
 

  

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 5) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, श्रावर् २३ गते, 2079 साल (अततररक्ताङ्क ८ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

1.  

कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन 
सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संवत ्२०७९ सालको ऐन नं. 0६ 

 

मखु्य न्द्यायातधवक्ताको काम,कताव्य र अतधकार तथा सेवाका शता सम्बन्द्धी ऐन, 
२०७५ लाई संशोधन गना बनकेो ऐन 
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प्रस्तावना: मखु्य न्द्यायातधवक्ताको काम,कताव्य र अतधकार तथा सेवाका शता 
सम्बन्द्धी ऐन,२०७५ लाई संशोधन गना वाञ्छनीय भएकोले, 

कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मखु्य न्द्यायातधवक्ताको 
काम, कताव्य र अतधकार तथा सेवाका शता सम्बन्द्धी (पहिलो संशोधन) 
ऐन, २०७९" रिेको छ। 

  (२) यो ऐन तरुुन्द्त प्रारम्भ िनुेछ। 

२. मखु्य न्द्यायातधवक्ताको काम, कताव्य र अतधकार तथा सेवाका 
शतासम्बन्द्धी ऐन, 2075 को दफा 3 मा संशोधन: मखु्य 
न्द्यायातधवक्ताको काम, कताव्य र अतधकार तथा सेवाका शता सम्बन्द्धी 
ऐन, २०७५ (यस पतछ ×मूल ऐन" भतनएको) को दफा 3 को सट्टा 
देिायको दफा 3 राशखएको छः- 

×3.मखु्य न्द्यायातधवक्ताको कायाालयको स्थापनाः (1) प्रदेश राजधानी 
रिेको स्थानमामखु्य न्द्यायातधवक्ताको कायाालय रिनेछ। 

(2) मखु्य न्द्ययायातधवक्ताको कायाालयमा 
मिान्द्यायतधवक्ताको कायाालयबाट खहटएका कमाचारीिरु 
रिनेछन।्  

(3) मखु्य न्द्यायातधवक्ताको कायाालयको वररष्ठतम ्
अतधकृतले मखु्य न्द्यायातधवक्ताको तनदेशनमा रिी सो 
कायाालयको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा काम गनेछ।" 

३. मूल ऐनको दफा 4 मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 4 को,- 
(1)उपदफा (1) को खण्ड (क) पतछ देिायको खण्ड (क1) थहपएको 
छः- 
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×(क1) प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कायाालय वा प्रदेश सरकारले 
तोहकददएको अतधकारीले कुनै संवैधातनक वा कानूनी प्रश् नमा 
राय माग गरेमा कानूनी राय ददने," 

(2) उपदफा(6) पतछ देिायका उपदफा (6क) र (6ख) थहपएका 
छन:्- 

  ×(6क) मखु्य न्द्यायातधवक्ताले प्रदेश सरकारको िक हित वा 
सरोकारको हवषयमा अदालतमा हवचाराधीन कुनै मदु्दामा प्रदेश 
सरकारको तफा बाट बिस पैरवी वा प्रततरिा गना प्रदेश सरकारले 
तनधाारर् गरेको मापदण्डका आधारमा आवश्यकता अनसुार कुनै 
कानून व्यवसायी वा सरकारी वकीललाई तोक्न सक्नेछ।  

  तर त्यसरी कानून व्यवसायी तोक्दा मदु्दाको प्रकृतत िेरी 
एउटा मदु्दामा बढीमा तीन जनासम्म कानून व्यवसायी तोक्न 
सहकनेछ । 

  (6ख) उपदफा (6क) बमोशजम तोहकएको कानून 
व्यवसायीले प्रदेश सरकारको तफा बाट कुनै मदु्दामा बिस, पैरवी 
वा प्रततरिा गदाा प्रदेश सरकारले तनधाारर् गरेको मापदण्ड 
बमोशजमको पाररश्रतमक पाउनेछ।" 

४. मूल ऐनको दफा 6 मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 6 को उपदफा 
(2) पतछ देिायको उपदफा (3)  थहपएको छः- 

×(3) मखु्य न्द्यायातधवक्ताले आफ्नो प्रदेशतभत्र नेपाल सरकार 
वादी वा प्रततवादी भई कुनै अड् डा अदालत वा अन्द्य कुनै मदु्दा िेने 
तनकायमा चलेको मदु्दाको सम्बन्द्धमा उच्च सरकारी वकील कायाालय र 
शजल्ला सरकारी वकील कायाालयसँग आवश्यक जानकारी तलन 
सक्नेछ।" 
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५. मूल ऐनमा दफा 8क. थपःमूल ऐनको दफा 8 पतछ देिायको दफा 
8क. थहपएको छः- 
×8क. बिस पैरवी वा प्रततरिाका लातग अनरुोध गनुा पनेः(1) प्रदेश 

सरकार, प्रदेश सरकारका मन्द्त्रालय वा कायाालयको तफा बाट 
कुनै मदु्दामा अदालतमा बिस पैरवी वा प्रततरिा गनुापने भएमा 
मखु्य न्द्यायातधवक्ताको कायाालयलाई अनरुोध गनुापनेछ। 

(2)उपदफा (1) बमोशजम अनरुोध गदाा प्रदेश 
सरकार, प्रदेश सरकारका मन्द्त्रालय वा कायाालयको तफा बाट 
अदालतमा पेश गरेका तनवेदन, तलशखत जवाफ, प्रततउत्तर, 
पनुरावेदन तथा सम्बशन्द्धत आवश्यक कागजात संलग्न गरी 
पठाउन ुपनेछ।" 

६. मूल ऐनको दफा 15 मा संशोधनः मूल ऐनको दफा 15 को सट्टा 
देिायको दफा 15 राशखएको छः- 

×15. हवदा: (1) मखु्य न्द्यायातधवक्ताले उच्च अदालतका न्द्यायाधीशको 
पाररश्रतमक सहुवधा र सेवाका अन्द्य शता सम्बन्द्धी ऐन, 2074 
बमोशजम उच्च अदालतका न्द्यायाधीशले पाए सरिको भैपरी 
आउने हवदा, पवा हवदा, घर हवदा, तबरामी हवदा, हकररया हवदा, 
प्रसूतत हवदा र प्रसूतत स्यािार हवदा पाउनेछ। 

(2) मखु्य न्द्यायातधवक्ताको हवदा मखु्यमन्द्त्रीबाट 
स्वीकृत िनुेछ। 

(3) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन भैपरी आउने हवदा र पवा हवदा मखु्य न्द्यायातधवक्ता 
आफैले स्वीकृत गरी तलन सक्नछे। 
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(4) उपदफा (3) बमोशजम मखु्य न्द्यायातधवक्ताले 
हवदामा बसेको जानकारी मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को 
कायाालयलाई ददन ु पनेछ र एकै पटक तीन ददनभन्द्दा बढी 
हवदामा बस्न ुपरेमा मखु्यमन्द्त्रीको स्वीकृतत तलन ुपनेछ।" 

 

प्रमार्ीकरर् तमततः २०७९/०४/२३ 

        आज्ञाले 

कृष्र् प्रसाद उपाध्यय 

                                    प्रदेश सरकारको तनतमत्त सशचव 

   
आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

 

 


