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महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रधमक, सेवाको शर्त ि सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०५२
लालमोहि ि प्रकाशन धमधर्
२०५२।११।३
संशोिन गने ऐन
१.

२.

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रधमक, सेवाको शर्त िसुवविा
सम्बन्िी (पवहलो सं शोिन) ऐन, २०५४

२०५४।९।७

केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६३

२०६३।६।२८
प्रमाणीकिण ि प्रकाशन धमधर्

३.

लै विक समानर्ा कायम गने केही नेपाल
ऐन सं शोिन गने ऐन, २०६३

४.

२०६३।७।१७

गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून
सं शोिन गने ऐन, २०६६

५.

केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७२

२०६६।१०।७
२०७२।११।१३

२०५२ सालको ऐन नं. १३
 ...................
महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रधमक, सेवाको शर्त ि सुवविा सम्बन्िमा व्यवस्था गनत बनेको ऐन
प्रस्र्ावना : महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रधमक, सेवाको शर्त ि सुवविा सम्बन्िमा व्यवस्था गनत
वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महािाजाधििाज वीिे न्र वीि ववक्रम शाहदे वको शासनकालको चौबीसौं वर्तमा
सं सदले यो ऐन बनाएकोछ ।

 यो ऐन सं वर्् २०६५ साल जेठ १५ गर्ेदेखि लागू भएको ।
 गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून सं शोि गने ऐन, २०६६ द्वािा खिवकएको ।
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परिच्छे द–१
प्रािखम्भक
१.

संखिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रधमक, सेवाको
शर्त ि सुवविा सम्बन्िी ऐन, २०५२” िहे कोछ ।
(२) यो ऐन र्ुरुन्र् प्रािम्भ हुनेछ ।

२.

परिभार्ा : ववर्य वा प्रसिले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा “महान्यायाधिवक्ता” भन्नाले
नेपालको

सं वविानको िािा १५७ को उपिािा (२) बमोखजम धनयुक्त भएको नेपाल

........... को महान्यायाधिवक्ता सम्िनु पछत ।
परिच्छे द–२
पारिश्रधमक ि सुवविा
३.

पारिश्रधमक : (१) महान्यायाधिवक्तालाई अनुसूची–१ मा उल्ले ि भए बमोखजमको
पारिश्रधमक ददइनेछ ।
(२) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदबाट ददएको िाजीनामा स्वीकृर् भएमा वा
धनजको मृत्यु भएमा वा अरु कुनै कािणबाट धनजले पदबाट अवकाश पाएमा धनजलाई
आफ्नो पदमा कायम िहेको ददनसम्म पाउने पारिश्रधमकको अधर्रिक्त एक मवहनाको थप
पारिश्रधमक ददइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोखजम महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रधमक र्था थप
पारिश्रधमक अवस्था अनुसाि धनजलाई वा धनजले इच्छाएको व्यखक्तलाई ददइनेछ।
महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा धनजले कसैलाई इच्छाएको िहे नछ वा इच्छाइएको
व्यखक्त जीववर् िहेनछ भने त्यस्र्ो पारिश्रधमक धनजको नजीकको हकवालालाई ददइनेछ।

केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७२ द्वािा सं शोधिर् ।
 गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून सं शोि गने ऐन, २०६६ द्वािा खिवकएको ।
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४.

आवास सुवविा : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आवासको धनधमत्त नेपाल सिकािबाट
सिकािी घिको बन्दोवस्र् हुनेछ । त्यस्र्ो घिको बन्दोबस्र् नभएकोमा वा काठमाडौं
उपत्यकामा महान्यायाधिवक्ताको आफ्नो उपयुक्त घि नभई घि भाडामा धलनु पिे मा
धनजलाई घिभाडा बापर् प्रधर्मास धनजको माधसक पारिश्रधमकको आिा िकम ददइनेछ।
(२) आफ्नो घिमा बस्ने महान्यायाधिवक्तालाई घि ममतर् ि सिसफाईको धनधमत्त
अनुसूची–१ मा उल्ले ि भए बमोखजमको िकम ददइनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोखजम महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सिकािको र्फतबाट
सिकािी घिको बन्दोबस्र् भएमा त्यस्र्ो घिको ममतर् ि सं भाि नेपाल सिकािले गनेछ।
(४) यस दफा बमोखजमको सुवविा महान्यायाधिवक्तालाई धनजले आफ्नो पदबाट
अवकाश पाएको धमधर्ले सार् ददनसम्म ददइनेछ।

५.

धबजुली, िािा ि टे धलफोन सुवविा : (१) महान्यायाधिवक्ताको आवासमा एक लाईन
टे धलफोन जडान गनत लाग्ने िचत ि ििौटी बापर् लाग्ने िकम नेपाल सिकािले
ब्यहोनेछ।
(२) धबजुली, िािा ि टे धलफोन महसुल बापर् महान्यायाधिवक्तालाई अनुसूची–१
मा उल्ले ि भए बमोखजमको िकम ददइनेछ ।

६.

सवािी र्था इन्िन सुवविा : (१) महान्यायाधिवक्तालाई ड्राइभि सवहर्को मोटि एक,
माधसक एकसय पचास धलटि पेट्रोल ि रैमाधसक पााँच धलटि मोधबल उपलब्ि गिाईनेछ।
(२) आफ्नो धनजी मोटि प्रयोग गने महान्यायाधिवक्तालाई ड्राइभिको धनधमत्त
नेपाल सिकािको हलुका सवािी चालकको र्लबमानको शुरु अं क बिाबिको िकम र्था
माधसक एकसय पचास धलटि पेट्रोल ि रैमाधसक पााँच धलटि मोधबल उपलब्ि गिाइनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोखजम उपलब्ि गिाइएको मोटिको ममतर् ि सं भाि र्था
ग्रीजको बन्दोबस्र् केन्रीय सेवा ववभागबाट हुनेछ।
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(४) महान्यायाधिवक्ताले प्रयोग गिे को मोटिको पेट्रोल ि मोधबलको धबल भौचि
बुिाउनु पने छै न।
(५) महान्यायाधिवक्तालाई यस दफा बमोखजमको सुवविा धनजले आफ्नो पदबाट
अवकाश पाएको धमधर्ले सार् ददनसम्म ददइनेछ।
परिच्छे द–३
दै धनक र्था भ्रमण भत्ता
७.

दै धनक र्था भ्रमण भत्ता : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्िी काममा
नेपाल ........ धभर भ्रमण गदात दे हाय बमोखजम दै धनक र्था भ्रमण भत्ता ददइनेछ :–
(क)

दै धनक भत्तााः अनुसूची–१ मा उल्ले ि भए बमोखजमको िकम।

(ि)

भ्रमण भत्तााः
(१)

पैदल भ्रमण गदात अनुसूची–१ मा उल्ले ि भए बमोखजमको
िकम ।

(२)

बसबाट भ्रमण गदात एकजनालाई लाग्ने भाडा।

(३)

िे लबाट भ्रमण गदात एकजनालाई लाग्ने पवहलो दजातको
वटकट िचत।

(४)

हवाई जहाजबाट भ्रमण गदात एकजनालाई लाग्ने वटकट
िचत।

(५)

अन्य सवािीबाट भ्रमण गदात एकजनालाई लाग्ने भाडा।

(२) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्िी काममा वा नेपाल सिकािको
र्फतबाट कुनै समािोह, उत्सव, अन्र्िातविय सम्मेलन, सेधमनाि आददमा भाग धलन नेपाल
.................

बावहि भ्रमण गदात दे हाय बमोखजम दै धनक र्था भ्रमण भत्ता ददइनेछ :–

(क)

दै धनक भत्ता : अनुसूची–२ मा उल्लेि भए बमोखजमको िकम।

 गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून सं शोि गने ऐन, २०६६ द्वािा खिवकएको ।
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(ि)

भ्रमण भत्ता :
(१)

मोटिबाट भ्रमण गदात एकजनालाई लाग्ने धबल बमोखजमको
मोटि भाडा।

(२)

िे लबाट भ्रमण गदात एकजनालाई लाग्ने पवहलो दजातको
वटकट िचत।

(३)

हवाई जहाजबाट भ्रमण गदात एकजनालाई लाग्ने धबखजनेश
दजातको वटकट िचत।

(४)

जलमागतबाट

भ्रमण

गदात

एकजनालाई

लाग्ने

धबल

बमोखजमको िचत ।
(३) महान्यायाधिवक्ताले नेपाल ............. बावहि औपचारिक
रुपमा ववदे शी िािहरुको अधर्धथको रुपमा भ्रमणमा जााँदा
त्यस्र्ो िािमा िहुन्जेलसम्म उपदफा (२) को िण्ड (क)
बमोखजम पाउने दै धनक भत्ताको आिाको दिले मार दै धनक
भत्ता पाउनेछ।
८.

भ्रमण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था : (१) महान्यायाधिवक्ताले भ्रमणबाट फकेको ददनको आिा
दै धनक भत्ता पाउनेछ ि त्यस्र्ो भत्ता फकेको ददनको अखघल्लो ददन बसेको स्थानको लाधग
पाउने दै धनक भत्ताको आिा हुनेछ।
(२) भ्रमण भत्ताको भ ुक्तानीको धनधमत्त महान्यायाधिवक्ताले भ्रमणबाट फकेको
धमधर्ले पैंर्ीस ददनधभर भ्रमण धबल भिी कोर् प्रमाण, लगबूक, भपातई आदद आवश्यक
प्रमाणहरु उपलब्ि गिाउनु पनेछ।

९.

बीमा िचत र्था हवाई उडान कि : महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्िी काममा
वा नेपाल सिकािको र्फतबाट कुनै समािोह, उत्सव, अन्र्िातविय सम्मेलन, सेधमनाि आददमा

 गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून सं शोि गने ऐन, २०६६ द्वािा खिवकएको ।
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भाग धलन हवाईजहाजबाट भ्रमण गदात र्ीन लाि रुपैयााँको बीमा िचत ि हवाई उडान कि
बापर् लाग्ने िकम ददइनेछ ।
९क.

...................

१०.

लुगा भत्ता : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्िी काममा वा नेपाल
सिकािको र्फतबाट कुनै समािोह, उत्सव, अन्र्िातविय सम्मेलन, सेधमनाि आददमा भाग धलन
नेपाल ............. बावहि जााँदा र्ीन वर्तमा एक पटक लुगा भत्ता बापर् अनुसूची–१ मा
उल्लेि भए बमोखजमको िकम ददइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम नेपाल ............ बावहि जााँदा महान्यायाधिवक्ताले
आफ्नो श्रीमर्ी

वा

श्रीमान समेर् साथमा लै जाने स्वीकृधर् पाएमा

श्रीमर्ी

वा श्रीमानको

लाधग र्ीन वर्तमा एकपटक आफ्नो एक मवहनाको पारिश्रधमकको आिा िकम लुगा भत्ता
बापर् पाउनेछ।
११.

नेर्ा भत्ता : महान्यायाधिवक्ताले प्रधर्धनधि मण्डलको नेर्ाको रुपमा नेपाल ............
बावहि जााँदा आफूले पाउने दै धनक भत्ताको पच्चीस प्रधर्शर् थप िकम नेर्ा भत्ता बापर्
पाउनेछ।

१२.

भैपिी आउने िचत : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो मार्हर् कायातलयको धनिीिण
भ्रमणमा जााँदा िचतको फााँटवािी बुिाउनु नपने गिी वर्तको बढीमा दुई पटक एक हजाि
रुपैयााँका दिले भैपिी आउने िचत ददइनेछ।
(२) महान्यायाधिवक्तालाई कुनै समािोह, उत्सव, अन्र्िातविय सम्मेलन, सेधमनाि
आददमा भाग धलन नेपाल ............ बावहि जााँदा नेपाल सिकािले धनणतय गिे बमोखजम
भैपिी आउने िचत ददइनेछ।

 केही नेपाल कानू सं शोिन गनत ऐन, २०६३ द्वािा िािे ज।
 गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून सं शोि गने ऐन, २०६६ द्वािा खिवकएको।
 लै विक समानर्ा कायम गनत केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा थप।
 लै विक समानर्ा कायम गनत केही नेपाल कानून सं शोिनगने ऐन, २०६३ द्वािा सं शोधिर्।
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१३.

चाडपवत

िचत : महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्त  चाडपवत िचत बापर् आफूले िाईपाई

आएको एक मवहनाको पारिश्रधमक बिाबिको िकम पाउनेछ।


१४. धबदा : (१) महान्यायाधिवक्ताले दे हाय बमोखजमका धबदाहरु पाउन सक्नेछ:–
(क)

पवत धबदा ि भैपिी आउने धबदा

(ि)

घि धबदा

(ग)

धबिामी धबदा

(घ)

वकरिया धबदा

(ङ)

ववशेर् धबदा

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि), (ग) ि (घ) बमोखजमका धबदाहरु पूिा
पारिश्रधमक सवहर् ि िण्ड (ङ) बमोखजमको धबदा आिा पारिश्रधमक सवहर्को हुनेछ।
(३) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्त भै पिी आउने धबदा छ ददन ि पवत धबदा छ
ददन धलन पाउनेछ।
(४) महान्यायाधिवक्ताले काम गिे को अवधिको एघाि ददनको एक ददनको दिले
घि धबदा पाउनेछ । घि धबदा बढीमा एकसय पचास ददनसम्म सं खचर् गिी िाख्न
सवकनेछ। घि धबदाको प्रयोजनको धनधमत्त काम गिे को अवधि कायम गदात भै पिी आउने
धबदा ि पवत धबदा बसेको ददन ि सावतजधनक धबदाको ददन समेर् काम गिे को ददनमा
जोधडनेछ।
(५) एकसय बीस ददनभन्दा बढी घि धबदा सं खचर् हुने महान्यायाधिवक्ताले सो
बढी घि धबदामध्ये प्रत्येक वर्त चै र मसान्र्सम्म सं खचर् िहे को घि धबदामध्ये बढीमा र्ीस
ददनसम्मको घि धबदा बापर् धनजले िाईपाई आएको पारिश्रधमकको दिले हुन आउने
िकम सोही आधथतक वर्तको अन्त्यसम्ममा एकमुष्ट धलन सक्नेछ।



केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७२ द्वािा सं शोधिर्
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(६) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्त पन्र ददनका दिले धबिामी धबदा पाउनेछ ।
त्यस्र्ो धबिामी धबदा जधर् पधन सं खचर् गिी िाख्न सवकनेछ।कुनै कडा िोग लाधग
महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृर् खचवकत्सकको प्रमाणपर पेश गिे मा धबिामी धबदा बााँकी नभए
दुई मवहनासम्म पारिश्रधमक सवहर्को ि त्यस्र्ो पारिश्रधमक सवहर्को थप धबिामी धबदा
धलईसकेपधछ एक पटकमा थप चाि मवहनासम्म ि सेवाको अवधिभिमा बाह्र मवहनामा
नबढ्ने गिी धबना पारिश्रधमकको धबिामी धबदा पाउन सक्नेछ।
र्ि त्यसिी पारिश्रधमक सवहर्को थप धबिामी धबदा धलं दा प्रत्येक दुई ददन
थप धबिामी धबदा बापर् एक ददनका दिले घि धबदा कट्टा गरिनेछ।
(७) महान्यायाधिवक्ता आफै वकरिया बस्नु पिे मा कुल िमत हे िी बढीमा पन्र
ददनसम्म वकरिया धबदा पाउनेछ।
(८) महान्यायाधिवक्ताले दे हाय बमोखजम ववशेर् धबदा पाउन सक्नेछ:–
(क)

एक पटकमा एक मवहनामा नबढाई, ि

(ि)

सेवाको अवधिभिमा जम्मा र्ीन मवहनामा नबढाई ।

(९) सं वैिाधनक

पदमा वा नेपाल सिकािको सेवामा िहे को कुनै

व्यखक्त

महान्यायाधिवक्ताको पदमा धनयुक्त भएमा सो पदमा वा सेवामा िहं दाको धनजको सं खचर्
धबदा सम्बन्िी हक उपभोग गनतबाट धनजलाई बखन्चर् गरिने छै न।
(१०) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (४) ि (६)
बमोखजम सं खचर् िहे को घि धबदा ि धबिामी धबदा बापर् धनजको पदाधिकाि िहे को पदबाट
िाईपाई आएको पारिश्रधमकको दिले हुन आउने िकम एकमुष्ट धलन पाउनेछ ।
१५.

धबदा ददने अधिकािी : (१) महान्यायाधिवक्ताले दफा १४ मा उखल्लखिर् धबदाहरुमध्ये
पवत धबदा ि भैपिी आउने धबदा आफै धलन सक्नेछ ि अन्य धबदा प्रिानमन्री ............
बाट स्वीकृर् गिाउनु पनेछ।

 केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा खिवकएको ।
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(२) महान्यायाधिवक्ताले उपदफा (१) बमोखजम धलएको धबदाको जानकािी
प्रिानमन्री

र्था मखन्रपरिर्ार कायातलयलाई ददनु पनेछ।
परिच्छे द–४
उपचाि िचत, धनवृत्तभिण ि उपदान

१६.

उपचाि िचत : (१) महान्यायाधिवक्ताले आफू धबिामी भई उपचाि गिाउाँदा दे हाय
बमोखजमको उपचाि िचत पाउनेछ :–
(क)

अस्पर्ालमा भनात हुाँदा ि उपचाि गिाउाँदा लागेको अस्पर्ालको
धबल बमोखजमको िचत ि अस्पर्ालको खचवकत्सकको प्रेसवक्रप्सन
बमोखजम िरिद गिे को और्धि िचत।
र्ि

खचवकत्सकको

प्रेसवक्रप्सनमा

िोगको

धनदान

(डाइग्नोधसस) गरिएको हुनपु छत ।
(ि)

प्लावष्टक

सजतिी

बाहेक

सबै

वकधसमको

खचिफाि

(सखजतकल

अपिे शन) गदात लागेको धबल बमोखजमको िचत ।
र्ि धनजी नधसति होममा खचिफाि गिे को िचत भने ददइने
छै न।
(ग)

चश्मा, दााँर्, एयिफोन आदद उपकिणको लाधग नेपाल सिकािले
र्ोवकददएको िकममध्ये लागेको धबल बमोखजमको िचत।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेखिएको भए र्ापधन महान्यायाधिवक्ताले
आफ्नो कायतकाल भि पाउने उपचाि िचतको िकम धनजले पाउने बाह्र मवहनाको
पारिश्रधमक बिाबिको िकम भन्दा बढी हुने छै न।
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(२क) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो सगोलको पधर् वा पत्नी, आमा, बाबु, छोिा वा
छोिी धबिामी भएमा उपदफा (२) बमोखजम पाउने अधिकर्म उपचाि िचतको िकमबाट
कट्टा हुने गिी सो िकमको आिासम्म धबल बमोखजम भएको उपचाि िचतको नब्बे प्रधर्शर्
िकम धलन पाउनेछ।त्यस्र्ो उपचाि िचतको माग गदात िोगको धनदान (डाइग्नोधसस)
गरिएको खचवकत्सकको प्रमाणपर पेश गनुत पनेछ।
र्ि यस उपदफा बमोखजम पाउने उपचाि िचत एकपटकमा महान्यायाधिवक्ताको
एक मवहनाको पारिश्रधमक भन्दा बढी हुने छै न।
(२ि) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो सगोलको पधर् वा पत्नी, आमा, बाबु, छोिा वा
छोिी धबिामी भई ववदे शमा लगी उपचाि गिाउनु पदात वा स्वदे शकै अस्पर्ालमा भनात
गिाई शल्यवक्रया वा उपचाि गिाउनु पदात अस्पर्ालमा लागेको धबल बमोखजमको िचत ि
अस्पर्ालको खचवकत्सकको प्रेसवक्रप्सन बमोखजम लागेको और्धि उपचाि िचतको नब्बे
प्रधर्शर् िकम उपदफा (२) बमोखजम महान्यायाधिवक्ताले

पाउने िकम मध्येबाट

पाउनेछ।
(२ग) उपदफा (२क) ि (२ि) मा जुनसुकै कुिा ले खिएको भएर्ापधन
महान्यायाधिवक्ताको सगोलको पधर् वा पत्नी, आमा वा बाबु, छोिा वा छोिी कुनै
सं वैिाधनक पदमा वा सिकािी सेवामा वा सिकािी स्वाधमत्व वा धनयन्रण भएको सं स्थाको
सेवामा बहालवाला कमतचािी भएमा त्यस्र्ो उपचाि िचत ददइने छै न।
(२घ) यस दफा बमोखजम उपचाि िचत माग गने महान्यायाधिवक्ता कायातलयमा
उपखस्थर् हुन नसक्ने गिी धबिामी भएको अवस्थामा धबिामी धबदा बााँकी भएसम्म धबिामी
धबदा नै माग गनुत पनेछ । धबिामी धबदा नभएमा मार अन्य धबदा माग गनत पाउनेछ।
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(२ङ) यस दफा बमोखजम महान्यायाधिवक्ताले पाएको उपचाि िचतको ववविण
त्यस्र्ो महान्यायाधिवक्ताको धबदाको अधभले ि ि व्यखक्तगर् अधभले िमा िाखिनेछ।
(३) नेपाल सिकािद्वािा धनयुक्त खचवकत्सकहरुको सधमधर्ले महान्यायाधिवक्ताको
नेपाल ......... धभर और्धि उपचाि हुन नसक्ने भनी धसफारिस गिे मा ि धनजले
ववदे शमा गई उपचाि गिाउन चाहे मा नेपाल सिकािले महान्यायाधिवक्तालाई उपदफा
(१) बमोखजम पाउने उपचाि िचतको अधर्रिक्त नेपाल सिकािले उखचर् ठहि ्याएको थप
आधथतक सहायर्ा ददन सक्नेछ।
(४) महान्यायाधिवक्ताले सेवाबाट अलग हुाँदा उपदफा (२) बमोखजम पाउने
उपचाि िचतमध्ये केही धलई वा नधलई उपचाि िचत बााँकी िहे को भए त्यस्र्ो बााँकी भए
जधर् िकमको दुई धर्हाईको वहसाबले हुने एक मुष्ट िकम धलन पाउनेछ।
र्ि धनवृत्तभिण पाउने गिी सेवाबाट अवकाश पाएको महान्यायाधिवक्ताले
त्यस्र्ो बााँकी भए जधर् पूिै िकम एकमुष्ट धलन पाउनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुिा लेखिएको भए र्ापधन महान्यायाधिवक्ताको
पदमा पााँच वर्त सेवा नगिी सेवाबाट अलग हुने महान्यायाधिवक्तालाई उपचाि िचत ददं दा
यस ऐन बमोखजम पाउने सम्पूण त उपचाि िचतको िकमलाई पााँच वर्त से वा गिे बापर्
पाउने िकम मानी दामासाहीले हुन आउने िकम मार ददइनेछ।
(६) यस दफा बमोखजम पाउने उपचाि िचत धलन नपाउाँदै महान्यायाधिवक्ताको
मृत्यु भएमा दफा १८ बमोखजम पारिवारिक धनवृत्तभिण वा उपदान पाउने ठहरिएको
व्यखक्तले सो उपचाि िचत धलन पाउनेछ।
१७.

धनवृत्तभिण ि उपदान : (१) सं वैिाधनक पदमा वा नेपाल सिकािको सेवामा बहाल िहे को
वा त्यस्र्ो सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यखक्त महान्यायाधिवक्ताको पदमा धनयुक्त भई सेवाबाट



पवहलो सं शोिनद्वािा थप।
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अवकाश पाएमा धनजले त्यसिी अखघ गिे को सेवा अवधि ि महान्यायाधिवक्ताको पदमा
गिे को सेवा अवधि गणना गदात बीस वर्त वा सो भन्दा बढी हुने िहे छ भने धनजले आफ्नो
माधसक

पारिश्रधमकको

दुई

धर्हाई

िकम

वा

दे हायको

वहसाबले

हुने

माधसक

धनवृत्तभिणमध्ये कुनै एक िोज्न सक्नेछ :–
जम्मा सेवा वर्त x माधसक पारिश्रधमक
५०
स्पष्टीकिण : यस िण्डको प्रयोजनको लाधग “सिकािी सेवामा काम गिे को
अवधि” भन्नाले नेपाल सिकािबाट धनवृत्तभिण पाउन सक्ने कुनै पदमा धनयुक्त भई काम
गिे को अवधिलाई जनाउनेछ।
(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा ले खिएको भएर्ापधन महान्यायाधिवक्ताको
पदमा दस वर्त सेवा अवधि पूिा गरिसकेको व्यखक्त सेवाबाट अवकाश भएमा धनजले
आफ्नो माधसक पारिश्रधमकको दुई धर्हाई िकम माधसक धनवृत्तभिण पाउनेछ।
(२) उपदफा (१)  वा (१क) बमोखजमको धनवृत्तभिण पाउने सेवा अवधि पूिा
नहुाँदै सेवाबाट अवकाश प्राप्त गने महान्यायाधिवक्तालाई धनजले सेवा गिे को जम्मा वर्तलाई
धनजले अवकाश हुाँदा िाईपाई आएको डे ढ मवहनाको पारिश्रधमकको अङ्कले गुणन गदात हुन
आउने एकमुष्ट िकम उपदान ददइनेछ।
.....................
(३) सं वैिाधनक पदमा वा नेपाल सिकािको सेवा गिे बापर् उपदान पाइसकेको
कुनै व्यखक्त महान्यायाधिवक्ताको पदमा धनयुक्त भएमा धनजले त्यसिी धनयुक्त भएको एक
वर्तधभर आफूले अखघ पाएको उपदानको पूिै िकम वफर्ात गिे मा मार धनजले अखघ गिे को
सेवा अवधि धनवृत्तभिणको प्रयोजनको लाधग जोधडनेछ ।


पवहलो सं शोिनद्वािा थप ।



पवहलो सं शोिनद्वािा प्रधर्बन्िात्मक वाक्ांश खिवकएको ।



पवहलो सं शोिनद्वािा सं शोधिर् ।
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(४) यस दफा बमोखजम महान्यायाधिवक्ताले पाउने उपदानको िकम धनजको बाह्र
मवहनाको पारिश्रधमक बिाबिको िकम भन्दा बढी हुने छै न।
(५) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रधमक बृवि हुाँदा पारिश्रधमक अङ्कमा जधर् बृवि
भएको

छ

त्यसको

दुई

धर्हाई

िकम

धनवृत्तभिण

पाइिहे को

महान्यायाधिवक्ताको

धनवृत्तभिणको िकममा पधन थप गरिनेछ।
(६) सं वैिाधनक पदमा वा नेपाल सिकािको सेवा गिे बापर् धनवृत्तभिण पाईिहे को
व्यखक्त महान्यायाधिवक्ताको पदमा धनयुक्त भई यस ऐन बमोखजम पधन धनवृत्तभिण पाउन
सक्ने

भएमा

धनजले

अखघ

पाइिहे को

धनवृत्तभिण

ि

यस

ऐन

बमोखजम

पाउने

धनवृत्तभिणमध्ये कुनै एक िोज्न सक्नेछ।
(७)

उपदफा (१क) को प्रयोजनको लाधग सेवा अवधि गणना गदात सं वैिाधनक

पदमा वा सिकािी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा काम गिे को कुल अवधिको आिा
जोडी गणना गरिनेछ।
१८.

पारिवारिक

धनवृत्तभिण

ि

उपदान

:

(१)

महान्यायाधिवक्ताले

आफ्नो

परिवािका

सदस्यहरुमध्ये कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्र्ो व्यखक्तलाई ि त्यस्र्ो इच्छाइएको
व्यखक्तको

पधन

सदस्यहरुमध्ये

मृत्यु भएमा
नजीकको

वा

कसै लाई

हकवालालाई

पधन

नइच्छाएकोमा

दे हायका आिािमा

दफा

धनजको

परिवािका

१७

बमोखजमको

धनवृत्तभिण ददइनेछ :–
(क)

पदमा बहाल छदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको
धमधर् दे खि सार् वर्तसम्म,

(ि)

दफा १७ बमोखजम धनवृत्तभिण पाउन थाले को सार् वर्त नपुग्दै
मृत्यु भएमा सो सार्वर्त पुग्न बााँकी अवधि सम्म।



पवहलो सं शोिनद्वािा सं शोधिर् ।
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(२) पदमा बहाल छदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा ि दफा १७ बमोखजम
धनवृत्तभिण पाउने नभई उपदान मार पाउने िहे छ भने सो उपदानको िकम धनजको
परिवािका सदस्यहरु मध्ये उपदफा (१) बमोखजमको व्यखक्तले पाउनेछ।
ु ान
(३) उपदफा (१) बमोखजमको पारिवारिक धनवृत्तभिण पाउने अवधि भक्त
भइसके पधछ मृर् महान्यायाधिवक्ताको वविवा पत्नी वा वविुि पधर्ले जीवन भि त्यस्र्ो
धनवृत्तभिणको आिा िकम धलन पाउनेछ।
र्ि त्यस्र्ो व्यखक्तले आफूले गिे को सिकािी सेवा बापर् धनवृत्तभिण पाईिहे को
भएमा यस उपदफा बमोधमजको धनवृत्तभिण पाउने छै न।

(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रधमक बृवि हुाँदा पारिश्रधमकको अं कमा जधर् बृवि
भएकोछ त्यसको दुई धर्हाई िकम उपदफा (१) वा (३) बमोखजम पारिवारिक
धनवृत्तभिण पाइिहे को व्यखक्तले िाईपाई आएको पारिवारिक धनवृत्तभिण िकममा पधन थप
गरिनेछ।
परिच्छे द – ५
ववववि
१९.

संचय कोर् : नेपाल सिकािले महान्यायाधिवक्ताको माधसक पारिश्रधमकबाट सयकडा
दशका दिले सं चयकोर् कट्टा गिी सो िकममा शर् प्रधर्शर् िकम थप गिी सं चय कोर्मा
जम्मा गिी ददनेछ।

१९क. दै धनक र्था भ्रमण भत्ता पाउने : महान्यायाधिवक्ताको पदमा र्ीन वर्त काम गरिसकेको
महान्यायाधिवक्ताले आफूले पकाएको घि धबदामा आफ्नो घि जााँदा ि घिबाट फकतदा
वर्तको एक पटक यो ऐन बमोखजम पाउने दै धनक र्था भ्रमण भत्ताको आिाको दिले
दै धनक र्था भ्रमण भत्ता पाउनेछ।



पवहलो सं शोिनद्वािा थप ।
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र्ि परिवािका सदस्यले दै धनक र्था भ्रमण भत्ता पाउने छै न।
१९ि. बाटोको म्याद : महान्यायाधिवक्ताले घि धबदामा घि जााँदा ि घि धबदा भक्त
ु ान गिी
घिबाट आफ्नो कायातलयमा हाखजि हुन आउाँदा वर्तको एकपटक पैदलको बाटोलाई
आठकोसको धनधमत्त एक ददनको दिले र्था मोटि, िे ल, हवाईजहाजको बाटोलाई जधर् ददन
लाग्ने हो त्यधर् ददन बाटो म्याद पाउनेछ।
र्ि घि धबदामा घि नगई अन्यर जान वा बस्नको धनधमत्त बाटोको म्याद ददइने
छै न । बाटो म्याद ददं दा सबैभन्दा धछटो सािनद्वािा सबैभन्दा छोटो बाटोको ददइनेछ ि
जााँदा आउाँदा वास्र्ववक ददनभन्दा बढी ददइने छै न ।
२०.

पारिश्रधमक र्था अन्य सुवविामा थप : नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाशन
गिी अनुसूचीमा हेिफेि गिी यस ऐन बमोखजम महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रधमक र्था
सुवविामा थप गनत सक्नेछ।

२१. शपथ ग्रहण : महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कायतभाि सम्हाल्नु अखघ प्रिानन्यायािीश
समि
२२.

अनुसूची–२क बमोखजमको पद र्था गोपनीयर्ाको शपथ गनुत पनेछ।

िािे जी ि बचाउ : (१) महान्यायाधिवक्ता (सेवा शर्त) धनयमावली, २०२० िािे ज
गरिएकोछ।
(२) नेपाल अधििाज्यको सं वविान, २०४७ प्रािम्भ हुन ु अखघ महान्यायाधिवक्ताको
पदमा धनयुक्त भई महान्यायाधिवक्ता (सेवा शर्त) धनयमावली, २०२० बमोखजम पाइिहे को
धनवृत्तभिण सुवविा यसै ऐन बमोखजम पाएको माधननेछ।
(३) यो ऐन प्रािम्भ हुन ु अखघ महान्यायाधिवक्ताले प्राप्त गिे को पारिश्रधमक र्था
सुवविा यसै ऐन बमोखजम पाएको माधननेछ।



पवहलो सं शोिनद्वािा थप ।



गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून सं शोि गने ऐन, २०६६ द्वािा सं शोधिर् ।
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अनुसूची–१
(दफा ३,४,५,७ ि १० साँग सम्बखन्िर्)
महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रधमक, सुवविा र्था भत्ता

क्र.सं .

पारिश्रधमक, सुवविा र्था भत्ताको वकधसम

पारिश्रधमक, सुवविा र्था
भत्ताको दि

१.

पारिश्रधमक

प्रधर् मवहना रु. ४४,३३०।–
ि ववशेर् भत्ता प्रधर्
मवहना रु. १०००।–

२.

घि ममतर् ि सिसफाइ सुवविा

प्रधर् मवहना रु. १,५००।–

३.

धबजुली, िािा ि टे धलफोन सुवविा

प्रधर् मवहना रु. १,२००।–

४.

दै धनक भत्ता

प्रधर् ददन रु. १६५।–

५.

भ्रमण भत्ता

प्रधर् कोस रु. २५।–

६.

लुगा भत्ता

रु. ७,०००।–

 नेपाल िाजपरमा धमधर् २०७०।५।१० मा प्रकाखशर् सूचना अनुसाि धमधर् २०७०।४।१ दे खि लागु हुने गिी
हेिफेि गिे को।

 नेपाल सिकाि (म.प.) को धमधर् २०७३।३।३१ को धनणतयानुसाि धमधर् २०७३।४।१ दे खि लागु हुने गिी
पारिश्रधमक



रु. ६०,९७०।- र्ोवकएको।

नेपाल िाजपरमा धमधर् २०५७।४।१ मा प्रकाखशर् सूचना अनुसाि सोही धमधर्दे खि लागु हुने गिी हेिफेि
गिे को।
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अनुसूची–२

(दफा ७ को उपदफा (२) को िण्ड (क) साँग सम्बखन्िर्)
महान्यायाधिवक्ताले ववदे श भ्रमण गदात पाउने दै धनक भत्ता



ु
साकत मुलक

अमेरिकी डलि १००

ु
अन्य मुलक

अमेरिकी डलि १२५

नेपाल िाजपरमा धमधर् २०५७।४।१ मा प्रकाखशर् सूचना अनुसाि धमधर् २०५७ सला साउन १ दे खि लागु
हुने गिी हेिफेि गिे को ।

17

www.lawcommission.gov.np
अनुसूची–२क.

(दफा २१ साँग सम्बखन्िर्)
शपथ
ु ि जनर्ाप्रधर् पूणत वफादाि िही सत्य धनष्ठापूवक
म ... ... ... मुलक
त प्रधर्ज्ञा गदत छु / ईश्विको
नाममा शपथ धलन्छु वक नेपालको िाजकीय सत्ता ि सावतभौमसत्ता नेपाली जनर्ामा िहे को
नेपालको

सं वविान,

प्रधर् पूणत वफादाि िहाँदै महान्यायाधिवक्ता पदको कामकाज प्रचधलर्

ु ि जनर्ाको सोिो खचर्ाइ, कसै को डि नमानी, पिपार् नगिी,
कानूनको अिीनमा िही मुलक
पूवातग्रह वा ििाब भावना नधलई इमान्दारिर्ाका साथ गनेछु ि आफ्नो कर्तव्य पालनाको
धसलधसलामा आफूलाई जानकािीमा आएको कुिा म पदमा बहाल िहाँदा वा निहाँदा जुनसुकै
अवस्थामा पधन कानूनको पालना गदात बाहे क अरु अवस्थामा कुनै वकधसमबाट पधन प्रकट वा
सङ्केर् गने छै न ।
...............
धमधर् :




हस्र्ािि

गणर्न्र सुदृढीकिण र्था केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६६ द्वािा थप ।

केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७२ द्वािा सं शोधिर् ।
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अनुसूची–३



केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा िािे ज ।

रष्टव्याः- केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६३ द्वािा रुपान्र्ि भएको शब्दहरुाः–
“श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “नेपाल सिकाि” ।
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