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भखु्म न्मामाधधवक्ताको काभ, कततव्म य अधधकाय 
तथा  

सेवाका शतत सम्फन्धी ऐन, २०७५ 
      प्रभाणीकयण य प्रकाशन धभधत  

     २०७५।०५।२९ 

सॊशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन  

गने ऐन,२०७७      २०७७।०४।१६
    

सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. ०9 

भखु्म न्मामाधधवक्ताको काभ, कततव्म य अधधकाय तथा सेवाका शतत 
सम्फन्धभा व्मवस्था गनत फनकेो ऐन 

प्रस्तावना् भखु्म न्मामाधधवक्ताको काभ, कततव्म य अधधकाय तथा 
सेवाका शतत सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनत वाञ्छनीम 
बएकारे,  

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
1= सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मस ऐनको नाभ "भखु्म 

न्मामाधधवक्ताको काभ, कततव्म य अधधकाय तथा सेवाका 
शतत सम्फन्धी ऐन, २०७५" यहेको छ ।  

(२)  मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
2= ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथत नरागेभा मस 

ऐनभा,– 
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(क) "अदारत" बन्नारे सवोच्च अदारत, उच्च 
अदारत, क्षजल्रा अदारत सम्झन ु ऩछत य 
सो शब्दरे कानून फभोक्षजभ भदु्दाको 
कायफाही य वकनाया गनत अधधकाय प्राप्त 
अन्म अदारत, न्मावमक धनकाम वा 
अधधकायी सभेतराई जनाउॉछ । 

 (ख)   "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
 ऩछत।  

(ग)  "भहान्मामाधधवक्ता" बन्नारे सॊववधानको 
धाया १५७ को उऩधाया (२) फभोक्षजभ 
धनमकु्त नेऩारको भहान्मामाधधवक्ता 
सम्झन ुऩछत । 

     (घ)  "भखु्म न्मामाधधवक्ता" बन्नारे सॊववधानको 
धाया १६० फभोक्षजभ धनमकु्त भखु्म 
न्मामाधधवक्ता सम्झन ुऩछत । 

      ( ङ(   "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ु
ऩछत । 

3= भखु्म न्मामाधधवक्ताको कामातरम तथा कभतचायी् (१) 
प्रदेशको याजधानी यहेको स्थानभा प्रदेश सयकायफाट 
स्वीकृत सॊगठन सॊयचना फभोक्षजभ भखु्म न्मामाधधवक्ताको 
कामातरम स्थाऩना हनुेछ । 

(२) भखु्म न्मामाधधवक्ताको कामातरमरे]] भाग गये 

                                                           

 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने  ऐन, २०७७ द्वाया संशोधधत ।     
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फभोक्षजभ भहान्मामाधधवक्ताको कामातरमरे आवश्मक 
कभतचायी खटाउन सक्नछे। 

(३) भखु्म न्मामाधधवक्ताको कामातरमको फरयष्ठतभ 
अधधकृतरे भखु्म न्मामाधधवक्ताको धनदेशनभा यही 
कामातरमको प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा काभ गनेछ ।  

4= भखु्म न्मामाधधवक्ताको काभ, कततव्म य अधधकाय् (१) 
सॊववधानको धाया १६० भा उक्षल्रक्षखत काभ, कततव्म य 
अधधकायको अधतरयक्त भखु्म न्मामाधधवक्ताको अन्म काभ, 

कततव्म य अधधकाय देहाम फभोक्षजभ हनुेछ्– 
(क)   प्रदेश सयकाय ऩऺ वा ववऩऺ बएको वा प्रदेश 

सयकायको हक, वहत वा सयोकाय धनवहत यहेको, 
सॊववधान एवॊ कानूनको व्माख्मा सम्फन्धी कुनै 
जवटर सॊवैधाधनक वा कानूनी प्रश्न सभावेश 
बएको वा सम्फक्षन्धत प्रदेशको सन्दबतभा 
सावतजधनक भहत्व वा सावतजधनक सयोकायको 
भदु्दाभा प्रदेश सयकायको तपत फाट अदारतभा 
उऩक्षस्थत बई फहस ऩैयवी गने,  

(ख)  प्रदेश सयकाय, प्रदेश सयकायको कामातरम वा 
प्रदेश सयकायरे तोवकददएको अधधकायीरे कुनै 
सॊवैधाधनक वा कानूनी प्रश्नभा याम भाग गयेभा 
कानूनी याम प्रदान गने, 

(ग) प्रदेश सयकाय य भातहतका धनकामहरुका 
नाभभा अदारतफाट बएका आदेश वा पैसराको 
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प्रबावकायी कामातन्वमन गनत गयाउन प्रदेश 
सयकायका भन्रारम वा कामातरमराई ऩराचाय 
गने तथा आदेश वा पैसरा कामातन्वमनको 
अनगुभन गने,  

(घ) प्रदेश सयकायका भन्रारम वा कामातरमफाट 
अदारतभा प्रस्ततु हनु े धरक्षखत जवाप 
रगामतका ववषम अदारतभा ऩेश गने व्मवस्था 
धभराउन,े 

(ङ) प्रदेश सयकायको व्मवस्थाऩन अन्तयगत वहयासत 
तथा थनुाभा यहेका थनुवुा उऩय भानवोक्षचत 
व्मवहाय बए नबएको सम्फन्धभा 
भहान्मामाधधवक्तासॉग सभन्वम गयी अनगुभन  
गने । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोक्षजभ 
गरयएको अनगुभनको प्रधतवेदन तमाय गयी एकप्रधत 
भखु्मभन्री य भहान्मामाधधवक्ताराई ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(३) प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने कुनै भदु्दाभा 
फहस ऩैयवी वा प्रधतयऺाको राधग सम्फक्षन्धत अधधकायीरे 
भखु्म न्मामाधधवक्ताराई अनयुोध गयी ऩठाएभा भखु्म 
न्मामाधधवक्ता आपैरे प्रधतधनधधत्व गनत वा आफ्नो 
कामातरमको कुनै अधधकृतराई खटाउन सक्नछे । 

 (४) कुनै न्मावमक वा अधतन्मावमक धनकामफाट 
बएको धनणतम वा आदेशफाट प्रदेश सयकायको हक वहतभा 
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असय ऩने यहेछ य त्मस्तो धनणतम वा आदेश ववरुद्ध भदु्दा 
दामय गनत, ऩनुयावेदन गनत वा ऩनुयावरोकनको राधग 
धनवेदन ददन वा अन्म कुनै कानूनी उऩचाय प्राप्त गनत 
कानून फभोक्षजभ कुनै अधधकायी तोवकएको यहेनछ बन े
भखु्म न्मामाधधवक्ता वा धनजरे तोकेको अधधकृतरे त्मस्तो 
धनणतम वा आदेश ववरुद्ध कानून फभोक्षजभ सम्फक्षन्धत 
धनकामभा भदु्दा दामय गनत, ऩनुयावेदन गनत वा 
ऩनुयावरोकनको राधग धनवेदन ददन सक्नछे । 

(५) प्रदेश कानून फभोक्षजभ स्थावऩत सॊस्था वा 
धनकामरे गयेको कुनै धनणतम वा काभ कायफाहीफाट प्रदेश 
सयकायको हक वहत प्रधतकूर बएको वा सॊववधान वा 
प्रचधरत कानूनको उल्रङ्घन बएको छ बने्न भखु्म 
न्मामाधधवक्ताराई रागेभा य त्मस्तो धनणतम वा काभ 
कायफाही ववरुद्ध उजयु गनत कानूनरे कुनै अधधकायी 
तोवकएको यहेनछ बन े भखु्म न्मामाधधवक्ता आपैं रे वा 
धनजरे तोकेको अधधकृतरे त्मस्तो धनणतम वा काभ 
कायफाही ववरुद्ध कानूनी उऩचाय प्राप्त गनत सक्नेछ । 

(६) भखु्म न्मामाधधवक्ताराई सम्फक्षन्धत प्रदेश 
सयकायको हक वहत य सयोकाय यहेको ववषमभा नेऩारको 
जनुसकैु अदारत, न्मावमक धनकाम, कामातरम य ऩदाधधकायी 
सभऺ उऩक्षस्थत हनु ेअधधकाय हनुेछ ।  

(७) भखु्म न्मामाधधवक्तारे प्रदेश सबा वा त्मसको 
कुनै सधभधतरे गयेको आभन्रण फभोक्षजभ त्मस्तो सबा वा 
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सधभधतको फैठकभा उऩक्षस्थत बई कानूनी प्रश्नको 
सम्फन्धभा याम व्मक्त गनत सक्नेछ ।  

(८) भखु्म न्मामाधधवक्तारे अदारतभा ववचायाधीन 
कुनै भदु्दाभा प्रदेश सयकायको तपत फाट फहस, ऩैयवी वा 
प्रधतयऺा गनत प्रदेश सयकायरे धनधातयण गयेको भाऩदण्डका 
आधायभा कुनै कानून व्मवसामीराई तोक्न सक्नछे ।  

(९) उऩदपा (८) फभोक्षजभ तोवकएको कानून 
व्मवसामीरे प्रदेश सयकायको तपत फाट भदु्दाभा फहस, ऩैयवी 
वा प्रधतयऺा गदात प्रदेश सयकायरे धनधातयण गयेको भाऩदण्ड 
फभोक्षजभको यकभ ऩाउनछे ।   

5= सहमोग गनुत ऩने् (१) प्रदेश सयकाय ऩऺ वा ववऩऺ 
बएको भदु्दा वा प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने अन्म कुनै 
भदु्दा कुनै अड्डा अदारतभा ववचायाधीन यहेको अवस्थाभा वा 
भदु्दा ऩने वा भदु्दा दामय गनुत ऩने देक्षखएभा साऺी प्रभाण 
जटुाउन ेरगामतका काभभा भखु्म न्मामाधधवक्तारे सहामता 
भाग गयेभा प्रदेश सयकायका सम्फक्षन्धत भन्रारम वा 
कामातरमरे भदु्दाको वस्तकु्षस्थधत फझेुको कभतचायी खटाई 
सहमोग गनुत ऩनेछ ।  

(२) प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने भदु्दाभा 
आवश्मक ऩने धनणतम, धभधसर, पाइर वा कागजात भखु्म 
न्मामाधधवक्ताको कामातरमफाट भाग बएभा प्रदेश 
सयकायका सम्फक्षन्धत भन्रारम वा कामातरमका कामातरम 
प्रभखुरे मथाशीघ्र ऩठाउन ुऩनेछ । 
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6= प्रधतयऺाको राधग अनयुोध गनुत ऩने् (१) प्रदेश सयकाय, 
प्रदेश सयकायका भन्रारम वा कामातरमको तपत फाट कुनै 
भदु्दाभा अदारतभा फहस ऩैयवी वा प्रधतयऺा गनुत ऩने बएभा 
भखु्म न्मामाधधवक्ताको कामातरमराई अनयुोध गनुत ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ अनयुोध गदात प्रदेश 
सयकाय, प्रदेश सयकायका भन्रारम वा कामातरमको 
तपत फाट अदारतभा ऩेश गयेका धनवेदन, धरक्षखत जवाप, 

प्रधतउत्तय, ऩनुयावेदन तथा  सम्फक्षन्धत आवश्मक कागजात 
सॊरग्न गयी ऩठाउन ुऩनेछ ।   

7= कानूनी याम भाग्दा यीत ऩरु् माउन ु ऩने: प्रदेश सयकायको 
कुनै कामातरम वा प्रदेश सयकायरे तोवकददएको अधधकायीरे 
कुनै सॊवैधाधनक वा कानूनी प्रश्नभा भखु्म न्मामाधधवक्तासॉग 
याम भाग गदात देहामको यीत ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ्–  

(क)  याम भाग गरयएको ववषमभा धनणतम गने 
अधधकाय त्मस्तो याम भाग्न े कामातरम वा 
अधधकायीराई बएको, 

(ख)  याम भाग गरयएको ववषमसॉग सम्फक्षन्धत सम्ऩूणत 
वववयण सॊऺेऩभा खरुाई सम्फक्षन्धत कागजात 
सॊरग्न गरयएको,  

(ग) याम भाधगएको ववषमभा स्ऩष्टत् सॊवैधाधनक वा 
कानूनी प्रश्न उल्रेख गरयएको,  

(घ) याम भाधगएको ववषमभा अन्म कुनै कामातरम वा 
अधधकायीको सभेत याम धरन ु ऩने वा अन्म 
कुनै प्रविमा ऩूया गनुत ऩने बएभा सो याम 
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धरएको वा त्मस्तो प्रविमा ऩूया गयेको,  
(ङ)  याम भाग गरयएको ववषमभा याम भाग गने 

कामातरम वा अधधकायीको आफ्नो याम वा 
दृवष्टकोण उल्रेख बएको ।  

8= भदु्दाको फहस ऩैयवी् (१) प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने 
भदु्दाभा भखु्म न्मामाधधवक्तारे कुनै ववशषे धनदेशन ददएको 
यहेछ बने त्मसको अधीनभा यही भखु्म न्मामाधधवक्ताको 
कामातरमको अधधकृतरे व्मावसावमक आचयणको ऩारना 
गयी भदु्दाभा फहस ऩैयवी गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ फहस ऩैयवी गयेको 
आधायभा भार फहस गने अधधकृत उऩय कुनै कायफाही 
गरयन ेवा भदु्दा चराइन ेछैन । 

9= कायफाही गनत सक्ने्  (१) प्रदेश सयकायको हक वहत य 
सयोकाय यहेको भदु्दाभा प्रदेश सयकायको कुनै अधधकायीरे 
राऩयफाही वा फदधनमतसाथ काभ गयेको वा सॊरग्न वा 
उल्रेख गनुत ऩने उऩरब्ध प्रभाण वा सवतु सॊरग्न वा 
उल्रेख नगयी भदु्दाराई कभजोय फनाएको धभधसरफाट 
देक्षखएभा भखु्म न्मामाधधवक्तारे त्मस्तो अधधकायीराई 
धनजको सेवा शतत सम्फन्धी कानून फभोक्षजभ ववबागीम 
कायफाहीको राधग सम्फक्षन्धत धनकाम सभऺ रेखी ऩठाउन ु
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ कायफाहीको राधग 
रेखी आएभा सम्फक्षन्धत धनकामको प्रभखुरे प्रचधरत कानून 
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फभोक्षजभ कायफाही गनुत ऩनेछ । 

10= धनदेशन ऩारना गनुत ऩने् सॊववधान तथा सॊघीम कानूनको 
कामातन्वमनको सम्फन्धभा भहान्मामाधधवक्तारे ददएको 
धनदेशनको ऩारना गनुत भखु्म न्मामाधधवक्ताको कततव्म 
हनुेछ । 

11= वावषतक प्रधतवेदन् (१) भखु्म न्मामाधधवक्तारे प्रत्मेक 
आधथतक वषतभा आफ्नो कामातरमरे गयेका काभ, 
कायफाहीको प्रधतवेदन तमाय गयी त्मस्तो आधथतक वषत 
सभाप्त बएको धभधतरे  दईु भवहनाधबर प्रदेश प्रभखु सभऺ 
ऩेश गनुत ऩनेछ य प्रदेश प्रभखुरे भखु्मभन्री भापत त त्मस्तो 
वावषतक प्रधतवेदन प्रदेश सबाभा ऩेश गनत रगाउनछे ।   

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩेश गरयन े
प्रधतवेदनभा अन्म कुयाका अधतरयक्त आफ्नो कामातरमको 
बौधतक क्षस्थधत, कामतफोझ, ववधनमोक्षजत यकभ य उऩरक्षब्ध 
आपूरे सम्ऩादन गयेको काभ कायफाहीको प्रगधत तथा 
सम्ऩादन हनु नसकेका काभ कायफाही सवहतको वववयण 
सभेत उल्रेख गयी धसपारयस य सझुावहरु सभेत सभावेश 
गनुत ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभको प्रधतवेदन 
भहान्मामाधधवक्ताराई सभेत उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

12= ऩारयश्रधभक य अन्म सवुवधा् भखु्म न्मामाधधवक्तारे आफ्नो 
ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ धरएको धभधत देक्षख उच्च 
अदारतका न्मामाधीशको ऩारयश्रधभक, सवुवधा य सेवाका 
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अन्म शतत सम्फन्धी ऐन, २०७४ फभोक्षजभ उच्च 
अदारतका न्मामाधीशरे ऩाए सयहको ऩारयश्रधभक, आवास 
सवुवधा, सवायी, सवायी इन्धन य भभतत सवुवधा, दैधनक तथा 
भ्रभण बत्ता य उऩचाय खचत प्रदेश सयकायफाट उऩरब्ध 
गयाईनेछ ।  
  

13= ववदा् (१) भखु्म न्मामाधधवक्तारे उच्च अदारतका 
न्मामाधीशको ऩारयश्रधभक, सवुवधा य सेवाका अन्म शतत 
सम्फन्धी ऐन, २०७४ फभोक्षजभ उच्च अदारतका 
न्मामाधीशरे ऩाए सयहको बैऩयी आउन े धफदा, ऩवत धफदा, 
घय धफदा, ववयाभी धफदा, वकरयमा धफदा, प्रसूधत धफदा य प्रसूधत 
स्माहाय धफदा ऩाउनेछ । 

(२) भखु्म न्मामाधधवक्ताको धफदा भखु्म भन्रीफाट 
स्वीकृत हनुेछ ।  

(३) बैऩयी धफदा य ऩवत धफदा भखु्म न्मामाधधवक्तारे 
आपैरे स्वीकृत गयी धरन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ भखु्म न्मामाधधवक्तारे 
धफदाभा फसेको जानकायी भखु्म भन्रीको कामातरमराई 
ददन ु ऩनेछ य एकै ऩटक तीन ददनबन्दा राभो धफदाभा 
फस्न ु ऩयेभा भखु्म भन्रीको स्वीकृधत धरन ु 
ऩनेछ ।     

14= शऩथ् भखु्म न्मामाधधवक्तारे आफ्नो ऩदको कामतबाय 
सम्हाल्न ु अक्षघ प्रदेश प्रभखुको उऩक्षस्थधतभा उच्च 
अदारतको भखु्म न्मामाधीश सभऺ अनसूुचीभा तोवकए 
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फभोक्षजभ ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ धरन ुऩनेछ ।  
15= अधधकाय प्रत्मामोजन् (१) भखु्म न्मामाधधवक्तारे मस ऐन 

फभोक्षजभ आपूराई प्राप्त अधधकाय भध्मे आवश्मकता 
अनसुाय कुनै अधधकाय आफ्नो कामातरमका अधधकृतराई 
प्रत्मामोजन गनत सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेक्षखएको 
बए ताऩधन भहान्मामाधधवक्ताको कामातरमफाट खवटएका 
अधधकृतरे नेऩार सयकायको ववरुद्धभा फहस ऩैयवी वा 
प्रधतयऺा गने गयी अधधकाय प्रत्मामोजन गनत सवकने छैन ।   

16= धनमभ फनाउन े अधधकाय् प्रदेश सयकायरे मस ऐनको 
कामातन्वमनका राधग भखु्म न्मामाधधवक्तासॉग ऩयाभशत गयी 
आवश्मक धनमभहरु फनाउन सक्नेछ । 

17= आचाय सॊवहता फनाउन े अधधकाय् प्रदेश सयकायरे भखु्म 
न्मामाधधवक्ता, धनजको कामातरमका अधधकृत तथा दपा ४ 
को उऩदपा (८) फभोक्षजभ तोवकएको कानून व्मवसामीरे 
ऩारना गनुत ऩने ववषमहरुभा आचाय सॊवहता फनाई रागू 
गनत सक्नेछ । 
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अनसूुची 
(दपा १४ सॉग सम्फक्षन्धत ) 

शऩथको ढाॉचा 
 

भ .................. ....... ... ... भरुकु य जनताप्रधत ऩूणत 
वपादाय यही सत्म धनष्ठाऩूवतक प्रधतऻा गदतछु÷देश य 
जनता/ईश्वयको नाभभा शऩथ धरन्छु वक नेऩारको याजकीम सत्ता 
य सावतबौभसत्ता नेऩारी जनताभा धनवहत यहेको नेऩारको 
सॊववधानप्रधत ऩूणत वपादाय यहॉदै फागभती प्रदेश को भखु्म 
न्मामाधधवक्ता ऩदको काभकाज प्रचधरत कानूनको अधीनभा यही 
भरुकु य जनताको सोझो क्षचताइ, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात 
नगयी, ऩूवातग्रह वा खयाफ बावना नधरई इभान्दारयताका साथ 
गनेछु य आफ्नो कततव्म ऩारनाको धसरधसराभा आपूराई 
जानकायीभा आएको गोप्म याख्न ुऩने कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा 
वा नयहॉदा जनुसकैु अवस्थाभा ऩधन कानूनको ऩारन गदात फाहेक 
अरु अवस्थाभा कुनै वकधसभफाट ऩधन प्रकट वा सङ्कते गने छैन।  
      

 

धभधत :           
                
   ....................                                       

    
 दस्तखत 

 

                                                           

 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने  ऐन, २०७७ द्वाया संशोधधत ।     


