श सभा वा सोको कुर्ै सधमधतले गरे को आमन्त्रण बमोजिम
त्यस्तो बैिकमा उपजस्थत भई कार्ूर्ी प्रश्नको सम्बन्िमा राय व्यक्त गर्त सक्र्ेछ ।
(७) सरकारवादी हुर्े मुद्दाको अर्ुसन्िार् प्रकृया अपयातप्त भएको वा अर्ाुसन्िार्मा कुर्ै
खास तररका वा ववधि अपर्ाउर्ु पर्े वा अर्ुसन्िार्का सम्बन्िमा अन्य धर्दे शर् ठदर् उपयुक्त दे खेमा
अर्ुसन्िार् तहवककात गर्े अधिकारीलाई वा ववभागीय प्रमुखलाई आवश्यक धर्दे शर् ठदर् सक्र्ेछ ।
(८) कुर्ै गम्भीर वा सावतिधर्क महत्वको वा प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े कुर्ै मुद्दामा
तोवकएको न्यायाधिवक्ताको अधतररक्त अन्य न्यायाधिवक्ता वा अन्य कार्ूर् व्यवसायी खिाई मुद्दा
दायर गर्त¸ अधभयोिर् एवं बहस पैरवी गर्त आवश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोजिम गर्त कुर्ै
न्यायाधिवक्तालाई खिाउर्
(९)

सक्र्ेछ ।

महान्यायाधिबक्ताको परामशत र समन्वयमा उच्च सरकारी ववकलको कायातलय र

जिल्ला सरकारी ववकलको कायातलयको अर्ुगमर् गरी आवश्यक धर्दे शर् ठदर् सक्र्ेछ ।
(१०) उपदर्ा (९) बमोजिमको धर्दे शर्को पालर्ा गर्ुत महान्यायाधिवक्ताले अन्यथा आदे श
ठदएमा बाहेक सम्बजन्ित अधिकारीको कततव्य हुर्ेछ ।
(११) मुख्य न्यायाधिवक्ताले आर्ूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार मातहतका
अन्य न्यायाधिवक्तालाई प्रत्यायोिर् गर्त सक्र्ेछ ।
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५.

सहयोग गर्ुत पर्े: (१) प्रदे श सरकार वादी भएको मुद्दा वा प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े अन्य
कुर्ै मुद्दा कुर्ै अदालत वा धर्कायमा ववचारािीर् रहे को अवस्थामा वा मुद्दा दायर गर्ुप
त र्े दे जखएमा
सािी प्रमाण िुिाउर्े लगायतका काममा प्रदे शजस्थत सम्बजन्ित मन्त्रालय वा धर्कायले मुद्दाको
वस्तुजस्थधत बुझेको कमतचारी खिाई सहयोग गर्ुत पर्ेछ ।
(२) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े मुद्दामा आवश्यक पर्े धर्णतय, धमधसल, र्ाईल वा
कागिात मुख्य न्यायाधिवक्ता वा अन्य न्यायाधिवक्ताको कायातलयबाि माग भई आएमा प्रदे शका
सम्बजन्ित मन्त्रालय, सजचवालय वा कायातलयका कायातलय प्रमुखले यथाशीघ्र सो कायातलयमा पिाउर्ु
पर्ेछ ।

६.

धलजखतिवार् पेश गर्ुप
त र्े: प्रदे श सरकार र सो अन्तगततका धर्कायहरुले अदालत वा न्यावयक
धर्कायहरुमा धर्वेदर्, धलजखतिवार्, प्रधतउत्तर, पुर्रावेदर् आठद पेश गदात मुख्य न्यायाधिवक्ताको
कायातलय वा सोसँग सम्वजन्ित न्यायाधिवक्ताको कायातलयमार्तत पेश गर्ुत पर्ेछ ।

७.

कार्ूर्ी राय माग गदात पुयातउर्ु पर्े रीत: (१) प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकारले तोवकठदएको
अधिकारीले वा प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकार मातहतका कायातलयहरुले कुर्ै सं वैिाधर्क वा
कार्ूर्ी प्रश्नमा मुख्य न्यायाधिवक्ता वा अन्य न्यायाधिवक्तासँग राय माग गदात दे हायबमोजिमको रीत
पूरा गरे को हुर् ु पर्ेछ :(क) िुर् ववषयमा राय माग गररएको हो सो ववषयमा धर्णतय गर्े अधिकार त्यस्तो राय माग
गर्े कायातलय वा अधिकारीलाई भएको हुर् ु पर्ेछ ।
(ख) िुर् ववषयमा राय माग गररएको हो सो सँग सम्बजन्ित सम्पूण त वववरण सं िेपमा खुलाई
सम्बजन्ित कागिात सं लग्र् गररएको हुर् ु पर्ेछ ।
(ग) राय माधगएको ववषयमा स्पष्टरुपमा सं वैिाधर्क वा कार्ूर्ी प्रश्न उल्लेख गररएको हुर् ु
पर्ेछ ।
(घ) िुर् ववषयमा राय माधगएको हो सो ववषयमा अन्य कुर्ै कायातलय वा अधिकारीको समेत
राय धलर्ु पर्े वा अन्य कुर्ै प्रवक्रया पूरा गर्ुत पर्े भएमा सो सबै प्रवक्रया पूरा गरी राय
माधगएको हुर् ु पर्ेछ ।
(ङ) िुर् ववषयमा राय माग गररएको हो सोसम्बन्िमा आवश्यक भए ववभागीय राय सवहत
सम्बजन्ित कायातलयको दृवष्टकोण उल्लेख भएको हुर् ु पर्ेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजिम राय माग गररएको ववषय र राय ठदएको ववषय गोप्य रहर्ेछ ।
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८.

मुद्दाको बहसमा तिधबि: (१) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ताले कुर्ै
ववशेष धर्दे शर् ठदएको रहेछ भर्े सोको अिीर्मा रही अन्य न्यायाधिवक्ताले व्यावसावयक आचरणको
पालर्ा गरी मुद्दामा बहस गर्ुत पर्ेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजिम बहस पैरवी गरे को कारणलाई मात्र आिार धलई अन्य
न्यायाधिवक्ता उपर कुर्ै कारबाही गररर्े वा गाली बेईज्िती मुद्दा चलाइर्े छै र् ।

९.

सरुवा र ववभागीय कारबाही गर्े अधिकार: प्रचधलत कार्ूर्को अिीर्मा रही महान्यायाधिवक्ताले
अधिकार

प्रत्यायोिर्

गरे बमोजिम

प्रदे शधभत्र

मुख्य

न्यायाधिवक्ताको

कायातलय

र

मातहतका

न्यायाधिवक्ताको कायातलयका न्यायाधिवक्ता र अन्य कमतचारीहरुको सरुवा गर्े अधिकार मुख्य
न्यायाधिवक्तालाई हुर्ेछ ।
तर¸

ववभागीय

कारवाहीको

हकमा

सोही

व्यहोरा

उल्ले ख

गरी

महान्यायाधिवक्ताको

कायातलयमा पिाउर्ु पर्ेछ ।
१०.

कारबाहीको लाधग लेखी पिाउर्े: प्रदे श सरकारको हकवहत र सरोकार रहे को मुद्दामा कुर्ै
अधिकारीले लापरवाही वा बदधर्यतसाथ काम गरे को वा सं लग्र् वा उल्लेख गर्ुत पर्े उपलब्ि
प्रमाण वा सवुत सं लग्र् वा उल्ले ख र्गरी मुद्दालाई कमिोर बर्ाएको धमधसलबाि दे जखएमा मुख्य
न्यायाधिवक्ताले

त्यस्तो

अधिकारीलाई

धर्िको

सेवा

शततसम्बन्िी

कार्ूर्बमोजिम

ववभागीय

कारबाहीको लाधग ले खी पिाउर्ेछ ।
११.

धर्दे शर् पालर्ा गर्ुत पर्े: (१) महान्यायाधिवक्ताले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सं वविार् र प्रचधलत प्रदे श
कार्ूर्को कायातन्वयर्को सम्बन्िमा आवश्यक सुझाव वा मागतदशतर् ठदर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले ठदएको सुझाव वा मागतदशतर्को पालर् गर्ुत
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कततव्य हुर्ेछ ।

१२.

काम, कारबाहीको प्रधतवेदर्ः (१) मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायातलय र
मातहतका अन्य न्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीको वावषतक प्रधतवेदर् तोवकएको ढाँचामा प्रदे श
प्रमुखसमि पेश गर्ुत पर्ेछ र त्यस्तो प्रधतवेदर् मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायातलयमार्तत प्रदे श
सभामा पेश हुर्ेछ ।
२) उपदर्ा (१) बमोजिमको प्रधतवेदर्
पर्ेछ ।
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(३) उपदर्ा (१) बमोजिम प्रत्येक आधथतक वषतको वावषतक प्रधतवेदर् आधथतक वषत समाप्त
भएको तीर् मवहर्ाधभत्र पिाउर्ु पर्ेछ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोजिम पेश गररर्े वावषतक प्रधतवेदर्मा अन्य कुराका अधतररक्त आफ्र्ो र
मातहतका कायातलयको भौधतक जस्थधत, कायतबोझ, काम कारबाहीको वास्तववक जस्थधत जचत्रण गरी
आवश्यक अन्य ववषयसमेत उल्ले ख गरी धसर्ाररस र सुझावहरु समेत उल्ले ख गरे को हुर् ु पर्ेछ ।
१३.

पाररश्रधमक र अन्य सुवविा: (१) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई र्ेपालको सं वविार्को िारा १६० को
उपिारा (७) मा उल्ले ख भए अर्ुसार "उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायािीशको पाररश्रधमक
सुवविा र सेवाका अन्य शतत सम्बन्िी ऐर्¸ २०७४" बमोजिमका उल्लेजखत दर्ाहरुका आिारमा
उच्च अदालतका न्यायािीशले पाए सरहको पाररश्रधमक र सेवा सुवविा हुर्ेछ । िसमा
पाररश्रधमक(दर्ा ३)¸ आवास सुवविा(दर्ा ६)¸ धबिुली¸ िारा र िे धलर्ोर् सुवविा(दर्ा ७)¸
सवारी¸ तथा इन्िर् र सवारी ममतत सुवविा(दर्ा ८)¸ सं चयकोष(दर्ा ९)¸ स्वदे श/ववदे श दै धर्क
तथा भ्रमणभत्ता(दर्ा १० र ११)¸ बीमा खचत(दर्ा १२)¸ दै धर्क तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्िी अन्य
सुवविाहरु(दर्ा १३)¸ सहयोगी(दर्ा १३क.)¸ चाडपवत खचत(दर्ा १४)¸ पोषाक भत्ता¸ उपचार
खचत(दर्ा २७) र पाररश्रधमक तथा सुवविामा थप वा बृवद्ध गर्त सक्र्े(दर्ा ३४क.) प्रदे श
सरकारबाि उपलब्ि गराइर्ेछ । पाररश्रधमक तथा सेवा सुवविा सम्बन्िी वववरण अर्ुसूची – १ मा
उल्ले ख भए बमोजिम हुर्ेछ । यो सुवविा धर्युक्ती भएको धमधतदे जख लागु हुर्ेछ ।
(२) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई उपलब्ि गराइएको सवारी सािर्को ममतत एवं सम्भार प्रदे श
सरकारको तर्तबाि हुर्ेछ ।
(३) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई ठदएको पेट्रोल र धडिेलको बील पेश गर्ुत पर्े छै र् ।
(४) मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्र्ो पदबाि ठदएको रािीर्ामा स्वीकृत भएमा वा र्ीिको
मृत्यु भएमा वा कुर्ै कारणबाि धर्िले पदबाि अवकाश पाएमा धर्िलाई आफ्र्ो पदमा कायम
रहेको ठदर्सम्म पाउर्े पाररश्रधमकको अधतररक्त एक मवहर्ाको थप पाररश्रधमक ठदइर्ेछ ।
(५) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आवासको धर्धमत्त प्रदे श सरकारबाि सरकारी घरको बन्दोबस्त
हुर्ेछ । त्यस्तो घरको ममततसम्भार प्रदे श सरकारले गर्ेछ । आवासका लाधग त्यस्तो घरको
बन्दोबस्त र्भएमा वा आफ्र्ो उपयुक्त
त
घर र्भई भाडामा धलर्ु परे मा धर्िलाई घरभाडाबापत
अर्ुसूजच -१ मा उल्लेख भएबमोजिम हुर्ेछ ।
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(६) मुख्य न्यायाधिवक्ता पदीय कामको धसलधसलामा दुघि
त र्ामा परी धर्िको दुघि
त र्ा भै
अंगभं ग भै वा चोिपिक लागी अशक्त भएको अवस्थामा उपयुक्त
त
उपचार खचत तथा आधथतक
सहायता प्रदे श सरकारले ठदर् सक्र्ेछ ।
(७) "उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायािीशहरुको पाररश्रधमक सुवविा तथा से वाका अन्य
शततसम्बन्िी ऐर्¸ २०७४" बमोजिम प्राप्त हुर्े पाररश्रधमक सुवविा तथा अन्य सुवविा सं घीय कार्ूर्
सं शोिर् भएमा यस ऐर्को अर्ुसूची – १ बमोजिमको पाररश्रधमक तथा अन्य सुवविा स्वत: सं शोिर्
भै लागू भएको माधर्र्ेछ । साथै प्रदे श सरकारले समय समयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको सुवविामा
थप वा बृवद्ध गर्त सक्र्ेछ ।
१४.

ववदा: (१) मुख्य न्यायाधिवक्ताले "उच्च अदालतका न्यायािीशको पाररश्रधमक सुवविा तथा सेवाका
अन्य शततसम्बन्िी ऐर्¸ २०७४" को दर्ा १५¸ १६¸ १७¸ १८¸ १९¸ २०¸ २१¸ २१क. मा
उल्ले ख भए बमोजिम उच्च अदालतका न्यायािीशले पाए सरहको धबदा पाउर्ेछ ।
(२) मुख्य न्यायाधिवक्ताले भै परी धबदा र पवत धबदा आर्ैँले स्वीकृत गरी धलर् सक्र्ेछ ।
(३) मुख्य न्यायाधिवक्ताको अन्य धबदा मुख्यमन्त्रीबाि स्वीकृत हुर्ेछ ।
(४) उपदर्ा (२) बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताले धबदा बसेको िार्कारी मुख्यमन्त्री तथा
मजन्त्रपररषद्को कायातलयलाई ठदर्ु पर्ेछ र एकैपिक तीर् ठदर्भन्दा लामो धबदामा वस्र्ु परे मा
मुख्यमन्त्रीको स्वीकृधत धलर्ु पर्ेछ ।

१५.

िेत्राधिकार: सं घीय सरकार र प्रदे श सरकार बीचमा कुर्ै वववाद उत्पन्न भई त्यस्तो मुद्दामा कार्ूर्ी
उपचारको लाधग आवश्यक िुर्सुकै कायत गर्त बहस पैरवी गर्ुत परे मा वा प्रधतरिा गर्ुत परे मा मुख्य
न्यायाधिवक्ताको कायातलयका वररष्ठतम न्यायाधिवक्ताले सं घीय सरकारको तर्तबाि स्वतन्त्र ढं गले
कुर्ै अदालत वा न्यावयक धर्कायमा उपजस्थत भई सं घीय सरकारको तर्तबाि प्रधतरिा गर्ेछर्् र
त्यस्ता ववषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले त्यस्ता वररष्ठतम अधिकारीलाई कुर्ै सुझाव सल्लाह वा
धर्दे शर् ठदर्े छै र्र्् ।

१६.

शपथ: मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्र्ो पदको कायतभार सम्हाल्र्ु अजघ प्रदे श प्रमुखको उपजस्थधतमा
उच्च अदालतको मुख्य न्यायािीशसमि अर्ुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपर्ीयताको
शपथ धलर्ु पर्ेछ ।
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१७.

धर्यम बर्ाउर्ाे अधिकार: यो ऐर्को कायातन्वयर्का लाधग प्रदे श सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग
परामशत गरी धर्यम र आवश्यक कायतववधि बर्ाउर् सक्र्ेछ ।

१८.

आचार संवहता बर्ाउर्े अधिकार: प्रदे श सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ता धर्िको कायातलयका अधिकृत
तथा दर्ा ४ को उपदर्ा (८) बमोजिम तोवकएको कार्ूर् व्यवसायीले पालर्ा गर्ुत पर्े ववषयमा
आचार सं वहता बर्ाई लागु गर्त सक्र्ेछ ।

ु न्दा अगाडी मुख्य न्यायाधिवक्ताको र्ाममा प्रचधलत कार्ूर्
१९. खारे िी र बचाउ: यो ऐर् प्रारम्भ हुर्भ
बमोजिम भएका काम कारवाही यसै ऐर् बमोजिम भएको माधर्र्ेछ ।
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अर्ुसूची – १
(दर्ा १३ सँग सम्बजन्ित)
मुख्य न्यायाधिवक्ताको पाररश्रधमक तथा अन्य सुवविा
क्र.सं.

सुवविाको प्रकार

ईकाई

दर

१

पाररश्रधमक

प्रधत मवहर्ा रु.

५४५९०

२

आवास सुवविा

प्रधत मवहर्ा रु.

१७९५०

प्रधत मवहर्ा रु.

८९७५

३

आफ्र्ो घरमा वस्र्े मुख्य न्यायाधिवक्तालाई घर सर्ाई
तथा ममतत सुवविा

४

वविुली¸ िारा¸ िे धलर्ोर्

प्रधत मवहर्ा रु.

१५००

५

सवारी इन्िर्

प्रधत मवहर्ा धल.

८०

६

मोववल

त्रैमाधसक धल.

७

लुगा भत्ता

वावषतक रु.

६
१००००
एक
मवहर्ाको

८

चाडवाड खचत

वावषतक रु.

पाररश्रधमक
बराबरको
रकम

८

यायायात सुवविा

सवारी सािर्

९

दै धर्क भ्रमण भत्ता

प्रधतठदर् रु.

यात्रा धबमा

२ लाख

१०

२०००
१७५

११

ववदे श भ्रमण भत्ता

प्रधत ठदर्

अमेरीकी
डलर

अन्य सुवविा
१

स्वकीय सजचव

एक
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रा.प.तृतीय
श्रे णी सरह

अर्ुसूची - २
(दर्ा १६ सँग सम्बजन्ित)
शपथ
ु
म .................. ....... ... ... मुलक
र िर्ताप्रधत पूण त वर्ादार रही सत्य
धर्ष्ठापूवक
त प्रधतज्ञा गदतछु/ईश्वरको र्ाममा शपथ धलन्छु वक र्ेपालको रािकीय सत्ता र सावतभौमसत्ता
र्ेपाली िर्तामा धर्वहत रहे को र्ेपालको सं वविार्प्रधत पूण त वर्ादार रहाँदै प्रदे श र्ं. १ को मुख्य
ु र िर्ताको सोझो जचताइ,
न्यायाधिवक्ता पदको कामकाि प्रचधलत कार्ूर्को अिीर्मा रही मुलक
कसैको डर र्मार्ी, पिपात र्गरी, पूवातग्रह वा खराब भावर्ा र्धलई इमान्दाररताका साथ गर्ेछु र
आफ्र्ो कततव्य पालर्ाको धसलधसलामा आर्ूलाई िार्कारीमा आएको गोप्य राख्नु पर्े कुरा म पदमा
बहाल रहाँदा वा र्रहाँदा िुर्सुकै अवस्थामा पधर् कार्ूर्को पालर् गदात बाहे क अरु अवस्थामा
कुर्ै वकधसमबाि पधर् प्रकि वा सङ्केत गर्े छै र् ।
……………………………
धमधत:-

दस्तखत
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