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भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममऱा तथा काननू मन्राऱय 
 

नेऩारको सॊविधान फभोणजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोणजभको ऐन 
सिवसाधायिको जानकायीको राधग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

सम्फत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. १७ 

भखु्म न्मामाधधिक्ताको काभ, कतवव्म य अधधकाय तथा सेिाका शतव सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तािना : भखु्म न्मामाधधिक्ताको काभ, कतवव्म य अधधकाय तथा सेिाको शतव सम्फन्धभा 
आिश्मक व्मिस्था गनव िाञ्छनीम बएकारे, 

 गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 
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१. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “भखु्म न्मामाधधिक्ताको काभ, कतवव्म 
य अधधकाय तथा सेिाका शतव सम्फन्धी ऐन, २०७५” यहेको छ । 

 (२) मो ऐन गण्डकी प्रदेशभा रागू हनुेछ । 

 (३) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा :  विषम िा प्रसॊगरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,– 

                                  (क) “अदारत” बन्नारे सिोच्च अदारत, उच्च अदारत, णजल्रा अदारत 
सम्झन ुऩछव य सो शव्दरे कानून फभोणजभ भदु्दाको कायफाही य वकनाया 
गनव अधधकाय प्राप्त अन्म अदारत, न्मावमक धनकाम िा अधधकायी 
सभेतराई जनाउॉछ। 

                                   (ख) “भहान्मामाधधिक्ता” बन्नारे सॊविधानको धाया १५७ को उऩधाया (२) 
फभोणजभ धनमकु्त नेऩारको भहान्मामाधधिक्ता सम्झन ुऩछव । 

                                    (ग) “भखु्म न्मामाधधिक्ता” बन्नारे सॊविधानको धाया १६० फभोणजभ धनमकु्त 
भखु्म न्मामाधधिक्ता सम्झन ुऩछव । 

  (घ)  “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सम्झन ुऩछव । 
३. भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामावरम तथा कभवचायी : (१) प्रदेशको याजधानी यहेको 

स्थानभा भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामावरम स्थाऩना हनुेछ । 

 (२) भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामावरमभा भहान्मामाधधिक्ताको कामावरमफाट 
खवटएका कभवचायीहरु यहनेछन । 

 (३) भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामावरमको फरयष्ठतभ ् अधधकृतरे भखु्म 
न्मामाधधिक्ताको धनदेशनभा यही सो कामावरमको प्रशासकीम प्रभखुको 
रुऩभा काभ गनेछ । 

४. भखु्म न्मामाधधिक्ताको काभ, कतवव्म य अधधकाय : (१) सॊविधानको धाया १६० भा 
उणल्रणखत काभ, कतवव्म य अधधकायको अधतरयक्त भखु्म न्मामाधधिक्ताको अन्म 
काभ,  कतवव्म य अधधकाय देहाम  फभोणजभ हनुेछ :– 

(क) प्रदेश सयकाय ऩऺ िा विऩऺ बएको िा प्रदेश सयकायको हक, 

वहत िा सयोकाय यहेको सॊविधान िा कानूनको व्माख्मा सम्फन्धी 
कुनै जवटर सॊिैधाधनक िा कानूनी प्रश्न सभािेश बएको िा 
प्रदेशको सन्दबवभा सािवजधनक भहत्ि िा सािवजधनक सयोकायको 



खण्ड ०१) सॊख्मा ०५  प्रदेश याजऩर बाग 3 धभधत २०७५।०५।१४ 

"आधधकारयकता आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्रारमफाट प्रभाणित गयेऩधछ भार रागू हनेुछ" 

3 
 

भदु्दाभा प्रदेश सयकायको तपव फाट अदारतभा उऩणस्थत बई 
फहस ऩैयिी गने, गयाउने, 

           (ख) प्रदेश सयकाय, प्रदेश सयकायको कामावरम िा प्रदेश सयकायरे 
तोवकददएको अधधकायीरे कुनै सॊिैधाधनक िा कानूनी प्रश्नभा याम 
भाग गयेभा कानूनी याम ददन,े 

         (ग) प्रदेश सयकाय य भातहतका धनकामहरुका नाभभा अदारतफाट 
बएका आदेश िा पैसराको प्रबािकायी कामावन्िमन गनव गयाउन 
प्रदेश सयकायका भन्रारम िा कामावरमराई ऩराचाय गने तथा 
आदेश िा पैसरा कामावन्िमनको अनगुभन गने, 

          (घ) प्रदेशको कामवऺ ेरको कुनै विषमभा तत्कार कानून फनाउन ुऩने 
िा बैयहेको कानून सॊशोधन गनुव ऩयेभा त्मसको कायि खरुाई 
प्रदेश सयकाय सभऺ धसपारयस गने, 

          (ङ) प्रदेश सयकायका भन्रारम, िा कामावरमफाट अदारतभा प्रस्ततु 
हनुे धरणखत जिाप रगामतका कानूनी धरखतभा स्तय कामभ 
गनव आिश्मक सभन्िम गने, 

         (च) प्रदेश धबर यहेका वहयासत थनुिुा कऺ तथा कायागायभा यहेका 
थनुिुा तथा कैदी उऩय भानिोणचत व्मिहाय बए, नबएको 
सम्फन्धभा धनयीऺि गयी सो सम्फन्धी प्रधतिेदन तमाय गयी 
सम्फणन्धत धनकामराई आिश्मक सझुाि प्रदान गने ।  

 (२) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोणजभ गरयएको अनगुभनको प्रधतिेदन 
तमाय गयी त्मसको एकप्रधत प्रधतिेदन भखु्मभन्री य भहान्मामाधधिक्ता 
सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ । 

 (३) प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने कुनै भदु्दाभा फहस ऩैयिी िा 
प्रधतयऺाको राधग सम्फणन्धत अधधकायीरे भखु्म न्मामाधधिक्ताराई 
अनयुोध गयी ऩठाएभा भखु्म न्मामाधधिक्ता आपैरे  प्रधतधनधधत्ि गनव 
िा आफ्नो कामावरमको कुनै अधधकृतराई खटाउन सक्नेछ । 

 (४) कुनै न्मावमक िा अधवन्मावमक धनकामफाट बएको धनिवम िा 
आदेशफाट प्रदेश सयकायको  हक वहतभा असय ऩने यहेछ य त्मस्तो 
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धनिवम िा आदेश विरुद्ध भदु्दा दामय गनव, ऩनुयािेदन गनव िा 
ऩनुयािरोकनको राधग धनिेदन ददन िा अन्म कुनै कानूनी उऩचाय 
प्राप्त गनव कानून फभोणजभ कुनै अधधकायी तोवकएको यहेनछ बन े
भखु्म न्मामाधधिक्ता िा धनजरे तोकेको अधधकृतरे त्मस्तो धनिवम िा 
आदेश विरुद्ध कानून फभोणजभ सम्फणन्धत धनकामभा भदु्दा दामय गनव, 
ऩनुयािेदन गनव िा ऩनुयािरोकनको राधग धनिेदन ददन सक्नेछ । 

 (५) प्रदेश कानून फभोणजभ स्थावऩत सॊस्था िा धनकामरे गयेको कुनै धनिवम 
िा काभ  कायफाहीफाट प्रदेश सयकायको वहत प्रधतकूर बएको िा 
सॊविधान िा प्रचधरत कानूनको उल्रङ्घन  बएको छ बने्न भखु्म 
न्मामाधधिक्ताराई रागभेा य त्मस्तो धनिवम िा काभ कायफाही विरुद्ध 
उजूय गनव कानूनरे कुनै अधधकायी तोवकएको यहेनछ बन े भखु्म 
न्मामाधधिक्ता आपैं रे िा धनजरे तोकेको  अधधकृतरे त्मस्तो धनिवम 
िा काभ कायफाही विरुद्ध कानूनी उऩचाय प्राप्त गनव सक्नेछ । 

 (६) भखु्म न्मामाधधिक्ताराई प्रदेश सयकायको हक वहत य सयोकाय यहेको 
विषमभा नऩेारको जनुसकैु अदारत, न्मावमक धनकाम, कामावरम य 
ऩदाधधकायी सभऺ उऩणस्थत हनु ेअधधकाय हनुेछ । 

            (७) भखु्म न्मामाधधिक्तारे प्रदेश सबा िा प्रदेश सबाको कुनै सधभधतरे 
गयेको आभन्रि फभोणजभ त्मस्तो सबा िा सधभधतको फैठकभा 
उऩणस्थत बई कानूनी प्रश्नको सम्िन्धभा याम व्मक्त गनव सक्नेछ । 

 (८) भखु्म न्मामाधधिक्तारे प्रदेश सयकायको हक वहत सयोकायको विषमभा 
अदारतभा विचायाधीन कुनै भदु्दाभा प्रदेश सयकायको तपव फाट फहस, 

ऩैयिी िा प्रधतयऺा गनव प्रदेश सयकायरे  धनधावयि गयेको भाऩदण्डका 
आधायभा आिश्मकता अनसुाय कुनै कानून व्मिसामी िा सयकायी 
िवकरराई तोक्न सक्नेछ । 

  (९) उऩदपा (८) फभोणजभ तोवकएको कानून व्मिसामीरे प्रदेश 
सयकायको तपव फाट कुनै भदु्दाभा फहस, ऩैयिी िा प्रधतयऺा गदाव प्रदेश 
सयकायरे धनधावयि गयेको भाऩदण्ड फभोणजभको ऩारयश्रधभक ऩाउनेछ 
।  
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५.  सहमोग य सभन्िम गनुव ऩने : (१) प्रदेश सयकाय ऩऺ िा विऩऺ बएको भदु्दा िा 
प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने अन्म कुनै भदु्दा कुनै अड्डा अदारतभा विचायाधीन 
यहेको अिस्थाभा िा भदु्दा ऩने िा भदु्दा दामय गनुव ऩने देणखएभा साऺी प्रभाि 
जटुाउने रगामतका काभभा भखु्म न्मामाधधिक्तारे सहामता भाग गयेभा प्रदेश 
सयकायका सम्फणन्धत भन्रारम िा कामावरमरे भदु्दाको िस्तणुस्थधत फझेुको 
कभवचायी खटाई सहमोग गनुव ऩनेछ । 

 (२) प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने भदु्दाभा आिश्मक ऩने धनिवम, धभधसर, 

पाईर िा कागजात भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामावरमफाट भाग बएभा 
प्रदेश सयकायका सम्फणन्धत भन्रारम िा कामावरमका कामावरम 
प्रभखुरे मथाशीघ्र त्मस्तो कामावरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (३) भखु्म न्मामाधधिक्तारे आफ्नो प्रदेश धबर नेऩार सयकाय िादी िा 
प्रधतिादी बई कुनै अड्डा, अदारत िा अन्म कुनै भदु्दा हेने धनकामभा 
चरेको भदु्दाको सम्फन्धभा आिश्मक जानकायी उच्च एिॊ णजल्रा 
सयकायी िकीर कामावरमसॉग धरन सक्नेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोणजभ जानकायी भाग बई आएभा सम्फणन्धत िवकर 
कामावरमरे त्मस्तो विियि उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

६. प्रधतयऺाको राधग अनयुोध गनुव ऩने : (१) प्रदेश सयकाय, प्रदेश सयकायका भन्रारम 
िा कामावरमको तपव फाट कुनै भदु्दाभा अदारतभा फहस, ऩैयिी िा प्रधतयऺा गनुव ऩने 
बएभा भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामावरमराई अनयुोध गनुव ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोणजभ अनयुोध गदाव प्रदेश सयकाय, प्रदेश सयकायका 
भन्रारम िा कामावरमको तपव फाट अदारतभा ऩेश गयेका धनिेदन, 

धरणखत जिाप, प्रधतउत्तय, ऩनुयािेदन तथा सम्फणन्धत आिश्मक 
कागजात सॊरग्न गयी ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (३) प्रदेश सयकाय य अन्तगवत धनकामहरुरे अदारत िा न्मावमक 
धनकामहरुभा धनिेदन, धरणखत जिाप, प्रधतउत्तय, ऩनुयािेदन आदद ऩेश 
गदाव भखु्म न्मामाधधिक्ताको कामावरम भापव त ऩेश गनुव ऩनेछ । 
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७. कानूनी याम भाग्दा ऩयु ्माउन ु ऩने यीत : (१)प्रदेश सयकायको कुनै कामावरम िा 
प्रदेश सयकायरे तोवकददएको अधधकायीरे कुनै सॊिैधाधनक िा कानूनी प्रश्नभा भखु्म 
न्मामाधधिक्तासॉग याम भाग गदाव देहामको यीत ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ :– 

         (क) याम भाग गरयएको विषमभा धनिवम गने अधधकाय त्मस्तो याम 
भाग्न ेकामावरम िा अधधकायीराई बएको, 

         (ख) याम भाग गरयएको विषमसॉग सम्फणन्धत सम्ऩूिव विियि सॊऺेऩभा 
खरुाई सम्फणन्धत कागजात सॊरग्न गरयएको, 

         (ग) याम भाधगएको विषमभा स्ऩष्टत् सॊिैधाधनक िा कानूनी प्रश्न 
उल्रेख गरयएको, 

         (घ) याम भाधगएको विषमभा अन्म कुनै कामावरम िा अधधकायीको 
सभेत याम धरन ुऩने िा अन्म कुनै प्रविमा ऩूया गनुव ऩने बएभा 
सो याम धरएको िा त्मस्तो प्रविमा ऩूया गयेको, 

        (ङ) याम भाग गरयएको विषमभा याम भाग गने कामावरम िा 
अधधकायीको आफ्नो याम िा दृवष्टकोि उल्रेख बएको । 

 (२) उऩदपा (१) फभोणजभ याम भाग गरयएको य याम ददइएको विषम 
गोप्म यहनेछ । 

८. भदु्दाको फहसभा तजधफज : (१) प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने भदु्दाभा भखु्म 
न्मामाधधिक्तारे कुनै विशेष धनदेशन ददएको यहेछ बने त्मसको अधीनभा यही भखु्म 
न्मामाधधिक्ताको कामावरमको अधधकृतरे व्मािसावमक आचयिको ऩारना गयी 
आफ्नो तजधफज अनसुाय भदु्दाभा फहस ऩैयिी गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोणजभ फहस ऩैयिी गयेको आधायभा भार फहस गने 
अधधकृत उऩय कुनै  कायफाही गरयने िा भदु्दा चराइने छैन । 

९.  कायफाही गनव सक्न े: (१) प्रदेश सयकायको हक वहत य सयोकाय यहेको भदु्दाभा 
प्रदेश सयकायको कुनै अधधकायीरे राऩयिाही िा फदधनमत साथ काभ गयेको िा 
सॊरग्न िा उल्रेख गनुव ऩने उऩरब्ध प्रभाि िा सितु सॊरग्न िा उल्रेख नगयी 
भदु्दाराई कभजोय फनाएको धभधसरफाट देणखएभा भखु्म न्मामाधधिक्तारे त्मस्तो 
अधधकायीराई धनजको सेिा शतव सम्फन्धी कानून फभोणजभ विबागीम कायफाहीको 
राधग सम्फणन्धत धनकाम सभऺ रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोणजभ कायफाहीको राधग रेखी आएभा सम्फणन्धत 
धनकामको प्रभखुरे  प्रचधरत कानून फभोणजभ कायिाही गनुव ऩनेछ । 

१०. धनदेशन ऩारना गनुव ऩने : सॊविधान तथा सॊघीम कानूनको कामावन्िमनको 
सम्फन्धभा भहान्मामाधधिक्तारे ददएको धनदेशनको ऩारना गनुव भखु्म 
न्मामाधधिक्ताको कतवव्म हनुेछ । 

११. िावषवक प्रधतिेदन : (१) भखु्म न्मामाधधिक्तारे प्रत्मेक आधथवक िषवभा आफ्नो 
कामावरमरे गयेका काभ कायफाहीको प्रधतिेदन तमाय गयी त्मस्तो आधथवक िषव 
सभाप्त बएको धभधतरे तीन भवहनाधबर प्रदेश प्रभखु सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ य 
प्रदेश प्रभखुरे भखु्मभन्री भापव त त्मस्तो िावषवक प्रधतिेदन प्रदेश सबाभा ऩेश गनव 
रगाउनेछ  । 

 (२) उऩदपा (१) फभोणजभ ऩेश गरयने प्रधतिेदनभा अन्म कुयाका अधतरयक्त 
आफ्नो कामावरमको बौधतक णस्थधत, कामवफोझ, विधनमोणजत यकभ य 
उऩरणब्ध काभ कायफाहीको िास्तविक णस्थधत णचरि गयी भखु्म 
न्मामाधधिक्ताको काभ, कतवव्म य अधधकायका विषमभा याम सझुाि 
सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोणजभको प्रधतिेदन भहान्मामाधधिक्ताराई सभेत 
उऩरव्ध गयाउन ु ऩनेछ। 

१२. ऩारयश्रधभक य अन्म सवुिधा : भखु्म न्मामाधधिक्ताराई उच्च अदारतका 
न्मामाधीशको ऩारयश्रधभक, सवुिधा य सेिाका अन्म शतव सम्िन्धी ऐन, २०७४ 
फभोणजभ उच्च अदारतका न्मामाधीशरे ऩाए सयहको ऩारयश्रधभक, आिास सवुिधा, 
धफजरुी, धाया य टेधरपोन सवुिधा, सिायी, इन्धन य सिायी भभवत सवुिधा, दैधनक 
तथा भ्रभि बत्ता य उऩचाय खचव प्रदेश सयकायफाट उऩरव्ध गयाईनेछ । 

१३.  विदा : (१) भखु्म न्मामाधधिक्तारे उच्च अदारतका न्मामाधीशको ऩारयश्रधभक, 

सवुिधा य सेिाका अन्म शतव सम्िन्धी ऐन, २०७४ फभोणजभ उच्च अदारतका 
न्मामाधीशरे ऩाए सयहको बैऩयी आउने धफदा, ऩिव धफदा, घय धफदा, वियाभी धफदा, 
वकरयमा धफदा, प्रसूधत धफदा य प्रसूधत स्माहाय धफदा ऩाउनेछ । 

 (२) भखु्म न्मामाधधिक्ताको विदा भखु्म भन्रीफाट स्िीकृत हनुेछ । 
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 (३) बैऩयी विदा य ऩिव विदा भखु्म न्मामाधधिक्तारे आपैरे स्िीकृत गयी 
धरन सक्नेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोणजभ भखु्म न्मामाधधिक्तारे विदाभा फसेको 
जानकायी भखु्मभन्रीको कामावरमराई ददन ुऩनेछ य एकै ऩटक तीन 
ददनबन्दा राभो विदाभा फस्न ु ऩयेभा भखु्मभन्रीको स्िीकृधत धरन ु
ऩनेछ । 

१४. शऩथ : भखु्म न्मामाधधिक्तारे आफ्नो ऩदको कामवबाय सम्हाल्न ु अणघ प्रदेश 
प्रभखुको उऩणस्थधतभा उच्च अदारतको भखु्म न्मामाधीश सभऺ अनसूुचीभा 
तोवकए फभोणजभ ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ धरन ुऩनेछ । 

१५. अधधकाय प्रत्मामोजन : (१) भखु्म न्मामाधधिक्तारे मस ऐन फभोणजभ आपूराई 
प्राप्त अधधकाय भध्मे  आिश्मकता अनसुाय कुनै अधधकाय आफ्नो कामावरमका 
अधधकृतराई प्रत्मामोजन गनव सक्नछे ।  

   (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बए ताऩधन 
भहान्मामाधधिक्ताको कामावरमफाट खवटएका अधधकृतरे नेऩार 
सयकायको विरुद्धभा फहस ऩैयिी िा प्रधतयऺा गने गयी अधधकाय 
प्रत्मामोजन गनव सवकने छैन । 

१६. धनमभ फनाउन ेअधधकाय : (१) प्रदेश सयकायरे मस ऐनको कामावन्िमनका राधग 
भखु्म न्मामाधधिक्तासॉग ऩयाभशव गयी आिश्मक धनमभहरु फनाउन सक्नेछ । 

 (२) प्रदेश सयकायरे मस ऐनको उदेश्म कामावन्िमन गनव आिश्मक 
भाऩदण्ड य धनदेशीका फनाउन सक्नेछ । 

१७. आचाय सॊवहता फनाउन ेअधधकाय : प्रदेश सयकायरे भखु्म न्मामाधधिक्ता, धनजको 
कामावरमका अधधकृत तथा मस ऐनको दपा ४ को उऩदपा (८) फभोणजभ 
तोवकएको कानून व्मिसामीरे ऩारना गनुव ऩने विषमहरुभा आचाय सॊवहता फनाई 
रागू गनव सक्नेछ । 
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अनसूुची 
(दपा १४ सॉग सम्फणन्धत ) 

शऩथ 

भ .................................... भरुकु य जनताप्रधत ऩूिव िपादाय यही सत्म धनष्ठाऩूिवक 
प्रधतऻा गदवछु/ ईश्वयको नाभभा शऩथ धरन्छु वक नेऩारको याजकीम सत्ता य सािवबौभसत्ता 
नेऩारी जनताभा धनवहत यहेको नेऩारको सॊविधानप्रधत ऩूिव िपादाय यहॉदै 
.................प्रदेशको भखु्म न्मामाधधिक्ता ऩदको काभकाज प्रचधरत कानूनको अधीनभा 
यही भरुकु य जनताको सोझो णचताइ, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूिावग्रह िा खयाफ 
बािना नधरई इभान्दारयताका साथ गनेछु य आफ्नो कतवव्म ऩारनाको धसरधसराभा 
आपुराई जानकायीभा आएको गोप्म याखु्न ऩने कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा िा नयहॉदा 
जनुसकैु अिस्थाभा ऩधन कानूनको ऩारन गदाव फाहेक अरु अिस्थाभा कुनै वकधसभफाट 
ऩधन प्रकट िा सङे्कत गने छैन । 

 

 

प्रभाणिकयि धभधत्  २०७५/०५/०७ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भदु्रक : आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 1०।- 

आऻारे¸ 

ध्रिु धगयी 
प्रदेश सयकायको धन.सणचि 


