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परिच्छे द - 1
प्रािम्भिक
१.१ पृष्ठिूमि
सिकािका अंिहरूिध्ये न्यायपामलका एक िहत्त्िपूणि अंि हो । न्यायपामलकालाई
स्िर्न्त्र्ा ि सक्षिर्ा प्रदान िनिको लामि सं विधानिा न्यायाधीशहरूको मनयुम्ि सरुिा,
अनुशासनसभबन्धी कािबाही, बखािसी िनिको लामि आिश्यक सं यन्त्को रूपिा न्याय परिषदको
व्यिस्था िरिएको छ । स्िर्न्त् न्यायपामलकाले िात् नािरिकको हक अमधकािको सं िक्षण
प्रदान

िनिका

साथै

िाज्यका

अंिहरूमबचको,

िाज्य

ि

नािरिकमबचको

र्था

नािरिक

नािरिकमबचको वििादको मछनाफानो ििी सं विधान र्था ऐन कानूनको उपयुि व्याख्या िनि
सक्दछ ।
न्यायपामलकाको इमर्हासलाई हेदाि िाणाकालिा न्यायपामलका कायिपामलकामित् एउटा
मनकायका रूपिा िहेको मथयो जसलाई कायिपामलकाबाट छु ट्याउन १९९७ सालिा प्रधान
न्यायालयको स्थापना िरिएको मथयो । नेपालको अन्र्रिि शासन विधान, २००७ ले नेपालिा
एक प्रधान न्यायालय िहने जसिा एकजना प्रधान न्यायाधीश ि चािजना न्यायाधीश िहने
व्यिस्था िरिएको ि प्रधान न्यायाधीश ि न्यायाधीशहरू श्री ५ बाट मनयुम्ि िने व्यिस्था
िरिएको मथयो । २०१३ सालिा सिोच्च अदालर् ऐन जािी ििी प्रधान न्यायालय ऐन,
२००८ लाई प्रमर्स्थापन िरियो । जसले प्रधान न्यायाधीश ि अन्य चाि जना स्थायी
न्यायाधीश िहने जसको मनयुम्ि िन्त्ीिण्डलको सल्लाहअनुसाि श्री ५ बाट िने प्रबन्ध िरियो।
नेपाल अमधिाज्यको सं विधान, २०१५ िा न्यायपामलकासभबन्धी व्यिस्था िनुक
ि ो साथै प्रधान
न्यायाधीश ि अन्य आिश्यक न्यायाधीश िहने व्यिस्था िरिएको मथयो । प्रधानिन्त्ी ि
आिश्यक सभझेिा सिोच्च अदालर्का अन्य न्यायाधीशसँि पिािशि ििी श्री ५ बाट प्रधान
न्यायाधीश मनयुि िने ि प्रधान न्यायाधीशसँिको पिािशििा सिोच्च अदालर्का अन्य
न्यायाधीशहरू श्री ५ बाट मनयुि िने व्यिस्था कायि िरिएको मथयो । नेपालको सं विधान,
२०१९ ले पमन सिोच्च अदालर्को व्यिस्था कायि िाख्दै प्रधान न्यायाधीशका अलािा अन्य
छ जना न्यायाधीश िहने व्यिस्था िरिएको मथयो । प्रधान न्यायाधीश ि अन्य न्यायाधीशहरू
श्री ५ िाटै मनयुि िने व्यिस्था िरिएको मथयो । सोही सं विधानअनुसाि न्याय प्रशासन सुधाि
1

ऐन, २०३१ लािु िएपमछ अदालर्को र्हलाई फेिबदल ििी सिोच्च अदालर्, क्षेत्ीय अदालर्,
अञ्चल अदालर् ि म्जल्ला अदालर् ििी चाि र्हका अदालर् कायि िरियो । क्षेत्ीय अदालर्िा
प्रधान न्यायाधीशसँिको पिािशििा श्री ५ बाट न्यायाधीश मनयुि िरिने ि अञ्चल ि म्जल्ला
अदालर्िा प्रधान न्यायाधीशको सल्लाहिा श्री ५ को सिकािले न्यायाधीश मनयुम्ि िने प्रािधान
िाम्खएको मथयो ।
नेपाल अमधिाज्यको सं विधान, २०४७ ले पवहलो पटक न्यायाधीश मनयुम्िलिायर्का
विषयिा मसफारिस िनिका लामि परिषदीय प्रणालीको अिधािणालाई आत्िसार्् ििे को मथयो ।
उि

सं विधानको

धािा

९३(१)

ले

सं विधानबिोम्जि

न्यायाधीशको

मनयुम्ि,

सरुिा,

अनुशासनसभबन्धी कािबाही, बखािसी ि न्याय प्रशासनसभबन्धी अन्य कुिाहरूको मसफारिस िनि
िा पिािशि ददन एक न्याय परिषद िहने व्यिस्था िर्यो ।
उपिोि सं िैधामनक व्यिस्थाबिोम्जि न्याय परिषद ऐन, २०४७ जािी िई २०४७ साल पौष
३ िर्े न्याय परिषदको पवहलो बैठक बसी न्याय परिषद सम्चिालयको स्थापना िने मनणिय
िएकाले सोही ददनलाई न्याय परिषद ददिसको रूपिा िनाउँदै आएको छ ।
नेपालको सं विधानको प्रस्र्ािनािा स्िर्न्त्, मनष्पक्ष ि सक्षि न्यायपामलकाको परिकल्पना
िरिएको छ । प्रस्र्ािनािा परिलम्क्षर् उपिोि कुिालाई साथिकर्ा प्रदान िनिको लामि
न्यायाधीशको मनयुम्ि, सरुिा, अनुशासनसभबन्धी कािबाही, बखािसी ि न्याय प्रशासनसभबन्धी
अन्य विषयको मसफारिस िनि िा पिािशि ददन परिषदीय प्रणालीको अिलभबन ििी नेपाल
अमधिाज्यको सं विधान, २०४७ बाट शुरूिार् िरिएको यस प्रणालीलाई यसको सं िचनािा केही
फेिबदलसवहर् नेपालको अन्र्रिि सं विधान, २०६३ एिि् २०७२ सालिा जािी िएको
नेपालको सं विधानिा सिेर् मनिन्र्िर्ा ददइएको छ ।
सं विधानर्:

न्याय

परिषदको

प्रिुख

कायि

न्यायाधीशको

मनयुम्ि‚

सरुिा‚

अनुशासनसभबन्धी कािबाही ि न्याय प्रशासनसभबन्धी अन्य विषयको मसफारिस िनुि ि पिािशि
ददनु हो । न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले न्यायाधीश मनयुम्िको व्यिस्थालाई प्रिािकािी
बनाउन न्यायाधीश िइिहेको िा न्यायाधीश हुन योग्यर्ा पुिेको व्यम्िको िैयम्िक विििण
अद्यािमधक िने म्जभिेिािी परिषदलाई सुभपेको छ । यसैििी न्यायाधीशको काि कािबाही र्था
आचिणको मनयमिर् मनििानी र्था अनुििन िनेलिायर्का म्जभिेिािी पमन न्याय परिषदिा
मनवहर् िहेको छ । यस अमर्रिि ऐनले न्यायाधीशले पालना िनुप
ि ने आचािसं वहर्ा बनाई लािू
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िने

ििाउने, न्याय

प्रशासनसभबन्धी

विविध

विषयिा अध्ययन

अनुसन्धान

िने

ििाउने,

न्यायाधीशको र्ामलि र्था प्रम्शक्षणका सभबन्धिा सभबम्न्धर् मनकायलाई पाठयििलिायर्का
विषयिा आिश्यक मनदे शन ददने जस्र्ा न्याय प्रशासनको िुणस्र्िीयर्ा अमििृवि िने विषयलाई
सिेर् न्याय परिषदको कायिक्षेत्मित् सिेवटएको छ । न्याय परिषदको काि कािबाहीलाई
व्यिम्स्थर् िनि न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ र्था न्याय परिषद मनयिािली‚ २०७४ जािी िई
कायािन्ियनिा िहेका छन् ।
नेपालको सं विधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय परिषद मनयिािली, २०७४
अनुसाि न्याय परिषदलाई प्राप्त अमधकािहरूिध्ये न्यायाधीश मनयुम्ि िने प्रयोजनको लामि
सं विधान र्था न्याय परिषदले र्ोकेका आिश्यक योग्यर्ा पिीक्षण ििी उपयुि व्यम्िहरूलाई
सिानुपामर्क सिािेशी मसिान्र्अनुसाि मनयुम्िको लामि यथासियिै मसफारिश िने िरिएको
छ । अनुशासनसभबन्धी कािबाहीको िििा यस आमथिक िषििा सं विधान र्था न्याय परिषद
ऐनको

परिमधमित्

िहेि

न्याय

परिषद

सम्चिालयको

सहयोििा

न्यायाधीशउपि

पिे का

उजुिीहरूलाई अनुसन्धान र्था जाँचबुझ ििी न्यायाधीशहरूलाई ध्यानाकषिण िने, सचेर् ििाउने
ि सेिाबाट बखािसी िनेसभिका मसफारिसहरू िनुक
ि ा अमर्रिि भ्रष्टाचािको अमियोििा िुद्दा दायि
िने कायिसिेर् िरिएको अिस्था छ ।
नेपाल न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् अमधकृर्हरूको मनयुम्ि, सरुिा, बढु िालिायर्का
विषयिा मसफारिस िनिका लामि छु ट्टै न्याय सेिा आयोिको व्यिस्था नेपालको सं विधानले ििे को
छ । सििप्रथि नेपालको सं विधान, २०१९ को धािा ७४ ले न्याय सेिा आयोिको परिकल्पना
ििे को पाइन्छ । जसिा प्रधान न्यायाधीश, न्याय िन्त्ी ि लोक सेिा आयोिका अध्यक्ष िएको
एक न्याय सेिा आयोि हुने ि यसको मसफारिसिा श्री ५ को सिकािले कानूनबिोम्जि न्याय
सेिाको िजेटेड पदिा मनयुम्ि, सरुिा, बढु िा ि सो पदका कििचािीउपि वििािीय कािबाही ि
वििािीय सजाय िनिसक्ने र्ि सिकािी सेिािा बहाल निहेको व्यम्िलाई न्याय सेिािा िनाि
िदाि श्री ५ को सिकािले लोक सेिा आयोिसँि पिािशि मलनुपने व्यिस्था ििे को मथयो ।
नेपाल अमधिाज्यको सं विधान, २०४७ को धािा ९४ िा न्याय सेिा आयोिसभबन्धी
व्यिस्था िहेको पाइन्छ। जसअनुसाि श्री ५ को सिकािले कानूनबिोम्जि न्याय सेिाको
िाजपत्ांवकर् पदिा मनयुम्ि, सरुिा, बढु िा िदाि िा त्यस्र्ो पदिा बहाल िहेको कुनै
कििचािीलाई वििािीय सजाय िदाि न्याय सेिा आयोिको मसफारिसअनुसाि िने व्यिस्था ििे को
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मथयो । न्याय सेिा आयोिको अन्य अमधकाि, कर्िव्य ि कायिविमध कानूनिािा मनधािरिर्
िएबिोम्जि हुने सं िैधामनक प्रािधान िुर्ामबक न्याय सेिा आयोि ऐन, २०४८ जािी िएको
पाइन्छ । नेपालको अन्र्रिि सं विधान, २०६३ को धािा ११४ ले नेपाल अमधिाज्यको
सं विधान, २०४७ को धािा ९४ ले ििे को व्यिस्थालाई नै अङ्िीकाि ििे को दे म्खन्छ ।
िर्ििान नेपालको सं विधानले सिेर् सं घीय न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् पदिा मनयुम्ि‚ सरुिा‚
बढु िा िा त्यस्र्ो पदिा बहाल िहेको कुनै कििचािीलाई वििािीय सजायको लामि नेपाल
सिकािलाई मसफारिस िनि न्याय सेिा आयोिको व्यिस्था ििे को छ । यसका अलािा न्याय
सेिा आयोिलाई म्जल्ला न्यायाधीशको मनयुम्िको लामि पिीक्षा सञ्चालन िनेसिेर् थप म्जभिेिािी
सुभपेको पाइन्छ ।
यस आमथिक िषििा म्जल्ला न्यायाधीशहरूको पिीक्षा सञ्चालन िनि लोक सेिा
आयोिलाई अनुिोध ििी लोक सेिा आयोिले पिीक्षा सञ्चालन ििी उपयुि उभिेदिाि
छनोटििी सहयोि ििे को मथयो । साथै न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् दिर्ीय ि प्रथि श्रे णीका
अमधकृर् कििचािीहरूको सभबम्न्धर् मनकायबाट िाि िई आएबिोम्जिको सभपूणि पद सं ख्या
अनुरूप प्रमर्शर् मनधाििण ििी आन्र्रिक प्रमर्स्पधाि र्था खुल्ला प्रमर्स्पधाििािा पूमर्ि िरिने पदका
लामि उपयुि उभिेदिाि छनौटका लामि लोक सेिा आयोििा पठाई लोकसेिा आयोिले छनौट
ििी पठाएका व्यम्िहरूलाई मनयुम्िको लामि मसफारिस िने िरिएको छ िने जेष्ठर्ा ि कायि
सभपादन िूल्यांकनबाट बढु िा हुने ििी छु वट्टएका प्रमर्शर्को आिश्यक सं ख्याको पदपूमर्ि न्याय
सेिा आयोिको मसफारिसिा बढु िा मनयुम्ि िने कानूनी प्रािधान अनुरूप बढु िा मनयुम्िको
मसफारिसको कायि न्याय सेिा आयोिको कायिर्ामलकाअनुसाि िने िरिएको छ । यसका
अमर्रिि न्याय सेिाका विम्शष्ट श्रे णीका पदहरूिा मनयुम्ि र्था सरुिाको मसफारिससिेर्
आिश्यकर्ाअनुसाि िरिआएको छ ।
न्याय सेिा आयोिको काि कािबाहीलाई व्यिम्स्थर् िनि न्याय सेिा आयोि ऐन‚
२०७३ र्था न्याय सेिा आयोि मनयिािली‚ २०७४, न्याय सेिा आयोि (आन्र्रिक
कायिसञ्चालन मनदे म्शका), २०७४ न्याय सेिा आयोिका पदामधकािी, दक्ष/विज्ञ ि कििचािीको
आचाि सं वहर्ा, २०७४ सिेर् जािी िएको छ। न्याय सेिा आयोिको सम्चिालय न्याय परिषद
सम्चिालय नै हुने व्यिस्थाअनुसाि न्याय परिषद सम्चिालयले सो िूमिका मनिािह ििी आएको
छ ।
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परिच्छे द - २
आ.ि. २०७5/७6 को िावषिक कायियोजनाको कायािन्ियनको सिीक्षा
२.१ पृष्ठिूमि
न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिको सम्चिालयको रूपिा िहेको न्याय परिषद
सम्चिालयले आफ्ना काि कािबाही ि िमर्विमधलाई पािदशी, सिल ि सहज रूपिा सभपन्न िनि
आ.ि. २०७३/0७४ दे म्ख कायियोजना मनिािण ििी लािू ििे को मथयो । त्यसैको मनिन्र्िर्ा
स्िरुप आ.ि. २०७५/०७६ को िावषिक कायियोजना मनिािण ििी कायािन्ियन ििे को मथयो ।
कायियोजना मनिािण ििी सम्चिालयका िमर्विमधहरू सञ्चालन िदाि सम्चिालयका स्रोर् ि साधनको
सिुम्चर् परिचालन िइ जनशम्ििा अपनत्िको िािना बढे को छ । न्यायपामलकाबाट प्रदान
िरिने सेिालाई प्रिािकािी बनाउन सिोच्च अदालर्ले चौंथो पञ्चिषीय िणनीमर्क योजना र्जुि
ि ा
ििी लािू ििे को सन्दिििा न्याय परिषद सम्चिालयको आफ्नो छु ट्टै िणनीमर्क योजना निएपमन
कायियोजना मनिािण ििी लािू िएबाट कायियोजनाले न्यायपामलकाको िणनीमर्क योजनाको लक्ष्य
प्रामप्तिा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपिा सहयोि पुग्ने आशा िरिएको छ ।
ु एका न्याय
सं विधानको धािा १५३ को खण्ड (घ) ि (ङ) बिोम्जि मनयुि हुनि
परिषदका

िाननीय

सदस्यज्यूहरू

न्याय

परिषदिा

मनयमिर्

उपम्स्थर्

िइ

हाम्जि

हुने

मनयिािलीको व्यिस्थाबिोम्जि उहाँहरूको लामि नीम्ज सहायकलिायर्का अमधकृर् स्र्िका
जनशम्िको

व्यिस्थापन

िएबाट

कायियोजना

कायािन्ियनिा

िाननीय

सदस्यज्यूहरूको

सकािात्िक िूमिका ि सहयोि िही आएको छ ।
कायियोजना लािू िएदे म्ख न्याय परिषद सम्चिालयले सूचना प्रविमधको क्षेत्िा उल्लेख्य
प्रिमर् हामसल ििे को छ । सम्चिालयको छु ट्टै सििि खरिद ििी सम्चिालयिा िहने विििणहरू
Digitalized िने कायिहरू मनिन्र्ि रूपिा िएका छन् । न्याय परिषदले न्यायाधीश विरुि
पिे का उजुिी फर्छ्यौटिा पमन उत्कृष्ट नमर्जा हामसल ििे को छ । न्यावयक सुशासनका विमिन्न
पक्ष र्था लािू िएका नयाँ दे िानी र्था फौजदािी सं वहर्ा कानूनका सन्दिििा सबै प्रदे शिा
न्यायाधीश र्था न्याय सेिाका अमधकृर् कििचािीहरूलाई लम्क्षर् ििी विमिन्न अन्र्िविया
कायििि सभपन्न ििे को छ । सम्चिालयिा कायििर् जनशम्िहरूलाई अनुििन र्था
मनििानीिा दक्षर्ा अमििृवि िनि क्षिर्ा विकास कायिििसिेर् सञ्चालन िएका छन् । यी
िमर्विमधका अलािा आ.ि. २०७५/०७६ को कायियोजनाले मलएका लक्ष्य ि हामसल िएका
उपलम्धधलाई दे हायबिोम्जिको र्ामलकािा उल्ले ख िरिएको छ ।
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२.२ सिीक्षा
मस.नं.
१

कायियोजनाको लक्ष्य/कायि
िैयम्िक विििण

१.

र्याि िने ि
अद्यािमधक िने

२.

लक्ष्यबिोम्जि कायिसभपादन िएको

न्यायाधीश ि अमधकृर् कििचािीहरूको िैयम्िक

१.

कायिसभपादन िएको ि सो कायि

लक्ष्यबिोम्जि
कायिसभपादन निएको
1.अमधकृर्को िैयम्िक

विििण िाि िने, र्याि िने, अद्यािमधक िने।

मनिन्र्ि िइिहेको ।

विििण अधािमधक

अिकास हुने न्यायाधीशको िावषिक विििण र्याि २.

सभपन्न िएको

िनि बाँकी

ििी अिकासको जानकािी ििाउने
२

बैठक व्यिस्थापन

३.

िने
३

मनणिय कायािन्ियन

बैठकको प्रस्र्ाि र्याि िने र्था अन्य

१.

मनिन्र्ि िएको ।

१.

सियिै कायािन्ियन िएको ।

थप न्यायाधीश दिबन्दीका लामि समिमर् िठन

१.

प्रमर्िेदन पेश िएको

१.

मनदे म्शका नबनेको

िने, प्रमर्िेदन ददने, प्रमर्िेदन कायािन्ियन िने

२.

प्रमर्शर् मनधाििण, पिीक्षा सञ्चालन

२.

सिोच्च ि उच्च

व्यिस्थापकीय सहयोि ।
४.

न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिबाट िएका
मनणियहरू कायािन्ियन ।

४

न्यायाधीश

१.

मनयुम्ि, सरुिा
र्था दिबन्दी

२.

पुनिािलोकन
३.
४

अमिलेख

१.

व्यिस्थापन

न्यायाधीश मनयुम्ि, सरुिा र्था काजसभबन्धी

र्था मसफारिसलिायर्का काि

अदालर्को

मनदे म्शका बनाउने

सियिा सभपन्न

न्यायाधीश मनयुम्ि

न्यायाधीश मनयुम्ि/प्रमर्शर् मनधाििण, म्जल्ला

सियिा हुन

न्यायाधीशको पिीक्षा सञ्चालन र्था मसफारिस

नसकेको।

बहालिाला सबै अदालर्का न्यायाधीशहरूको

१.

व्यम्ििर् अमिलेख (मसटिोल) र्याि पािी िाख्ने
२.

बहालिाला सबै र्हका न्यायाधीश र्था न्याय
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२.

मनजािर्ी वकर्ाबखानाबाट प्रिाम्णर्

१.

केही सं ख्यािा

ििी िाख्ने कायि िएको ।

शाखा

सभबम्न्धर् कािजार् म्झकाइएको ि

अमधकृर्हरूको

सेिाका अमधकृर्हरूको व्यम्ििर् सूचना

म्झकाउने कायि मनिन्र्ि िएको, सबै

विििण प्रविष्ट िने

व्यिस्थापन प्रणाली प्रयोजनाथि नािरिकर्ा,

र्हका अदालर्का न्यायाधीशको

ि रुजु िने कायि

शैम्क्षक योग्यर्ा, सरुिा बढु िा काजलिायर्का

विििण सफ्टिेयििा प्रविष्ट िएको।

बाँकी ।

विििण अद्यािमधक ििी सफ्टिेयििा प्रविष्ट
३.

३.

अिकास प्राप्र् न्यायाधीश र्था

िने।

कििचािीको व्यम्ििर् फाइलबाट

कािज धुल्याउने ।

का.स.िु.लिायर्का अनािश्यक
कािजार् र्था अदालर्बाट प्राप्त
पुिाना िास्केिािी, िावषिक
प्रमर्िेदनलिायर्का कािज
धुल्याउने कायि िएको ।

४

सूचना प्रविमधको

१.

प्रयोि िने

िैयम्िक विििण, मनयुम्ि, ि सरुिासभबन्धी

१.

सफ्टिेयि परििाजिन र्था विकास िने ।
२.

न्यायाधीश विरुिका उजुिी सफ्टिेयििा प्रविष्ट

२.

िने ।
३.

५.

शाखा अमधकृर्

िरिएको ।

कििचािीको विििण

उजुिीसभबन्धी सफ्टिेयि मनिािण

प्रविस्ट हुन बाँकी।

िरिएको ।

मनिीक्षण प्रमर्िेदन र्था का.स.िु. का लामि छु ट्टै

३.

२.

परिषदको सिििलाई

मनिीक्षण प्रमर्िेदन र्था का.स.िु.

सिोच्च अदालर्को

का लामि सफ्टिेयि मनिािण िएको

सिििसँि Link Up

परिषद र्था आयोिका स्थापनाकाल

िनि सो अदालर्सँि

िाख्ने

दे म्खका मनणियहरू स्क्यान ििी

मनििि िहनु पिे को

सबै अदालर्का न्यायाधीश र्था िम्जस्राि र्था

िाम्खएको

हुँदा हालसभि

न्यायाधीशको दिबन्दी ि नािसवहर्

Link Up िनि

िेिसाइटिा प्रकाशन िरिएको

नसवकएको ।

सफ्टिेयि मनिािण िने
४.

सफ्टिेयि आश्यकर्ाअनुसाि विकास १.

परिषद र्था आयोिका मनणियहरू स्क्यान ििी

स्रे स्र्ेदािहरूको दिबन्दीसवहर्को विििण

४.

५.

प्रकाशन िने
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६.

िहत्त्िपूणि कािजार्को स्क्यामनङ्ग ििी िाख्ने ।

७.

िैयम्िक विििण सफ्टिेयििा अपलोड िने ।

र्था अमधकृर्को विििण

स्रे स्र्ेदािको विििण

८.

अनुििन र्था िूल्याङ्कनका लामि सम्चिालयको

सफ्टिेयििा प्रविष्ट िएको

िाख्न बाँकी

िेिसाइटलाई सिोच्च अदालर्को डाटािेसिा

६.

७.

Link Up िने ।
९.

सबै र्हका अदालर्का न्यायाधीश

३.

िम्जस्राि र्था

िेिसाइटबाट मनणियहरू साििजमनक
िएको ।

साििजमनक चासो ि सिोकािका विषयहरूसँि

८.

नािरिक बडापत्, ब्रोसि र्याि

सभबम्न्धर् मनणियहरू िेिसाइटबाट साििजमनक

९.

िेिसाइट नेपाली ि अं ग्रज
े ी दुिै

िने ।

िाषािा र्याि

१०. नािरिक बडापत्, ब्रोसि र्याि िने

१०. FAQ िाम्खएको

११. सम्चिालयको िेिसाइट नेपाली ि अं ग्रज
े ी दुिै
िाषािा िाख्ने
१२. िेिसाइटिा FAQ को थालनी िने
५

फैसला सदि ि

१.

उच्च, म्जल्ला र्था विशेष अदालर्का

१.

उल्टी, पटकेको

न्यायाधीशहरूको सदि, उल्टी पटके फैसलाको

विििण िाख्ने ि

विििण िाख्ने ।

अन्य कायि

२.

४.

परिषदको

रूपिा िहे को ।

सिििलाई सिोच्च

मनिीक्षण प्रमर्िेदन र्था

अदालर्को

कायिफछयौटको अमिले ख िहेको।

सिििसँि Link Up

अनुििन र्था मनििानीका िििा

िनि सो अदालर्सँि

फैसला िा आदे शको प्रमर्मलवप म्झकाउने ।

फैसला िा आदे शको अध्ययन

मनििि िहनु पिे को

मनिीक्षण प्रमर्िेदन र्था कायिफछयौटको

िरिएको ।

हुँदा हालसभि

२.

उच्च र्था म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशको
कायिकुशलर्ा र्था कायिक्षिर्ा िूल्याङ्कनका लामि

३.

सदि उल्टीको िे कडि Manual

अमिलेख िाख्ने।

३.

Link Up िनि
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नसवकएको ।
६

अनुििन र्था

१.

मनििानीको कायि

अनुििन र्था मनििानी मनदे म्शका र्याि पािी

१.

मनदे म्शका र्याि िइ परिषदिा पेश

परिषदबाट अनुिोदन ििाउने ।

िरिएको ।

२.

आचाि सं वहर्ाको अनुििन र्था मनििानी िने । २.

आिश्यकर्ाअनुसाि सूक्ष्ि

३.

सूक्ष्ि मनििानीका लामि आिश्यक उपकिण

सिेर् अनुििन मनििानी िरिएको।

४.
५.

रूपिा

३.

प्रम्शक्षण प्रदान िरिएको

अनुििन र्था मनििानी समिमर्को सहयोिाथि

४.

अन्र्िविया िइ प्रमर्िेदन प्राप्र्
िएको।

न्यायाधीश, कानून व्यिसायी, िुद्दाका पक्ष र्था
सिोकाििालासँि अन्र्िविया िने र्था प्रमर्िेदन
ददने ।

७

िास्केिािी र्था

१.

सबै अदालर्बाट िास्केिािी, िावषिक प्रमर्िेदन,

िावषिक प्रमर्िेदन

कायियोजना िाि िने र्था कायिप्रिमर्को

व्यिस्थापन

र्ुलनात्िक विििण र्याि िने
२.

१.

विििणहरू िाि िरिएको ि
र्ुलनात्िक विििण र्याि िएको ।

२.

विििण र्याि िएको ।

मनिीक्षण प्रमर्िेदन र्था कायिसभपादन
िूल्याङ्कनको र्ामलका विििण र्याि िने ।

८

उजुिी व्यिस्थापन

१.

उजुिीको दर्ाि, दिवपठ, वटपोट बनाउने ।

१.

उजुिीको वटपोट िने िरिएको ।

२.

उजुिीसँि सभबम्न्धर् कािजार् म्झकाउने ।

२.

कायािन्ियन सियिा नै िएको ।

३.

उजुिीउपि छानमबनका लामि कििचािी एिि्

३.

स्रोर् साधन उपलधध ििाइएको ।
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परिषदबाट स्िीकृर्
हुन बाँकी ।

खरिद िने
खवटने कििचािीलाई प्रम्शक्षण ददने ।

१.
२.

उपकिण खरिद
निएको

स्रोर्साधन उपलधध ििाउने
४.

४.

उजुिी टु ङ्िो लािेको जानकािी न्यायाधीशलाई

इिेल आददबाट जानकािी प्रदान
िने िरिएको ।

ददने
९

म्जल्ला

१.

न्यायाधीशको
पदपूमर्ि, पिीक्षा

२.

प्रमर्शर् मनधाििण, पिीक्षा सञ्चालन र्था

१.

मसफारिस।

सियर्ामलकािा सािान्य फिक पनि

पाठयिि परििाजिन िने

िएको ।

सञ्चालन आदद
१०

न्यायाधीशको

१.

सरुिा

सभपन्न िएको र्ि कायिसभपादनको

उच्च र्था म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशको

२.

पाठयिि परििाजिन िरिएको

१.

सरुिाका लामि सियिै मसफारिस

सरुिाका लामि िाि सं कलन र्था सरुिाका

िरिएको ।

लामि मसफारिस ।
११

न्याय सेिाका

१.

न्याय सेिाका िा.प. प्रथि र्था दिर्ीय श्रे णीको

१.

कायियोजनाको सियसीिािा सभपन्न

अमधकृर्को बढु िा

अमधकृर् कििचािीको रिि पदको प्रमर्शर्

र्था उजुिी

मनधाििण, आन्र्रिक र्था खुला पिीक्षाका लामि

२.

मनयुम्िका लामि मसफारिस िएको।

लोकसेिा आयोििा पठाउने, बढु िाका लामि

३.

उजुिी दर्ाि ि सोउपि मनणिय िएको

िएको ।

सूचना प्रकाशन िनेलिायर् बढु िाको मनणिय ।
२.

।

लोकसेिा आयोिबाट मसफारिस िइ आएका
अमधकृर् कििचािीको मनयुम्िका लामि
मसफारिस।

१२

सभपम्त्त विििण

३.

बढु िा उजुिी दर्ाि र्था सोको वकनािा ।

१.

न्याय परिषदका सदस्य र्था सबै र्हका

१.
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सं कमलर् सभपम्त्त विििण दर्ाि ििी

सभबन्धिा

न्यायाधीशहरूबाट कानूनिािा मनधािरिर्

िाम्खएको ।

सियसीिा मित् पेश िएको सभपम्त्त विििण

२.

सं कलन ।
२.

सबै न्यायाधीशबाट सभपम्त्त विििण
पेश िएको

कानूनिािा मनधािरिर् सियमित् सभपम्त्त विििण
पेश निने न्यायाधीशहरूको नािािली र्याि ििी
परिषदसिक्ष पेश िने ि जरििाना िने ।

१२

सं िठन र्था

३.

जरििाना िने मनणिय कायािन्ियन ।

१.

सं िठन र्था व्यिस्थापन सिे िने ।

१.

सं िठन र्था व्यिस्थापन सिे ििी

१.

सं िठन र्था

व्यिस्थापन सिे

सं घीय व्यिस्था र्था सािान्य

व्यिस्थापन सिे को

ििी नयाँ दिबन्दी

प्रशासन िन्त्ालयिा पठाइने ।

काि िै िहे को ।

मसजिना िने
१३

िौमर्क र्था

१.

खरिद इकाइ िठन, खरिद कायियोजना मनिािण,

आमथिक

खरिद प्रयोजनाथि सूची दर्ाि, म्जन्सी मनिीक्षण,

व्यिस्थापन

खरिदका लामि इम्स्टिेट र्याि, म्जन्सी

१.

खरिद इकाइदे म्ख बेरुजु
फछयौटसभिका कायि सभपन्न
िएको ।

सािानको िििर्, लेखा पिीक्षण, बेरुजू फछयौट
।
१४

आन्र्रिक

२.

म्जन्सी सािानको मललाि िने ।

१.

नािरिक बडापत् जािी िने, उजुिी पेवटका

१. नािरिक बडापत् मनिाणि िएको ।

िाख्ने।

२. िुनासो सुन्ने अमधकािी र्ोवकएको ।

िुनासो सुन्ने अमधकािी र्ोक्ने ।

३.

व्यिस्थापन
२.
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उजुिी पेवटका िाम्खएको ।

१.

मललािी कायि
निएको ।

३.

कििचािी बैठक ।

४. आिश्यकर्ानुसाि बैठक बसेको

४.

कििचािी र्ामलि ।

५. क्षिर्ा अमििृविसभबन्धी र्ामलि

५.

हाम्जिी व्यिस्थापन ।

६.

उत्कृष्ट कििचािीलाई पुिस्कृर् िने ।

िएको ।
६. पुिस्कािका लामि
मसफारिस/आन्र्रिक रूपिा
पुिस्कृर् िरिएको ।

१५

अन्र्िविया, िोष्ठी, १.

न्यायाधीश र्था न्याय सेिाका अमधकृर्

प्रम्शक्षण

कििचािीहरूलाई सिािेश ििी विमिन्न विषयिा

न्यायाधीशहरूबीच, सार्ै प्रदे शका

आकषिण बढाउन

अन्र्िविया/िोष्ठी/प्रम्शक्षण कायििि सञ्चालन

उच्च र्था म्जल्ला अदालर्का

कानून अध्यापन

िने ।

न्यायाधीशहरू ि न्याय सेिाका

िने कलेजका

अमधकृर्हरू सिािेश ििी कायििि

विद्याथीहरूलाई

सञ्चालन िएको ।

लम्क्षर् ििी कुनै

१. सिोच्च अदालर्का

१.

न्याय सेिाप्रमर्

कायििि सञ्चालन
निरिएको ।
२.

न्याय
प्रशासनसभबन्धी
विषयिा कभर्ीिा
कुनै एक विषयिा
अध्ययन
अनुसन्धान िने
िनी कायियोजनाको
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लक्ष्य िहे कोिा सो
कायि हुन
नसकेको।
१७

िावषिक प्रमर्िेदन

१.

न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको िावषिक

२. िावषिक प्रमर्िेदन पेश िएको ।

१.

कानूनिािा

प्रमर्िेदन र्यािी िनि समिमर् िठन, मनिािण,

र्ोवकएको सियिा

अनुिोदन र्था िािपमर्सिक्ष पेश िने ।

पेश िनि
नसवकएको ।

२.३ कायियोजना कायािन्ियन सभिन्धिा:
िर् आमथिक िषिको कायियोजनािा सिािेश िरिएका कमर्पय कायिििहरू अन्य मनकायहरूको सहकायि ि सिन्ियबाट िात् सभिि हुने
प्रकृमर्का दे म्खएकोिा र्ी मनकायहरूबाट नै कायियोजनासँि सिोकाि िहने कायिहरू सभपादन हुनपु नेिा हुन नसक्दा हाम्रो कायियोजना
ू ियो । िावषिक कायियोजना
प्रिाविर् हुन पुिेको छ । कमर्पय कायिििहरू सञ्चालनका िििा स्रोर्को सीमिर्र्ा पमन अनुिर्
कायािन्ियनका िििा वििर्िा िहसुस िएका सिस्याहरू दोहोरिन नददन अिको कायियोजना कायािन्ियनको िििा विशेष ध्यान
ददइएको छ । वििर्को कायियोजनाको सिीक्षाले आिािी योजनालाई प्रिािकािी रूपिा कायािन्ियन िनि सघाउ पुर्याउने छ ।
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परिच्छे द - ३
न्याय परिषद
३.१ न्याय परिषदको सं िचना
नेपालको सं विधानको धािा १५३ को उपधािा (१) िा न्यायाधीशको मनयुम्ि‚ सरुिा‚
अनुशासनसभबन्धी कािबाही‚ बखािसी ि न्याय प्रशासनसभबन्धी अन्य विषयहरूको मसफारिस िनि
िा पिािशि ददन न्याय परिषद िहने व्यिस्था छ, जसिा दे हायबिोम्जिका अध्यक्ष ि सदस्यहरू
िहन्छन् ।
क)

प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

ख)

सं घीय कानून र्था न्याय िन्त्ी

सदस्य

ि)

सिोच्च अदालर्का िरिष्ठर्ि न्यायाधीश एक जना

सदस्य

घ)

िािपमर्ले प्रधानिन्त्ीको मसफारिसिा मनयुम्ि ििे को एकजना कानूनविद्

सदस्य

ङ)

नेपाल बाि एसोमसयसनको मसफारिसिा िािपमर्िािा मनयुि कभर्ीिा

सदस्य

बीस िषिको अनुिि प्राप्त िरिष्ठ अमधििा िा अमधििा
न्याय परिषदिा हाल बहाल िहनुिएका र्था प्रमर्िेदन अिमधिा कायि िहनुिएका
अध्यक्ष र्था सदस्यहरूको विििण अनुसूची-१ िा ददइएको छ ।
३.२ न्याय परिषदको काि, कर्िव्य ि अमधकाि
नेपालको सं विधानको धािा १५३ ले न्याय परिषदको सभबन्धिा व्यिस्था ििे को छ ।
उि धािा १५३ र्था सं विधानका अन्य धािाहरूले न्याय परिषदका कायि र्था म्जभिेिािीका
सभबन्धिा व्यिस्था ििे को छ । यसका अन्य काि, कर्िव्य ि अमधकािका सभबन्धिा न्याय
परिषद ऐन‚ २०७३, न्याय प्रशासन ऐन‚ २०७३ ि न्याय परिषद मनयिािली‚ २०७४
सिेर्को

व्यिस्था ििे को छ । सोही सं िैधामनक एिि् कानूनी व्यिस्थासिेर्का आधाििा

यसले आफ्ना काि कािबाही िदै आएको छ । सं िैधामनक र्था कानूनी व्यिस्थाका आधाििा
न्याय परिषदको काि, कर्िव्य ि अमधकाि मनभनानुसाि िहेको छः-
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३.२.१ न्यायाधीश मनयुम्िको मसफारिससभबन्धी
नेपालको सं विधानले न्यायाधीश मनयुम्ि सभबन्धिा न्याय परिषदको व्यिस्था ििी
नेपालको प्रधान न्यायाधीशको मनयुम्ि मसफारिसबाहेक सिोच्च अदालर्का अन्य न्यायाधीशको
मनयुम्ि न्याय परिषदको मसफारिसिा िािपमर्िािा हुने, धािा १४२ को उपधािा (१) बिोम्जि
उच्च अदालर्को िुख्य न्यायाधीश ि न्यायाधीशको मनयुम्ि न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रधान
न्यायाधीशिािा हुने ि धािा १४९ को उपधािा (१) बिोम्जि म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशको
मनयुम्ि न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने व्यिस्था िहेको छ ।
न्याय परिषदले सं विधान ि कानूनबिोम्जि न्यायाधीश हुन योग्यर्ा पुिेका व्यम्िहरूको
अमिलेख र्याि ििी र्ी व्यम्िहरूिध्येबाट योग्यर्ा‚ क्षिर्ा‚ अनुिि‚ न्यायप्रमर्को मनष्ठा ि
योिदान‚ साििजमनक जीिनिा आजिन ििे को ख्यामर्‚ उच्च नैमर्क चरित्सिेर्लाई विचाि ििी
मनयुम्िको मसफारिस िने िदिछ । नेपालको सं विधानको धािा १४९ को उपधािा (२) बिोम्जि
म्जल्ला न्यायाधीशको पदिा मनयुि िदाि रिि पदिध्ये ८० प्रमर्शर् पदिा न्याय सेिा
आयोिबाट सञ्चामलर् प्रमर्योमिर्ात्िक मलम्खर् पिीक्षािा उत्तीणि िई मसफारिस िई आएका
व्यम्िहरूलाइि मनयुि िने सं िैधामनक प्रािधान िहेको ि सो प्रािधानबिोम्जि न्यायाधीश
मनयुम्ििा प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षा प्रणालीको अिलभबन िरिएको छ ।
३.२.२ न्यायाधीशको सरुिा ि काजसभबन्धी
न्याय परिषदले उच्च अदालर् र्था म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशलाइि एक अदालर्बाट
अको अदालर्िा सरुिा िनि प्रधान न्यायाधीशसिक्ष मसफारिस िने सं िैधामनक व्यिस्था िहेको
छ। सरुिा िदाि न्यायाधीशको िुद्दा फर्छ्यौट सं ख्या, कायि सभपादनको म्स्थमर्, कायिक्षिर्ा सुिि
र्था दुिि
ि स्थानसिेर्लाई आधाि मलइने व्यिस्था िहेको छ ।
कुनै म्जल्ला न्यायाधीशलाई एक अदालर्बाट अको अदालर्िा काजिा खटाउनु पिे िा
प्रधान न्यायाधीशले खटाउन सक्ने व्यिस्था छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनुसाि उच्च
अदालर्को न्यायाधीशको हकिा िने न्याय परिषदको मसफारिसिा िात् प्रधान न्यायाधीशले
काजिा खटाउन सक्ने व्यिस्था िहेको छ ।
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३.२.३ सं िध
ै ामनक इजलासिा न्यायाधीश र्ोक्नेसभबन्धी
सं विधानको धािा १३७ बिोम्जि सिोच्च अदालर्िा एक सं िैधामनक इजलास िहने ि
त्यस्र्ो इजलासिा प्रधान न्यायाधीश ि न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रधान न्यायाधीशले र्ोकेको
अन्य चाि जना न्यायाधीश िहने सं िैधामनक व्यिस्था िहेको छ । नेपालको सं िैधामनक
इमर्हासिा सं िैधामनक इजलाससभबन्धी व्यिस्था नौलो व्यिस्थाको रूपिा िहेको छ ।
३.२.४ िेलमिलाप परिषदिा अध्यक्ष मनयुम्िका लामि मसफारिस िनेसभबन्धी
न्याय परिषदले िेलमिलाप सभबन्धी ऐन, २०६८ को दफा २६ बिोम्जि प्रधान
न्यायाधीशसिक्ष िेलमिलाप परिषदको अध्यक्षको मनयुम्िको लामि मसफारिस िने कानूनी
व्यिस्था िहेको छ ।
३.२.५ नेपाल न्यावयक प्रमर्ष्ठानिा कायिकािी मनदे शक मनयुम्िका लामि मसफारिस िनेसभबन्धी
न्याय परिषदले िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १७ (२) बिोम्जि
सिोच्च अदालर्को न्यायाधीशको पदिा बहाल िहेको, पुनिािेदन अदालर्को िुख्य न्यायाधीश
िा न्यायाधीशको पदिा बहाल िहेको, सिोच्च अदालर्को न्यायाधीशको पदिा िा पुनिािेदन
अदालर्को िुख्य न्यायाधीश िा न्यायाधीशको पदिा काि िरिसकेको िा पुनिािेदन अदालर्को
न्यायाधीश हुन योग्य व्यम्िहरूिध्येबाट व्यिस्थापन, अनुसन्धान र्था प्रम्शक्षण कायििा दक्षर्ा
िएको व्यम्िलाई िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठानको कायिकािी मनदे शक पदिा खटाउन िा मनयुि
िनिका लामि प्रधान न्यायाधीशसिक्ष मसफारिस िने धयिस्था िहेको छ । सोही ऐनको दफा
१७ (३) बिोम्जि कायिकािी मनदे शकको पदिा खवटएको बहालिाला न्यायाधीशलाई मनजको
पदािमध पूिा नहुँदै न्याय परिषदको मसफारिसिा न्यायाधीशकै पदिा काि िने ििी वफर्ाि िनि
सवकने कानूनी व्यिस्था िहेको छ ।
३.२.६ अनुशासनात्िक कािबाहीसभबन्धी
नेपालको सं विधानले उच्च अदालर्का िुख्य न्यायाधीश र्था न्यायाधीश ि म्जल्ला
अदालर्का न्यायाधीशहरूलाई कायिक्षिर्ाको अिाि, खिाब आचिण, इिान्दािीपूिक
ि
आफ्नो
कर्िव्यको पालना नििे को, बदमनयर्पूिक
ि कािकािबाही ििे को िा मनजले पालना िनुप
ि ने आचाि
सं वहर्ाको िभिीि उल्लं घन ििे को आधाििा न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रधान न्यायाधीशले
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पदिुि िनि सक्ने व्यिस्था ििे को छ । उि सं िैधामनक व्यिस्थाअनुरूप कानूनले
न्यायाधीशउपिको उजुिी ि कािबाहीको प्रविया दे हायबिोम्जि हुने व्यिस्था ििे को छ ।
(क) उजुिीसभबन्धी व्यिस्था
उच्च र्था म्जल्ला अदालर्का कुनै न्यायाधीशले पदीय दावयत्ि इिान्दािीपूिक
ि मनिािह
नििे को िा मनजिा कायिक्षिर्ाको अिाि िहेको िा मनजबाट खिाब आचिण िएको छ िन्ने
लािेिा कुनै पमन व्यम्िले िएसभिको सबुद प्रिाण सं लग्न ििी न्याय परिषद सम्चिालयिा
उजुिी ददन सक्छन् । यसबाहेक न्याय परिषदले जुनसुकै र्ििले प्राप्त ििे को सूचनाको
आधाििा पमन सो सूचनालाइि उजुिीको रूपिा ग्रहण ििी कािबाही प्रविया अिामड बढाउन
सक्ने कानूनी व्यिस्था छ । उजुिी फछयौट कायिलाई प्रिािकािी बनाउन उजुिी फछयौट
िापदण्ड, २०७५ र्जुि
ि ा ििी लािू िरिएको छ ।
ँ सभबि िुद्दाको अध्ययन
(ख) उजुिीसि
कुनै िुद्दाको सभबन्धिा कुनै न्यायाधीश विरुि न्याय परिषदिा उजुिी पिे िा न्याय
परिषदले त्यस्र्ो िुद्दाको अध्ययन िनि परिषदका कुनै सदस्यलाई र्ोक्न सक्ने ि र्ोवकएको
सदस्यले उजुिीसँि सभबम्न्धर् िुद्दाको अध्ययन ििी न्याय परिषदले र्ोकेको अिमधमित् आफ्नो
िायसवहर्को प्रमर्िेदन न्याय परिषदिा पेस िनुप
ि ने व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा
१७ ले ििे को छ ।
(ि) प्रािम्भिक छानमबन
न्याय परिषदिा प्राप्त उजुिी िा अनुििन िा मनिीक्षण प्रमर्िेदनको आधाििा िा न्याय
परिषद आफैँले उच्च अदालर् िा म्जल्ला अदालर्को कुनै न्यायाधीशको विरुििा छानमबन िनि
आिश्यक दे खेिा न्याय परिषदले न्याय परिषदका कुनै सदस्यलाई िा सिोच्च अदालर्को कुनै
न्यायाधीशलाई त्यसको प्रािम्भिक छानमबन िनिको लामि र्ोक्न सक्ने ि त्यसिी र्ोवकएको
सदस्य िा न्यायाधीशले र्ोवकएको अिमधमित् आफ्नो िायसवहर्को प्रािम्भिक छानमबन प्रमर्िेदन
परिषदसिक्ष पेस िनुप
ि ने व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा १८ ले ििे को छ ।
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(घ) जाँचबुझ समिमर् िठन
उजुिीसभबन्धी

अध्ययन

प्रमर्िेदन

र्था

प्रािम्भिक

छानमबन

प्रमर्िेदनबाट

कुनै

न्यायाधीशको विरुि जाँचबुझ ििाउन न्याय परिषदले आिश्यक दे खेिा न्याय परिषदको कुनै
सदस्य िा सिोच्च अदालर्को न्यायाधीशको अध्यक्षर्ािा सभबम्न्धर् क्षेत्को विज्ञसवहर्को र्ीन
सदस्यीय जाँचबुझ समिमर् िठन िनि सवकने ि परिषदले र्ोकेको अिमधमित् जाँचबुझ सभपन्न
ििी न्याय परिषदिा प्रमर्िेदन पेस िनुि पने व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा १९
ले ििे को पाइन्छ ।
उपयुि
ि बिोम्जिको उजुिीसभबन्धी िुद्दाको अध्ययन प्रमर्िेदन‚ प्रािम्भिक छानमबन
प्रमर्िेदन ि जाँचबुझ समिमर्को प्रमर्िेदनको आधाििा कुनै न्यायाधीशलाई कािबाही िनुि पिे िा
न्याय परिषदले आधाि ि कािण खुलाई कािबाही िनुप
ि ने ि त्यसिी कािबाही िनुप
ि ूि ि सभबम्न्धर्
न्यायाधीशलाई सफाइको िौका ददनु पने व्यिस्थासिेर् न्याय परिषद ऐनले ििे को छ ।
(ङ) र्ािेली िा कािबाहीको मनणिय
न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा १७‚ १८ िा १९ बिोम्जिको प्रमर्िेदनबाट कुनै
न्यायाधीश

विरुिको

आिोप

र्थ्यहीन

दे म्खएिा

पमछ

प्रिाण

प्राप्त

िएको

अिस्थािा

कानूनबिोम्जि हुने ििी त्यस्र्ो कािबाहीलाई र्ािेलीिा िाखी सोको जानकािी सभबम्न्धर्
न्यायाधीशलाई ददनुपने कानूनी व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा २६ िा

िहेको

छ । छानमबन िा जाँचबुझ प्रमर्िेदनबाट उजुिीिा उम्ल्लम्खर् बेहोिा पुवष्ट हुन आएिा परिषदले
उपयुि कािबाहीको मनणिय िने छ ।
(च) भ्रष्टाचािको अमियोििा िुद्दा चलाउने
नेपालको सं विधानको धािा १५३ को उपधािा (६) बिोम्जि न्यायाधीशले भ्रष्टाचाि ििी
अम्ख्र्यािको दुरुपयोि ििे कोिा न्याय परिषदले सो विषयिा सिोच्च अदालर्का न्यायाधीश िा
उच्च अदालर्को कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अमधकृर् र्ोक्न सक्ने ि अनुसन्धानबाट िुद्दा
चलाउनु पने दे खेिा सोही बेहोिाको प्रमर्िेदनको आधाििा न्याय परिषदको र्फिबाट न्याय
परिषदको सम्चि िा न्याय परिषदको िाजपत्ांवकर् अमधकृर्िािा नेपाल सिकािले र्ोकेको
अदालर्िा िुद्दा दायि िनुि पने व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा २२ ले ििे को
छ।
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(छ) न्यायाधीशको अस्िस्थर्ाका कािण कायि िनि असिथि िएिा पदिुिको लामि
मसफारिस िने
कुनै न्यायाधीश सं विधानको धािा १३१ को खण्ड (घ), धािा १४२ को उपधािा (१)
को खण्ड (घ) िा धािा १४९ को उपधािा (६) को खण्ड (घ) बिोम्जि शािीरिक िा
िानमसक अस्िस्थर्ाको कािणले सेिािा िही कायि सभपादन िनि असिथि िहे निहेको यवकन िनि
न्याय परिषदले नेपाल सिकाििािा िदठर् िेमडकल बोडििा लेखी पठाउने ि िेमडकल बोडिले
शािीरिक िा िानमसक कािणले कायि सभपादन िनि असिथि िएको िनी मसफारिस ििे िा न्याय
परिषदले उच्च अदालर्का न्यायाधीश ि म्जल्ला न्यायाधीशको हकिा प्रधान न्यायाधीशसिक्ष ि
सिोच्च अदालर्का न्यायाधीशको हकिा िािपमर्सिक्ष पदिुि िनिका लामि मसफारिस िने
कानूनी व्यिस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १३ ले ििे को छ ।
३.२.७ मसफारिस र्था पिािशिसभबन्धी
नेपालको सं विधानले न्याय परिषदलाइि न्यायाधीशको मनयुम्ि, सरुिा, अनुशासनसभबन्धी
कािबाही

ि

बखािसीका

लामि

मसफारिस

िनुक
ि ा

अमर्रिि

न्याय प्रशासनसभबन्धी

अन्य

विषयिा पिािशि ददने म्जभिेिािी प्रदान ििे को छ । सो म्जभिेिािीअनुरूप न्याय परिषदसिक्ष
न्याय प्रशासनका अन्य विषयिा पिािशि िाि िएिा यसले पिािशि र्था मसफारिस ददने कायि
िदिछ ।
साथै यसले प्रचमलर् कानूनबिोम्जि विशेष अदालर्, िाजस्ि न्यायामधकिण, िैदेम्शक
िोजिाि न्यायामधकिण, सै मनक विशेष अदालर्लिायर्का न्यावयक मनकायहरूिा काि िनिको
लामि न्यायाधीशहरू र्ोक्न मसफारिस िने र्था न्यायाधीशहरूलाई न्यायाधीशको पदिा बाहेक
न्यावयक जाँचबुझको काििा िा केही खास अिमधको लामि कानून िा न्यायसभबन्धी अनुसन्धान,
अन्िेषण िा िाविय सिोकािका अन्य कुनै काििा खटाउन ि म्जल्ला न्यायाधीशलाई
मनिािचनसभबन्धी काििा खटाउनु पदाि नेपाल सिकािसिक्ष पिािशि ददने कायिसिेर् िदिछ ।
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३.२.८ अन्य व्यिस्थापकीय कायिसभबन्धी
(क) न्यायाधीशहरूको काि कािबाहीको मनिीक्षण र्था कायिसभपादन िूल्याङ्कन
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १५ अनुसाि उच्च अदालर्को िुख्य न्यायाधीशले
प्रत्येक िषि सभबम्न्धर् उच्च अदालर् िा िार्हर्का म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशको काि
कािबाहीको सभबन्धिा मनिीक्षण ििी न्याय परिषदिा प्रमर्िेदन ददनुपछि । यसिी मनिीक्षण िदाि
सभबम्न्धर् न्यायाधीश आफूलाई खटाएको स्थानिा रुजु िहे निहेको, न्यायाधीशले िषििरि ििे को
फैसलाको विििण, िामथल्लो अदालर्बाट सदि बदि िएको विििण र्था अन्य व्यिस्थापकीय
काि कािबाहीको विििणसिेर् प्रमर्िेदनिा उल्लेख िनुप
ि ने व्यिस्था ििे को छ । यसिी
मनिीक्षणकर्ािले मनिीक्षण प्रमर्िेदन ि मनयिािलीले मनधाििण ििे को ढाँचािा न्यायाधीशहरूको
कायि

सभपादन

िूल्याङ्कन

फािाि

ििी

न्याय

परिषद

सम्चिालयिा

पठाउनु

पने

ि

आिश्यकर्ाअनुसाि र्ी प्रमर्िेदन परिषदको बैठकिा पेस हुने िदिछ ।
(ख) न्यावयक अनुििन र्था मनििानीको कायि िने
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १६ ले न्यायाधीशको काि कािबाही र्था
आचिणको मनयमिर् अनुििन एिि् मनििानी िने म्जभिेिािी न्याय परिषदलाई र्ोकेको छ ।
अनुििन र्था मनििानीको कायिलाई प्रिािकािी बनाउन परिषदको कुनै सदस्यको सं योजकत्ििा
एक िा र्ीन सदस्यीय न्यावयक अनुििन र्था मनििानी समिमर् िठन िनिसक्ने व्यिस्था िहेको
छ । सो बिोम्जि र्ीन सदस्यीय न्यावयक अनुििन र्था मनििानी समिमर् िठन िई यसले
आफ्नो काि कािबाहीसिेर् िरििहेको ि मनकट िविष्यिा न्यावयक अनुििनसभबन्धी िापदण्ड
र्याि िरिने लक्ष्य मलइएको छ ।
(ि) अमिलेख र्याि िने
परिषदले सं विधानबिोम्जि न्यायाधीशको पदिा मनयुि हुन योग्यर्ा पुिेका नेपाली
नािरिकहरूको अद्यािमधक अमिलेख र्याि िनुप
ि ने कानूनी व्यिस्था छ । यसबाहेक परिषदले
उच्च अदालर् र्था म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशहरूको कायिसभपादन विििण, मनिीक्षण
प्रमर्िेदन, आचिणसभबन्धी अमिलेख र्था सेिासभबन्धी अन्य विििणहरूको एकीकृर् अमिलेख
िाख्नुपने कानूनी व्यिस्था िहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० अनुसाि यस्र्ो
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अमिलेखिा न्यायाधीशहरूको योग्यर्ा ि अनुििलिायर्का व्यम्ििर् विििण, उजुिी एिि् सोिा
िएको मनणिय, मनजले ििे का फैसला िा आदे श ि सोउपि िामथल्लो अदालर्बाट िएको सदि
बदिको विििणसिेर् उल्लेख िनुप
ि ने व्यिस्था िहेको छ । उपिोि सं िैधामनक र्था कानूनी
व्यिस्थाअनुसाि न्याय परिषदले न्यायाधीश हुन योग्यर्ा पुिेका व्यम्िहरूको ि न्यायाधीशहरूको
विििण अद्यािमधक िदै आएको छ । यसका अमर्रिि न्यायाधीशको व्यम्ििर् विििण
अद्यािमधक, व्यिम्स्थर् ि सुिम्क्षर् िाख्ने ि सभबम्न्धर् न्यायाधीश ि मनकायलाई ऐनको दफा ३१
बिोम्जि जानकािी ििाउने काि सम्चिालयबाट हुँदै आएको छ । न्यायाधीश र्था िाजपत्ांवकर्
कििचािीहरूले अमिलेख विििणलाई व्यिम्स्थर् िनि PIMS Software को विकास ििी सोिा
प्रविष्ट िने कायि हुँदै आइिहेको छ ।
(घ) न्यायाधीशको सभपम्त्त विििण अद्यािमधक िाख्ने
न्याय परिषदका सदस्य र्था न्यायाधीशको पदिा मनयुि िएका व्यम्िले मनयुि िएको
मिमर्ले ि अन्य न्यायाधीशहरूले प्रत्येक आमथिक िषि सिाप्त िएका मिमर्ले साठी ददनमित् न्याय
परिषद मनयिािली‚ २०७४ को मनयि २०(१) बिोम्जि उि मनयिािलीको अनुसूची १२ को
ढाँचािा आफ्नो ि आफ्नो परििािका सदस्यको नाििा िएको चल, अचल सभपम्त्तको म्स्थमर् ि
सोको स्रोर्सिेर् खुलाइएको सभपम्त्त विििण न्याय परिषदिा मनयमिर्रूपिा पेस िनुप
ि ने ि यस्र्ो
विििण न्याय परिषदले िोप्य िाख्ने व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा २९ ले
ििे को छ। र्ोवकएको अिमधमित् सभपम्त्त विििण पेस निने न्यायाधीशलाई जरििाना िने
कानूनी व्यिस्थासिेर् िहेको छ । सभपम्त्त विििण बुझाइसकेपमछ दर्ाि िएको जानकािी SMS
िाफिर् ददन थामलएको छ ।
३.२.९ न्यायाधीशको र्ामलिसभबन्धी विषयिा मनदे शन ददने
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को खण्ड (ि) ले न्यायाधीशहरूको र्ामलि
र्था प्रम्शक्षणका सभबन्धिा सभबम्न्धर् मनकायलाई पाठयििलिायर्का विषयिा आिश्यक
मनदे शन ददनुपने ििी परिषदको म्जभिेिािी मनधाििण ििे को छ । न्यायाधीशको र्ामलि र्था
प्रम्शक्षणको

पाठयिि र्याि िदाि र्ामलि प्रदायक मनकायले न्याय परिषदसँि सिन्िय िनुप
ि ने

व्यिस्था न्याय परिषद मनयिािली‚ २०७४ को मनयि २३ ले ििे को छ ।
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३.२.१० न्याय प्रशासनसभबन्धी विषयिा अध्ययन अनुसन्धान ििाउने
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को खण्ड (ख) ले न्याय परिषदलाई
न्यायाधीशहरूको मनयुम्ि, सरुिा ि अनुशासनसभबन्धी कािबाहीको मसफारिसिा िात् सीमिर्
ँ सभबि विषयिा अध्ययन अनुसन्धान
नििी न्याय प्रणालीको सुधािको लामि न्याय प्रशासनसि
िने ििाउने म्जभिेिािीसिेर् र्ोकेको छ । यसबाट न्याय परिषदले सिग्र न्याय प्रणालीको
सुधाि ि क्षिर्ा अमििृविसभबन्धी िूमिकािा नेर्त्ृ ि मलनुपने दे म्खन्छ ।
ँ सभपकि
३.२.११ नेपाल सिकािसि
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३९ अनुसाि न्याय परिषदले नेपाल सिकािसँि
सभपकि िाख्दा कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ालयिाफिर् सभपकि िने व्यिस्था िहेको
छ ।
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परिच्छे द - ४
न्याय परिषदबाट सभपाददर् कायिहरूको विििण
४.१ न्याय परिषदको बैठक र्था मनणिय संख्या
आमथिक िषि २०७5/७6 िा १8 पटक न्याय परिषदको बैठक बसेको दे म्खन्छ ।
उि बैठकहरूिा विमिन्न विषयहरूिा छलफल िई 48 िटा प्रस्र्ािहरूिा 65 मनणिय िएको
छन् । यसै ििी वििर् दुई आमथिक िषिको बैठक ि मनणिय हेदाि, आ.ि. २०७4/0७5 िा 1९
पटक बैठक बसी 70 िटा प्रस्र्ाििा छलफल िई

मनणिय िएको दे म्खन्छ । त्यस्र्ै आ.ि.

२०७३/0७४ िा २९ पटक बैठक बसी ४५ विषयिा मनणिय िएको दे म्खन्छ । वििर् र्ीन
िषिको न्याय परिषदको बैठक सं ख्या ि मनणियको र्ुलनात्िक अिस्था दे हायबिोम्जिको म्चत् नं.
१ िा प्रस्र्ुर् िरिएको छ ।
म्चत् नं. १
न्याय परिषदको बैठक र्था मनणिय सं ख्या
८०

७०

७०
६०

५०

४२

४०

३०
२०

१०
०

बैठक सं ख्या

२९
१९

१९

११

२०७२/७३

२०७३/७४
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२०७४/७५

मनणिय सं ख्या

४.२

परिषदका मनणियहरूको विषयिर् विििण
न्याय परिषदबाट िूलर्ः मनयुम्ि, सरुिा, न्याय प्रशासनसभबन्धी पिािशि, अनुशासनात्िक

कािबाही एिि् अन्य विविध विषयिा मनणिय हुने ििे को छ । प्रमर्िेदन िषि २०७5/०७6 िा
िएका मनणिय हेदाि, मनयुम्ि मसफारिस सार्, सरुिा मसफारिस (काजसिेर्) १७‚ न्याय
प्रशासनसभबन्धी पिािशि ११, र्ािेली ि अनुसन्धानात्िक कािबाहीर्फि २२ ि अन्य विविध
विषयिा आठ िटा मनणिय िएको दे म्खन्छ ।

विषयिर् मनणियर्फि अम्घल्ला िषिहरूसँि र्ुलनात्िक रूपिा हेदाि आ.ि.२०७4/०७5

िा मनयुम्ि मसफारिस पाँच, सरुिा मसफारिस (काजसिेर्) ११‚ न्याय प्रशासनसभबन्धी पिािशि
१९, र्ािेली चाि ि अन्य विविध विषयिा ३१ िटा मनणिय िएको दे म्खन्छ । त्यस्र्ै आ.ि.

२०७३/७४ िा मनयुम्ि मसफारिस पाँच, सरुिा मसफारिस चाि, न्याय प्रशासनसभबन्धी पिािशि
पाँच, अनुशासनात्िक कािबाही र्ीन ि अन्य विविध विषयिा २८ िटा मनणिय िएको दे म्खन्छ ।

न्याय परिषदबाट पमछल्ला र्ीन आमथिक िषििा िएका विषयिर् मनणियको र्ुलनात्िक

विििण म्चत् नं. २ िा प्रस्र्ुर् िरिएको छ ।

म्चत् नं. २

मनणियहरूको विषयिर् विििण
३५

३१

२८

३०

मनयुम्ि मसफारिस

२५
१९

२०
१५
१०
५
०

२०७३/७४

५

मसफारिस

१७

११
५ ४ ५
३

सरुिा/काज

२२

११
७

४

न्याय प्रशासनसभबन्धी
८

पिािशि
अनुशासनात्िक
कािबाही/ र्ािेली
विविध

२०७४/७५

२०७५/७६
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४.३ अदालर्हरूिा न्यायाधीशको दिबन्दी ि पूमर्िको अिस्था
सिोच्च अदालर्, उच्च अदालर् र्था म्जल्ला अदालर्हरूिा िहेको न्यायाधीशको

दिबन्दी ि प्रस्र्ुर् प्रमर्िेदन र्याि पादािको सियसभि पूमर्ि ि रिि िहेका दिबन्दीको विििण
मनभनानुसाि िहेको छ ।
मस.नं.
1.
2.
3.
4.

पद

र्ामलका नं. १

दिबन्दी

पूमर्ि

रिि

21

२०

1

३

५

७

७

0

०

१५३

१५३

0

२५७

२२९

४३८

४०९

सिोच्च
न्यायाधीश
िुख्य
न्यायाधीश
उच्च
न्यायाधीश
म्जल्ला
न्यायाधीश
जभिा

िवहला आ.ज. िधेशी

जभिा

दमलर्

अपाङ्ग

वप.क्षे.

१

०

०

१

10

१

०

०

०

०

1

17

१६

१४

३

०

३

53

28

8

१७

२

१

०

२

30

29

२८

३९

१७

४

०

६

94

सिािेशी

प्रमर्िेदन र्यािी अिमधिा कायि िहेको विमिन्न अदालर्को िौजुदा न्यायाधीशहरूको दिबन्दी
विििण यसप्रकाि िहेको छ:सिोच्च अदालर्
ि.सं .
१

अदालर्
सिोच्च अदालर्

कुल दिबन्दी

पूमर्ि िएको

रिि

२१

२०

१

उच्च अदालर्
ि.सं .

उच्च अदालर्/इजलास/अस्थायी
इजलास

जभिा दिबन्दी

पूमर्ि

रिि

४

४

०

१२

१२

०

1.

इलाि

2.

वििाटनिि

3.

धनकुटा

४

४

०

4.

ओखलढुं िा

४

४

०

5.

िाजवििाज

11

11

0

6.

जनकपुि

१२

१२

०
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7.

िीििञ्ज

१५

१५

०

8.

पाटन

३६

३६

०

9.

हेटौंडा

७

७

०

10.

पोखिा

७

७

०

11.

बाग्लुङ

४

४

०

12.

बुटिल

१२

१२

०

13.

र्ुलसीपुि

४

४

०

14.

नेपालिञ्ज

६

६

०

15.

सुखेर्

७

७

०

16.

जुभला

४

४

०

17.

ददपायल

७

७

०

18.

िहेन्रनिि

४

४

०

160

१६०

०

दिबन्दी

पूमर्ि

रिि

जभिा

म्जल्ला अदालर्
ि.सं .

म्जल्ला अदालर्

1.

ु
र्ाप्ले जङ

1

1

0

2.

पाँचथि

1

1

0

3.

इलाि

1

1

0

4.

झापा

७

७

०

5.

ु ासिा
सं खि

1

1

0

6.

र्ेह्रथुि

1

1

0

7.

धनकुटा

1

1

0

8.

िोजपुि

1

1

0

9.

िोिङ

१०

७

३

10.

सुनसिी

10

8

2

11.

सोलुखभु बु

1

1

0

12.

ओखलढु ङ्गा

1

1

0

13.

खोटाङ

1

1

0

14.

उदयपुि

३

२

१

15.

मसिाहा

८

६

२

16.

सप्तिी

१०

९

१

17.

धनुषा

९

८

१

26

18.

िहोत्तिी

७

५

२

19.

सलािही

6

5

1

20.

बािा

7

7

0

21.

पसाि

9

8

1

22.

िौर्हट

7

6

1

23.

िािेछाप

1

1

0

24.

मसन्धुली

1

1

0

25.

दोलखा

१

१

०

26.

मसन्धुपाल्चोक

1

1

0

27.

काभ्रेपलाञ्चोक

3

3

0

28.

काठिाडौँ

३५

३३

२

29.

ििपुि

६

५

१

30.

िसुिा

1

1

0

31.

नुिाकोट

1

1

0

32.

धाददङ

२

२

०

33.

लमलर्पुि

7

7

0

34.

म्चर्िन

6

6

0

35.

िकिानपुि

४

३

१

36.

िोिखा

1

1

0

2

2

0

37.

र्नहुँ

38.

िनाङ

1

1

0

39.

निलपुि

२

२

०

40.

लिजुङ

1

1

0

41.

कास्की

७

६

१

42.

स्याङ्जा

2

2

0

43.

बाग्लुङ

1

1

0

44.

पििर्

1

1

0

45.

िुस्र्ाङ

1

1

0

46.

भयाग्दी

1

1

0

47.

िुल्िी

1

1

0

48.

अघािखाँची

1

1

0

49.

पाल्पा

1

1

0
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50.

निलपिासी

5

4

1

51.

रुपन्दे ही

८

५

३

52.

कवपलिस्र्ु

५

४

१

53.

िोल्पा

1

1

0

54.

रुकुिकोट

1

1

0

55.

प्युठान

1

1

0

56.

दाङ

४

३

१

57.

बाँके

८

७

१

58.

बददिया

2

2

0

59.

सल्यान

1

1

0

60.

रुकुि

1

1

0

61.

दै लेख

1

1

0

62.

जाजिकोट

1

1

0

63.

सुखेर्

2

2

0

64.

हुभला

1

1

0

65.

जुभला

1

1

0

66.

कामलकोट

1

1

0

67.

डोल्पा

1

1

0

68.

िुि ु

1

1

0

69.

बझाङ

1

1

0

70.

बाजुिा

1

1

0

71.

अछाि

1

1

0

72.

डोटी

1

1

0

73.

कैलाली

4

4

0

74.

डडेलधुिा

1

1

0

75.

बैर्डी

1

1

0

76.

कञ्चनपुि

2

2

0

77.

ुि ा
दाचल

1

1

0

78.

न्याय परिषद्

३

२

१

257

229

28

जभिा
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४.४ संिैधामनक इजलासिा न्यायाधीशको मसफारिस
प्रमर्िेदन

िषििा

न्याय

परिषदको

मिमर्

२०७5।9।१9

को

मनणियले

सिोच्च

अदालर्को सं िैधामनक इजलासिा सिोच्च अदालर्का दे हायका न्यायाधीशहरूलाई र्ोक्न
मसफारिस ििे को छ ।
1. िाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुिाि काकी, सिोच्च अदालर्
2. िाननीय न्यायाधीश श्री केदाि प्रसाद चामलसे, सिोच्च अदालर्
3. िाननीय न्यायाधीश श्री मििा खड्का, सिोच्च अदालर्
4. िाननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण काकी, सिोच्च अदालर्
आ.ि २०७४/०७५ िा न्याय परिषदको मिमर् २०७४।५।१४ को मनणियले सिोच्च
अदालर्को सं िैधामनक इजलासिा दे हायका न्यायाधीशहरूलाई र्ोक्न मसफारिस ििे को मथयो ।
1. िाननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्र शिशेि ज.ब.िा., सिोच्च अदालर्
२. िाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुिाि काकी, सिोच्च अदालर्
त्यस्र्ै न्याय परिषदको मिमर् २०७४।१२।१३ को मनणियले सिोच्च अदालर्को सं िैधामनक
इजलासिा

सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायाधीश श्री केदािप्रसाद चामलसेलाई र्ोक्न

मसफारिस ििे को मथयो।
त्यस्र्ै आ.ि.२०७३/०७४ िा न्याय परिषदको मिमर् २०७४।१।१४ को मनणियले सिोच्च
अदालर्को सं िैधामनक इजलासिा दे हायका न्यायाधीशहरूलाई र्ोक्न मसफारिस ििे को मथयो ।
१. िाननीय न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशी, सिोच्च अदालर्
२. िाननीय न्यायाधीश श्री दे िेन्रिोपाल श्रे ष्ठ, सिोच्च अदालर्
४.५ िेलमिलाप परिषदको अध्यक्षिा मसफारिस
प्रमर्िेदन र्यािी िषििा न्याय परिषदको मिमर् २०७5।9।१9 को मनणियले िेलमिलाप
परिषदको अध्यक्षिा सिोच्च अदालर्को बहालिाला न्यायाधीश िहने प्रािधान िएअनुसाि
िेलमिलाप सभबन्धी ऐन,

२०६८ को दफा २६(1)(क) बिोम्जि िेलमिलाप परिषदको

अध्यक्षिा सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायाधीश श्री ईश्विप्रसाद खमर्िडालाई र्ोक्न मसफारिस
29

ििे को छ । यसअम्घ न्याय परिषदको मिमर् 2074।1।14 को मनणियले िेलमिलाप
परिषदको अध्यक्षिा सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायाधीश श्री ददपकिाज जोशीलाई र्ोक्न
मसफारिस ििे को मथयो ।
४.६ न्यायाधीश मनयुम्िको मसफारिस
(क) सिोच्च अदालर्को न्यायाधीश पदिा मनयुम्िको लामि मसफारिस
न्याय परिषदको मिमर् 2075।12।19 को मनणियले सिोच्च अदालर्िा रिि िहेको
न्यायाधीश पदिा मनयुम्िका लामि उच्च अदालर्का िाननीय िुख्य न्यायाधीशहरूबाट दुई जना
ु एकािध्ये एक
ि कानून व्यिसायीहरूबाट र्ीन जना मसफारिस ििे को छ । मसफारिस हुनि
जनाले कानूनिा विद्यािारिमध, र्ीन जनाले कानूनिा स्नार्कोत्ति ि अन्य एक जनाले कानूनिा
स्नार्कका अमर्रिि एि.बी.ए. उपामध हामसल िनुि
ि एको अमिलेखबाट दे म्खन्छ । मनयुम्ि
ु एकािध्ये 4 जना पुरुष ि १ जना िवहला हुनह
ु न्ु छ । उिेि सिूहको दृवष्टले हेदाि 4५
हुनि
दे म्ख 55 िषि उिेि सिूहका र्ीन जना ि 55 दे म्ख 60 िषि उिेि सिूहका दुई जना
मसफारिस िरिएको ि मसफारिस िएका व्यम्िहरूको विििण अनुसूची-३ िा िाम्खएको छ ।
वििर् दुई आमथिक िषिहरूिा सिोच्च अदालर्को न्यायाधीशको मनयुम्िका लामि िएका
मसफारिसको सं म्क्षप्त विििण मनभनानुसाि छ ।
न्याय परिषदले आ.ि.2074।७5 िा सिोच्च अदालर्िा रिि िहेको न्यायाधीश
पदिा मनयुम्िका लामि उच्च अदालर्का र्ीन जना िाननीय िुख्य न्यायाधीशहरूलाई मसफारिस
ििे को मथयो । िहाँहरू मसफारिस हुँदाका बखर् एक जनाले न्यूनर्ि शैम्क्षक योग्यर्ा कानूनिा
ु न्ु छ ।
स्नार्कका अमर्रिि एि.ए. उत्तीणि िनुि
ि एको ि मसफारिस िएका र्ीनै जना पुरुष हुनह
उिेि सिूहको दृवष्टले हेदाि, मसफारिस हुँदा ५५ दे म्ख ६० िषि उिेि सिूहका 2 जना ि ६०
िषििन्दा िामथ उिेि सिूहका एक जना मसफारिस िरिएको अमिले खबाट दे म्खन्छ।
आ.ि. २०७3।७4 िा सिोच्च अदालर्िा रिि िहेको न्यायाधीश पदिा मनयुम्िका
लामि उच्च अदालर्का 2 जना िुख्य न्यायाधीशलाई मसफारिस ििे कोिा िहाँहरू मिमर्
२०७३।10।१8 िा मनयुम्ि िई कायििर् िहनुिएको छ । मसफारिस िएकािध्ये दुिै जना
ु न्ु छ । उिेि सिूहको दृवष्टले हेदाि, मसफारिस हुँदा ५५ दे म्ख 60 उिेि सिूहका 1
पुरुष हुनह
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जना ि 6० िषििन्दा िामथ उिेि सिूहका एक जना मसफारिस िरिएको अमिलेखबाट दे म्खन्छ।
साथै शैम्क्षक योग्यर्ाको आधाििा विश्लेषण िदाि मसफारिस हुन ु िएकािध्ये एक जना न्यूनर्ि
शैम्क्षक योग्यर्ा कानून स्नार्कको अमर्रिि एि.मस.एल. उत्तीणि िनुि
ि एको अमिलेखबाट
दे म्खन्छ ।
(ख)

उच्च अदालर्को िुख्य न्यायाधीश र्था न्यायाधीश पदिा मनयुम्िको लामि
मसफारिस

अ) उच्च अदालर्को िुख्य न्यायाधीशिा मनयुम्िको मसफारिस
आमथिक िषि 2075।76 िा न्याय परिषदको मिमर् २०७5।9।19 को मनणियले उच्च
अदालर्को रिि िुख्य न्यायाधीश पदिा मनयुम्ि र्था पदस्थापनाको लामि उच्च अदालर् पाटन,
हेटौँडा इजलासका िाननीय न्यायधीश श्री सुष्िालर्ा िाथेिालाई मसफारिस ििे को छ । उहाँको
शैम्क्षक योग्यर्ालाई हेदाि कानूनिा स्नार्कका अमर्रिि उहाँले व्यिस्थापनिा स्नार्कोत्ति
उपामध हामसल िनुि
ि एको दे म्खन्छ । त्यसै ििी यसै आ.ि.िा रिि हुन आएको दुई िुख्य
न्यायाधीशिा पदिा न्याय परिषदको मिमर् 2076/2/14 को मनणियबाट उच्च अदालर्
र्ुलसीपुि, बुटिल इजलासिा कायििर् िाननीय न्यायाधीश श्री कुिािप्रसाद पोखिे ल ि उच्च
अदालर् पाटनिा कायििर् िाननीय न्यायधीश श्री ििेश पोखिे ललाई मनयुम्ि र्था पदस्थापनको
लामि मसफारिस िरिएको छ । िाननीयहरूको उिेि सिूहलाई हेदाि 60 दे म्ख 63 िषि उिेि
सिूहिा िहनुिएको दे म्खन्छ । उहाँहरूको शैम्क्षक योग्यर्ा कानूनिा स्नार्क उपामध हामसल
िनुि
ि एको अमिलेखबाट दे म्खन्छ ।
आ.ि. २०७४।०७५ िा न्याय परिषदको मिमर् २०७४।09।२० को मनणियले
उच्च अदालर्को रिि िुख्य न्यायाधीश पदिा मनयुम्ि र्था पदस्थापनाको लामि चाि जनालाई
ु न
मसफारिस ििे को मथयो । मसफारिस हुनह
े ध्ये र्ीन जना उच्च अदालर्का िाननीय
ु ि
न्यायाधीशहरू ि एक जना िुख्य िम्जस्रािबाट िहनुिएको मथयो । िहाँहरूको उिेि सिूह हेदाि,
ँ ा ४५ दे म्ख ५० िषि सभिका एकजना ि ६० िषििन्दा िामथ ३ जना िहनुिएको
मसफारिस हुद
मथयो। उहाँहरूको शैम्क्षक योग्यर्ालाई हेदाि कानूनिा स्नार्कका अमर्रिि उहाँहरूिध्ये एक
जना कानूनिा स्नार्कोत्ति ि दुई जना अन्य विषयिा स्नार्कोत्ति उपामध हामसल िनुि
ि एको
अमिलेखबाट दे म्खन्छ ।
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आ.ि.

२०७३।०७४

िा न्याय

परिषदको

मिमर्

२०७३।०६।०६

ि

मिमर्

२०७३।१०।२४ को बेग्लाबेग्लै मनणियले उच्च अदालर्को रिि िुख्य न्यायाधीश पदिा
उच्च अदालर्का न्यायाधीशहरूबाट ििश: दुईदुई जनालाई मनयुम्ि एिि् पदस्थापनाको लामि
ँ ा ५५ दे म्ख ६० िषि उिेि
मसफारिस ििे को मथयो । िहाँहरूको उिेि सिूह हेदाि, मसफारिस हुद
सिूहका दुईजना ि ६० िषििन्दा िामथ उिेि सिूहका दुई जना मसफारिस िरिएको अमिलेखबाट
दे म्खन्छ । साथै शैम्क्षक योग्यर्ाको आधाििा विश्लेषण िदाि न्यूनर्ि शैम्क्षक योग्यर्ा कानूनिा
ु एका िुख्य न्यायाधीशहरूिध्ये एक
स्नार्क उपामध हामसल िनुक
ि ा अमर्रिि मसफारिस हुनि
जनाले कानूनिा विद्यािारिमध (Ph.D.), दुई जनाले कानूनिा स्नार्कोत्ति (LL.M.) उपामध हामसल
िनुि
ि एको, सोबाहेक एक जनाले कानून विषयबाहेक अन्य विषयिा स्नार्कोत्ति उपामध हामसल
ििे को अमिलेखबाट दे म्खन्छ ।
आ) उच्च अदालर्िा न्यायाधीश मनयुम्िको मसफारिस
यस आ.ि.िा न्याय परिषदको मिमर् २०७5।10।07 को बैठकको मनणियानुसाि
उच्च अदालर्िा रिि िहेको न्यायाधीश पदिा मनयुम्ि एिि् पदस्थापनाका लामि सिोच्च
अदालर्का िुख्य िम्जस्राि श्री िाजनप्रसाद िट्टिाईलाई मसफारिस ििे को छ। त्यसै ििी मिमर्
2075/12/19 को मनणियबाट १८ जनालाई उच्च अदालर्को न्यायाधीश पदिा मसफारिस
एिि् पदस्थापना ििे को छ । मसफारिस िरिएका १८ जनािध्ये नेपाल न्याय सेिाका विम्शष्ट
श्रे णीका अमधकृर्हरूबाट र्ीन जना, म्जल्ला अदालर्िा कायििर् न्यायाधीशहरूबाट छ जना,
पुनिािेदन अदालर्का पूिअ
ि मर्रिि न्यायाधीशबाट एक जना ि कानून व्यिसायीहरूबाट आठ
जना मसफारिस िरिएको छ। मसफारिस िएका व्यम्िहरूको नािािली अनुसूची-४ िा िाम्खएको
छ ।
आ.ि. 2074/75 िा उच्च अदालर्को न्यायाधीश मनयुम्िका लामि न्याय परिषदबाट कुनै
मसफारिस िएको अमिलेखबाट दे म्खँदैन ।
आ.ि. २०७३/७४ िा न्याय परिषदको मिमर् २०७३।०९।२८ को मनणियानुसाि
उच्च अदालर्िा रिि िहेको न्यायाधीश पदिा मनयुम्ि एिि् पदस्थापनाका लामि ८० जना
न्यायाधीशलाई मसफारिस ििे को मथयो। मसफारिस िरिएका न्यायाधीशहरूिा नेपाल न्याय
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सेिाका

विम्शष्ट

श्रे णीका

अमधकृर्हरूबाट

पाँच

जना,

म्जल्ला

अदालर्िा

कायििर्

न्यायाधीशहरूबाट ३४ जना, पुनिािेदन अदालर्का पूिअ
ि मर्रिि न्यायाधीशहरूबाट १० जना,
नेपाल न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीबाट ६ जना ि कानून व्यिसायीहरूबाट २५ जना
िहनुिएको मथयो ।
(ि) म्जल्ला अदालर्को न्यायाधीशिा मनयुम्िको लामि मसफारिस
आमथिक िषि 2075।76 िा न्याय परिषदले छ जनालाई म्जल्ला न्यायाधीश मनयुम्िका लामि
मसफारिस ििे को छ । जसिध्ये न्याय
अदालर्

जनकपुि

िीििञ्ज

परिषदको मिमर् 2075/10/15 को मनणियले उच्च

इजलासका

िम्जस्राि

श्री

कृष्णप्रसाद

नेपाललाई

नेपालको

सं विधानको धािा १४९ को उपधािा (1) को खण्ड (क) बिोम्जि जेष्ठर्ा योग्यर्ा ि
कायिक्षिर्ाको िूल्याङ्कनको आधाििा मसफारिस ििे को हो । त्यस्र्ै न्याय परिषदको मिमर्
2076।2।14 को बैठकले न्याय सेिा आयोिबाट मलएको रिि न्यायाधीशको पदपूमर्िको
लामि सञ्चामलर् पिीक्षाबाट छनौट िई आएको पाँच जना सफल उभिेदिािहरूलाई नेपालको
सं विधानको धािा १४९ को उपधािा (1) को खण्ड

(ख) (ि) बिोम्जि रिि म्जल्ला

न्यायाधीश पदिा मनयुम्ि िनि मसफारिस ििे को छ । उि मनयुम्िको लामि मसफारिस
िएकािध्ये

एक जना िवहला, अन्य चाि जना पुरुष िहेका छन्। मसफारिस हुन ु हुनेिा न्याय

सिूहका एक जना, सिकािी िवकल सिूहका दुई ि कानून सिूहका दुई जना िाजपत्ांवकर्
दिर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरू िहेका छन् । मसफारिस िएका व्यम्िहरूको नािािली अनुसूची-५
िा िाम्खएको छ ।
मसफारिस िएका म्जल्ला न्यायधीशहरूको उिेििर् रूपिा विश्लेषण िदाि, ४0 दे म्ख 4५
िषि उिेि सिूहका र्ीन, 46-50 िषि उिेि सिूहका दुई ि

51 दे म्ख 5५ िषिको उिेि

सिूहका एक जना िहेको दे म्खन्छन् िने शैम्क्षक योग्यर्ार्फि हेदाि पाँच जनाको कानूनिा
स्नार्कोत्ति ि एक जनाको कानूनिा स्नार्कका अलािा जनप्रशासनिा स्नार्कोत्ति उपामध
हामसल िनुि
ि एको दे म्खन्छ।
आ.ि 2074/75 िा न्याय परिषदले म्जल्ला न्यायाधीश मनयुम्िका लामि र्ीनिटा
मनणिय ििी

३८ जनालाई मनयुम्ि ििे को मथयो । जसिध्ये न्याय सेिा आयोिको मसफारिसिा
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१६ जनालाई म्जल्ला न्यायाधीशिा मनयुम्िको मसफारिस िनि मिमर् २०७५।२।२० िा मनणिय
ििे को मथयो । उि मनयुम्ि मसफारिसिा नेपालको सं विधानको धािा १४९ को उपधािा (२)
को खण्ड (ख) बिोम्जि प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षाबाट १३ जना ि

धािा १४९ को उपधािा

(२) को खण्ड (ि) बिोम्जि प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षाबाट ३ जना मनयुम्िका लामि मसफारिस
ु एको मथयो । सोिध्ये एक जना िवहला, २ जना आददिासी जनजामर् र्था १ जना िधेशी
हुनि
सिुदायका िहेका मथए। जसिा न्याय सिूहका १३ जना र्था सिकािी िवकल सिूहका ३
जना अमधकृर्हरू मथए ।
त्यस्र्ै २२ जना न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई जेष्ठर्ा,
योग्यर्ा

ि

कायिक्षिर्ाका

आधाििा

म्जल्ला

न्यायाधीश

पदिा

मनयुम्िका

लामि

मिमर्

२०७५।३।७ िा मसफारिस िरिएको मथयो । यसिी मसफारिस हुनेहरूिा न्याय सिूहका १४
जना, कानून सिूहको र्ीन जना ि सिकािी िवकल सिूहको पाँच जना मथए । सोिध्ये दुई
जना िवहला िहेका मथए । उिेििर् रूपिा विश्लेषण िदाि, मसफारिस िई मनयुम्ि मलएका
न्यायाधीशहरूिध्ये मसफारिस हुँदाको बखर् ४० दे म्ख ४५ िषि उिेि सिूहका १२ जना, ४६
दे म्ख ५० िषि उिेि सिूहका १३ जना, ५१ दे म्ख ५५ िषि उिेि सिूहका १० जना ि ५६
दे म्ख ६० िषि उिेि सिूहका ३ जना िहेका मथए । सिग्रिा हेदाि मनयुि हुनेहरूिध्ये न्याय
सिूहबाट २७ जना, सिकािी िवकल सिूहबाट ८ जना ि कानून सिूहबाट ३ जना मथए ।
आ.ि 2073/74 िा म्जल्ला न्यायधीशहरूको कुनै पमन मनयुम्ि र्था मसफारिस िएको
दे म्खँदैन ।
४.७ न्यायाधीशहरूको सरुिा, काज र्था पदस्थापन मसफारिस
(क) उच्च अदालर्का न्यायाधीशहरूको सरुिा काज र्था पदस्थापन मसफारिस
प्रमर्िेदन अिमधिा न्याय परिषदले विमिन्न मिमर्िा उच्च अदालर्का िुख्य न्यायाधीश
र्था

न्यायाधीशहरूको

सरुिा,

काजसभबन्धी

मनणिय

ििे को

छ।

सो

सन्दिििा

मिमर्

2075।4।6 को बैठकले उच्च अदालर्का 79 जना न्यायाधीशहरूलाई विमिन्न उच्च
अदालर् र्था इजलासहरूिा सरुिा मसफारिस िने मनणिय ििे को छ िने मिमर् 2075/6/11
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िा बसेको बैठकले सभिाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट उच्च अदालर्का सार् जना िाननीय
न्यायाधीहरूलाई काजिा खटाउने ििी िएको मनणियलाई सिथिन िने मनणिय ििे को छ।
त्यसै ििी मिमर्

२०७5।9।19

िा

परिषदले

उच्च

अदालर्

सुखेर्का

िुख्य

न्यायाधीश श्री हरिकुिाि पोखिे ललाई उच्च अदालर् जनकपुिको िुख्य न्यायाधीश पदिा
सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय ििे को छ िने मिमर् 2075।10।7 िा उच्च अदालर्
वििाटनििका िुख्य न्यायाधीश डा. कुलित्न िुर्ेललाई न्याय परिषदिा ि उच्च अदालर् पाटन,
हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश श्री म्शििाज अमधकािीलाई उच्च अदालर् वििाटनिििा काजिा
िाख्ने मनणिय ििे को छ । साथै सोही बैठकले विमिन्न उच्च अदालर्का 15 जना िाननीय
न्यायाधीशहरूलाई काजिा खटाउने सभिाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको मनणियलाई सिथिन िने
मनणिय ििे को छ ।
मिमर् 2075।11।1 िा बसेको बैठकले उच्च अदालर्का सार् जना िाननीय
न्यायाधीशहरूलाई काज सरुिा िने र्था सभिाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट उच्च अदालर्का
पाँच जना िाननीय न्यायाधीशहरूलाई काजिा िाख्ने ििी विमिन्न मिमर्िा िएका मनणियलाई
सिथिन ििे को छ । त्यस्र्ै मिमर् 2075।11।17 िा बसेको बैठकले सभिाननीय प्रधान
न्यायाधीशज्यूबाट उच्च अदालर्का चाि जना िाननीय न्यायाधीशहरूलाई काजिा खटाउने ििी
िएको मनणियलाई सिथिन िने मनणिय ििे को छ ।
मिमर् 2075।12।19 िा बसेको न्याय परिषदको बैठकले विमिन्न उच्च अदालर्का
चाि जना िुख्य न्यायाधीशलाई काज खटाउने मनणिय ििे को छ िने मिमर् २०७6।2।14 िा
बसेको बैठकले उच्च अदालर् पोखिािा दिबन्दी िइ उच्च अदालर् पाटनिा काजिा
िहनुिएका िुख्य न्यायाधीश श्री कुिाि च ुडाललाई सोही अदालर्को िुख्य न्यायाधीश पदिा ि
उच्च अदालर् ददपायलिा दिबन्दी िइ उच्च अदालर् पोखिािा कायििर् िुख्य न्यायाधीश श्री
यज्ञप्रसाद िस्याललाई सोही अदालर्को िुख्य न्यायाधीश पदिा सरुिा मसफारिस िने मनणिय
ििे को छ । सोही मिमर्को बैठकले सभिाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट उच्च अदालर्का दुई
जना िाननीय न्यायाधीशहरूलाई काजिा खटाउने ििी िएको मनणियलाई सिथिन िने मनणिय
ििे को छ । मिमर् 2076।3।16 िा बसेको बैठकले सभिाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट
उच्च अदालर्का िुख्य न्यायाधीश र्था अन्य विमिन्न अदालर्िा कायििर् न्यायाधीशहरू ििी छ
जनालाई काज खटाउने ििी िएको मनणियलाई सिथिन िने मनणिय ििे को छ ।
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उच्च अदालर्का िुख्य न्यायाधीश र्था न्यायाधीशहरूको सरुिा, काज र्था पदस्थापन
मसफारिस आ.ि. २०७४/0७५ िा मिमर् २०७४।7।28 को मनणियले उच्च अदालर्को एक
जना िुख्य न्यायाधीशलाई सरूिा िने मनणिय ििे को मथयो । त्यसै ििी मिमर् २०७४।६।३०
को मनणियले उच्च अदालर्का ९८ जना न्यायाधीशलाई सरुिा िने मनणिय ििे को मथयो ।
यसअम्घ आ.ि. २०७३/०७४ िा नेपालको सं विधानिा उच्च अदालर्को स्थापना िई
पुनिािेदन अदालर् विघटन िएकोले र्त्काल कायि िहेको पुनिािेदन अदालर्िा कायििर् िुख्य
न्यायाधीश ि न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालर्िा पदस्थापन िरिने िन्ने सं िैधामनक व्यिस्था
िएबिोम्जि न्याय परिषदको मिमर् २०७३।०६।०२ िा बसेको बैठकले र्त्कालीन पुनिािेदन
अदालर्का पाँचजना िुख्य न्यायाधीश ि ७५ जना न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालर्को
न्यायाधीशिा पदस्थापन मसफारिस िने मनणिय ििे को दे म्खन्छ ।
म्चत् नं. ३

उच्च अदालर्का न्यायाधीशको सरूिा र्था काज
१६०
१४०
१२०
१००
८०
६०
४०
२०
०

१३४
८०

९९

२०७३/७४
२०७४/७५
२०७५/७६

उच्च अदालर्का न्यायाधीशहरूको सरूिा विििण

(ख) म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशहरूको सरुिा मसफारिस
प्रमर्िेदन अिमधिा मिमर् २०७5।4।4 िर्े बसेको न्याय परिषदको बैठकले विमिन्न

म्जल्ला अदालर्िा कायििर् 72 जना म्जल्ला न्यायाधीशलाई सरुिाको मसफारिस िने र्था ३८
जना

म्जल्ला

न्यायाधीशको

पदस्थापन

िने

मनणिय

ििे को

छ

।

पदस्थापन

िएका

न्यायाधीशहरुको विििण अनुसूची-६ िा ददइएको छ । त्यस्र्ै 2075/10/7 िा 14 जना

म्जल्ला न्यायाधीशहरूको सरुिा मसफारिस िने मनणिय ििे को छ । आमथिक िषि 2074/75
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िा मिमर् २०७४।५।२८ िर्े बसेको न्याय परिषदको बैठकले

१९७ जना म्जल्ला

न्यायाधीशलाई सरुिाको मसफारिस िने मनणिय ििे को मथयो । आ.ि. 2073।74 िा म्जल्ला
न्यायाधीशको सरुिा मसफारिस ििे को दे म्खएन । पमछल्ला र्ीन आमथिक िषििा सरुिासभबन्धी
िएका म्जल्ला न्यायाधीशको सं ख्या विििणलाई म्चत् नं. ४ िा प्रस्र्ुर् िरिएको छ ।
म्चत् नं. ४

म्जल्ला न्यायाधीशको सरुिा

०
८६

सरुिा
२०७३/७४
२०७४/७५

१९७

२०७५/७६

४.८ सैमनक विशेष अदालर्को अध्यक्षिा मसफारिस
प्रमर्िेदन िषििा न्याय परिषदको मिमर् 2075।4।6 को मनणियले सै मनक विशेष
अदालर्को अध्यक्षिा उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री ििेश पोखिे ललाई र्ोक्न
सै मनक ऐन, २०६३ को दफा ११९ बिोम्जि मसफारिस ििे को छ । िर् आ.ि 2074।75
ँ ै न । त्यस्र्ै न्याय परिषदको मिमर्
िा यस सभबन्धिा कुनै मसफारिस िने मनणिय िएको दे म्खद
२०७३।६।६ को मनणियले उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री नीर्ा िौर्ि
दीम्क्षर्लाई सैमनक विशेष अदालर्को अध्यक्ष र्ोक्न मसफारिस ििे को मथयो ।
४.९ न्यायामधकिणहरूको अध्यक्षिा मसफारिस
प्रमर्िेदन अिमधिा न्याय परिषदको मिमर् 2075/6/1१ को मनणियले िाजस्ि
न्यायामधकिण पोखिाको अध्यक्षिा उच्च अदालर् पोखिाका िाननीय न्यायधीश श्री जीिनहिी
अमधकािीलाई र्ोक्न नेपाल सिकािलाई पिािशि ददने मनणिय ििे को छ । त्यस्र्ै न्याय
परिषदको मिमर् 2075/11/1 को मनणियले िाजस्ि न्यायामधकिण वििाटनििको अध्यक्षिा
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उच्च अदालर् र्ुलसीपुि, नेपालिञ्ज इजलासिा दिबन्दी िही उच्च अदालर् वििाटनिििा
ु एका िाननीय न्यायाधीश श्री प्रेििाज काकीलाई ि िाजस्ि न्यायामधकिण
काज सरुिा हुनि
नेपालिञ्जको अध्यक्षिा उच्च अदालर् पाटनिा दिबन्दी िही उच्च अदालर् र्ुलसीपुि,
ु एका िाननीय न्यायाधीश श्री हेििाज पन्र्लाई र्ोक्न
नेपालिञ्ज इजलासिा काज सरुिा हुनि
नेपाल सिकािलाई पिािशि ददने मनणिय ििे को छ । त्यस्र्ै आ.ि.2074/75 िा न्याय
परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को मनणियले उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री
मर्लप्रसाद श्रे ष्ठ िाजस्ि न्यायामधकिण काठिाडौँको अध्यक्ष पदिा र्ोक्न नेपाल सिकािलाई
मसफारिस िरिएको मथयो । साथै उहाँको सरुिा िई उि अध्यक्षको पद रिि िहेकोले रिि
पदिा

मिमर् २०७५।३।२० िर्ेको मनणियले उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री

वकशोि मसलिाललाई िाजस्ि न्यायामधकिण काठिाडौँको अध्यक्ष पदिा र्ोवकनुिएको मथयो।
आ.ि.२०७३/७४ िा मिमर् २०७३।०६।६ को न्याय परिषदको मनणियानुसाि उच्च अदालर्
पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री मडल्लीिाज आचायिलाई सो पदिा र्ोवकएको मथयो ।
यसै ििी मिमर् २०७४।६।३० को मनणियानुसाि उच्च अदालर् पोखिाका िाननीय
न्यायाधीश श्री पिनकुिाि शिाि िाजस्ि न्यायामधकिण पोखिाको अध्यक्ष पदिा र्ोवकनुिएको
मथयो । सोपूि ि मिमर् २०७३।६।६ को मनणियानुसाि उच्च अदालर् पोखिाका िाननीय
न्यायाधीश श्री सत्यिाज िुरुङ सो न्यायामधकिणको अध्यक्ष पदिा र्ोवकनुिएको मथयो ।
साथै मिमर् २०७४।६।३० को मनणियानुसाि उच्च अदालर् र्ुलसीपुि, नेपालिञ्ज
इजलासका िाननीय न्यायाधीश श्री प्रेििाज काकी िाजस्ि न्यायामधकिण नेपालिञ्जको अध्यक्ष
पदिा र्ोवकनुिएको मथयो । सोअम्घ मिमर् २०७३।६।६ को मनणियानुसाि उच्च अदालर्
र्ुलसीपुि, नेपालिञ्जका इजलास िाननीय न्यायाधीश श्री िीिबहादुि डाँिी सो न्यायामधकिणको
अध्यक्ष पदिा र्ोवकनुिएको मथयो ।
त्यस्र्ै मिमर् २०७4।६।30 को मनणियबाट उच्च अदालर् वििाटनििका िाननीय
न्यायाधीश
र्ोवकनुिएको

श्री

मथिबहादुि

मथयो

।

काकी

सोअम्घ

िाजस्ि

मिमर्

न्यायामधकिण

२०७३।६।६

को

वििाटनििको
मनणियानुसाि

अध्यक्ष
उच्च

वििाटनििका िाननीय न्यायाधीश श्री कुिाि पोखिे ल उि पदिा र्ोवकनुिएको मथयो ।
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पदिा
अदालर्

आमथिक िषि २०७४/०७५ (मिमर् २०७४।६।३०) िा उच्च अदालर् पाटनका
िाननीय न्यायाधीश श्री सत्यिाज िुरुङ िैदेम्शक िोजिाि न्यायामधकिण काठिाडौँिा अध्यक्ष
पदिा र्ोवकनुिएको मथयो । प्रमर्िेदन िषििा यस सभबन्धी कुनै मनणिय ििे को दे म्खँदैन ।
आ.ि. २०७३/०७४ िा अथािर् ् मिमर् 2073।06।06 िर्ेको मनणियले उच्च अदालर्
पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री िे िन्र् कँ ु िि सो पदिा र्ोवकनुिएको मथयो
४.१० विशेष अदालर्िा अध्यक्ष र्था सदस्य मसफारिस
प्रमर्िेदन िषििा विशेष अदालर्को अध्यक्ष र्था सदस्यहरू कुनै र्ोवकएको छै न । िर्
आ.ि. २०७४/०७५ िा न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को मनणियानुसाि विशेष
अदालर्, काठिाडौँको अध्यक्षिा उच्च अदालर् सुखेर्का न्यायाधीश श्री बाबुिाि िे ग्िी ि
सदस्यहरूिा उच्च अदालर् ददपायलका न्यायाधीश श्री िारिकािान जोशी, उच्च अदालर्
जनकपुि, िीििञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्री ित्नबहादुि बािचन्द, उच्च अदालर् ददपायलका
न्यायाधीशहरू श्री चण्डीिाज ढकाल ि श्री प्रिोदकुिाि बैद्य श्रे ष्ठ ि उच्च अदालर् जनकपुि,
िीििञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्री नािायणप्रसाद पोख्रेल र्ोवकनुिएको मथयो । यसअम्घ
२०७३/०७४ िा न्याय परिषदको मिमर् २०७३।६।६ को मनणियानुसाि विशेष अदालर्,
काठिाडौँको अध्यक्षिा उच्च अदालर् सुखेर्, जुभला इजलासका न्यायाधीश श्री िोहनििण
िट्टिाई ि सदस्यहरूिा उच्च अदालर् सुखेर्का न्यायाधीश श्री िुपेन्रप्रसाद िाई, उच्च अदालर्
र्ुलसीपुि, नेपालिञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्री पिनकुिाि शिाि न्यौपाने, उच्च अदालर्
ददपायलका न्यायाधीश श्री निे न्रकुिाि म्शिाकोटी, उच्च अदालर् ददपायलका न्यायाधीश श्री
प्रिा बस्नेर् ि उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इजलासका न्यायाधीश श्री िहेशप्रसाद
पुडासै नी र्ोवकनुिएको मथयो । यसअम्घ उि पदिा र्त्कालीन पुनिािेदन अदालर्को
न्यायाधीशको है मसयर्ले उहाँहरू नै र्ोवकनुिएको मथयो । मिमर् २०७४।२।३० िा उच्च
अदालर् पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश श्री बाबुिाि िे ग्िी विशेष अदालर्को सदस्य
र्ोवकनुिएको मथयो ।
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४.११ काठिाडौँ उपत्यका विकास प्रामधकिण पुनिािेदन समिमर्को अध्यक्षिा मसफारिस
प्रमर्िेदन िषि २०७5/०७6 िा न्याय परिषदको मिमर् २०७6।02।14 को
मनणियानुसाि काठिाडौँ उपत्यका विकास प्रामधकिणले ददएको आदे शउपि पुनिािेदन सुन्ने
पुनिािेदन समिमर्को अध्यक्षिा उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री िोहिद साविि
हुसेनलाई र्ोक्न नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने मनणिय ििे को छ । यसअम्घ न्याय
परिषदको मिमर् २०७४।०९।११ को मनणियानुसाि पुनिािेदन समिमर्को अध्यक्षिा उच्च
अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री हेििाज पन्र्लाई र्ोवकएको मथयो । आ.ि.
२०७३।०७४ िा न्याय परिषदको मिमर् २०७३।०८।१६ को मनणियानुसाि सो पदिा उच्च
अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री प्रिोदकुिाि िैद्य श्रे ष्ठलाई र्ोवकएको मथयो ।
४.१२ पुनमनििाण प्रामधकिण पुनिािेदन समिमर्को अध्यक्षिा मसफारिस
िूकभपबाट प्रिाविर् सं िचनाको पुनमनििाण सभबन्धी ऐन, 2072 को दफा 26 को
उपदफा

(2)

बिोम्जिको

पुनिािेदन

समिमर्को

अध्यक्षिा

न्याय

परिषदको

मिमर्

2075।04।06 को मनणियानुसाि उच्च अदालर् पाटनका न्यायाधीश श्री िे िन्र् कँ ु िि
र्ोवकनुिएकोिा, मनजको उिेिहदको कािण सेिाबाट मनिृत्त िएकोले उि स्थानिा न्याय
परिषदको मिमर् 2075।10।15 को मनणियले उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश
श्री निे न्र कुिाि मसिाकोटीलाई र्ोक्न नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने मनणिय ििे को छ ।
यसिन्दा अिामड उच्च अदालर् पाटका िाननीय न्यायाधीश श्री वकशोि मसलिाल र्ोवकनुिएको
मथयो ।
४.१३ िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठानको कायिकािी मनदे शक पदिा मनयुम्िको लामि मसफरिस
न्याय परिषदको मिमर् 2075/10/7 को बैठकले िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठानको रिि
कायिकािी मनदे शक पदिा िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठान ऐन, 2063 को दफा 17 को उपदफा
(2) बिोम्जि सिोच्च अदालर्का पूि ि न्यायाधीश श्री र्प बहादुि िििलाई ऐ ऐनको दफा 17
को उपदफा (3) बिोम्जि बढीिा चाि िषिको लामि मनयुम्ि िनि प्रधान न्यायाधीशसिक्ष
मसफारिस िने मनणिय ििे को छ ।
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४.१४ उजुिी र्था अनुशासनात्िक कािबाहीसभबन्धी विििण
सं विधान
सभबन्धिा

र्था

उजुिीहरू

प्रचमलर् कानुनबिोम्जि
सुनी

सो

सभबन्धिा

न्यायाधीशहरूबाट िएका
छानमबन

र्था

जाँचबुझ

कािकािबाहीका
ििी

सभबम्न्धर्

न्यायाधीशहरूलाई अनुशासनात्िक कािबाही िने स्िर्न्त् मनकायको रूपिा न्यायपरिषद् िहेको
छ ।
आमथिक िषि २०७५/७६ िा नयाँ दर्ाि हुन आएका उजुिी मनिेदन १०१ ि िर्
आमथिक िषिबाट म्जभिेिािी सिी आएका ४६ थान ििी जभिा लिर् १४७ िई सोिध्येिा ६०
थान उजुिी फछौट िएका छन् । यसिी हेदाि उजुिीिा ४०.८१ प्रमर्शर् फछयौट हुन आएको
छ । आ.ि. २०७५/७६ लिर् फछयौट विििणलाई मनभनानुसािको र्ामलकािा प्रस्र्ुर्
िरिएको छ ।
र्ामलका नं. २
आमथिक िषि २०७५/०७६ को उजुिी लिर् फछौट विििण
लिर्
िर्
आ.ि.को
म्जभिेिािी
४६

फछौट

यस
आ.ि.िा

कूल

नयाँ

जभिा

म्जभिेिािीबाट

बाँकी

नयाँ

कूल

दर्ािबाट

जभिा

२३

६०

म्जभिेिािीबाट

कैवफयर्

नयाँ

कूल

दर्ािबाट

जभिा

७८

८७

दर्ाि
१०१

१४७

३७

९

यसिी आ.ि. २०७५/०७६ िा फछौट िएका मनिेदनिध्ये ५२ थान उजुिी र्ािेलीिा
िाम्खएको मथयो िने उच्च अदालर्का न्यायाधीश श्री उिेशकुिाि मसँह ि म्जल्ला न्यायाधीश श्री
विश्ििं िल आत्ेयलाई पदिुि िरिएको, म्जल्ला न्यायाधीश श्री ओिकाि उपाध्यायका हकिा
मनजलाई भ्रष्टाचाििा िुद्दा दायि िरिएको ि उच्च अदालर्का न्यायाधीशहरू श्री मथिबहादुि
काकी, श्री साधुिाि सापकोटा ि म्जल्ला न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बाँमनयालाई सचेर् ििाउने
मनणिय िएका छन् ।
वििर् ३ िषिको उजुिी ि फछयौटको र्ुलनात्िक अध्ययन िदाि आ.ि. २०७३/०७४
िा म्जभिेिािी सिे को १५७ थान ि नयाँ दर्ाि हुन आएको ६६ ििी २२३ लिर् िहेकोिा
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१६० थान र्ािेलीिा िही ६३ थान म्जभिेिािी सिे को दे म्खन्छ। आ.ि.०७४/७५ िा
म्जभिेिािी सिे को ६३ थान ि नयाँ दर्ाि ४५ ििी जभिा १०८ िा उजुिीिा ६२ थान र्ािेली
िइ बाँकी ४६ थान म्जभिेिािी सिे को दे म्खन्छ । आ.ि.२०७३/०७४ दे म्ख आ.ि.
२०७५/०७६ सभिको उजुिी लिर् फछौट विििणलाई र्ल म्चत् नं. ५ िा प्रस्र्ुर् िरिएको
छ ।

म्चत् नं. ५
२५०
२००

२२३
१६०

१४७

१५०
१००

१०८
६३

६२

५०
०

२०७३/०७४

६०

४६

२०७४/०७५

उजुिी सं ख्या

फछयौट

८७

२०७५/२०७६

बाँकी

न्याय परिषदको मिमर् 2075।09।19 को बैठकले न्यायाधीशहरूउपि आउने
ििे का िुनासा, उजुिी ि वटका वटप्पणी सभबन्धिा र्त्काल सभबोधन िनि सभिाननीय प्रधान
न्यायाधीशको र्हबाट ि न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 16 िा िहेको न्यावयक अनुििन
र्था मनििानी सं यन्त्बाट आिश्यक अनुििन र्था मनििानीको कायि मनिन्र्ि ििाउने ि
अनुििन मनििानीको प्रमर्िेदन पेश िने व्यिस्था मिलाउने ििी म्जभिेिािी र्ोक्ने मनणिय िरिएको
छ ।
न्याय परिषदको मिमर् 2075।10।07 को बैठकले सं म्जप शाक्यको जाहेिीले िादी
नेपाल सिकाि प्रमर्िादी िोिे िन्ने च ुडािणी उप्रेर्ीसिेर् िएको आपिामधक सिूह स्थापना ि
सञ्चालन ििी सुन चोिी पैठािी ि मनकासीको अिैध कािोबाि, अपहिण र्था शिीि बन्धक ि
कर्िव्य ज्यान िुद्दािा िएको सुरु अदालर्को थुनछे क आदे शउपि पिे को मनिेदन प्रमर्िेदनिा
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इजलास व्यिस्थापन िने उच्च अदालर् वििाटनििका िाननीय िुख्य न्यायाधीशसवहर् आदे श
िने न्यायाधीशका काि कािबाही ि कर्िव्य पालनाको अिस्था, प्रविया, आचािसं वहर्ाको
पालनाको अिस्था, आचिणजन्य वियाकलाप र्था कायिक्षिर्ालिायर्का सभबि विषयिा
छानमबन ििी प्रमर्िेदन पेश िनि सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायाधीश श्री ईश्विप्रसाद
खमर्िडालाई न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 18 बिोम्जि र्ोक्ने मनणिय ििे को छ िने
सोही बैठकले लमलर्पुि म्जल्ला अदालर्बाट न्याय परिषदिा काजिा ल्याइएका िाननीय म्जल्ला
न्यायाधीश

श्री

विश्विं िल

आत्ेयका

हकिा

मनजको

कािकािबाही

ि

कर्िव्य

पालना,

आचािसं वहर्ाको पालनाको अिस्था ि आचिणजन्य वियाकलाप र्था कायिक्षिर्ाको सभबन्धिा
सिेर् छानमबन ििी प्रमर्िेदन पेश िनि सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायाधीश डा. आनन्दिोहन
िट्टिाईलाई न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 18 बिोम्जि र्ोक्ने मनणिय िरिएको छ ।
न्याय परिषदको मिमर् 2075।10।15 को बैठकले िाननीय म्जल्ला न्यायाधीश श्री
ओिकाि उपाध्यायले पेश ििे को बी.ए. उत्तीणि ििे को प्रोमिजनल प्रिाण पत् वििादास्पद
दे म्खएको, कायिक्षिर्ाको अिाि िहेको र्था न्यावयक विचलनजन्य कायिहरू ििे को िन्ने दे म्खन
आई मनजउपि न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 10, 11 ि 12 को अधीनिा जाँचबुझ
ििाउन आिश्यक दे म्खएको हुँदा दे हायबिोम्जि विज्ञसवहर्को र्ीन सदस्यीय जाँचबुझ समिमर्
िठन िने ि सोको सूचना िाजपत्िा प्रकाशन िने मनणिय िएको छ ।
क) िाननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दिोहन िट्टिाई, सिोच्च अदालर्

- अध्यक्ष

ख) िाननीय िुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाशकुिाि ढुं िाना, उच्च अदालर् पाटन

- विज्ञ सदस्य

ि) िाननीय न्यायाधीश श्री टे कप्रसाद ढुं िाना, उच्च अदालर् पाटन, हेटौँडा इजलास

- विज्ञ सदस्य

साथै सोही मिमर्को बैठकले म्जल्ला न्यायाधीश श्री विश्ििं िल आत्ेयको हकिा
मनजउपि पिे को उजुिी र्था प्राप्र् प्रािम्भिक छानमबन प्रमर्िेदनका आधाििा उजुिीको प्रकृमर्
िभिीि दे म्खएकाले न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 10,11 ि 12 को अधीनिा जाँचबुझ ििाउन
आिश्यक दे म्खएको, अनुििन र्था मनिीक्षण टोलीले मनज न्यायाधीशको सभबन्धिा पेश ििे को
प्रमर्िेदनबाट मिमर् 2075।10।7 िा न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 18 बिोम्जि
प्रािम्भिक छानमबन ििी प्रमर्िेदन पेश िनि सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायाधीश डा.
43

आनन्दिोहन िट्टिाईलाई र्ोवकएकोिा मनजउपिको थप उजुिीका सभबन्धिा जाँचबुझ ििी
प्रमर्िेदन पेश िनि न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 19 बिोम्जि दे हायबिोम्जिको
विज्ञसवहर्को र्ीन सदस्यीय जाँचबुझ समिमर् िठन िने मनणिय ििे को छःक) िाननीय न्यायाधीश डा. आनन्दिोहन िट्टिाई, सिोच्च अदालर्

- अध्यक्ष

ख) िाननीय िुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाश कुिाि ढु ङ्गाना, उच्च अदालर् पाटन

- विज्ञ सदस्य

ि) िाननीय न्यायाधीश श्री टे कप्रसाद ढु ङ्गाना, उच्च अदालर् पाटन, हेटौँडा इजलास

- विज्ञ सदस्य

त्यसका अमर्रिि सोही मिमर्को बैठकले म्जल्ला न्यायाधीश श्री िहिद जुनैद आजाद ि
म्जल्ला न्यायाधीश श्री िाजेश कुिाि काफ्ले को हकिा पिे को उजुिीका सभबन्धिा मनजहरूलाई
७ ददनमित् सफाइ पेश िनि लिाउने मनणिय ििे कोिा मिमर् २०७५।११।१ को बैठकले
म्जल्ला न्यायाधीश श्री िहिद जुनैद आजादलाई पदीय ियािदा कायि िाखी म्जभिेिािी मनिािह
िनि ध्यानाकषिण ििाउने मनणिय िदै िाननीय िाजेशकुिाि काफ्लेलाई फैसला लेखन सभिन्धिा
थप प्रम्शक्षणका लामि र्ामलििा सहिािी ििाउन सिोच्च अदालर्िा ले म्ख पठाउने मनणिय ििी
मनजहरुका हकिा पिे को उजुिीलाई र्ािेलीिा िाखी ददने मनणिय ििे को छ ।
न्याय परिषदको मिमर् 2075।11।02 को बैठकले काठिाडौँ म्जल्ला अदालर्बाट
न्याय परिषदिा काजिा ल्याएका िाननीय म्जल्ला न्यायाधीश श्री बािुकाजी बामनयाको
कायिक्षिर्ा, खिाब आचिणलिायर्का सभबि विषयिा छानमबन ििी प्रमर्िेदन पेश िनि सिोच्च
अदालर्का िाननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण काकीलाई न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा
18 बिोम्जि र्ोक्ने मनणिय ििे को छ ।
न्याय परिषदको मिमर् २०७५।१2।०3 को बैठकले मिमर् 2075।10।7 को
बैठकिािा सं म्जप शाक्यको जाहेिीले िादी नेपाल सिकाि प्रमर्िादी िोिे

िन्ने च ुडािणी

उप्रेर्ीसिेर् िएको आपिामधक सिूह स्थापना ि सञ्चालन ििी सुन चोिी पैठािी ि मनकासीको
अिैध कािोबाि, अपहिण र्था शिीि बन्धक ि कर्िव्य ज्यान िुद्दािा िएको सुरु अदालर्को
थुनछे क आदे शउपि पिे को मनिेदन प्रमर्िेदनिा पेश िएको प्रािम्भिक छानमबन प्रमर्िेदनका
आधाििा इजलास व्यिस्थापनिा सं लग्न िुख्य न्यायाधीश एिि् आदे शिा सं लग्न अन्य
न्यायाधीशहरूउपि न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 10, 11 ि 12 को अधीनिा िभिीि
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रूपिा जाँचबुझ ििाउन आिश्यक दे म्खएको हुँदा न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 19 को
उपदफा (1) बिोम्जि दे हायबिोम्जि विज्ञसवहर्को 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिमर् िठन िने
मनणिय ििे को छःक) िाननीय न्यायाधीश श्री केदािप्रसाद चामलसे, सिोच्च अदालर्

- अध्यक्ष

ख)

िाननीय न्यायाधीश श्री िीिा खड्का, सिोच्च अदालर्

- विज्ञ सदस्य

ि)

िाननीय न्यायाधीश श्री विश्वभििप्रसाद श्रे ष्ठ, सिोच्च अदालर्

- विज्ञ सदस्य

न्याय परिषदको मिमर् २०७6।०1।8 को बैठकले िाननीय म्जल्ला न्यायाधीश श्री
ओिकाि उपाध्यायउपि पिे का उजुिी सभबि विषयिा न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा
10, 11 ि 12 को अधीनिा जाँचबुझ ििाउन दफा 19(1) बिोम्जि िदठर् 3 सदस्यीय
समिमर्को प्रमर्िेदन पेश हुँदा ओिकाि उपाध्यायले सन् 1983 िा कानपुि विश्िविद्यालय
िािर्बाट बी.ए. पास ििे को िनी पेश ििे को लधधाङ्क पत् ि प्रोमिजनल प्रिाण पत्को प्रमर्मलवप
ँ ा पूिा नै नििे को, बी.ए.को पिीक्षा पास ििे को िनी
आमधकारिक औपचारिक िाध्यिबाट बुम्झद
लधधाङ्क पत् ि प्रोमिजनल प्रिाण पत्को प्रमर्मलवप पेश ििे को ि उि कायि भ्रष्टाचाि मनिािण
ऐन, 2059 को दफा 16 बिोम्जि िाि सेिकको ओहोदा पाउन झुठ्ठा विििण ददएको कसुि
जन्य कायि िएको िन्ने प्रमर्िेदनिा उल्लेख िएको दे म्खँदा सो सभबन्धिा अनुसन्धान ििी
प्रमर्िेदन पेश िनि न्याय परिषद ऐन, 2073 दफा 22 बिोम्जि उच्च अदालर् पाटनका
िाननीय न्यायाधीश श्री ििेशकुिाि पोखिे ललाई अनुसन्धान अमधकृर् र्ोक्ने मनणिय ििे को छ
िने मनजउपि पिे का उजुिीका आधाििा मनजलाई खिाब आचिण िा आचाि सं वहर्ाको िभिीि
उल्लङ्घन र्था कायिक्षिर्ाको अिाििा पदिुि िनेर्फि कािबाही िनि मसफारिस वकन निने
िनी न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २१ बिोम्जि ७ (सार्) ददनमित् सफाइ पेश िनि
लिाउने मनणिय िरिएको छ ।
न्याय परिषदको मिमर् 2076।2।14 बैठकले 2076।01।08 न्याय परिषदको
मनणियानुसाि म्जल्ला न्यायाधीश श्री ओिकाि उपाध्यायको शैम्क्षक प्रिाण पत्को

सभबन्धिा

न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 22 बिोम्जि अनुसन्धान ििी प्रमर्िेदन पेश िनि
र्ोवकनुिएका उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीश श्री ििेश कुिाि पोखिे लले पेश
िनुि
ि एको प्रमर्िेदनसिेर्का आधाििा िाननीय म्जल्ला न्यायाधीश श्री ओिकाि उपाध्यायले
िािर्को कानपुि विश्वविद्यालयबाट सन् 1983 िा बी.ए. पास ििे को स्थायी प्रिाण पत्,
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लधधाङ्क प्रिाण पत् ि बी.ए. पास ििे को सिकक्षर्ा मनधाििण ििे को प्रिाण पत्को सक्कल प्रमर्
सेिा प्रिेश िदाि नै दाम्खल िनि नसकेको, मनजले प्रोमिजनल प्रिाण पत् ि लधधाङ्क पत्को दोस्रो
प्रमर्को प्रमर्मलवप एिि् बी.ए. उत्तीणि ििे को स्थायी प्रिाण पत्को प्रमर्मलवप िात् पेश ििे को
दे म्खन आएको ि मनजले बी.ए. उत्तीणि ििे को िनी पेश ििे को प्रिाण पत् प्रिाणीकिणका लामि
पठाउँदा मनजले पिीक्षा ददएको कानपुि विश्वविद्यालय परििमर्िर् छत्पमर् शाहुजी िहािाज
विश्वविद्यालयबाट मनजको बी.ए.को पिीक्षाको परिणाि Incomplete िनी उल्लेख िइ आएको
हुँदा मनजले उत्तीणि नै नििे को बी.ए.को पिीक्षा उत्तीणि ििे को िनी प्रमर्मलवप प्रिाण पत् एिि्
लधधाङ्क पत् पेशििी भ्रष्टाचाि मनिािण ऐन, 2059 को दफा 16 बिोम्जि िाि सेिकको
ओहदा पाउन झुठ्ठा शैम्क्षक योग्यर्ाको प्रिाण पत् पेश ििे को दे म्खँदा, उि कसूििा मनजउपि
सोही ऐनको दफा 16 बिोम्जि सजायको दाबी मलई न्याय परिषदको र्फिबाट विशेष
अदालर्िा िुद्दा दायि िनि नेपालको सं विधानको धािा 153 को उपधािा (६) ि न्याय परिषद
ऐन, 2073 को दफा 22 को उपदफा (4) बिोम्जि न्याय परिषद सम्चिालयका सहसम्चि
श्री िानबहादुि काकीलाई र्ोक्ने मनणिय ििे को छ ।
साथै सोही बैठकले म्जल्ला न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बाँमनयालाई न्याय परिषद ऐन,
२०७३ को दफा १४(१) बिोम्जि कािबाही िनि नपने कुनै कािण िए खुलाई ७ (सार्)
ददनमित् सफाइ पेश िनि िनी सोही ऐनको दफा २१ बिोम्जि सूचना ददने मनणिय ििे को छ।
उच्च अदालर्का िुख्य न्यायाधीश कुलित्न िूर्ेल, न्यायाधीश शािङ्गा सुिेदी ि
न्यायाधीश जनक पाण्डे लाई आफू कायििर् अदालर् र्था न्यायापमलकाको ियािदा कायि िाख्न
थप सािधानी ि वियाशीलर्ा दे खाउन मनजहरूलाई ध्यानाकषिण ििाउने ि मनजहरूउपिको
उजुिी र्ािेलीिा िाखी ददने मनणिय मिमर् २०७६।३।३ को बैठकले ििे को छ । त्यसका
अमर्रिि सोही मिमर्को बैठकले िाननीय न्यायाधीशहरू साधुिाि सापकोटा, श्री मथिबहादुि
काकी ि श्री उिेश कुिाि मसं हलाई कािबाही िनुि नपने कुनै कािण िए 7 ददनमित् सफाइ
पेश िनुि िनी न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २१ बिोम्जि सूचना ददने मनणिय िरिएको छ
। साथै सो बैठकले म्जल्ला न्यायाधीश श्री बािुकाजी बाँमनयालाई न्याय परिषद ऐन,2073
दफा 14(1) बिोम्जि सचेर् ििाउने मनणिय िरिएको छ।
न्याय परिषदको मिमर् 2076।3।16 को बैठकले उच्च अदालर्का न्यायाधीश श्री
साधुिाि सापकोटा ि श्री मथिबहादुि काकीलाई सचेर् ििाउने मनणिय ििे को छ ।
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४.१५ म्जल्ला न्यायाधीशको रिि पदिा प्रमर्शर् मनधाििण
न्याय परिषदको मिमर् 2075।06।11 को मनणियानुसाि म्जल्ला अदालर्हरूिा
र्त्काल रिि िहेका ि 2075 चै त् िसान्र्मित् रिि हुन आउने म्जल्ला न्यायाधीशको पदपूमर्ि
िनि नेपालको सं विधानको धािा 149 को उपधािा (2) को खण्ड (क), (ख) ि (ि) बिोम्जि
म्जल्ला न्यायाधीश पदपूमर्ि िनिको लामि प्रमर्शर् मनधाििण हुँदा नेपालको सं विधानको धािा १४९
को उपधािा (२) को खण्ड (क) बिोम्जि पूमर्ि हुने पदिा १ (एक) पद,

खण्ड (ख) बिोम्जि

पूमर्ि हुने पदिा ३ (र्ीन) पद ि (ि) बिोम्जि पूमर्ि हुने पदिा २ (दुई) पद कायि हुने ििी
प्रमर्शर् मनधाििण िएकोिा नेपालको सं विधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ि)
बिोम्जि पूमर्ि हुने 2 (दुई) पदिा खुल्लािा एक ि सिािेशी सिूहिा िवहलािा-एक पद कायि
हुने ििी प्रमर्शर् मनधाििण िएको छ।
४.१६ न्यायाधीशको दिबन्दी पुनिािलोकनका लामि उच्च स्र्िीय समिमर् िठन
न्याय परिषदको मिमर् 2075।4।4 को बैठकको मनणियानुसाि उच्च अदालर्हरू,
ु ी दे िानी/ अपिाध
विशेष अदालर् र्था म्जल्ला अदालर्हरूिा िुद्दालिायर्को कायिबोझ, िुलक
सं वहर्ा ऐन, 2074 लिायर्का 5 िटा ऐनहरूको कायािन्ियनको सन्दिििा पनि सक्ने
ँ लन ििी म्जल्ला अदालर्हरूिा न्यायाधीश जनशम्िको दिबन्दीसिेर्को
प्रिािसिेर्को आक
पुनिािलोकन ििी सुझािसवहर् प्रमर्िेदन पेश िनि दे हायबिोम्जिको एक उच्चस्र्िीय समिमर्
िठन िने मनणिय िएको छ।
क) िाननीय कानून न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ी

- सं योजक

ख) िानि सं शाधन विकास समिमर्, सिोच्च अदालर्का सं योजक िाननीय न्यायाधीश - सदस्य
ि) न्याय परिषदका िाननीय सदस्य श्री पदि प्रसाद बैददक

- सदस्य

घ) अथि िन्त्ालयका सम्चि

- सदस्य

ङ) न्याय परिषदका सम्चि

- सदस्य सम्चि

उपिोि समिमर्ले प्रमर्िेदन पेश िनुि पने अिमध न्याय परिषदको विमिन्न मिमर्को बैठकिािा थप
िइ २०७६ साल असाि िसान्र्सभि कायि िहेको ।
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४.१७ म्जल्ला न्यायाधीशको दिबन्दी हेिफेि ि मिलान
न्याय परिषदको 2075।4।4 को बैठकबाट नेपाल सिकािबाट मिमर् २०७४।७।२८ िा
निलपिासी (िदिघाट सुस्र्ापूि)ि म्जल्लाको सदििुकाि, कािासोर्ीिा म्जल्ला अदालर् स्थापना
िने ि रुकुि (पूिी िाि) म्जल्लाको सदििुकाि, रुकुिकोटिा म्जल्ला अदालर् स्थापना िने
मनणिय िएको ि नेपाल सिकािबाट मिमर् २०७४।९।२ िा रुकुि पूिी िािको म्जल्ला
अदालर्िा १ जना म्जल्ला न्यायाधीशको दिबन्दी ि सामबक निलपिासी म्जल्ला अदालर्िा
कायि िहेको ५ जना म्जल्ला न्यायाधीशको दिबन्दीिध्ये निलपिासी (िदिघाट सुस्र्ापम्िि) को
म्जल्ला अदालर्िा ३ जना म्जल्ला न्यायाधीशको दिबन्दी कायि ििी निलपिासी (िदिघाट
सुस्र्ापूि)ि को म्जल्ला अदालर् कािासोर्ीिा ३ जना म्जल्ला न्यायाधीशको दिबन्दी मसजिना र्था
मिलान िने िन्ने मनणिय ििे को छ । उि मनणियसिेर्का आधाििा म्जल्ला न्यायाधीशहरूको
जभिा दिबन्दी २४० कायि हुन आएको ि सो दिबन्दीलाई हाल कायि िहेको िुद्दाका
सं ख्यासिेर्का आधाििा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (३) अनुसाि
र्त्काललाई दे हायका म्जल्ला अदालर्िा दे हायबिोम्जि दिबन्दी सं ख्या हेिफेि ि मिलान िने
मनणिय िएको मथयो ।
र्ामलका नं. ३
ि.सं .

म्जल्ला अदालर्को नाि
म्जल्ला

थपघट

दिबन्दी सं ख्या िएको सं ख्या

कायि िरिएको
दिबन्दी सं ख्या

अदालर्

५

-

५

2.

निलपुि (निलपिासी पूिी िाि)

१

+२

३

3.

रुकुिकोट (रुकुि पूिी िाि)

१

-

१

4.

न्याय परिषद

५

-२

३

1.

निलपिासी

हालको

(पम्िि िाि)
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कैवफयर्

४.१८ पिािशि/नीमर्िर्/विविध मनणियहरू
•

मिमर् २०७५।६।११ को न्याय परिषदको बैठकले न्याय परिषदको आमथिक िषि
२०७६/७७ को िावषिक कायियोजना पारिर् ििी कायािन्ियन िने मनणिय ििे को छ ।

•

न्याय परिषदको मिमर् २०७५।११।१७ िा बसेको बैठकले उच्च अदालर्का १५ जना
िाननीय न्यायाधीशज्यूहरूले आफूले न्यायाधीश पदिा मनयुि हुनपु ूि ि ििे को सेिा अिमध
मनिृम्त्तििणको प्रयोजनका लामि जोडी अमिले ख अद्यािमधक ििीपाउँ िनी ददनुिएको पृथक
पृथक मनिेदन एिि् उि सेिा अिमध जोड्दा मनिृम्त्तििण पाउने ििी ऐनले र्ोकेको अिमध
ँ ा दोहोिो सुविधा नपाउने ििी मनजहरूले हालको न्यायाधीश पदिा मनयुि
पुग्ने दे म्खद
हुनपु ूि ि ििे को मत्.वि.सेिा, मनजािर्ी सेिा िा अमर्रिि न्यायाधीशको रूपिा ििे को सेिाको
अिमध उच्च अदालर् र्था म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा ि
सेिाका अन्य शर्ि सभबन्धी ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (३) को िािना
अनुकूल मनिृम्त्तििणको प्रयोजनका लामि जोडी अमिलेख अद्यािमधक िनि सभबम्न्धर्
मनकायिा लेखी पठाउने मनणिय ििे को छ।

•

न्याय परिषदको मिमर् 2075/9/19 को मनणियानुसाि न्याय सेिा आयोिबाट पिािशिको
लामि प्राप्र् िएको म्जल्ला न्यायाधीशको सं शोमधर् मलम्खर् पिीक्षा योजना ि पाठयिि
िस्यौदा उपयुि िहेकोले सोहीबिोम्जिको पिािशि न्याय सेिा आयोिलाई ददने िन्ने मनणिय
िएको छ ।

•

न्याय

परिषदको

मिमर्

2075/11/01

को

मनणियानुसाि

वििाटनिि

जुट

मिल्स

मलमिटे डिा िएको अमनयमिर्ाको छानमबन ििी प्रमर्िेदन पेश िनि जाँचबुझ आयोि ऐन
2026 को दफा 3 को उपदफा १ बिोम्जि उच्च अदालर् वििाटनििका न्यायाधीश श्री
शेखिप्रसाद पौडेललाई खटाउन नेपालको सं विधानको धािा 143 को उपधािा (1) को
प्रमर्िन्धात्िक िाक्यं शबिोम्जि नेपाल सिकािसिक्ष पिािशि ददने मनणिय िएको छ।
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४.१९ उत्कृष्ट न्यायाधीश छनौट
उत्कृष्ट न्यायाधीश छनौट समिमर्ले ददएको प्रमर्िेदनअनुसाि मिमर् २०७५।८।२५ िा दे हायका
िाननीय न्यायाधीशहरूलाई यस िषिको उत्कृष्ट न्यायाधीश छनौट ििी सभिामनर् िने मनणिय
िएको छ ।

र्ामलका नं. ४
ि.सं .

नाि

कायििर् अदालर्

१

श्री िारिकािान जोशी

उच्च अदालर् ददपायल, हाल काज विशेष अदालर्

२

श्री नािायणप्रसाद श्रे ष्ठ

उच्च अदालर् जनकपुि िाजवििाज इजलास

३

श्री ब्रजेश प्याकुिे ल

िहोत्तिी म्जल्ला अदालर्

४.

श्री चन्रिम्ण ज्ञिाली

डडेलधुिा म्जल्ला अदालर्
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परिच्छे द - ५
न्याय सेिा आयोि
५.१ परिचय
नेपालको सं विधानको धािा १५४ को उपधािा (१) बिोम्जि नेपाल सिकािले
कानूनबिोम्जि सं घीय न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् पदिा मनयुम्ि, सरुिा, बढु िा िदाि िा त्यस्र्ो
पदिा

बहाल

िहेको

कुनै

कििचािीलाई

वििािीय

सजाय

िदाि

न्याय

सेिा

आयोिको

मसफारिसबिोम्जि िने सं िैधामनक व्यिस्था िहेको छ । यसका अलािा म्जल्ला न्यायाधीशको
पदिा मनयुम्िको लामि पिीक्षा सञ्चालन िनेसभबन्धी थप म्जभिेिािीसिेर् न्याय सेिा आयोि
ऐन‚ २०७३ ले न्याय सेिा आयोिलाई प्रदान ििे को छ ।
न्याय सेिा आयोििा दे हायबिोम्जिका अध्यक्ष ि सदस्यहरू िहने सं िैधामनक प्रािधान

िहेको छ ।
क)

प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

ख)

सं घीय कानून र्था न्याय िन्त्ी

सदस्य

ि)

सिोच्च अदालर्को िरिष्ठर्ि न्यायाधीश एक जना

सदस्य

घ)

लोक सेिा आयोिको अध्यक्ष

सदस्य

ङ)

िहान्यायामधििा

सदस्य

न्याय सेिा आयोििा हाल बहाल िहनुिएका र्था प्रमर्िेदन अिमधिा कायि िहनुिएका
अध्यक्ष र्था सदस्यहरूको विििण अनुसूची-२ िा ददइएको छ ।
५.२ न्याय सेिा आयोिको काि, कर्िव्य र्था अमधकाि
न्याय सेिा आयोिको काि कर्िव्य र्था अमधकािका सभबन्धिा

नेपालको सं विधान

र्था न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ ले स्पष्टरूपिा र्ोवकददएको पाइन्छ । सोही सं िैधामनक
एिि् कानूनी व्यिस्थासिेर्का आधाििा आयोिले आफ्नो काि कािबाही सभपन्न िदै
आइिहेको छ । सं िैधामनक र्था कानूनी व्यिस्थाका आधाििा न्याय सेिा आयोिको काि,
कर्िव्य ि अमधकाि मनभनानुसाि िहेको छ ।
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५.२.१ नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् पदिा मनयुम्ि, सरुिा ि बढु िा
नेपालको सं विधानको धािा १५४ को उपधािा (१) बिोम्जि सं घीय न्याय सेिाका
िाजपत्ांवकर् अमधकृर्हरूको मनयुम्ि, सरुिा ि बढु िा िदाि न्याय सेिा आयोिको मसफारिसिा
िने व्यिस्था छ । न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ को दफा १० अनुसाि आयोिले सेिाका
िाजपत्ांवकर् अमधकृर्को मनयुम्ि, सरुिा ि बढु िाको मसफारिस िदाि सेिासभबन्धी प्रचमलर्
कानूनबिोम्जि िने व्यिस्था िहेको छ । नेपाल न्याय सेिाको सेिासभबन्धी कानूनका रूपिा
मनजािर्ी सेिा ऐन, २०४९, मनजािर्ी सेिा मनयिािली, २०५० ि नेपाल न्याय सेिा (िठन,
सिूह र्था श्रे णी वििाजन, मनयुम्ि सरुिा ि बढु िा) मनयिहरू, २०५१ िहेको ि न्याय सेिा
आयोिले सोही ऐन, मनयिको आधाििा मनयुम्ि, सरुिा ि बढु िाको मसफारिस िने िदिछ ।
५.२.२ नेपाल न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् अमधकृर्हरूलाई वििािीय कािबाहीको पिािशि
नेपालको सं विधानको धािा १५४ को उपधािा (१) बिोम्जि सं घीय न्याय सेिाका
िाजपत्ांवकर् अमधकृर्हरूलाई वििािीय कािबाही िदाि न्याय सेिा आयोिको पिािशि मलनुपने
व्यिस्था ििे को छ । न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ को दफा ११ िा

वििािीय

कािबाहीको सभबन्धिा पिािशि प्रदान िने कायिविमध र्य ििे को छ । सोबाहेकका अन्य
विषयिा मनजािर्ी सेिा ऐन र्था मनयिािली ि नेपाल न्याय सेिा (िठन, सिूह र्था श्रे णी
वििाजन, मनयुम्ि, सरुिा ि बढु िा) मनयिहरू, २०५१ बिोम्जि वििािीय कािबाहीको
सभबन्धिा पिािशि प्रदान िने व्यिस्था िहेको छ ।
५.२.३ म्जल्ला न्यायाधीशको पदिा मनयुम्िका लामि पिीक्षा सञ्चालन ि मसफारिस
नेपालको सं विधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ख) ि (ि) बिोम्जि
मनयुि हुने म्जल्ला न्यायाधीशको पदिा प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षा सञ्चालन ििी मसफारिस िने
म्जभिेिािी नेपालको सं विधानको धािा १४९ को उपधािा (३) ले न्याय सेिा आयोिलाई प्रदान
ििे को छ । आयोिको काि कािबाहीलाई व्यिम्स्थर् िनि न्याय परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय
सेिा आयोि ऐन, २०७३ जािी िई न्याय सेिा आयोि मनयिािली, २०७४ न्याय सेिा आयोि
आन्र्रिक कायि सञ्चालन मनदे म्शका, २०७४, न्याय सेिा आयोिका पदामधकािी, दक्ष विज्ञ
एिि् कििचािीको आचाि सं वहर्ा, २०७४ सिेर् जािी िई लािू िएका छन् । यस प्रमर्िेदन
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िषििा न्याय परिषदबाट म्जल्ला न्यायाधीशको प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षा सञ्चालनाथि आन्र्रिक
खुला-३, खुला-१, सिािेशी िवहला-१ ििी जभिा ५ पदका लामि न्याय परिषदबाट लेखी
आएकोिा न्याय सेिा आयोिबाट िएको विज्ञापनिा आन्र्रिक खुलार्फि ४ जना, खुल्लार्फि ३
जना ि सिािेशी िवहलार्फि १ ििी जभिा ८ जना मलम्खर् पिीक्षािा उत्तीणि िई सोही सं ख्यािा
अन्र्िार्ाि मलइएकोिा खुला आन्र्रिकर्फि ३, खुल्लार्फि १ ि सिािेशी िवहलार्फि १ ििी
जभिा ५ जना मसफारिस िएको दे म्खन्छ ।
५.२.४ अन्य व्यिस्थापकीय कायि
५.२.४.१ पिािशि ददने
सेिासभबन्धी मनयििा नेपाल सिकाि िा अन्य कुनै मनकायले पिािशि िाि ििे िा
पिािशि ददनसक्ने व्यिस्था िरिएको छ ।
५.२.४.२ अनुसन्धानात्िक र्था प्रिििनात्िक कायि िने
न्याय सेिालाई सक्षि ि प्रिािकािी बनाउन र्था न्याय सेिाप्रमर् आकषिण बढाउन
सिय सियिा आयोिले अनुसन्धानात्िक र्था प्रिििनात्िक कायि िनि सक्ने व्यिस्था छ ।
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परिच्छे द - ६
न्याय सेिा आयोिबाट सभपाददर् कायिहरूको विििण
सं विधानको धािा १५४ को उपधािा (१) ले नेपाल सिकािले कानूनबिोम्जि सं घीय
न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् पदिा मनयुम्ि, सरुिा, बढु िा िदाि िा त्यस्र्ो पदिा बहाल िहेको
कुनै कििचािीलाई वििािीय सजाय िदाि न्याय सेिा आयोिको मसफारिसबिोम्जि िने व्यिस्था
ििे को छ। न्याय सेिा आयोिले नेपाल न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् पदहरूिा मनयुम्ि, सरुिा,
बढु िा ि वििािीय सजाय िने कायि सं विधान ि कानूनबिोम्जि िदै आएको छ । त्यसै ििी
नेपाल न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् अमधकृर्हरूको िैयम्िक र्था सेिासभबन्धी अन्य विििणहरू
र्याि ििी अद्यािमधक िदै आएको छ। प्रमर्िेदन िषि २०७5/०७6 िा न्याय सेिा
आयोिबाट सभपाददर् कायिहरूको विििण मनभनबिोम्जि िहेका छन् ।
६.१ आयोिको बैठक र्था मनणिय संख्या
आमथिक िषि २०७5/०७6 िा आयोिको कूल १३ िटा बैठक बसी विमिन्न
विषयहरूिा ििी जभिा ३७ िटा प्रस्र्ािहरूिा छलफल िई ५२ िटा मनणिय िएको दे म्खन्छ।
पमछल्ला र्ीन आमथिक िषिको अध्ययन िदाि आमथिक िषि २०७४/०७५ िा न्याय सेिा
आयोिको कूल १४ िटा बैठक बसी विमिन्न विषयहरूिा ििी जभिा ३८ िटा मनणिय िएको
दे म्खन्छ । आ.ि. २०७३/०७४ िा ििशः बैठक सं ख्या

१३ ि मनणिय सं ख्या ३८ िटा

िएको दे म्खन्छ । पमछल्ला र्ीन आमथिक िषििा िएका न्याय सेिा आयोिका बैठक ि मनणिय
सं ख्यालाई म्चत् नं. ६ िा प्रस्र्ुर् िरिएको छ ।
म्चत् नं. ६

र्ीन आमथिक िषिको बैठक ि मनणिय सं ख्या
५२

६०

३८

४०
२०

०

१३

२०७३/७४

३८
१४

१३

२०७४/७५
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२०७५/७६

बैठक सं ख्या
मनणिय सं ख्या

६.२ आयोिका मनणियहरूको विषयिर् विििण
न्याय सेिा आयोिबाट हुने विमिन्न विषयिर् मनणियहरूलाई सार् िटा शीषिकिा

वििाजन िरिएको छ । जसअनुसाि वििािीय सजायको पिािशिसभबन्धी, सरुिा मसफारिस,

बढु िा मसफारिस, मनयुम्ि मसफारिस, नीमर् मनयिसभबन्धी, मलम्खर् पिीक्षा ि अन्र्िािर्ाि र्था
विविध िहेका छन् । आमथिक िषि २०७5/०७6 िा वििािीय सजायको

सभबन्धिा एक

जनाको हकिा िाय पिािशि ददएको, सरुिा मसफारिस आठ, बढु िा मसफारिस नौ, मनयुम्ि र्था
पदस्थापन मसफारिस नौ, म्जल्ला न्यायाधीशको मलम्खर् पिीक्षा ि अन्र्िािर्ािसभबन्धी र्ीन र्था

विविधर्फि २३ िटा मनणिय िएका छन् । अम्घल्ला दुई आमथिक िषि ि प्रमर्िेदन िषिको
र्ुलनात्िक विषयिर् विििण म्चत् नं. ७ िा प्रस्र्ुर् िरिएको छ ।
म्चत् नं. ७
२३

२५
२०

१६

१०
५
०

७
१

९
६

५

००
२०७३/७४

०

७

८
५

मनयुम्ि मसफारिस

९९

५
२

३

१

२०७४/७५

सजायको पिािशि
सरुिा मसफारिस
बढु िा मसफारिस

१३

१५

वििािीय

०
२०७५/७६

नीमर्
मनयिसभबन्धी
मलम्खर् पिीक्षा
अन्र्िािर्ाि
विविध

६.३ नेपाल न्याय सेिाका अमधकृर्हरूको मनयुम्ि मसफारिस
आयोिले न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट श्रे णी, प्रथि श्रे णी, दिर्ीय श्रे णी ि र्ृर्ीय

श्रे णीका अमधकृर्हरूिा आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ा, खुला प्रमर्योमिर्ा ि बढु िािािा हुने मनयुम्िका
लामि मसफारिस िदिछ । यसिी मसफारिस िदाि जेष्ठर्ा ि कायिसभपादन र्था कायिक्षिर्ाको
िूल्याङ्कनका आधाििा हुने बढु िा मसफारिस न्याय सेिा आयोिले िने िदिछ । खुला र्था

आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ाबाट हुने मनयुम्िका हकिा लोक सेिा आयोिबाट मसफारिस िई
आएबिोम्जि मनयुम्ि र्था पदस्थापनको मसफारिस िने ििे को छ । नेपाल न्याय सेिाका
अमधकृर्हरूको दिबन्दी, पदपूमर्िको अिस्था ि आमथिक िषि २०७5/७6 िा न्याय सेिा
आयोिबाट िएका मनयुम्िसभबन्धी मसफारिसका सभबन्धिा दे हायबिोम्जि उल्लेख िरिएको छ।
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र्ामलका नं. ५

नेपाल न्याय सेिाका अमधकृर्हरूको दिबन्दी र्था पदपूमर्िको विििण:
मस.नं. पद
1

न्याय विम्शष्ट श्रे णी (अदालर् ि न्याय परिषद)

2

कानून विम्शष्ट श्रे णी (कानून न्याय र्था सं सदीय

दिबन्दी

पूमर्ि

रिि

िवहला

आ.ज.

िधेशी

दमलर्

अपाङ्ग

वप.क्षे.

४

४

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

०

0

0

0

0

5

5

0

0

०

0

0

0

0

जभिा

१४

१४

0

0

०

०

०

०

०

1

न्याय प्रथि

२४

२१

3

2

२

०

०

०

२

2

न्याय दिर्ीय

१७८

१७१

7

18

१४

४

३

१

२

3

न्याय र्ृर्ीय

६३१

५९३

38

१३२

७३

३६

१५

५

१७

जभिा

८३३

७८५

48

152

८९

४०

१८

६

२१

िामिला िन्त्ालय ि अन्य मनकायसिेर्िा ििी)
3

सिकािी िवकल विम्शष्ट श्रे णी
(िहान्यायमधििाको कायाियलय र्था सिकािी
िवकल िहने मनकायसिेर् ििी )

1

कानून प्रथि

२८

२६

2

3

२

०

०

०

०

2

कानून दिर्ीय

९५

८६

9

8

१२

५

०

१

१

3

कानून र्ृर्ीय

१७३

१२४

49

४९

१७

७

४

१

५

जभिा

२९६

२३६

60

60

३१

१२

४

२

६

1

सिकािी िवकल प्रथि

३४

२८

6

1

१

०

०

०

१

2

सिकािी िवकल दिर्ीय

१५6

१४८

8

8

९

३

०

१

३

3

सिकािी िवकल र्ृर्ीय

२६०

२३२

28

५६

२५

१०

४

२

१३

जभिा

४५0

४०८

44

65

३५

१३

४

३

१७
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६.३.१ प्रमर्िेदन िषि २०७५/०७६ िा न्याय सेिा आयोिबाट िएका मनयुम्िसभबन्धी मसफारिस
६.३.१.१ न्याय सेिाका विम्शष्ट श्रे णीका अमधकृर्िा बढु िा मनयुम्ि र्था पदस्थापन मसफारिस
न्याय सेिा आयोि मिमर् २०७5।१०।8 को मनणियअनुसाि न्याय परिषदका सम्चि
श्री नृपध्िज मनिौलालाई सिोच्च अदालर्को िुख्य िम्जस्राि पदिा बढु िाको मसफारिस ििे को
छ।
आमथिक िषि 2075।76 िा न्याय सेिा आयोिबाट विमिन्न मिमर्िा िएको
मनणियानुसाि नेपाल न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीिा कायििर् अमधकृर्हरूलाई नेपाल
न्याय सेिाको विम्शष्ट श्रे णीिा बढु िा मसफारिस िरिएको छ । न्याय सेिा आयोिको मिमर्
2075।6।11 को बैठकले नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट श्रे णीको रिि
सत्यमनरूपण र्था िेलमिलाप आयोिको सम्चि पदिा कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला
िन्त्ालयको सहसम्चि श्री ििेश ढकाललाई ि िहान्यायामधििाको कायािलयको रिि नायि
िहान्यायामधििा पदिा िहान्यायामधििा कायािलयका सहन्यायामधििा श्री पदि प्रसाद
पाण्डे यलाई बढु िा मनयुम्ि र्था पदस्थापना िने मनणिय ििे को छ । न्याय सेिा आयोिको मिमर्
2075।9।2 को बैठकको मनणियले नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट श्रे णीको रिि
नायि िहान्यायामधििाको पदिा िहान्यायामधििा कायािलयका सह-न्यायामधबिा श्री नािायण
प्रसाद

पौडेललाई

िाजपत्ांवकर्

विम्शष्ट

श्रे णीको

िहान्यायामधििाको

कायािलयको

नायि

िहान्यायामधििाको पदिा मनयुम्ि र्था पदस्थापन िनि नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने
मनणिय िरिएको छ । न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।9।30 को बैठकको मनणियले
नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट श्रे णीको सिोच्च अदालर्को रिि िम्जस्राि पदिा
बढु िा मनयुम्ि ििी पदस्थापन िनि सिोच्च अदालर्का कायि िुकायि िम्जस्राि श्री
लालबहादुि कँ ु ििलाई मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ। न्याय सेिा आयोिको मिमर्
2075।10।8 को बैठकको मनणियले न्याय परिषदको िाजपत्ांवकर् विम्शष्ठ श्रे णीको रिि हुने
सम्चि पदिा श्रि अदालर्का िुद्दा हेने अमधकािी श्री दे िेन्रिाज ढकाललाई बढु िा मनयुम्ि ििी
पदस्थापन िनि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ। न्याय सेिा आयोिको मिमर् 207६।1।8
को बैठकको मनणियले नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट श्रे णीको रिि पदिा सिोच्च
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अदालर्का कायि िुकायि िम्जस्राि श्री नािायण प्रसाद पन्थीलाई सिोच्च अदालर्को
िम्जस्राि, िक्षा िन्त्ालयका सहसम्चि श्री ऋवष िाजिण्डािीलाई सत्य मनरूपण र्था िेलमिलाप
आयोिको सम्चि ि िहान्यायामधििा कायािलयका कायि िुकायि नायि िहान्यामधबिा श्री
विश्विाज कोइिालालाई िहान्यायामधििाको कायािलयको नायि िहान्यायामधबिािा बढु िा
मनयुम्ि ििी पदस्थापन िनि नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ ।
६.३.१.२ िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीको पदिा खुला एिि् बढु िा प्रवियाबाट मनयुम्ि र्था
पदस्थापन मसफारिस
आमथिक िषि 2075।76 िा न्याय सेिा आयोिबाट विमिन्न मिमर्िा िएको मनणियानुसाि नेपाल
न्याय सेिाको विमिन्न सिूहको िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीको पदिा कायिक्षिर्ा िूल्याङ्कन, जेष्ठर्ा
ि कायिसभपादन, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षा ि खुला पिीक्षािािा छनोट िएका
उभिेदिािलाई मनयुम्िको लामि मसफारिस िरिएको छ । जसिध्ये न्याय सिूहिा जेष्ठर्ा ि
कायिसभपादनबाट एक जना, कानून सिूहिा जेष्ठर्ा ि कायि सभपादनबाट र्ीन जना, कायिक्षिर्ा
िूल्याङ्कनबाट चाि जना, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ाबाट एक जना, खुला प्रमर्योमिर्ाबाट एक जना
साथै सिकािी िवकल सिूहिा जेष्ठर्ा ि कायिसभपादनबाट र्ीन जना, कायिक्षिर्ा िूल्याङ्कनबाट
चाि जना, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ाबाट दुई जना ि खुला प्रमर्योमिर्ाबाट दुई जनालाई नेपाल
न्याय सेिाको र्र्् र्र्् सिूहको िाजत्ावङ्कर् प्रथि श्रे णीको अमधकृर् पदिा मनयुम्ि र्था
पदस्थापनको लामि नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ । मसफारिस
ु एका व्यम्िहरूको नािािली अनुसूची-७ िा उल्ले ख िरिएको छ ।
हुनि
६.३.१.३ िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीिा खुल्ला एिि् बढु िा प्रवियाबाट मनयुम्ि र्था
पदस्थापनको मसफारिस
आमथिक िषि 2075/76 िा िषििा न्याय सेिा आयोिको विमिन्न मिमर्िा िएको
मनणियले नेपाल न्याय सेिाको विमिन्न सिूहको िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीको पदिा जेष्ठर्ा ि
कायिसभपादन, कायिक्षिर्ाको िूल्याङ्कन, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ा ि खुला पिीक्षाबाट छनौट िएका
अमधकृर्हरूको मनयुम्ि र्था पदस्थापनका लामि मसफारिस िने मनणिय ििे को छ । लोक सेिा
आयोिबाट नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णी उपसम्चि िा सोसिहको पदिा
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उत्तीणि न्याय ि सिकािी िवकल सिूहिा ििश: ३/३ ििी ६ जना उभिेदिाि मसफारिस िइ
आएकोिा न्याय सेिा आयोिको र्त्काल बैठक बस्न नसकी पमछ; न्याय सेिा आयोिबाट
अनुिोदन िने ििी मिमर् 2075।4।1८ को मनणियलाई न्याय सेिा आयोिको मिमर्
2075।6।11 को बैठकले अनुिोदन ििे को छ। न्याय सिूहिा जेष्ठर्ा ि कायिसभपादनर्फि
३०, कायिक्षिर्ा िूल्याङ्कनर्फि ३०, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ार्फि १७, खुल्लार्फि आठ पद
प्रमर्शर् मनधाििण िई िाि िरिएकोिा िाि पदको खुला दुई बाहेक बाँकी ८३ पदिा पदपूमर्ि
िएको, कानून सिूहिा जेष्ठर्ा र्था कायिसभपादनर्फि १४, कायिक्षिर्ा िूल्याङ्कनर्फि १४,
आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ार्फि आठ ि खुलार्फि चाि पद प्रमर्शर् मनधाििण िई िाि िरिएकोिा
जेष्ठर्ा ि कायिसभपादनर्फि १४, कायिक्षिर्ा िूल्याङ्कनर्फि दश, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ार्फि आठ
ि खुलािा र्ीन पद ििी जभिा ३५ पदिा पदपूमर्ि िएको साथै सिकािी िवकल सिूहको जेष्ठर्ा
ि कायिसभपादनर्फि १४, कायिक्षिर्ा िूल्याङ्कनर्फि १४, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ार्फि नौ ि खुलािा
चाि पद प्रमर्शर् मनधाििण िई िाि िरिएकोिा जेष्ठर्ा ि कायिसभपादनर्फि १४, कायिक्षिर्ा
िूल्याङ्कनर्फि १४, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ार्फि नौ ििी ३७ पदिा अमधकृर्हरूको मनयुम्ि र्था
पदस्थापना िने मनणिय िरिएको छ । मसफारिस िएका व्यम्िहरूको नािािली अनुसूची ८ िा
उल्लेख िएको छ ।
६.३.१.४ िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णीिा खुल्ला एिि् बढु िा प्रवियाबाट मनयुम्िको मसफारिस
आमथिक िषि 2075।76 िा न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।6।11 को
मनणियले

मनजािर्ी

सेिा

ऐन,

2049

को

दफा

24

घ१

क.

बिोम्जि

जेष्ठर्ा

ि

कायिसभपादनको िूल्याङ्कनिािा हुने बढु िाको लामि नेपाल न्याय सेिा सिकािी िवकल सिूह
िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णी शाखा अमधकृर् िा सोसिहको पदिा ददलबहादुि थापा, टे कनाथ शिाि
ि िोविन्दबहादुि शाहीलाई बढु िा मनयुम्ि एिि् पदस्थापनाको लामि मसफारिस िने मनणिय
ििे को छ । लोक सेिा आयोिबाट नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णी शाखा
अमधकृर् िा सोसिहको पदिा 62 जना खुला प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षािा उत्तीणि उभिेदिाि
मनयुम्िका लामि मसफारिस िई आएकोिा न्याय सेिा आयोिको र्त्काल बैठक बस्न नसकी;
पमछ न्याय सेिा आयोिबाट अनुिोदन िने ििी सभिाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट मिमर्
2075।8।10 िा िएको मनणियलाई न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।9।2 को
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मनणियले अनुिोदन ििे को छ । मनयुि िएका अमधकृर्हरूिा न्याय सिूहबाट 3६ जना, कानून
ु न्ु छ । सोको नािािली
सिूहबाट आठ जना ि सिकािी िवकल सिूहबाट 18 जना हुनह
अनुसूची ११ िा उल्लेख िरिएको छ । न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2076।1।8 को
मनणियले नेपाल न्याय सेिा, कानून सिूहको िाजपत् अनंवकर् प्रथि श्रे णीबाट नेपाल न्याय सेिा,
कानून सिूहको िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णी शाखा अमधकृर् िा सोसिहको पदिा जेष्ठर्ा ि
कायिसभपादन िूल्याङ्कनबाट हुने बढु िािा मसफारिस िइ आएका पुष्पिाज मधर्ाल, विजयिाज
ओझा, सिस्िर्ी न्यौपाने (बस्याल) ि सुमनर्ा अयािललाई बढु िा मनयुम्ि र्था पदस्थापन िने
मनणिय िरिएको छ । न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2076।2।30 को मनणियले नेपाल न्याय
सेिा, न्याय सिूहको िाजपत् अनंवकर् प्रथि श्रे णीबाट नेपाल न्याय सेिा, न्याय सिूहको
िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णी शाखा अमधकृर् िा सोसिहको पदिा जेष्ठर्ा ि कायिसभपादन
िूल्याङ्कनबाट हुने बढु िािा मसफारिस िइ आएका 68 जनालाई बढु िा मनयुम्ि र्था पदस्थापन
ु एका कििचािीहरूको नािािली अनुसूची ९ िा उल्लेख
िने मनणिय िरिएको छ । बढु िा हुनि
छ।
६.४ नेपाल न्याय सेिाका अमधकृर्हरूको सरुिा मसफारिस
आमथिक िषि 2075।76 िा न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।6।11 को
बैठकले नेपाल न्याय सेिा सिकािी िवकल सिूहको िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीका दुई जना
अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ । न्याय सेिा आयोिको
मिमर् 2075।9।30 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा, न्याय सिूहको िाजपत्ांवकर् प्रथि
श्रे णीका १५ जना अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ । न्याय
सेिा आयोिको मिमर् 2075।10।8 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा, कानून सिूहको आठ ि
सिकािी िवकल सिूह १३ जना ििी कूल जभिा २१ जना िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीका
अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ । न्याय सेिा आयोिको
मिमर् 2075।11।23 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय सिूहका प्रथि श्रे णीका
अमधकृर्हरू श्री नािायणप्रसाद पन्थीलाई सिोच्च अदालर्को सह-िम्जस्राििा ि श्री िािेश्िि
िे ग्िीलाई श्रि अदालर्को िुद्दा हेने अमधकािीिा सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको
छ । न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।12।24 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा सिकािी
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िवकल सिूहका प्रथि श्रे णीका अमधकृर् श्री शंकि खत्ीलाई िहान्यायामधििाको कायािलयिा
सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ ।
न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।6।11 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहका ४२ जना, कानून सिूहका र्ीन जना ि सिकािी िवकल सिूहका ९१ जना ििी कूल
जभिा १३६ जना िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने
मनणिय िरिएको छ । आयोिको मिमर् 2075।9।30 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहका १७ जना िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने
मनणिय िरिएको छ। आयोिको मिमर् 2075।10।13 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहका एक जना, कानून सिूहको सार् जना ि सिकािी िवकल सिूहको ५७ जना ििी कूल
जभिा ६५ जना िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने
मनणिय िरिएको छ। आयोिको मिमर् 2075।11।23 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहका १ जना, कानून सिूहका ३ जना ििी कूल जभिा चाि जना िाजपत्ांवकर् दिर्ीय
श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ ।
न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2076।2।14 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहका १७ जना, कानून सिूहको नौ जना ि सिकािी िवकल सिूहका १७ जना ििी जभिा
४३ जना िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय
िरिएको छ । आयोिको मिमर् 2076।02।30 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहका १ जना ि कानून सिूहका ३ जना ििी जभिा चाि जना िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीका
अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ ।
न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।6।11 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहका 174 जना,

कानून सिूहका एक जना

ि सिकािी िवकल सिूहका १२१ जना ििी

कूल जभिा २९६ जना िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस
िने मनणिय िरिएको छ । आयोिको मिमर् 2075।10।13 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा
सिकािी िवकल सिूहका ३९ जना

िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका

लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ । आयोिको मिमर् 2075।11।23 को बैठकले
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नेपाल न्याय सेिा न्याय सिूहको ८९ ि कानून सिूहको ३१ ििी कूल जभिा १२० जना
िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ।
आयोिको मिमर् 2076।02।14 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा सिकािी िवकल सिूहको
२६ जना िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय
िरिएको छ। आयोिको मिमर् 2076।02।30 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा न्याय
सिूहको ३५ जना ि कानून सिूहको चाि जना ििी जभिा ३९ जना िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय
श्रे णीका अमधकृर्हरूलाई सरुिाका लामि मसफारिस िने मनणिय िरिएको छ।
६.५ पाठयिि मनिािण र्था परििाजिन समिमर्
न्याय सेिा आयोि मनयिािली, २०७४ को मनयि १० बिोम्जि परिषदका र्त्कालीन
सम्चि श्री नृपध्िज मनिौलाको सं योजकत्ििा सिोच्च अदालर्का र्त्कालीन सह-िम्जस्राि श्री
लाल बहादुि कँ ु िि, कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ालयका सहसम्चि श्री धनिाज
ज्ञिाली, िहान्यायामधििा कायािलयका सहन्यायामधििा श्री श्यािकुिाि िट्टिाई, लोक सेिा
आयोिका सहसम्चि श्री खिेन्रप्रसाद सुिेदी, आिम्न्त्र् विज्ञिा िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठानका
र्त्कालीन फ्याकल्टी िाननीय न्यायाधीश श्री उपेन्रप्रसाद िौर्ि ि सदस्य सम्चिका रूपिा
न्याय परिषद सम्चिालयका र्त्कालीन सहसम्चि श्री मनििला पौडे ल िहेको पाठयिि मनिािण
समिमर्को िठन मिमर् २०७5।5।7 िर्े िई सो समिमर्ले मिमर् 2075।8।16 िा न्याय
सेिा

आयोिका

अध्यक्षसिक्ष

पेश

ििे को

परििाम्जिर्

पाठयििसवहर्को

प्रमर्िेदन

मिमर्

२०७5।9।30 िा आयोिसिक्ष पेस िई सोही ददनको आयोिको बैठकबाट म्जल्ला
न्यायाधीश पदको परििाम्जिर् पाठयिि स्िीकृर् िने मनणिय ििे को छ ।
६.६ प्रमर्शर् मनधाििण
न्याय सेिा आयोिले नेपाल न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् प्रथि र्था दिर्ीय श्रे णीिा रिि
िहेका पदहरूिा पदपूमर्िको लामि मिमर् 2075।6।11 िा प्रमर्शर् मनधाििण िने मनणिय ििे को
छ । प्रमर्िेदन अिमधिा मनधाििण िरिएको प्रमर्शर् विििण दे हायको र्ामलकािा उल्लेख
िरिएको छ ।
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र्ामलका नं. ६

िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीको प्रमर्शर् मनधाििणको विििण
प्रमर्शर् मनधाििण िएको
ििि
ि.सं .

श्रे णी

सिूह

सं ख्या

जेष्ठर्ा र्था
कायिसभपादन
िूल्याङ्कन

१

कायिक्षिर्ा

आन्र्रिक

खुला

िूल्याङ्कन

प्रमर्योमिर्ा

प्रमर्योमिर्ा

िाजपत्ां

न्याय

1

1

-

-

-

वकर्

कानून

9

3

4

1

1

प्रथि

सिकािी िवकल

11

3

4

2

2

खुल्लार्फिको सिािेशीिर् प्रमर्शर् मनधाििणको विििण
प्रमर्शर् मनधाििण िएको
ि.सं .

१

श्रे णी

सं ख्या

न्याय

ििि
खुला

सिािेशी

-

-

-

कानून

1

-

1

सिकािी िवकल

2

1

1

िाजपत्ांवकर्
प्रथि

सिूह

िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीको प्रमर्शर् मनधाििणको विििण
प्रमर्शर् मनधाििण िएको
ििि
ि.सं .

श्रे णी

सिूह

सं ख्या

जेष्ठर्ा र्था
कायिसभपादन
िूल्याङ्कन

१

िाजपत्ांवक
र् दिर्ीय

कायिक्षिर्ा

आन्र्रिक

खुला

िूल्याङ्कन

प्रमर्योमिर्ा

प्रमर्योमिर्ा

न्याय

85

30

30

17

8

कानून

40

14

14

8

4

41

14

14

9

4

सिकािी
िवकल
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खुल्लार्फिको सिािेशीिर् प्रमर्शर् मनधाििणको विििण
प्रमर्शर् मनधाििण िएको
ि.सं
.

श्रे णी

१

सिूह

सं ख्या

न्याय

ििि
खुला

सिािेशी

8

5

3

कानून

4

2

2

सिकािी िवकल

4

2

2

िाजपत्ांवकर्
दिर्ीय

६.७ विज्ञापन
न्याय सेिा आयोिले न्याय सेिाका िाजपत्ांवकर् प्रथि ि दिर्ीय श्रे णीिा पदपूमर्िको
लामि प्रमर्शर् मनधाििण ििी खुला र्था आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ाबाट पूमर्ि हुने पदिा लोक सेिा
आयोििा पिीक्षाका लामि ले खी पठाइि जेष्ठर्ा ि कायिसभपादन िूल्याङ्कन र्था कायिक्षिर्ा
िूल्याङ्कनबाट

हुने

बढु िाका

लामि

विज्ञापन

ििे को

छ

।

साथै

म्जल्ला

न्यायाधीशको

प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षाका लामि पिीक्षा कायिििसवहर्को विज्ञापन प्रकाम्शर् िने ििे को छ ।
प्रमर्िेदन अिमधिा िएका विज्ञापनको विििण मनभन र्ामलकाबिोम्जि िहेको छ ।
र्ामलका नं. ७
विज्ञापनको विििण
विज्ञापन सं ख्या
िि
सं ख्या

श्रे णी

सिूह

जेष्ठर्ा र्था
कायिसभपादन
िूल्याङ्कन

१

विज्ञापन ििे को पद

कायिक्षिर्ा
िूल्याङ्कन

जेष्ठर्ा र्था
कायिसभपादन
िूल्याङ्कन

कायिक्षिर्ा
िूल्याङ्कन

न्याय

१

-

1

-

िाजपत्ांवकर्

कानून

1

1

3

4

प्रथि

सिकािी

१

१

3

4

िवकल
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कैवफयर्

विज्ञापन सं ख्या
िि
सं ख्या

श्रे णी

सिूह

जेष्ठर्ा र्था
कायिसभपादन

कायिक्षिर्ा
िूल्याङ्कन

िूल्याङ्कन

१

विज्ञापन ििे को पद
जेष्ठर्ा र्था
कायिसभपादन
िूल्याङ्कन

कायिक्षिर्ा
िूल्याङ्कन

न्याय

2

2

30

30

िाजपत्ांवकर्

कानून

1

1

14

14

दिर्ीय

सिकािी

१

१

14

14

िवकल

ि.सं .

पद

विज्ञापन नभिि

१

म्जल्ला न्यायाधीश

००१ आन्र्रिक खुला

3

२

म्जल्ला न्यायाधीश

००२ खुला

1

३

म्जल्ला न्यायाधीश

००३ िवहला

1

कैवफयर्

विज्ञापन ििे को पद

कैवफयर्

६.८ िाय पिािशि
प्रमर्िेदन िषि 2075।76 िा

न्याय सेिा आयोिबाट दे हायको विषयिा िाय पिािशि

प्रदान िरिएको छ:१. न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।11।23 को बैठकले दू ि सञ्चाि ऐन, २०५३
को दफा ४८ बिोम्जि नेपाल दू ि सञ्चाि प्रामधकिणले ददएको आदे शउपिको पुनिािेदन
सुन्ने पुनिािेदन समिमर्को व्यिस्था ििे को ि दू ि सञ्चाि मनयिािली, २०५४ को मनयि
२७ बिोम्जि पुनिािेदन समिमर्िा नेपाल न्याय सेिाको विम्शष्ट श्रे णीको अमधकृर्लाई
अध्यक्षिा र्ोक्न सवकने व्यिस्था िएकोले न्याय परिषदका सम्चि श्री दे िेन्रिाज
ढकाललाई र्ोक्न नेपालको सं विधानको धािा १५४ ि न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३
को दफा १० बिोम्जि नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने मनणिय ििे को छ ।
२. न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।11।23 को बैठकले बैक र्था वित्तीय सं स्थाको
ऋण

असुली

ऐन,

2058

को

दफा

4

बिोम्जि

िठन

हुने

ऋण

असुली

न्यायामधकिणको कानून सदस्यिा उि ऐनको दफा 13 बिोम्जि बाँकी अिमधका लामि
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नेपाल न्याय सेिा कानून सिूह िाजपत्ांवकर् विमर्य श्रे णीका कानून र्था सं सदीय िामिला
िन्त्ालयका उपसम्चि श्री िोविन्द खनाललाई मनयुम्िका लामि र्ोक्न नेपालको
सं विधानको धािा १५४ ि न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ को दफा १० बिोम्जि
नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने मनणिय ििे को छ ।
३. उपन्यायामधििा श्री सेिन्र्िम्ण पछाईलाई मनजािर्ी सेिा ऐन, 2049 को दफा 61
(1)(छ) को कसुििा ऐ, ऐनको दफा 59(ख) बिोम्जि सजायका लामि पिािशि िाि
िरिएकोिा न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2076।1।8 को बैठकले मनजको अमनिायि
अिकाशको उिेिसिेर् व्यमर्र् िैसकेको अिस्था हुँदा मनजलाई वििािीय सजायको
सभबन्धिा पिािशि ददइिहनु पिे न िन्ने मनणिय ििे को छ ।
६.९ नीमर्िर् मनणिय/विविध
न्याय सेिा आयोिको विमिन्न मिमर्िा बसेको बैठकले दे हायका विषयिा नीमर्िर्
मनणियहरू ििे को छ ।
1. न्याय सेिा आयोिको आ.ि. ०७५/७६ को िावषिक कायियोजना पारिर् ििी कायािन्ियनिा
ल्याउने मनणिय आयोिको मिमर् २०७५।६।११ को बैठकले ििे को छ।

2. न्याय सेिा आयोि मनयिािली, २०७४ को मनयि १० अन्र्ििर् म्जल्ला न्यायाधीश पदको

पिीक्षाको पाठयिि परििाजिनको लामि िदठर् समिमर्िा उि मनयिको दे हाय (च)
बिोम्जिको विज्ञ सदस्यिा िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठानका फ्याकल्टी (प्राम्ज्ञक मनदे शक) लाई
र्ोक्ने मनणिय सोही बैठकले ििे को छ ।

3. म्जल्ला न्यायाधीशको मलम्खर् पिीक्षाको पाठयिि मनिािण परििाजिन समिमर्ले लोक सेिा
आयोि र्था न्याय परिषदसिेर्को िाय पिािशि मलई परििाजिन ििे को प्रस्र्ाविर् परििाम्जिर्
पाठयिि परििाजिनसवहर् स्िीकृर् िने मिमर् २०७५।९।३० िा मनणिय ििे को छ ।

4. म्जल्ला न्यायाधीश पदको मलम्खर् पिीक्षा सञ्चालन एिि् सोको नमर्जा र्याि ििी पठाउन
लोक सेिा आयोििा लेम्खपठाउने मिमर् २०७५।९।३० िा मनणिय िरिएको छ ।

5. जेष्ठर्ा ि िौिोमलक क्षेत्बाट अंक िणना िदाि िषि, िवहना ि ददन सभपूणल
ि ाई ददनिा
परिणर् ििी 365 ददनलाई एक िषि िानी अंक िणना िने विमध अिलभबन िने िनी
न्याय सेिा आयोिको मिमर् 2075।10।8 िा मनणिय िएको ।
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परिच्छे द -७

७.१ सम्चिालयको संिठन संिचना

न्याय परिषद सम्चिालय

न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिको प्रशासकीय मनकायको रूपिा न्याय परिषद सम्चिालय िहेको छ । न्याय परिषद

सम्चिालयको प्रशासकीय प्रिुखको रूपिा नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट श्रे णीको एक सम्चि िहने ि न्याय परिषदको
सम्चिले न्याय सेिा आयोिको सिेर् सम्चि िई काि िने कानूनी व्यिस्था छ ।
न्याय परिषद सम्चिालयको
सं िचना

67

७.२ न्याय परिषदको सम्चिको काि, कर्िव्य ि अमधकाि
न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रिुखको रूपिा नेपाल न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट
श्रे णीको एकजना सम्चि िहने ि मनजले नै न्याय सेिा आयोिको सिेर् सम्चि िई काि िने
कानूनी व्यिस्था िहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३६ र्था न्याय सेिा
आयोि ऐन, २०७३ को दफा ५ िा ऐनिा अन्यत् ले म्खएका काि, कर्िव्य ि अमधकािका
अमर्रिि न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिको सम्चिको काि, कर्िव्य ि अमधकाि
दे हायबिोम्जि हुने व्यिस्था ििे को छः(क)

परिषद/आयोिले ििे को मनणिय कायािन्ियन िने ििाउने,

(ख)

परिषद/आयोिको सम्चिालयिा िहने अमिलेख प्रिाम्णर् ििी अद्यािमधक, व्यिम्स्थर् ि
सुिम्क्षर् िाख्ने,

(ि)

परिषद/आयोिको कििचािीलाई कायि वििाजन ििी काििा लिाउने,

(घ)

परिषद/आयोिको सम्चिालयको काि कािबाहीको अनुििन, मनयन्त्ण, सुपरििेक्षण िने,

(ङ)

परिषद/आयोिको मनणिय सभबम्न्धर् व्यम्ि िा मनकायलाई जानकािी ििाउने,

(च)

नेपाल सिकाि ि अन्य सभबम्न्धर् मनकायसँि आिश्यकर्ाअनुसाि सभपकि ि सिन्िय
िने,

(छ)

परिषद/आयोिले र्ोकेका अन्य काि िने ।
यसका अमर्रिि न्याय परिषद मनयिािली, २०७४ र्था न्याय सेिा आयोि मनयिािली,

२०७४ ले सिेर् सम्चिलाई अन्य अमधकाि प्रदान ििे को छ । साथै न्याय परिषदको विमिन्न
मिमर्को मनणियले सम्चिलाई न्यायाधीशको उिेि यवकन ििी उिेिहदको

आधाििा अिकासको

जानकािी ददने लिायर्का कायि सम्चिले िने िनी उल्लेख िएको छ ।
७.३ न्याय परिषद सम्चिालयको काि, कर्िव्य ि अमधकाि
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले न्याय परिषदको एउटा छु ट्टै सम्चिालय
िहने ि सो सम्चिालय काठिाडौँ उपत्यकािा िहने व्यिस्था ििे को छ । न्याय सेिा ऐन,
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२०७३ को दफा ३ िा आयोिले अन्यथा व्यिस्था ििे िा बाहेक आयोिको सम्चिालय न्याय
परिषदको सम्चिालय िहेको ठाउँिा िहने व्यिस्था ििे को पाइन्छ । मिमर् २०७३।६।३ दे म्ख
न्याय परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ जािी िई लािू िएकोले उि
ु न्दा पवहले न्याय परिषद सम्चिालयले नेपालको सं विधान, न्याय परिषद ऐन,
ऐनहरू लािू हुनि
२०४७, न्याय सेिा आयोि ऐन, २०४८ र्था न्याय परिषद (कायिविमध) मनयिािली‚ २०५६
बिोम्जि काि कािबाही सञ्चालन िदै आएकोिा मिमर् २०७३।६।३ दे म्ख नेपालको
सं विधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ र्था न्याय परिषद
मनयिािली‚ २०७४, न्याय सेिा आयोि मनयिािली, २०७४ बिोम्जि काि कािबाही
सञ्चालन िदै आएको छ । न्याय परिषद सम्चिालयका कायिहरू दे हायबिोम्जि िहेको छ ।
७.३.१ अमिलेख व्यिस्थापन िने
न्याय परिषदले सं विधानबिोम्जि न्यायाधीशको पदिा मनयुि हुन योग्यर्ा पुिक
े ा नेपाली
नािरिकहरूको विििण र्याि ििी अद्यािमधक िने कानूनी व्यिस्था िएबिोम्जि अमिले ख िाख्ने
प्रयोजनका लामि सभबम्न्धर् मनकायहरूसँि विििण िाि िने, सूचना प्रकाशन िने ि प्राप्त िएको
अमिलेखहरूलाई अद्यािमधक, व्यिम्स्थर् ि सुिम्क्षर् िनेलिायर्का कायिहरू सम्चिालयले िदिछ।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० िा प्रत्येक न्यायाधीशको मनयुम्ि मिमर्, अिकास
मिमर्, योग्यर्ा, अनुिि ि विशेषज्ञर्ा, न्यायाधीशउपि कुनै उजुिी पिे को िए सो उजुिीिा न्याय
परिषदबाट िएको मनणियको सं म्क्षप्त विििण, सं विधान र्था न्याय परिषद ऐनबिोम्जि कुनै
कािबाही िएको िए सोको विििण, मनजले ििे को फैसला िा आदे श िामथल्लो अदालर्बाट
सदि बदि िएको विििण, मनजले प्रत्येक अदालर्िा ििे को फैसला ि आदे शको सं ख्यात्िक
विििणलिायर्का विििणहरूको एकीकृर् अमिले ख र्याि िनुप
ि ने ििी र्ोकेको छ । ऐनको सो
व्यिस्थाबिोम्जिको अमिलेख छरिएि िहेकोिा एकीकृर् अमिलेख िाख्ने प्रयोजनका लामि न्याय
परिषद सम्चिालयले PIMS, DMS, Software मनिािण ििी हाल विििण प्रविष्ट िने कायि सभपन्न
िएको छ ।
न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिबाट िएका प्रत्येक मनणियहरूको अमिलेख िाख्ने
कायिसिेर् सम्चिालयले िदिछ । यसका अमर्रिि न्याय परिषदका सदस्य र्था न्यायाधीशले
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आफ्नो ि आफ्नो परििािका नाउँिा िहेको सभपम्त्तको विििण न्याय परिषदिा पेस िनुप
ि ने
कानूनी व्यिस्था िएअनुरूप पेस हुन आएका सभपम्त्त विििणको अमिलेख िाख्ने कायि र्था
मनजािर्ी वकर्ाबखानासँि सिन्िय ििी न्यायाधीशको िैयम्िक विििण (मसटिोल) लाई
अद्यािमधक िने कायिहरूसिेर् न्याय परिषद सम्चिालयबाट हुने िदिछ । यसका अमर्रिि
न्यायाधीशको व्यम्ििर् विििण अद्यािमधक, व्यिम्स्थर् ि सुिम्क्षर् िने काि सम्चिालयले िने
दावयत्ि िहेको सन्दिििा न्यायाधीशको िैयम्िक विििणसँि सभबम्न्धर् कािजार्हरू सभबम्न्धर्
न्यायाधीशसँि ि सभबम्न्धर् मनकायहरूसँि िाि ििी अद्यािमधक िने, सम्चिालयिा िाम्खएको
अद्यािमधक अमिलेखअनुसाि न्यायाधीशको अिकाश हुने िएिा ऐनको दफा ३१ बिोम्जि यवकन
ििी सभबम्न्धर् न्यायाधीश ि मनकायलाई जानकािी ददने र्था अन्य मनकायहरूिा आिश्यक
विििण पठाउनेलिायर्का काि सम्चिको नेर्त्ृ ििा िहेको सम्चिालयले िदै आएको छ ।
७.३.२ बैठक व्यिस्थापन िने
परिषद र्था आयोिको बैठक बस्ने मिमर्, सिय, स्थान ि बैठकिा पेस हुने
विषयसूचीसवहर् कानूनिािा मनधािरिर् सियिा सदस्यहरूलाई जानकािी पठाउने, परिषद र्था
आयोिको बैठकका लामि आिश्यक पने सूचना एिि् र्थ्याङ्क उपलधध ििाई सहयोि िनुि
सम्चिालयको काि र्था कर्िव्य हो ।
७.३.३ मनणिय कायािन्ियन
न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिबाट िएका मनणिय कायािन्ियन िने प्रिुख
म्जभिेिािी न्याय परिषद सम्चिालयका सम्चिको िएकाले परिषद र्था आयोिको बैठकबाट
िएका मनणियहरूको कायािन्ियन िनुि सम्चिालयको प्रिुख कायि हो ।
७.३.४ सहयोिात्िक कायि
न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिले सभपादन िने कायिका लामि सूचना िा र्थ्याङ्क
उपलधध ििाउनुका अमर्रिि परिषदले िने अनुििन र्था मनििानीको कायि, उच्च अदालर्
र्था म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशउपि िठन हुने जाँचबुझ समिमर्बाट सभपादन हुने कायिहरूिा
सिेर् आिश्यक जनशम्ि र्था स्रोर्साधनको उपलधधर्ा ििाई सहयोि िनुि न्याय परिषद
सम्चिालयको कायि हो ।
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७.३.५ विमिन्न र्ामलि िोष्ठी, अन्र्िविया आदद सञ्चालन िने
ु े विमिन्न
न्यायाधीश र्था न्याय सेिाका जनशम्िको क्षिर्ा अमििृवि ििाउने हेर्ल
र्ामलि सञ्चालन िने, न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको िूमिकालाई प्रिािकािी बनाउन
सिोकाििाला विमिन्न मनकायहरूसँि अन्र्िविया, िोष्ठी आदद सञ्चालन िने कायिसिेर् न्याय
परिषद सम्चिालयले िने िदिछ ।
७.३.६ िािपमर्सिक्ष िावषिक प्रमर्िेदन पेस िने व्यिस्था मिलाउने
सं विधानको धािा १३८ ले न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको िावषिक प्रमर्िेदन
िािपमर्सिक्ष पेस िनुप
ि ने सं िैधामनक व्यिस्था ििे को छ । उि सं िैधामनक व्यिस्थाबिोम्जि
िावषिक प्रमर्िेदन र्याि ििी परिषद ि आयोिसिक्ष पेस ििी पारिर् िएपमछ िािपमर्सिक्ष पेस
िने प्रबन्ध िनुि न्याय परिषद सम्चिालयको अको िहत्त्िपूणि कायि हो ।
७.३.७ विविध
न्यावयक

सुशासन,

स्िर्न्त्र्ा

एिि्

न्यावयक

मनिीकर्ा

कायि

िाख्न

विमिन्न

अनुसन्धानात्िक एिि् खोजिूलक कायि िने, न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिसँि
सभबम्न्धर् सिसािवयक विषयिा सूचना, विज्ञमप्त िा खण्डन प्रकाशन िने, न्याय परिषद र्था
न्याय सेिा आयोिबाट िए ििे का काि कािबाहीको सं म्क्षप्त विििण, न्याय ि कानूनको क्षेत्िा
विकमसर् निीनर्ि् अिधािणासवहर्को उपयोिी लेख िचना सिािेश िरिएको बुलेवटन र्था अन्य
आिश्यक सं ग्रह प्रकाशन िनुस
ि िेर् न्याय परिषद सम्चिालयको काि कर्िव्य िहेको छ ।
७.४ न्याय परिषद सम्चिालयबाट सभपाददर् कािहरूको विििण
प्रमर्िेदन िषि २०७5।०७6

िा न्याय

परिषद सम्चिालयबाट

सभपाददर् काि

कािबाहीको विििण दे हायबिोम्जि िहेको छः७.४.१ अमिलेख व्यिस्थापनसभबन्धी कायि
न्यायाधीश हुन योग्यर्ा पुिक
े ा व्यम्िहरूको अमिलेख िाख्ने प्रयोजनाथि सेिािा कायििर्
न्यायाधीशहरू, न्याय सेिािा कायििर् िाजपत्ांवकर् अमधकृर्हरू, कानून व्यिसायीहरू र्था
कानून र्था न्यायको क्षेत्िा अध्ययन अध्यापन िने कानूनविद्हरूको अमिलेख िाख्ने िरिएको
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छ । सिोच्च अदालर्, न्याय सेिा आयोि, कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ालय,
िहान्यायामधििाको कायािलय, नेपाल कानून व्यिसायी परिषदलिायर्का सं स्थासिेर्बाट विििण
िाि ििी प्राप्त अमिलेख ि स्ियि् कानून व्यिसायीहरूले सम्चिालयसिक्ष पेस ििे का आफ्नो
व्यम्ििर् विििणलाई सिेर् अमिलेखको रूपिा सम्चिालयले िाखेको छ । प्रमर्िेदन अिमधिि
न्यायाधीश हुन योग्यर्ा पुिक
े ा कायििर् न्यायाधीश ि न्याय सेिाका अमधकृर् कििचािीहरू र्था
कानून व्यिसायीको विििण सं कलन िरिएको छ । साथै कायििर् न्यायाधीश एिि् न्याय
सेिाका

िाजपत्ांवकर्

अमधकृर्हरूको

मनयुम्ि,

सरुिा

र्था

बढु िा,

अनुशासनात्िक

कािबाहीसभबन्धी विििणसिेर् अमिलेखको रूपिा िाम्खएको छ ।
हालसभि न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिबाट िए ििे का सभपूणि मनणियहरू यस
सम्चिालयिा सुिम्क्षर्रूपिा िाम्खएको ि न्यायाधीशहरूले पेस ििे को सभपम्त्त विििणसिेर्
अमिलेखको रूपिा िाम्खएको छ ।
७.४.२ बैठक व्यिस्थापनसभबन्धी कायि
न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको बैठक आिश्यकर्ाअनुसाि अध्यक्षले र्ोकेको
मिमर्, सिय ि ठाउँिा बस्ने िदिछ । यस्र्ो बैठक बस्नुिन्दा ४८ घण्टा अिािै सबै सदस्यलाई
बैठक बस्ने मिमर् ि सिय र्ोकी बैठकिा छलफल हुने विषयसूचीसिेर् सिािेश ििी सूचना
ददने व्यिस्था िहेको छ । बैठकका लामि चावहने आिश्यक कािजार् एिि् र्थ्याङ्कहरू
सम्चिालयले उपलधध ििाउँदै आएको छ । प्रमर्िेदन िषििा न्याय परिषदको 1८ िटा ि न्याय
सेिा आयोिको १३ िटा बैठक बसेको दे म्खन्छ ।
७.४.३ मनणिय कायािन्ियनसभबन्धी
न्याय परिषदबाट सिोच्च अदालर्को न्यायाधीशिा मसफारिस िरिएका व्यम्िहरूको
ु ाइको लामि लेखी पठाउने, उच्च अदालर् र्था म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशको
सं सदीय सुनि
मनयुम्ि, सरुिा, अनुशासनात्िक कािबाही सभबन्धिा िए ििे का मनणियहरूलाई कायािन्ियन िने,
परिषदबाट िए ििे का िाय पिािशिसभबन्धी मनणियहरूलाई सभबम्न्धर् मनकायिा ले खी पठाउने
काि सम्चिालयबाट हुँदै आएको छ । साथै न्याय सेिा आयोिबाट िए ििे का सरुिा, बढु िा,
वििािीय कािबाहीको लामि पिािशिसभबन्धी मनणियहरूको कायािन्ियनसिेर् सम्चिालयले िदै
आएको छ ।
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७.४.४ िावषिक प्रमर्िेदन एिि् बुलेवटन प्रकाशनसभबन्धी कायि
नेपालको सं विधानको धािा १३८ बिोम्जि न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिबाट िए
ििे का काि कािबाहीको विििणसवहर्को िावषिक प्रमर्िेदन िािपमर्सिक्ष पेस िनुप
ि ने ि न्याय
परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३८ बिोम्जि त्यस्र्ो प्रमर्िेदन आमथिक िषि पूिा िएको र्ीन
िवहनामित् पेस िरिसक्नुपने सं िैधामनक एिि् कानूनी व्यिस्था िहेको छ । सोही व्यिस्था
अनुरूप र्ोवकएको सियािमधमित् प्रमर्िेदन हुन नसके पमन आ.ि. २०७२/०७३ को मिमर्
२०७४।०३।८ िर्े पवहलो आ.ि. २०७३/०७४ को मिमर् २०७५।०१।३१ िा दोस्रो ि
आ.ि. २०७४/०७५ को मिमर् २०७५।१०।१४ िा र्ेस्रो िावषिक प्रमर्िेदन सभिाननीय
िािपमर्सिक्ष पेस िरिएको मथयो।
नेपाल अमधिाज्यको सं विधान, २०४७ र्था न्याय परिषद ऐन, २०४७ ले व्यिस्था
ििे को न्याय परिषदको

पवहलो बैठक वि.सं . २०४७ साल पौष ३ िर्े बसेकाले सोही ददनलाई

नै न्याय परिषदको विमधिर्् स्थापना िएको ददन िानी प्रत्येक िषि पौष ३ िर्ेका ददन न्याय
परिषद ददिस िनाउने िरिन्छ । वि.सं . २०५८ सालदे म्ख न्याय परिषद ददिसको उपलक्ष्यिा
परिषदले कािकािबाहीको विििणसवहर्को बुलेवटन प्रकाशन िदै आएको ि यस प्रमर्िेदन िषििा
सिेर् बुलेवटन प्रकाशन िइसकेको छ ।
७.५ न्यायाधीशहरूको अिकाश/िाजीनािा/पदिुि सभबन्धी विििण
यस प्रमर्िेदन िषििा प्रधान न्यायाधीशसवहर् सिोच्च अदालर्का दुई जना िाननीय
न्यायाधीश मनयमिर् अिकासिा जानुिएको मथयो िने एक जना िाननीय न्यायाधीशले आफ्नो
पदिाट िाजीनािा ददनु िएको मथयो । उच्च अदालर्का न्यायाधीशहरू ११ जनािध्ये एक जना
पदिुि

ु यो
हुनि

िने

अन्य

१०

जनाको

मनयमिर्

अिकास

िएको

मथयो

।

म्जल्ला

न्यायाधीशहरूिध्ये एक जना पदिुि, एक जनाले िाजीनािा ददनुिएको ि बाँकी चाि जना
ु एको मथयो । यस आ.ि. िा अिकास,
कानूनबिोम्जिको कायिकाल पूिाििी अिकास हुनि
ु एका िाननीय न्यायाधीशहरूको विििण
पदिुि र्था िाजीनािा ििी सेिाबाट अलि हुनि
दे हायबिोम्जि छ ।
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र्ामलका नं. ८
मस.नं.
1.

न्यायाधीशको नाि
सभिाननीय प्रधान न्यायाधीश

कायििर् अदालर्

अिकास िएको मिमर्

कैवफयर्

सिोच्च अदालर्

2075।09।18

अिकास

सिोच्च अदालर्

2075।११।7

िाजीनािा

सिोच्च अदालर्

2075।9।22

अिकास

उच्च अदालर्

2075।05।28

अिकास

उच्च अदालर्

2075।08।28

अिकास

श्री ओि प्रकाश मिश्र
2.

िाननीय न्यायाधीश
श्री दीपकिाज जोशी

3.

िाननीय न्यायाधीश
श्री शािदा प्रसाद म्घमििे

4.

िाननीय न्यायाधीश
श्री उदयप्रकाश चापािाँई

5.

िाननीय न्यायाधीश
श्री सलाउदद्दन अख्र्ि मसदद्दकी

6.

िाननीय न्यायाधीश

उच्च अदालर्

2075।10।06

अिकास

7.

िाननीय न्यायाधीश

उच्च अदालर्

2075।04।08

अिकास

उच्च अदालर्

2075।09।04

अिकास

उच्च अदालर्

2075।09।21

अिकास

उच्च अदालर्

2076।01।21

अिकास

उच्च अदालर्

2076।01।03

अिकास

उच्च अदालर्

2076।01।26

अिकास

उच्च अदालर्

2076।03।28

अिकास

14. िाननीय न्यायाधीश

उच्च अदालर्

2076।03।16

पदिुि

15. िाननीय न्यायाधीश

म्जल्ला अदालर्

2075।04।07

अिकास

म्जल्ला अदालर्

2075।05।15

अिकास

श्री िे िन्र् िहादुि कँ ु िि
श्री युििाज सुिेदी

8.

िाननीय न्यायाधीश
श्री िोलानाथ चौँलािाई

9.

िाननीय न्यायाधीश
श्री बालचन्र शिाि

10. िाननीय न्यायाधीश

श्री निेन्रलाि कणि
11. िाननीय न्यायाधीश

श्री उिेशिाज पौडेल
12. िाननीय न्यायाधीश

श्री िेघनाथ िट्टिाई
13. िाननीय न्यायाधीश

श्री म्चन्र्ािम्ण बिाल
श्री उिेशकुिाि मसँह
श्री िोजिाज शिाि
16. िाननीय न्यायाधीश
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श्री दीपकिाज पन्र्
17. िाननीय न्यायाधीश

म्जल्ला अदालर्

2075।04।05

अिकास

म्जल्ला अदालर्

2076।3।16

अिकास

म्जल्ला अदालर्

2076।02।15

पदिुि

म्जल्ला अदालर्

2076।02।20

िाजीनािा

श्री लक्ष्िीिाि ढुं िाना
18. िाननीय न्यायाधीश

श्री कैलाश के.सी.
19. िाननीय न्यायाधीश

श्री विश्ििं िल आत्ेय
20. िाननीय न्यायाधीश

श्री ओिकाि उपाध्याय

७.६ िैदेम्शक भ्रिण/र्ामलि
न्याय परिषदका उपसम्चि श्री उत्ति मसलुिालले मिमर् २०७6 साल जेठ ७ िर्ेदेम्ख
2० िर्ेसभि ि शाखा अमधकृर् चमिला िट्टिाई मिमर् 2075/4/20 दे म्ख 2075/5/7
सभि चीनिा सं चामलर् िोष्ठी/अध्ययन भ्रिणिा सहिामिर्ा जनाउनुिएको मथयो ।
७.७ न्याय परिषद सम्चििा मनयुम्ि र्था सरुिा
प्रमर्िेदन

िषििा

र्त्कालीन न्याय

परिषदका

सम्चि

श्री

नृपध्िज

मनिौला

मिमर्

२०७5।१०।8 को न्याय सेिा आयोिको बैठकले सिोच्च अदालर्को िुख्य िम्जस्राि पदिा
मनयुम्िको लामि मसफारिस ििे को मथयो िने आयोिको सोही मिमर्को मसफारिसबिोम्जि श्रि
अदालर्का िुद्दा हेने अमधकािी श्री दे िेन्रिाज ढकाललाई िाजपत्ांवकर् विम्शष्ट श्रे णीको न्याय
परिषदको सम्चि पदिा बढु िा मसफारिस ििी न्याय परिषद सम्चिालयिा मनयुम्ि र्था
पदस्थापनाको लामि नेपाल सिकािसिक्ष मसफारिस िने मनणियसिेर् ििे को मथयो ।
७.८ न्याय परिषद सम्चिालयिा सरूिा र्था पदस्थापन
न्याय परिषद सम्चिालयिा नेपाल न्याय सेिा, न्याय सिूह िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीको
सहसम्चि श्री यिबहादुि बुढािििको सिोच्च अदालर्िा सहिम्जस्राि पदिा सरुिा िएकोले
उहाँको स्थानिा उच्च अदालर् जनकपुिका िम्जस्राि श्री िानबहादुि काकीलाई सरुिा िरिएको
छ िने फैसला कायािन्ियन मनदे शनालयबाट सहसम्चि श्री खड्ििाज अमधकािी न्याय परिषद
ु न्ु छ। त्यस्र्ै उपसम्चिहरू श्री बलिाि लभसाल उच्च अदालर्
सम्चिालयिा काजिा हुनह
वििाटनिि, अस्थायी इजलास ओखलढु ङ्गाको िम्जस्राि ि श्री आनन्दप्रसाद श्रे ष्ठ स्रे स्र्ेदाि
काठिाडौँ म्जल्ला अदालर्िा सरुिा िई जानुिएको छ। त्यस्र्ै उच्च अदालर् सुखेर्, जुभला
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इजलासका िम्जस्राि श्री िाधिप्रसाद पौडेलको यस सम्चिालयिा सरुिा िएको छ िने
उपसम्चििय श्री टे कनाथ िौर्ि ि श्री ददपक मधर्ाललाई यस सम्चिालयिा बढु िा पदस्थापना
िई हालसभि कायििर् िहनुिएको छ। साथै परिषदिा शाखा अमधकृर्हरू श्री चेर्िाज पन्र्, श्री
अन्जनिाज सापकोटा, श्री सरिर्ा रिजाल, श्री बासुदेि पाण्डे श्री िुना पौडेलको सरुिा िई
ु एको
आउनुिएको छ। त्यसै ििी श्री प्रमर्िा ज्ञिालीको शाखा अमधकृर् पदिा पदस्थापना हुनि
छ।
७.९ अनुम्शक्षण एिि् अन्र्िविया कायििि
न्यायाधीश र्था न्याय सेिाका अमधकृर् कििचािीहरूलाई लम्क्षर् ििी दे शका सबै
ु ी ऐनलाई
प्रदे शिा अन्र्िविया कायिििहरू प्रमर्िेदन अिमधिा सञ्चालन िए । िुलक
प्रमर्स्थापन

ििी

२०७५

साल

िार

१

िर्ेबाट

लािू

िएको

दे िानी

ि

फौजदािी

सं वहर्ालिायर्का पाँच िटा नयाँ ऐन कायािन्ियनिा आएको ि र्ी कानूनहरूको कायािन्ियनिा
िहेका अििोधहरूलाई पवहचान ििी आिश्यक सिन्िय ि सहजीकिण िनुि र्ी कायिििको
उद्देश्य मथयो िने न्यावयक सुशासनका विमिन्न आयाि र्था पक्षहरूिा केम्न्रर् िहेि सिेर्
कायििि सभपन्न िएका मथए । त्यसका अलािा न्याय परिषदको िूमिकालाई अझ प्रिािकािी
बनाई न्यायपामलकाप्रमर् जनआस्था अमििृवि िनि न्याय परिषदले आिािी ददनिा खेल्नु पने
िूमिका सभबन्धिा सिेर् अन्र्िविया र्था िोष्ठी सभपन्न िएको मथयो । कायििि सभपन्न
िएका मिमर्, स्थान र्था सहिामिर्ासभबन्धी विििण मनभनानुसाि छन् ।
र्ामलका नं. ९
ि.सं .
१

मिमर्

स्थान

सहिामिर्ा

२०७5।07।16 ि 17 वििाटनिि उच्च अदालर् वििाटनििका िाननीय िुख्य न्यायाधीश
एि न्यायाधीशहरू, िम्जस्राि, सुनसिी, िोिङ्ग ि झापा

म्जल्ला अदालका िाननीय म्जल्ला अदालर्का िाननीय
न्यायाधीशरु ि स्रे स्र्ेदािहरू
२

२०७५।8।21 ि 22

िाजवििाज

उच्च अदालर् जनकपुि िाजवििाज इजलासका सभपूणि
िाननीय न्यायाधीशहरू र्था मसिाहा, सप्तिी ि उदयपुि
म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीश, िम्जस्राि र्था स्रे स्र्ेदाि
ि शाखा अमधकृर्हरू

३

२०७५।9।27 ि 28

हेटौँडा

उच्च अदालर् जनकपुि वििजञ्ज इजलास र्था उच्च
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अदालर् पाटन हेटौँडा इजलासका सभपुणि िाननीय
न्यायाधीशहरू िम्जस्रािहरू र्था म्चर्िन, िकिानपुि,
िौर्हट, बािा ि पसाि म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीशहरू,
ि स्रे स्र्ेदािहरू
4

२०७5।10।18 ि 19 दाङ

उच्च

अदालर्

र्ुलसीपुि

ि

नेपालिञ्ज

इजलासका

िाननीय न्यायाधीशहरू, िम्जस्रािहरू, िोल्पा, सल्यान,
रुकुि, दाङ, बाँके, बददि या, प्युठान ि रुकुिकोट म्जल्ला
अदालर्का न्यायाधीश ि स्रे स्र्ेदािहरू
4

२०७6।01।17 ि 18 डडेलधुिा

उच्च

अदालर्

ददपायल

ि

िहेन्रनिि

इजलासका

िाननीय न्यायाधीशहरू, िम्जस्रािहरू, बझाङ, बाजुिा,
अछाि,

डोटी,

कैलाली, डडेलधुिा, बैर्डी, कञ्चनपुि

ुि ा म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीश, ि स्रे स्र्ेदािहरू
दाचल
5

२०७6।01।20ि 21

सुखेर्

उच्च अदालर् सुखेर् ि जुभला इजलासका िाननीय
न्यायाधीशहरू, िम्जस्रािहरू

ि जभला,

हुभला,

िुि,ु

कामलकोट, डोल्पा, सुखेर्, दै लेख, सल्यान ि जाजिकोट

म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीश, उपिम्जस्राि, स्रे स्र्ेदािहरू
ि शाखा अमधकृर्हरू
6

२०७6।2।२4 ि २5

पोखिा

उच्च अदालर् पोखिा ि बाग्लुङ इजलासका िाननीय
न्यायाधीशहरू, िम्जस्रािहरू, िोिखा, लभजुङ्ग, र्नहुँ,
कास्की, स्याङ्जा, िनाङ, पििर्, िुस्र्ाङ, भयाग्दी,
बाग्लुङ ि निलपुि (सुस्र्ापुि)ि म्जल्ला अदालर्का
न्यायाधीश, िम्जस्राि, उपिम्जस्राि, स्रे स्र्ेदािहरू शाखा
अमधकृर्हरू

6

२०७6।3।20 ि २1

लमलर्पुि

उच्च अदालर् पाटनका िाननीय न्यायाधीशहरू,
िम्जस्राि र्था काठिाडौँ, लमलर्पुि, ििपुि ि
काभ्रेपलाञ्चोक म्जल्ला अदालर्का न्यायाधीश एिि्
स्रे स्र्ेदािहरू

❖ यसै ििी न्यायपामलकाप्रमर्को जनआस्था अमििृवि िनििा न्याय परिषदको िूमिका विषयिा

मिमर् २०७6।३।१3 ि 14 िर्े चन्रामििी वहल्स काठिाडौँिा सिोच्च अदालर्का

िाननीय न्यायाधीशहरू, न्याय परिषदका िाननीय सदस्यहरू, न्याय सेिा आयोिका िाननीय
सदस्यहरू, सिोच्च अदालर्का िुख्य िम्जस्राि एिि् िम्जष्टािहरूसिेर्लाई सहिािी ििाई
दुई ददिसीय कायििि सभपन्न िरिएको मथयो ।
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७.१० आ.ि.2075/०76 को न्याय परिषद सम्चिालयको वित्तीय म्स्थमर्
ँ ीिर्र्फि रु.
यस आमथिक िषििा सम्चिालयिा चालुर्फि रु. 51,६20,356।80 ि पुज

2,800,०००।- सिेर् ििी कूल ५४,४२०,४५६।८० बजेट विमनयोजन िएकोिा ििशः

ँ ीिर्फि २,७५८,२२०।- जभिा खचि िइि चालु ि
चालुर्फि ५1,600,808।80 ि पुज
ँ ीिर्र्फि ििशः रु. १९,५४८।- ि रु. ४१,७८०।- बजेट बाँकी िहेको छ ।
पुज
सम्चिालयको बजेट शीषिकिर् विमनयोजन ि खचि विििण मनभनबिोम्जि िहेको छ ।
र्ामलका नं. १०

आ.ि. २०७५/०७६ को चालु र्फिको शीषिकिर् आभदानी खचि विििण
बजेट
शीषिक नं.
21111

बजेट वहसाबको नाि
र्लि

जभिा बजेट
विमनयोजन

जभिा खचि

बजेट बाँकी

17,653,478.80

17,653,478.80

0.00

836,878.00

836,878.00

0.00

3,450,000.00

3,448,515.00

1,485.00

21113

िहँिी ित्ता

21119

अन्य ित्ता

21121

पोसाक

400,000.00

400,000.00

0.00

22111

पानी मबजुली

980,000.00

980,000.00

0.00

22112

सञ्चाि िहशूल

800,000.00

799,992.00

8.00

22121

िाडा

1,193,000.00

1,184,607.00

8,393.00

22211

इन्धन

2,270,000.00

2,269,431.00

569.00

22212

िििर् सभिाि

1,312,000.00

1,311,996.00

4.00

22213

मबिा

200,000.00

200,000.00

0.00

22311

कायािलय सञ्चालन

2,600,000.00

2,600,000.00

0.00

22313

पुस्र्क र्था सािग्री

100,000.00

100,000.00

0.00

22411

सेिा ि पिािशि

5,000.00

1,808.00

3,192.00

22412

अन्य सेिा शूल्क

4,050,000.00

4,049,708.00

292.00

22522

कायििि खचि

13,500,000.00

13,496,398.00

3,602.00

22529

अन्य कायििि खचि

320,000.00

319,462.00

538.00

22611

अनुििन भ्रिण खचि

400,000.00

399,710.00

290.00

22612

भ्रिण खचि

200,000.00

199,832.00

168.00

22711

विविध खचि

1,350,000.00

1,348,993.00

1,007.00

51,620,356.80

51,600,808.80

19,548.00

जभिा
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ँ ीिर् खचिको शीषिकिर् विििण
पुज
बजेट

वहसाबको नाि

शीषिक

बजेट िकि

जभिा खचि

बाँकी

29311 फमनिचि र्था वफक्चसि{

600,000.00

५९९,७६०.00

२४०.00

29511 िेमसनिी औजाि

100,000.00

१००,000.00

0.00

ँ ीिर् सुधाि
29621 पुज

100,000.00

१००,०००.00

0.00

2,000,000.00

१,९५८,४६०.00

४१,५४०.00

2,800,000.00

२,७५८,२२0.00

४१,७८०.00

29712 सफ्टिेयि मनिािण ि खरिद
जभिा

बेरुजु सभबन्धिा
यस आमथिक िषिसभििा सम्चिालयको नाििा कुनै पमन बेरुजु िहेको अमिले खबाट दे म्खँदैन ।
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परिच्छे द - ८
सिस्या, च ुनौर्ी ि सुधािका क्षेत्हरू
नेपालको सं विधानको प्रस्र्ािनाले स्िर्न्त्, मनष्पक्ष ि सक्षि न्यायपामलकालाई अंिीकाि
ििे को छ । प्रस्र्ािनाको िािना अनुकूल िाि 11 िा न्यायपामलकासभबन्धी व्यिस्था ििे को
पाइन्छ । जसिा अदालर्को अमधकािक्षेत्, न्यायाधीशको मनयुम्ि ि योग्यर्ा, सेिाका शर्ि र्था
सुविधालिायर्का

प्रािधानहरूलाई

उल्ले ख

ििे को

छ।

न्यायाधीशको

मनयुम्ि,

सरुिा,

अनुशासनसभबन्धी कािबाहीको प्रवियालाई प्रिािकािी बनाउने उद्देश्यले नेपालको सं विधानले
न्याय परिषदको िठन ििे को पाइन्छ। न्याय परिषदको िूमिकालाई अझ प्रस्ट पाने कायि न्याय
परिषद ऐन, 2073 ले ििे को छ। जसिा न्यायाधीशको मनयुम्िको लामि मसफारिस िने
सियािमध, मनयुम्िको लामि मसफारिसका आधाि, न्यायाधीशको काि कािबाहीको अनुििन र्था
मनििानी, प्रािम्भिक छानमबन, जाँचबुझ एिि् कािबाही िनेसिेर्का व्यिस्था िहेको छ। यद्यवप
न्याय परिषदको िूमिका एिि् यसको प्रिािकारिर्ाको विषयिा सिोकाििालाहरूबाट सिय
सियिा केही मछटफुट चचाि एिि् वटप्पणी िएको दे म्खन्छ।
त्यसै ििी नेपालको सं विधानले सं घीय न्याय सेिाको िाजपत्ांवकर् पदिा मनयुम्ि, सरुिा बढु िा
एिि् त्यस्र्ो पदिा बहाल िहेको कुनै कििचािीलाई वििािीय सजायका लामि मसफारिस िने
प्रयोजनको लामि न्याय सेिा आयोिको व्यिस्था ििे को छ । नेपालको सं विधानको धािा 149
को

उपधािा 2 को खण्ड (ख) ि (ि) बिोम्जि पूमर्ि हुने म्जल्ला न्यायाधीशको पदिा उपयुि

उभिेदिाि छनौट िने म्जभिेिािीसिेर् न्याय सेिा आयोिलाई नै िहेको छ । न्याय सेिालाई
सक्षि ि प्रिािकािी बनाउन र्था न्याय सेिाप्रमर् आकषिण बढाउन अनुसन्धानात्िक र्था
प्रिधिनात्िक कायि िनुप
ि ने दावयत्िसिेर् कानूनले न्याय सेिा आयोिलाई सुम्भपएको छ ।
उम्ल्लम्खर् म्जभिेिािी प्रिािकािी ढङ्गबाट सभपादन िनिका लामि सबैबाट सहयोिको अपेक्षा
िरिएको छ ।
ु
न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिको सं यि
सम्चिालयको रूपिा न्याय परिषद सम्चिालय
िहेको छ। अमिलेख व्यिस्थापन, बैठक व्यिस्थापन, मनणिय कायािन्ियन एिि् विमिन्न
वकमसिका िोष्ठी, अन्र्िविया कायििि सञ्चालनिा सम्चिालयको िहत्त्िपूणि िूमिका िहने
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दे म्खन्छ । त्यसै ले न्याय परिषद एिि् न्याय सेिा आयोिको िूमिकालाई प्रिािकािी ि च ुस्र्
दुरुस्र्

बनाउन न्याय परिषद सम्चिालयलाई पमन अझ सक्षि ि च ुस्र् दुरुस्र् बनाउन जरुिी

छ।
न्याय परिषद एिि् न्याय सेिा आयोिको काि कािबाहीबाट कुनै न कुनै रूपिा न्यावयक
स्िर्न्त्र्ा, न्यावयक सुशासन, न्यायालयप्रमर्को जनआस्था एिि् यसप्रमर्को आकषिणिा प्रिाि
पदिछ।

यी मनकायहरूको

काि

कािबाहीिा

प्रिािकारिर्ा

ल्याउन

सवकएन

िने

सिग्र

न्यायपामलकाको कायि प्रिाविर् हुने ि न्यावयक सुशासन कायि िने सं िैधामनक लक्ष्यिा सिेर्
नकािात्िक असि पनि जान्छ िन्ने कुिािा न्याय परिषद एिि् न्याय सेिा आयोि सचेर् छ।
न्याय परिषदले आफ्ना काि कािबाहीबाट स्िच्छ एिि् मनष्पक्ष न्याय सभपादन, न्यावयक
अनुशासन एिि् न्याय परिषदप्रमर्को विश्वसनीयर्ा अमििृवि हुन सकोस् िन्ने अपेक्षा िाखेको छ।
यसै ििी न्याय सेिा आयोिले पमन आफूप्रमर्को ििोसा एिि् विश्वसनीयर्ालाई कायि िदै
न्यावयक काि कािबाहीका लामि उपयुि जनशम्ि आकषिण िनि सवकयोस् िन्ने अपेक्षा िाखेको
छ। न्याय परिषद एिि् न्याय सेिा आयोिलाई सं विधान एिि् कानून प्रदत्त िूमिका प्रिािकािी
रूपिा मनिािह िनि ि न्यावयक सुशासन कायि िाख्ने कुिािा जनअपेक्षा पूिा िने िािििा
च ुनौर्ीहरूसिेर् िहेका छन्। उि च ुनौर्ीहरूको सािना िदै सुधािका िाध्यिबाट लक्ष्य प्राप्त
िने कुिािा न्याय परिषद एिि् न्याय सेिा आयोि दृढ छन् । न्याय परिषद एिि् न्याय सेिा
आयोिले सािना िनुप
ि िे का विद्यिान िुख्य-िुख्य सिस्या च ुनौर्ी एिि् मर्नको सिाधानका उपाय
दे हायबिोम्जि िहेका छन्।
८.१ जनशम्ि
नेपालको सं विधान र्था न्याय परिषद ऐनले न्याय परिषदको म्जभिेिािीलाई थप फिावकलो
बनाइददएको छ । नेपालको सं विधानको धािा 153 ले न्याय परिषदलाई न्यायाधीशलाई
पदिुि िनि मसफारिस

िनि सक्ने ि अनुशासनात्िक कािबाही िनि सक्ने अमधकाि प्रदान

ििे को छ िने न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 16 िा न्यायाधीशहरूको काि कािबाही
र्था आचिणको मनयमिर् अनुििन िनि िा मनििानी िाख्न मनििानी समिमर् िठन िने व्यिस्था
ििे को छ । यसिी नेपालको सं विधान र्था न्याय परिषद ऐन, 2073 ले न्याय परिषदको
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िूमिका विस्र्ाि ििे को सन्दिििा न्याय परिषद सम्चिालयिा िौजुदा जनशम्िले न्याय परिषद
एिि् न्याय सेिा आयोिको म्जभिेिािीिा पूणरू
ि पिा सहयोि िनि सक्ने अिस्था दे म्खँदैन।
सम्चिालयले विमिन्न सफ्टिेयि मनिािण ििी आफ्नो कायिलाई सूचना प्रविमधिैत्ी बनाउन प्रयास
िरििहेको हुँदा सूचना प्रविमधसँि दक्ष जनशम्िको सिेर् खाँचो िहसुस िएको छ। न्याय
परिषद सम्चिालयको जनशम्िको दिबन्दी पुनिािलोकन सभबन्धिा समिमर् िठन ििे कोिा उि
समिमर्ले आफ्नो कायि पूिा नििे को कािण अपेक्षा ििे अनुरूप दिबन्दी विस्र्ाि िनि सवकिहेको
छै न। यस सभबन्धिा सिोकाििाला सबै मनकायको सहयोि िहेिा मनकट िविष्यिै दिबन्दी
पुनिािलोकन िइ आपूमर्ि हुने ि जनशम्िको अपयािप्र्र्ाको सिस्या सिाधान हुने अपेक्षा िहेको
छ।
८.२ अनुििन र्था मनििानीको कायि
न्यायाधीशिािा सभपादन हुने कायि स्िच्छ एिि् मनष्पक्ष हुन ु जरुिी छ । यसका साथै
न्यायाधीशको आचिणसिेर् कानून अनुकूल हुन ु पमन उम्त्तकै िहत्त्िपूणि छ । कुनै पमन
न्यायाधीशको आचिणिा थोिै िात्ािा पमन विचलन आएको अिस्थािा न्यायालयप्रमर् वटका
वटप्पणी उठ्ने ि यसको छमबिा नकािात्िक असि पनि जाने हुन्छ । यस्र्ा नकािात्िक
वियाकलापलाई प्रािभििा नै सभबोधन िनिका लामि न्याय परिषदले न्यावयक अनुििन र्था
मनििानी समिमर् िठन ििे को छ। त्यसले आफ्ना वियाकलापहरू अिामड बढाएको छ

।

र्थावप उि कायिका लामि दक्ष जनशम्ि, प्रविमध, साधन स्रोर् आिश्यक पने हुन्छ।दे शिरिका
अदालर्का न्यायाधीशहरूको काि कािबाही ि आचिणको मनयमिर् अनुििन िनुप
ि ने हुँदा त्यही
आकािको जनशम्ि ि साधन स्रोर्, प्रविमधको पयािप्र्र्ा, अनुििन मनििानी मनदे म्शका मनिािणको
आिश्यकर्ा िहसुस िरिएको छ ।
न्यायाधीशउपिको अनुििन, मनििानी, छानमबन एिि् जाँचबुझका सभबन्धिा न्याय परिषद ऐन,
2073 को दफा 16,17,18 ि १९ ले परिषदको सदस्य िा सिोच्च अदालर्को
न्यायाधीशको सं योजकत्ििा समिमर् र्ोक्न एिि् िठन िनि सक्ने व्यिस्था िहेको छ । कुनै
न्यायाधीशउपि मछटोछरिर्ो रूपिा छानमबन िनिका लामि िहत्त्िपूणि म्जभिेिािीिा िहेका
पदामधकािीलाई र्ोक्दा मनजले पयािप्र् सिय ददन नसक्ने हुँदा छानमबनको कायि म्शघ्र रूपिा
सभपन्न िनि केही असहज िहसुस िएको छ । म्जल्ला न्यायाधीशको हकिा छानमबन िने
82

समिमर्िा उच्च अदालर्का िुख्य न्यायाधीश िा न्यायाधीशलाई र्ोक्न सक्ने ििी कानून
सं शोधन िएिा न्याय परिषदको अनुििन, मनििानी, छानमबन एिि् जाँचबुझका कायििा म्शघ्रर्ा
ल्याउन सवकन्छ

। यसका लामि सभबम्न्धर् कानून सं शोधन िनि सभबम्न्धर् मनकायको ध्यान

जानु जरुिी छ ।
८.३ िौमर्क सं िचना
न्याय परिषद सम्चिालयले सिोच्च अदालर् परिसििा मनमििर् सिोच्च अदालर्को नयाँ ििन
(म्स्टल स्रक्चि) का दुई र्ल्ला प्राप्त ििी कायि सञ्चालन िदै आएको छ । न्याय परिषद
सम्चिालयको आफ्नै कुनै ििन छै न । न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिले सं विधान एिि्
कानूनले र्ोवकददएको म्जभिेिािीलाई प्रिािकािी ढङ्गबाट सभपादन िनिका लामि सम्चिालयको
आफ्नै सुविधा सभपन्न कायािलय ििनको आिश्यकर्ा िहेको छ । सम्चिालयले सभपूणि
अमिलेखलाई सुिम्क्षर् ि धयिम्स्थर् िाख्न पमन सम्चिालयको आफ्नै ििन हुन ु जरुिी छ ।
परिषदका २ जना सदस्यहरू पूणक
ि ालीन रूपिा सम्चिालयिा िही कायि िनुह
ि न
ु े हुदाँ
िहाँहरूलाई उपयुि कायिकक्षको व्यिस्थापन िनुि पिे को छ । अनुििन ि मनििानीको
कायिलाई िोप्य एिि् सविय ढङ्गले अिामड बढाउनु पने ि यसका लामि प्रविमध एिि् दक्ष
जनशम्ि आिश्यक हुन जाने दे म्खन्छ । कििचािीको बढु िाका लामि िूल्याङ्कन िने कायि एिि्
म्जल्ला न्यायाधीशको पदका लामि उपयुि उभिेदिाि छनौट िनिका लामि आिश्यक िोपनीयर्ा
कायि िनि उपयुि कोठाको आिश्यकर्ा िहेको छ । र्ी सबै कुिाको उम्चर् व्यिस्थापनको
लामि सम्चिालयकै नाउँिा जग्िा खरिद ििी सुविधा सभपन्न ििन मनिािण िनुि आिश्यक हुँदा
यसिा सभबम्न्धर् मनकायको सहयोि जरुिी छ ।
८.४ अनुसन्धानात्िक र्था प्रिधिनात्िक कायि
न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा ३३ ले न्याय प्रशासनसभबन्धी विषयिा अध्ययन
अनुसन्धान ििाउने, न्यायाधीशको र्ामलि र्था प्रम्शक्षणका सभबन्धिा सभबम्न्धर् मनकायलाई
पाठयििलिायर्का विषयिा आिश्यक मनदे शन ददने म्जभिेिािी न्याय परिषदलाई प्रदान ििे को
छ । त्यसै ििी न्याय सेिा आयोि ऐन, 207३ को दफा 33 ले आयोिले न्याय सेिालाई
सक्षि ि प्रिािकािी बनाउन र्था न्याय सेिाप्रमर् आकषिण बढाउन अनुसन्धानात्िक र्था
प्रिधिनात्िक कायि िनि सक्नेछ िन्ने उल्लेख ििे को अिस्था छ । उम्ल्लम्खर् न्याय प्रशासनसँि
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सिोकाि िाख्ने विषयिा अध्ययन अनुसन्धान ििाई प्राप्त मनष्कषिलाई र्ामलि, प्रम्शक्षण एिि्
जनशम्ि

आकषिणलिायर्का

विषयहरूिा

सिािेश

िनि

म्जभिेिािीिा प्रिािकारिर्ा आउने मथयो । यसका लामि

सवकएिा

कानूनद्बािा

र्ोवकएका

पयािप्र् आमथिक स्रोर् र्था दक्ष

जनशम्िको आिश्यकर्ा िहेको छ ।
८.५ बजेट र्था स्रोर् साधन
नेपालको सं विधान एिि् कानूनले न्याय सेिा आयोिको िूमिकालाई वििर्िन्दा बढोत्तिी ििे को
छ । र्ोवकएको म्जभिेिािीलाई परिषद, आयोि एिि् सम्चिालयले ऐनकेन मनिािह ििी आएकै
छ । र्थावप र्ोवकएको म्जभिेिािीलाई प्रिािकािी ढङ्गबाट सभपादन िनिका लामि आिश्यक पने
बजेट, जनशम्ि, िौमर्क पूिािधािको किी िहेको छ । दे शिरिका अदालर्का न्यायाधीशहरूको
आचिण ि िमर्विधीको मनयमिर् अनुििन र्था मनििानी िाख्ने कायि आफैँिा एक जवटल कायि
हो । यसका लामि पयािप्र् आमथिक श्रोर् र्था िौमर्क साधनको आिश्यकर्ा िहन्छ । त्यसै ििी
विमिन्न अन्र्िविया, िोष्ठी एिि् प्रिधिनात्िक कायििि सञ्चालन िनिका लामि सिेर् मनकै ठू लो
आमथिक स्रोर्को आिश्यकर्ा िहन्छ । सम्चिालयसँि हाल िएका सिािी साधनहरूसिेर् उि
म्जभिेिािी मनिािह िने प्रयोजनको लामि पयािप्र् ि उपयुि छै नन् । सम्चिालयिा िहेको
पुस्र्कालय कक्ष सभपन्न ि व्यिम्स्थर् िनि सिेर् पयािप्र् आमथिक स्रोर्को अिाि छ ।
अनुििन ि मनििानीको कायििा खवटने िाननीय सदस्य ि कििचािीहरूका लामि छु ट्याइएको
भ्रिण खचिसिेर् ज्यादै न्यून िहेको अिस्था छ । त्यसैले बढ्दो म्जभिेिािी बहन िनि सक्षि हुने
वहसाबले सम्चिालयलाई पयािप्र् बजेट विमनयोजन िनि सिोकाििाला सबै मनकायको सहयोि
आिश्यक दे म्खन्छ ।
ँ सिन्िय
८.६ सिोकाििाला मनकायसि
न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिको म्जभिेिािी प्रिािकािी ढङ्गबाट मनिािह िनिका लामि
सिोकाििाला मनकायहरूको सहयोि उम्त्तकै जरुिी छ । न्यायाधीशको मनयुम्ि, सरुिा,
अनुििन मनििानी, र्ामलि, अन्र्िविया जस्र्ा विषयिा अदालर्, कानून न्याय र्था सं सदीय
िामिला िन्त्ालय, नेपाल बाि एशोमसयसन, िाविय न्यावयक प्रमर्ष्ठानलिायर्का मनकायहरूको
सहयोि आिश्यक िहेको छ । त्यसै ििी नेपाल न्याय सेिाका अमधकृर्हरूको मनयुम्ि, सरुिा,
बढु िा, वििािीय कािबाहीलिायर्का विषयिा अदालर्, िम्न्त्परिषद, कानून न्याय र्था सं सदीय
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िामिला िन्त्ालय, िहान्यायामधििाको कायािलय, लोक सेिा आयोि जस्र्ा मनकायको
िहत्त्िपूणि सहयोिविना आयोिले प्रिािकािी ढङ्गबाट कायि सभपादन िनि सक्दै न । र्सथि र्ी
मनकायहरूको सिन्ियात्िक सहयोिको अपेक्षा िरिएको छ ।
८.७ सूचना प्रविमधको प्रयोि
न्याय परिषद सम्चिालयको काि कािबाहीलाई प्रविमधिैत्ी बनाउने PIMS, DMS, LIMS,CMS,
Judge Case Status System, बढु िा िणनासभबन्धी सफ्टिेयि SMS सवहर्को सभपम्त्त विििण
दर्ािलिायर्का विषयिर् विमिन्न सफ्टिेयिको मनिािण एिि् सिििहरूको स्थापना िरिएको छ ।
केही सफ्टिेयिहरू मनिािणको िििा छन् । PIMS को कायि सभपन्न ििी उि सफ्टिेयि
सञ्चालनिा िहेको छ । उि सििि न्याय परिषदको सम्चिालयिा िहेको छ । अन्यत् यसको
Backup

छै न । र्सथि प्राकृमर्क एिि् अन्य विपम्त्त बाट सिििहरूिा िहेको र्थ्याङ्क सं िक्षण

िनि Disaster Data Recovery Center

स्थापना िनुप
ि ने आिश्यकर्ा िहेको छ । यसका

लामि आिश्यक बजेटको व्यिस्थाका सभबन्धिा सभबम्न्धर् मनकायको सहयोि जरुिी छ।
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अनुसूचीहरू
अनुसूची-१

न्याय परिषदका अध्यक्ष ि सदस्यहरूको नािािली1
मस.नं.

पद

नाि थि

१.

अध्यक्ष एिि् प्रधान न्यायाधीश

श्री चोलेन्र शिशेि ज.ब.िा.

२.

सदस्य एिि् उपप्रधानिन्त्ी र्था कानून, न्याय र्था सं सदीय

श्री उपेन्र यादि

िामिला िन्त्ी
३.

सदस्य एिि् सिोच्च अदालर्का िरिष्ठर्ि न्यायाधीश

श्री ददपककुिाि काकी

४.

िािपमर्ले प्रधानिन्त्ीको मसफारिसिा मनयुम्ि ििे को कानूनविद्

रिि

५.

सदस्य (नेपाल बाि एशोमसएसनको मसफारिसिा

श्री िािप्रसाद मसटौला

िािपमर्बाट

मनयुि िरिष्ठ अमधििा)

प्रमर्िेदन अिमधिा िहेका न्याय परिषदका पदामधकािीहरूको नािािली
मस.नं.

पद

नाि थि

१.

अध्यक्ष एिि् प्रधान न्यायाधीश

श्री ओिप्रकाश मिश्र

2.

अध्यक्ष एिि् का.िु. प्रधान न्यायाधीश

श्री दीपकिाज जोशी

३.

सदस्य एिि् कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ी

श्री शेिबहादुि र्ािाङ

४.

सदस्य एिि् कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ी

श्री िानु िि ढकाल

५.

सदस्य (िािपमर्ले प्रधानिन्त्ीको मसफारिसिा मनयुि कानूनविद्)

श्री पदिप्रसाद िैददक

अनुसूची- २
न्याय सेिा आयोिका अध्यक्ष ि सदस्यहरूको नािािली1
मस.नं.

1

पद

नाि थि

१.

अध्यक्ष एिि् प्रधान न्यायाधीश

श्री चोलेन्र शिशेि ज.ब.िा.

२.

सदस्य एिि् कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ी

श्री उपेन्र यादि

३.

सदस्य एिि् सिोच्च अदालर्का िरिष्ठर्ि न्यायाधीश

श्री दीपककुिाि काकी

४.

सदस्य एिि् लोक सेिा आयोिको अध्यक्ष

श्री उिेशप्रसाद िैनाली

५.

सदस्य एिि् िहान्यायामधििा

श्री अम्ग्नप्रसाद खिे ल

प्रमर्िेदन पेस िदाि अिमधको ।
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प्रमर्िेदन अिमधिा िहेका न्याय सेिा आयोिका पदामधकािीको नािािली
मस.नं.

पद

नाि थि

१

अध्यक्ष एिि् प्रधान न्यायाधीश

श्री ओिप्रकाश मिश्र

2

सदस्य एिि् कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ी

श्री शेिबहादुि र्ािाङ

3

अध्यक्ष एिि् का.िु. प्रधान न्यायाधीश

श्री दीपकिाज जोशी

४

सदस्य एिि् कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला िन्त्ी

श्री िानु िि ढकाल

अनुसूची- ३
सिोच्च अदालर्को न्यायाधीशिा मसफारिस िएका व्यम्िहरूको नािािली
ि.सं .
१

नाि, थि ि पद
श्री प्रकाश कुिाि ढु ङ्गाना

मसफारिस िएको पद ि

मसफारिस िएको

अदालर्

मिमर्

न्यायाधीश, सिोच्च अदालर्

२०७5।12।19

न्यायाधीश, सिोच्च अदालर्

२०७5।12।19

न्यायाधीश, सिोच्च अदालर्

२०७5।12।19

न्यायाधीश, सिोच्च अदालर्

२०७5।12।19

न्यायाधीश, सिोच्च अदालर्

२०७5।12।19

िुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालर् पाटन
२

श्री सुस्िालर्ा िाथेिा
िुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालर् सुखेर्

३

श्री कुिाि िे ग्िी
िरिष्ठ अमधििा

4

श्री हरिप्रसाद फुयाल
अमधििा

5

डा. िनोज कुिाि आचायि
अमधििा
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अनुसूची-४
उच्च अदालर्को न्यायाधीशिा मनयुम्िका लामि मसफारिस िएका व्यम्िहरूको नािािली
ि.सं .
1.
2.

नाि थि, पद ि कायािलय

मसफारिस िएको पद ि

मनयुम्ि मसफारिस

अदालर्

मिमर्

श्री िाजन प्रसाद िट्टिाई

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

िुख्य िम्जस्राि, सिोच्च अदालर्

पाटन

श्री वकिण पौडेल, नायि

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

िहान्यायामधििा, िहान्यायामधििाको

पाटन

कायािलय इजलास अमधकृर्, सिोच्च

२०७5।10।07
2075।12।19

अदालर्
3.
4.
5.
6.
7.

श्री िहेन्रनाथ उपाध्याय, िम्जस्राि

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्

पाटन, हेटौँडा इजलास

श्री ििेश ढकाल, सम्चि, सत्य मनरूपण

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

र्था िेलमिलाप आयोि

जनकपुि

श्री मनलि पौडेल, पूि ि अमर्रिि

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

न्यायाधीश सामबक पुनिािेदन अदालर्

जनकपुि, िाजवििाज इजलास

श्री िाजेशकुिाि काफ्ले, म्जल्ला

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

न्यायाधीश

सुखेर्

श्री लेखनाथ ढकाल, म्जल्ला न्यायाधीश

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19
2075।12।19
2075।12।19
2075।12।19
2075।12।19

जनकपुि, िाजवििाज इजलास
8.

श्री कुलप्रसाद शिाि, म्जल्ला न्यायाधीश

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19

पाटन
9.
10.
11.

श्री िहभिदजुनेद आजाद, म्जल्ला

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

न्यायाधीश

वििाटनिि

श्री बालिुकुन्द दिाडी, म्जल्ला

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

न्यायाधीश

जनकपुि, िीििञ्ज इजलास

श्री नािेन्रलाल कणि, म्जल्ला न्यायाधीश

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19
2075।12।19
2075।12।19

सुखेर्
12.

श्री जिर्बहादुि थापा, अमधििा

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19

पाटन
13.

सिलाकुिािी पाण्डे, अमधििा

न्यायाधीश, उच्च अदालर्
पाटन
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2075।12।19

14.

श्री वििल सुिद
े ी, अमधििा

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19

र्ुलसीपुि, नेपालिञ्ज
इजलास

15.

ु ा शाह, अमधििा
श्री
श्री िे णक

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19

वििाटनिि
16.

श्री
श्री डालकुिाि खड्का, अमधििा

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19

पोखिा
17.

श्री उज्िल शुक्ल, अमधििा

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19

जनकपुि
18.

श्री नििाज थपमलया, अमधििा

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

2075।12।19

ददपायल
19.

श्री
श्री अञ्जु उप्रेर्ी ढकाल, अमधििा

न्यायाधीश, उच्च अदालर्

अ

मबिाटनिि

2075।12।19

अनुसूची-5
विमिन्न मिमर्िा म्जल्ला अदालर्को न्यायाधीशिा मनयुम्ि मसफारिस िएका व्यम्िहरूको नािािली
ि.सं .

नाि थि, पद ि कायािलय

मनयुम्ि मसफारिस
मिमर्

1.

श्री कृणप्रसाद शिाि नेपाल, िम्जस्राि, उच्च अदालर्

२०७5।10।15

जनकपुि अस्थायी इजलास विििन्ज
2.

श्री म्शिलाल पाण्डे, इजलास अमधकृर्, सिोच्च अदालर्

२०७6।२।14

3.

श्री िाधिप्रसाद म्घमििे , उपन्यायामधििर्ा,

म्जल्ला

२०७6।२।14

श्री नविनकुिाि जोशी, उपसम्चि, प्रधान िन्त्ी र्था

२०७6।२।14

सिकािी िवकलको कायािलय काठिाडौँ
4.

िम्न्त्परिषदको कायािलय
5.

श्री पदििाज पाण्डेय, उपन्यायामधििा,

२०७6।२।14

िहान्यायामधििाको कायािलय
6.

श्री सीर्ा शिाि अमधकािी, उपसम्चि, कानून न्याय र्था
सं सदीय िन्त्ालय
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२०७66।२।14

कैवफयर्

अनुसूची-६
मिमर् २०७५।०४।०४ को मनणियले िएको म्जल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन विििण

qm=;+=
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1.

श्री कुलप्रसाद पाण्डे

निलपिासी

2.

श्री नन्दवकशोि प्रसाद यादि

सप्तिी म्जल्ला अदालर्

3.

श्री किला पौडेल

न्याय परिषद

4.

श्री सुिनकुिाि न्यौपाने

िहोत्तिी म्जल्ला अदालर्

5.

श्री प्रिेश पोखिे ल

झापा म्जल्ला अदालर्

6.

श्री इश्विी प्रसाद िण्डािी

कैलाली म्जल्ला अदालर्

7.

श्री िािप्रसाद बस्याल

बाँके म्जल्ला अदालर्

8.

श्री र्ेजबहादुि खड्का

दोलखा म्जल्ला अदालर्

9.

श्री सन्र्ोष पिाजुली

झापा म्जल्ला अदालर्

10.

श्री केदािनाथ पौडेल

मसिहा म्जल्ला अदालर्

11.

श्री आत्िदे ि जोशी

मसिहा म्जल्ला अदालर्

12.

श्री िनोज श्रे ष्ठ

न्याय परिषद

13.

श्री हरिकृष्ण श्रे ष्ठ

िहोत्तिी म्जल्ला अदालर्

14.

श्री ददमलपिाज पन्र्

बाँके म्जल्ला अदालर्

15.

श्री विश्वनाथ िट्टिाई

झापा म्जल्ला अदालर्

16.

श्री िोिनाथ अमधकािी

िौर्हट म्जल्ला अदालर्

17.

श्री सुदशिनिाज लामिछाने

िौर्हट म्जल्ला अदालर्

18.

श्री म्खिानन्द ि ुसाल

सुनसिी म्जल्ला अदालर्

19.

श्री वटकेन्र दाहाल

मसिहा म्जल्ला अदालर्

20.

श्री बसन्र्जङ्ग थापा

स्याङ्जा म्जल्ला अदालर्

21.

श्री चाणकिणी अयािल

िौर्हट म्जल्ला अदालर्

22.

श्री कवपलिणी िौर्ि

कवपलिस्र्ु म्जल्ला अदालर्

23.

श्री विदूि काफ्ले

सलािही म्जल्ला अदालर्

24.

श्री ध्रिक
ु ु िाि उप्रेर्ी

सुनसिी म्जल्ला अदालर्

25.

श्री चन्रकान्र् पौडेल

पसाि म्जल्ला अदालर्

26.

श्री िाजेश कुिाि कटु िाल

धनुषा म्जल्ला अदालर्

27.

श्री दे िप्रसाद योिी

रुपन्दे ही म्जल्ला अदालर्
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म्जल्ला अदालर्

28.

श्री ददलप्रसाद सापकोटा

बददिया म्जल्ला अदालर्

29.

श्री श्यािलाल म्घमििे

दाङ दे उखुिी म्जल्ला अदालर्

30.

श्री प्रेिप्रसाद न्यौपाने

पसाि म्जल्ला अदालर्

31.

श्री प्रल्हाद कुिाि योिी

सुखेर् म्जल्ला अदालर्

32.

श्री ददनिन्धु बिाल

सलािही म्जल्ला अदालर्

33.

श्री विनोद खमर्िडा

धनुषा म्जल्ला अदालर्

34.

श्री दण्डपाणी लामिछाने

सप्तिी म्जल्ला अदालर्

35.

श्री िाधि सुिेदी

सलािही म्जल्ला अदालर्

36.

श्री िणीिाि न्यौपाने

सुनसिी म्जल्ला अदालर्

37.

श्री िीर्ा श्रे ष्ठ

म्चर्िन म्जल्ला अदालर्

38.

श्री दुिाि खड्का

काभ्रेपलाञ्चोक म्जल्ला अदालर्

अनुसूची -७

िाजपत्ांवकर् प्रथि श्रे णीिा खुला‚ आन्र्रिक र्था बढु िा प्रवियाबाट मनयुम्ि र्था पदस्थापनका
ु एका अमधकृर्हरूको नािािली
लामि मसफारिस हुनि

ि.स.
1.

अमधकृर्को नाि, थि, पद ि
अदालर्

अदालर्

श्री बेदप्रसाद उप्रेर्ी

2075/10/08

श्री कोिल बहादुि खत्ी

सम्चि

2075/10/08

श्रे णी

िुख्यिन्त्ी

मनदे शक

कानून अमधकृर्, िाजपत्ांवकर् दिर्ीय
िन र्था िार्ाििण िन्त्ालय

3.

उच्च अदालर् जनकपुि

िाजपत्ांवकर् प्रथि

सम्चि

प्रधानिन्त्ी

िुख्यिन्त्ी

उपसम्चि, िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णी
र्था

िम्न्त्परिषदको

िाजपत्ांवकर् प्रथि

सम्चि

कानून न्याय र्था सं सदीय िामिला

िुख्यिन्त्ी

िन्त्ालय

र्था

िम्न्त्परिषदको
2075/10/08
िम्न्त्परिषदको

कायािलय, िण्डकी प्रदे श

श्री लक्ष्िीप्रसाद िौर्ि

उपसम्चि, िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णी

र्था

कायािलय, प्रदे श नं. २

श्री दलबहादुि अमधकािी

कायािलय
4.

मसफारिस मिमर्

िम्जस्राि

फैसला कायािन्ियन मनदे शनालय
2.

बढु िा पदस्थापन हुने पद ि

िाजपत्ांवकर् प्रथि

र्था

कायािलय, प्रदे श नं. ३
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2075/10/08
िम्न्त्परिषदको

5.

6.

श्री ईश्ििीप्रसाद िन्जाडे

सहन्यायामधििा

उपन्यायामधििा

उच्च

उच्च सिकािी िवकल कायािलय हे टौँडा

र्ुलमसपुि

श्री िािकुिाि थापा

सहन्यायामधििा

उपन्यायामधििा

उच्च

उच्च

सिकािी

िवकल

कायािलय

सिकािी

सिकािी

2075/10/08
िवकल

कायािलय
2075/10/08

िवकल

कायािलय

बुटिल

बुटिल
7.

श्री खडानन्द िौर्ि

सहन्यायामधििा

उपन्यायामधििा

उच्च

उच्च

सिकािी

िवकल

कायािलय

सिकािी

जनकपुि

2075/10/08
िवकल

कायािलय

र्ुलसीपुि
8.

9.

श्री चन्रकान्र् खनाल

सहन्यायामधििा

उपन्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

िहान्यायामधििाको कायािलय

काठिाडौ

श्री टे केन्रप्रसाद सुिेदी

सहन्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय पाटन

धनकुटा

श्री चिदे ि आचायि

सहन्यायामधििा

उपन्यायामधििा

उच्च

उपन्यायामधििा
10.

उच्च

सिकािी

िवकल

उच्च

कायािलय

सिकािी

सिकािी

2075/10/08

2075/10/08
िवकल

कायािलय
2075/10/08

िवकल

कायािलय

ददपायल

ददपायल
11.

श्री दिनमसं ह विष्ट

सहन्यायामधििा

उपन्यायामधििा

उच्च

उच्च

सिकािी

िवकल

कायािलय

सिकािी

2075/10/08
िवकल

कायािलय

नेपालिञ्ज

नेपालिञ्ज
12.

13.

श्री िानबहादुि अयािल

सहसम्चि

उपसम्चि, िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णी

िाजपत्ांवकर् प्रथि

कानून न्याय र्था सं सदीय िामिला

कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला

िन्त्ालय

िन्त्ालय

श्री विष्णुकाजी थापा

सहसम्चि

उपसम्चि, िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णी

िाजपत्ांवकर् प्रथि

सं म्घय सं सद सम्चिालय

कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला
िन्त्ालय
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2075/10/08

2075/10/08

14.

15.

श्री िाजेन्र थापा

सम्चि

उपसम्चि, िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णी

िाजपत्ांवकर् प्रथि

नेपाल कानून आयोि

िुख्यिन्त्ी

श्री बलसािि मििी

सम्चि

कानून अमधकृर्, िाजपत्ांवकर् दिर्ीय
श्रे णी युिा र्था खेलकुद िन्त्ालय

2075/10/08
र्था

कायािलय, प्रदे श नं. ५

िम्न्त्परिषदको
2075/10/08

िाजपत्ांवकर् प्रथि
िुख्यिन्त्ी

र्था

िम्न्त्परिषदको

कायािलय, कणािली प्रदे श
16.

श्री हुिबहादुि के.सी.

िालािानी-६, अघािखाँची

सहसम्चि

2075/12/05

कानून, न्याय र्था सं सदीय
िामिला िन्त्ालय

17.

श्री अच्यूर्िम्ण नेउपाने

सहन्यायामधििा

िरपुि-१०, झापा

अम्ख्र्याि दुरुपयोि अनुसन्धान

2075/12/05

आयोि, काठिाडौ
18.

श्री ईश्विीप्रसाद ढकाल

आमँ धखोला-६, स्याङ्जा

सहन्यायामधििा

2075/12/05

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,
इलाि

19.

20.

श्री वकशोिकुिाि चौधिी

प्रदे श सम्चि (िा.प. प्रथि श्रे णी)

िािधुनी-६, सुनसिी

िुख्य िन्त्ी र्था िम्न्त्परिषदको

श्री ददनेशप्रसाद म्घमििे

सहन्यायामधििा (िा.प. प्रथि

िध्यपुि मथमि-१, ििपुि

श्रे णी)

2075/12/24

कायािलय, सुदूिपम्श्चि प्रदे श

2075/12/24

अम्ख्र्याि दुरुपयोि अनुसन्धान
आयोि टं िाल काठिाडौ
21.

श्री सन्दे श श्रे ष्ठ

सहन्यायामधििा (िा.प. प्रथि

ििर्पुि-५, म्चर्िन

श्रे णी)
पुल दिबन्दी
िहान्यायामधििाको कायािलय
(मनजािर्ी सेिा मनयिािली,
२०५० को मनयि ५(१)(ङ)
बिोम्जिको विशेष पद)
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अनुसूची-८

ु एका अमधकृर्हरूको नािािली
िाजपत्ांवकर् दिर्ीय श्रे णीिा बढु िा मसफारिस हुनि
ि.सं .
१
२
३
४

उभिेदिािको नाि, थि,
ठे िाना

पदस्थापन हुने पद ि

मनणिय मिमर्

अनुिोदन मिमर्

2075/04/१८

2075/06/11

2075/04/१८

2075/06/11

2075/04/१८

2075/06/11

2075/04/१८

2075/06/11

अदालर्

श्री पुजा खत्ी

इजलास अमधकृर्

सुयवि िनायक-३, ििपुि

सिोच्च अदालर्

श्री म्शिबहादुि थापा

इजलास अमधकृर्

दे िीनिि-३, पाल्पा

सिोच्च अदालर्

श्री टे कनाथ िौर्ि

उपसम्चि न्याय

बददििास-११, िहोत्तिी

परिषद सम्चिालय

श्री हरिहि पौडेल

म्जल्ला न्यायामधििा

सन्धीखकि-२, अघािखाँची

म्जल्ला सिकािी
िवकल कायािलय,
िुस्र्ाङ

५

ु ाि मलखुश्री विश्वास सुनि

उपन्यायामधििा

९, ओखलढुं िा

उच्च सिकािी

2075/04/१८
2075/06/11

िवकल कायािलय,
िीििञ्ज
६

श्री ददपक िण्डािी िल्या·-

म्जल्ला न्यायामधििा

३, स्याङ्जा

म्जल्ला सिकािी

2075/04/१८

2075/06/11

िवकल कायािलय
रुकुि पुि ि
७

श्री कुिाि िास्के

इजलास अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् पाटन
८

श्री िनोजकुिाि श्रीिास्र्ि
शाखा अमधकृर् िाजश्व

श्रे स्र्ेदाि

2075/10/13

िहोत्तिी म्जल्ला अदालर्

न्यायामधकिण, काठिाडौँ
९

श्री दीपेन्र थापा ििि
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्
सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
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१०

श्री िािाकान्र् यादि
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् जनकपुि
११

श्री िुना अमधकािी ढकाल
इजलास अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् पाटन
१२

श्री मनलकण्ठ ििाल
शाखा अमधकृर्

उप िम्जस्राि

2075/10/13

उच्च अदालर् पाटन

सिोच्च अदालर्
१३

श्री ध्रििाज
काकी
ु
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
१४

श्री लालमसं ह थापा
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

काठिाडौँ म्जल्ला अदालर्
१५

श्री प्रददपकुिाि उपाध्याय

इजलास अमधकृर्

मनजी सहायक

सिोच्च अदालर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्
१६

श्री कुलप्रसाद दाहाल
इजलास अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् पाटन
१७

श्री िहेन्रबहादुि काकी
इजलास अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् पाटन
१८

श्री म्शिकुिाि पोखिे ल

मनदे शक

मनजी सहायक

फैसला कायािन्ियन मनदे शनालय

2075/10/13

सिोच्च अदालर्
१९

श्री र्ेजप्रकाश जोशी

उपसम्चि

क्षेत्ीय प्रशासन कायािलय

प्रदे श

अनुसन्धान अमधकृर्

प्रदे श सिा सम्चिालय सुदूिपम्िि

2075/10/13

ददपायल
२०

श्री बाबुिाि पाण्डे
शाखा अमधकृर्

कानून अमधकृर्
कानून, न्याय र्था सं सदीय िामिला
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2075/10/13

कानून, न्याय र्था

िन्त्ालय

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
२१

श्री िञ्जु िौर्ि

शाखा अमधकृर्
कानून, न्याय र्था

उपसम्चि

2075/10/13

सं घीय व्यिस्थावपका सं सद
सम्चिालय

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
२२

श्री विष्णुबहादुि घर्ी
कानून अमधकृर्

कानून, न्याय र्था

उपसम्चि

2075/10/13

अम्ख्र्याि दुरुपयोि अनुसन्धान
आयोि िा अन्र्ििर्

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
२३

श्री िाजेशकुिाि थापा
शाखा अमधकृर्

उपसम्चि

2075/10/13

प्रदे श सिा सम्चिालय प्रदे श नं.३

िािपमर्को कायािलय
२४

श्री ददपक म्घमििे
कानून अमधकृर्

उपसम्चि

2075/10/13

प्रदे श सिा सम्चिालय प्रदे श नं. १

कानून, न्याय र्था
सं सदीय िामिला िन्त्ालय
२५

श्री िोपीकृष्ण िे ग्िी
कानून अमधकृर्

कानून, न्याय र्था

उपसम्चि

2075/10/13

आन्र्रिक िामिला र्था कानून
िन्त्ालय िण्डकी प्रदे श

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
२६

श्री टोपबहादुि विष्ट
कानून अमधकृर्

कानून, न्याय र्था

उपसम्चि

2075/10/13

अम्ख्र्याि दुरुपयोि अनुसन्धान
आयोि िा अन्र्ििर्

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
२७

२८

श्री विनोद कुिाि िौर्ि
शाखा अमधकृर्

उपसम्चि

2075/10/13

आन्र्रिक िामिला र्था कानून

नेपाल कानून आयोि

िन्त्ालय कणािली प्रदे श

श्री श्यािप्रसाद श्रे ष्ठ

उपसम्चि

कानून अमधकृर्

2075/10/13

प्रदे श सिा सम्चिालय प्रदे श नं. ५

कानून, न्याय र्था
सं सदीय िामिला िन्त्ालय
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२९

श्री हरिमसं ह धािी
कानून अमधकृर्

2075/10/13

आन्र्रिक िामिला र्था कानून

कानून, न्याय र्था

िन्त्ालय प्रदे श नं. ५

श्री सभझना खनाल

उपसम्चि

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
३०

उपसम्चि

शाखा अमधकृर्

कानून, न्याय र्था

2075/10/13

प्रधानिन्त्ी र्था िम्न्त्परिषद्को
कायािलय

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
३१

श्री बालकृष्ण मनिौला
कानून अमधकृर्

कानून, न्याय र्था

उपसम्चि

2075/10/13

आन्र्रिक िामिला र्था कानून
िन्त्ालय प्रदे श नं. ३

सं सदीय िामिला िन्त्ालय
३२

३३

श्री लोकहिी कँडेल
शाखा अमधकृर्

उपसम्चि

2075/10/13

अम्ख्र्याि दुरुपयोि अनुसन्धान

न्याय सेिा र्ामलि केन्र

आयोि िा अन्र्ििर्

श्री बासुदेि लभसाल

म्जल्ला न्यायामधििा

िहान्यायामधििाको

ओखलढु िा

शाखा अमधकृर्

2075/10/13

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

कायािलय
३४

श्री नििाज पिाजुली
शाखा अमधकृर्

िहान्यायामधििाको

म्जल्ला न्यायामधििा

2075/10/13

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय
प्युठान

कायािलय
३५

श्री श्यािसुन्दि चौधिी

उपन्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

म्जल्ला सिकािी िवकल

बुटिल

2075/10/13

कायािलय पसाि
३६

श्री फवटकिाज िुडििी

उपसम्चि

सहायक न्यायामधििा

िुख्य न्यायामधििाको कायािलय,

म्जल्ला सिकािी िवकल

2075/10/13

सुदूिपम्िि प्रदे श, धनिढी

कायािलय कैलाली
३७

श्री म्खिानन्द िौर्ि

उपन्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,
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म्जल्ला सिकािी िवकल

नेपालिञ्ज

कायािलय रुपन्दे ही
३८

श्री कृष्णबटु िण्डािी

म्जल्ला न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल

खोटाङ्ग

सहायक न्यायामधििा
कायािलय खोटाङ

३९

श्री िोलानाथ मनिौला

उपन्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल

बुटिल

शाखा अमधकृर्

कायािलय मबिाटनिि
४०

म्जल्ला न्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल

जाजिकोट

शाखा अमधकृर्

उपसम्चि

उच्च सिकािी िवकल

प्रदे श न ५ बुटिल

शाखा अमधकृर्

म्जल्ला न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल

डोटी

सहायक न्यायामधििा

उपन्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल

जनकपुि

सहायक न्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

श्री िोपालप्रसाद ढकाल

म्जल्ला न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल

पििर्

सहायक न्यायामधििा
कायािलय कास्की

४५

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

श्री केशबप्रसाद िौर्ि

कायािलय नुिाकोट
४४

िुख्य न्यायामधििाको कायािलय

श्री कैलास खत्ी

कायािलय बािा
४३

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

श्री ऋवषकेशि बस्याल

कायािलय बीििन्ज
४२

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

श्री डभििप्रसाद काफ्ले

कायािलय सुखेर्
४१

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय,

श्री बासुदेब शिाि

उपन्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल

नेपालिञ्ज

सहायक न्यायामधििा
कायािलय डडेलधुिा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,
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2075/10/13

2075/10/13

2075/10/13

2075/10/13

2075/10/13

2075/10/13

2075/10/13

2075/10/13

४६

श्री शाम्न्र्प्रसाद शिाि

म्जल्ला न्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय,

म्जल्ला सिकािी िवकल

िुल्िी

श्री शभि ुप्रसाद िे ग्िी

उप िम्जस्राि

कायािलय, रुकुि पम्िि
४७

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

2075/10/13

उच्च अदालर् पाटन

उच्च अदालर् पाटन
४८

श्री ददपेन्रनाथ योिी
इजलास अमधकृर्

उच्च अदालर् ददपायल
४९

श्री दुिािप्रसाद िस्याल
श्रे स्र्ेदाि

िुल्िी म्जल्ला अदालर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

उपसम्चि

2075/10/13

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

उपसम्चि

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्

हाल काज उच्च अदालर्
पाटन
५०

श्री ददपक मधर्ाल
मनजी सहायक

सिोच्च अदालर्
५१

श्री र्ेजप्रसाद पौडेल
मनजी सहायक

सिोच्च अदालर्
५२

श्री िेघनाथ चापािाई
श्रे स्र्ेदाि

जाजिकोट म्जल्ला अदालर्

न्याय परिषद सम्चिालय

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्

हाल काज सिोच्च
अदालर्
५३

श्री मिनबहादुि कँ ु िि
शाखा अमधकृर्

सिोच्च अदालर्
५४

श्री इन्रकुिाि खड्का
श्रे स्र्ेदाि

जुभला म्जल्ला अदालर्

सिोच्च अदालर्

विशेष अदालर्

हाल काज विशेष अदालर्
काठिाडौँ
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५५

श्री नििाज काकी

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

2075/10/13

डोल्पा म्जल्ला अदालर्

हाल काज उच्च अदालर्
पाटन
५६

श्री िाजु ढुं िाना

उप िम्जस्राि

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

2075/10/13

भयाग्दी म्जल्ला अदालर्
हाल काज सिोच्च
अदालर्
५७

श्री िाजु पिाजुली
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/10/13

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् सुखेर्,
जुभला इजलास
५८

श्री कल्पनाकुिािी

कानून अमधकृर्

खमर्िडा

कानून,न्याय र्था सं सदीय िामिला

शाखा अमधकृर्

2075/10/13

िन्त्ालय

प्रधानिन्त्ी र्था
िम्न्त्परिषद्को कायािलय
५९

श्री अरुणकुिाि झा
कानून अमधकृर्

कानून,न्याय र्था सं सदीय

उपसम्चि

2075/10/13

आन्र्रिक िामिला र्था कानून
िन्त्ालय प्रदे श नं. २

िामिला िन्त्ालय
६०

श्री अिधवकशोिप्रसाद
कुशिाह

कानून अमधकृर्

उपसम्चि

2075/10/13

प्रदे श सिा सम्चिालय प्रदे श नं. २

कानून, न्याय र्था
सं सदीय िामिला िन्त्ालय
६१

श्री ऋवष पौडेल
शाखा अमधकृर्

अम्ख्र्याि दुरुपयोि

उपसम्चि
आन्र्रिक िामिला र्था कानून
िन्त्ालय प्रदे श नं. १

अनुसन्धान आयोि
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६२

श्री मनििला िुरुङ्ग
कानून अमधकृर्

िन्त्ालय

श्री कृष्णप्रसाद नेपाल

उपसम्चि

शाखा अमधकृर्

अम्ख्र्याि दुरुपयोि

2075/10/13

कानून,न्याय र्था सं सदीय िामिला

कानून,न्याय र्था सं सदीय
िामिला िन्त्ालय
६३

कानून अमधकृर्

2075/10/13

अम्ख्र्याि दुरुपयोि अनुसन्धान
आयोि िा अन्र्ििर्

अनुसन्धान आयोि
६४

श्री आिर्ी श्रे ष्ठ
शाखा अमधकृर्

कानून,न्याय र्था सं सदीय

उपसम्चि

2075/10/13

कानून,न्याय र्था सं सदीय िामिला
िन्त्ालय

िामिला िन्त्ालय
६५

श्री िाजेन्र न्यौपाने
कानून अमधकृर्

कानून,न्याय र्था सं सदीय

उपसम्चि

2075/10/13

प्रदे श सिा सम्चिालय िण्डकी
प्रदे श

िामिला िन्त्ालय
६६

६७

श्री ददमलपकुिाि प्रधान
शाखा अमधकृर्

उपसम्चि
िुख्यिन्त्ी र्था िम्न्त्परिषदको

नेपाल कानून आयोि

कायािलय सम्चिालय प्रदे श नं.२

श्री विनोद अिात्य

उपसम्चि

अनुसन्धान अमधकृर्
क्षेत्ीय प्रशासन कायािलय,

2075/10/13

2075/10/13

प्रदे श सिा सम्चिालय कणािली
प्रदे श

हेटौंडा
६८

श्री टे किाज ि ुसाल
शाखा अमधकृर्

उच्च सिकािी िवकल

म्जल्ला न्यायामधििा

2075/10/13

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय
िोल्पा

कायािलय, पाटन
६९

श्री पुरुषोत्ति खमर्िडा
शाखा अमधकृर्

िुख्य न्यायामधििाको

उपसम्चि
िुख्य न्यायामधििाको कायािलय
प्रदे श नं. १ वििाटनिि

कायािलय प्रदे श न १
मबिाटनिि
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७०

श्री चपला पोखिे ल
शाखा अमधकृर्

2075/10/13

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

खाद्य प्रमबमध र्था िुण

िसुिा

श्री िुहभिद िुन्ना

उपन्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

म्जल्ला सिकािी िवकल

ददपायल

मनयन्त्ण वििाि
७१

म्जल्ला न्यायामधििा

2075/10/13

कायािलय मसन्धुली
७२

श्री ददनेशकुिाि िे ग्िी
शाखा अमधकृर्

सभपम्त्त सुिीकिण

म्जल्ला न्यायामधििा

2075/10/13

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय
कामलकोट

अनुसन्धान वििाि
७३

श्री खेििाज पाठक

उपन्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय

म्जल्ला सिकािी िवकल

पोखिा

2075/10/13

कायािलय िोल्पा
७४

श्री प्रकाश िौर्ि

म्जल्ला न्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

म्जल्ला सिकािी िवकल

र्ेह्रथुि

2075/10/13

कायािलय सप्तिी
७५

श्री सन्र्ोषप्रसाद िण्डािी

म्जल्ला न्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

म्जल्ला सिकािी िवकल

2075/10/13

धनकुटा

कायािलय कामलकोट
७६

श्री कैलास दाहाल

उपन्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

म्जल्ला सिकािी िवकल

धनकुटा

श्री सुिासकुिाि िट्टिाई

म्जल्ला न्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

म्जल्ला सिकािी िवकल

बझाङ

ु ासिा
कायािलय सं खि
७७

कायािलय काठिाडौँ
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2075/10/13

७८

श्री र्ािामसं ह धािी

म्जल्ला न्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय

म्जल्ला सिकािी िवकल

ुि ा
दाचल

श्री पदिप्रसाद िस्र्ी

उपन्यायामधििा

सहायक न्यायामधििा

उच्च

म्जल्ला सिकािी िवकल

वििाटनिि

श्री शाम्न्र् न्यौपाने

म्जल्ला न्यायामधििा

ुि ा
कायािलय दाचल
७९

कायािलय धनकुटा
८०

शाखा अमधकृर्

उच्च सिकािी िवकल

2075/10/13

2075/10/13

सिकािी िवकल कायािलय

2075/10/13

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय
दोलखा

कायािलय पाटन
८१

श्री निे न्र दे बकोटा

उपसम्चि

सहायक म्जल्ला

िुख्य न्यायामधििाको कायािलय

न्यायामधििा

कणािली प्रदे श सुखेर्

2075/10/13

म्जल्ला सिकािी िवकल
कायािलय जाजिकोट
८२

श्री मििप्रसाद ि ुसाल

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

बैर्डी म्जल्ला अदालर्
८३

श्री डोलनाथ न्यौपाने

इजलास अमधकृर्

मनजी सहायक

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्
८४

श्री दुिािप्रसाद िट्टिाई
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
८५

श्री इश्िि आचायि
इजलास अमधकृर्

उप-िम्जस्राि

2075/11/23

उच्च अदालर् पाटन

उच्च अदालर् पाटन
८६

श्री िोहनबहादुि अमधकािी

उप-िम्जस्राि

र्हमसलदाि (शा.अ.)

सिोच्च अदालर्

कास्की म्जल्ला अदालर्
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८७

श्री नािदप्रसाद िट्टिाई
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
८८

श्री िोपालप्रसाद थापा
इजलास अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् वििाटनिि
८९

श्री चन्रदे ि िािर्ी
इजलास अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् र्ुलसीपुि,
नेपालिंज इजलास
९०

श्री ठाकुिप्रसाद पौडेल
शाखा अमधकृर्

अनुसन्धान अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
९१

श्री िाजेन्रप्रसाद िाग्ले

इजलास अमधकृर्

मनजी सहायक

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्
९२

श्री मर्थििाज िट्टिाई
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
९३

श्री सूयप्र
ि साद िण्डािी
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
९४

श्री ििर्कुिाि दाहाल
इजलास अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् जनकपुि,
िाजवििाज इजलास
९५

श्री नािायण सापकोटा

इजलास अमधकृर्

मनजी सहायक

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्
९६

श्री अम्भबकाप्रसाद दाहाल

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

र्ेह्रथुि म्जल्ला अदालर्
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९७

श्री सिोजमनधी िाग्ले
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् सुखेर्
९८

श्री उषा श्रे ष्ठ

शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् वििाटनिि,
इलाि इजलास
९९

श्री धनमसं ह मििी

इजलास अमधकृर्

र्हमसलदाि (शा.अ.)

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

बददिया म्जल्ला अदालर्
१००

श्री विश्िप्रसाद िे ग्िी

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

बािलुङ म्जल्ला अदालर्
१०१

श्री खुिप्रसाद िण्डािी

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

श्री हेिन्र् ज्ञिाली

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

रुकुि म्जल्ला अदालर्
१०२

2075/11/23

2075/11/23

िुस्र्ाङ म्जल्ला अदालर्
१०३

श्री घनेन्र अमधकािी
शाखा अमधकृर्

उप-िम्जस्राि

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

सिोच्च अदालर्
१०४

श्री दे िेन्र ढकाल
श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

श्री विश्िनाथ अयािल

उप-िम्जस्राि

सोलुखभु बु म्जल्ला अदालर्
१०५

उप-िम्जस्राि

शाखा अमधकृर्

2075/11/23

2075/11/23

उच्च अदालर् पोखिा

उच्च अदालर् पोखिा,
बािलुङ इजलास
१०६

श्री जनकमसं ह बोहिा
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्
सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् ददपायल,
िहेन्रनिि इजलास
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१०७

श्री िाजन बास्र्ोला

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

श्री उदयिाज काफ्ले

इजलास अमधकृर्

मनजी सहायक

सिोच्च अदालर्

ु ासिा म्जल्ला अदालर्
सं खि
१०८

2075/11/23

2075/11/23

सिोच्च अदालर्
१०९

श्री िाजकुिाि दाहाल

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

िोजपुि म्जल्ला अदालर्
११०

श्री विष्णुप्रसाद पाण्डे

उप-िम्जस्राि

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

रुकुिकोट म्जल्ला

2075/11/23

अदालर्
१११

श्री सौिि कोइिाला

उप-िम्जस्राि

श्रे स्र्ेदाि

उच्च अदालर् वििाटनिि

श्री िािबहादुि थापा क्षेत्ी

इजलास अमधकृर्

धनकुटा म्जल्ला अदालर्
११२

शाखा अमधकृर्

2075/11/23

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् पोखिा,
बािलुङ इजलास
११३

श्री िदनप्रसाद पिाजुली
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् वििाटनिि,
इलाि इजलास
११४

श्री ऋर्बहादुि पुलािी

इजलास अमधकृर्

ििि

सिोच्च अदालर्

शाखा अमधकृर्

2075/11/23

उच्च अदालर् वििाटनिि,
इलाि इजलास
११५

श्री इन्रबहादुि काकी
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्
सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् सुखेर्,
जुभला इजलास
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2075/11/23

११६

श्री फणेश्ििी म्घमििे
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

कैलाली म्जल्ला अदालर्
११७

श्री श्याििणी पौडे ल
शाखा अमधकृर्

इजलास अमधकृर्

2075/11/23

सिोच्च अदालर्

म्चर्िन म्जल्ला अदालर्
११८

श्री िाईिान कुन्जेडा

इजलास अमधकृर्

श्रे स्र्ेदाि

सिोच्च अदालर्

2075/11/23

डोटी म्जल्ला अदालर्
११९
१२०
१२१
१२३
१२४
१२५
१२६

श्री पािसिम्ण पोखिे ल

उप िम्जस्राि

धुसेनी-४, इलाि

सिोच्च अदालर्

श्री धनबहादुि काकी

उप िम्जस्राि

मत्युिा-६, उदयपुि

सिोच्च अदालर्

श्री मर्लक काकी

उप िम्जस्राि

वििाटनिि-१२, िोिङ्ग

सिोच्च अदालर्

श्री िाधब िण्डािी

उप िम्जस्राि

टोखा-११, काठिाडौँ

सिोच्च अदालर्

श्री मबिे न्र बस्नेर्

उप िम्जस्राि

याभखा-४, खोटाङ्ग

सिोच्च अदालर्

श्री कृष्णप्रसाद अमधकािी

इजलास अमधकृर्

चन्रामििी-६, काठिाडौँ

सिोच्च अदालर्

श्री र्ािाप्रसाद डाँिी

उप िम्जस्राि

चौिजहािी-१०, रुकुि

2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14

सिोच्च अदालर्

पम्िि
१२७
१२८
१२९

श्री िम्न्दिा शाही

उप िम्जस्राि

म्जर्पुि मसििा-२१, बािा

सिोच्च अदालर्

श्री िोमबन्दप्रसाद म्घमििे

उप िम्जस्राि

धुकोट-७, िुल्िी

सिोच्च अदालर्

श्री अन्जनिाज सापकोटा

उप िम्जस्राि

पाँचखाल-२, काभ्रे

सिोच्च अदालर्
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2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14

१३०
१३१
१३२
१३३
१३४
१३५
१३६
१३७

श्री ध्रिबहादु
ि कँ ु िि
ु

इजलास अमधकृर्

साँफेबिि-८, अछाि

सिोच्च अदालर्

श्री विकास बस्नेर्

इजलास अमधकृर्

पनौर्ी-४, काभ्रे

सिोच्च अदालर्

श्री मबष्णुप्रसाद आचायि

उप िम्जस्राि

हेलभबु-४, मसन्धुपाल्चोक

सिोच्च अदालर्

श्री मबिे न्रप्रकाश खड्का

उप िम्जस्राि

कोहलपुि-१२, बाँके

सिोच्च अदालर्

श्री ददपम्शखा िुनाकिी

उप िम्जस्राि

खड्गिञ्याङ्ग-५, नुिाकोट

प्रशासकीय अदालर्

श्री नविन खनाल

उप िम्जस्राि

मसविचिण-३, ओखलढु ङ्गा

सिोच्च अदालर्

श्री जयन्र्ी अिस्थी िट्ट

इजलास अमधकृर्

पाटन-७, बैर्डी

सिोच्च अदालर्

श्री िंिा न्यौपाने

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

िौिादह-४, झापा

न्याय र्था सं सदीय िामिला

2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्
१३८

श्री उमििला म्ज.सी.

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

काठिाडौँ-३२, काठिाडौँ

न्याय र्था सं सदीय िामिला

2076/2/14

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्
१३९
१४०

श्री केदाि कोइिाला

उप र्ामलि प्रिुख, न्याय सेिा

श्री सीर्ा पुन श्रीस

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

िदाने-२, िुल्िी

न्याय र्था सं सदीय िामिला

ु ासिा
सिापोखिी-१, सं खि

2076/2/14

र्ामलि केन्र
2076/2/14

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्
१४१

श्री शािदा िाउर्

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

िोजपुि-४, िोजपुि

न्याय र्था सं सदीय िामिला

2076/2/14

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्
१४२

श्री सपना अमधकािी िौर्ि

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

चन्रामििी-१३, काठिाडौ

न्याय र्था सं सदीय िामिला

2076/2/14

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्
१४३

श्री िमनिाि ज्ञिाली

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,
108

2076/2/14

िामलका-६, िुल्िी

न्याय र्था सं सदीय िामिला
िन्त्ालय िा अन्र्ििर्

१४४

श्री श्याि मबहािी िौयि

उपसम्चि,िुख्यिन्त्ी र्था

िायपुि-२, रुपन्दे ही

िम्न्त्परिषदको कायािलय, प्रदे श

2076/2/14

नं.५
१४५

श्री िामधका सुिाल

म्जल्ला न्यायामधििा

पनौर्ी-३, काभ्रे

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय,

2076/2/14

प्युठान
१४६

श्री प्रकाश ििामसनी

ि ुमिकास्थान-९, अघािखाँची

उपन्यायामधििा

2076/2/14

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,
नेपालिञ्ज

१४७

श्री कृष्णा िण्डािी

म्जल्ला न्यायामधििा

सम्न्धखकि-१, अघािखाँची

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय,

2076/2/14

िुस्र्ाङ्ग
१४८

श्री मबना दाहाल

म्जल्ला न्यायामधििा

िमबया विर्ाि-३, िोिङ्ग

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय,

2076/2/14

ओखलढुं िा
149

श्री िमब न्यौपाने

म्जल्ला न्यायामधििा

मसिाथिनिि-७, रुपन्दे ही

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय,

2076/2/14

जुभला
149

श्री िोहन खनाल

उपन्यायामधििा

िध्यपुि दठिी-२, ििपुि

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

2076/2/14

िीििञ्ज
150

श्री सूयप्र
ि साद पौडेल

उपन्यायामधििा

वटकापुि-१, कैलाली

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

2076/2/14

िहेन्रनिि
151

152

श्री सोििाज काफ्ले

म्जल्ला न्यायामधििा

बमबया-३, सुनसिी

म्जल्ला सिकािी िवकल कायािलय,

श्री प्रेििाज पौडे ल

उपन्यायामधििा

र्ानसेन-१०, पाल्पा

उच्च सिकािी िवकल कायािलय,

2076/2/14

िोजपुि

पोखिा
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2076/2/14

153
154
155
156
157
158
159

श्री िहेन्रप्रसाद पौड्याल

उप िम्जस्राि

मसिाथिनिि-१३, रुपन्दे ही

सिोच्च अदालर्

श्री अन्चन िट्टिाई

उप िम्जस्राि

सुनकोसी-३, मसन्धुली

सिोच्च अदालर्

श्री दीक्षा प्रधानाङ्ग

मनजी सम्चि

िध्यपुि दठिी-४ ििपुि

सिोच्च अदालर्

श्री अनुपिा पन्र्

उप िम्जस्राि

िरपुि-५, झापा

सिोच्च अदालर्

श्री सीर्ा अमधकािी

उप िम्जस्राि

नजाििण्डप-३, नुिाकोट

सिोच्च अदालर्

श्री शािदादे िी पौडेल

उप िम्जस्राि

फेदीखोला-४, स्याङ्जा

सिोच्च अदालर्

श्री ओिप्रकाश ििाल

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

पोखिा-२२, कास्की

न्याय र्था सं सदीय िामिला

2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14
2076/2/14

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्
160

श्री श्रिा रिजाल

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

धिान-१६,सुनसिी

न्याय र्था सं सदीय िामिला

2076/2/14

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्
161

श्री चमिला िट्टिाई

उपसम्चि/कानून अमधकृर्, कानून,

कािेश्विी िनहिा-७,

न्याय र्था सं सदीय िामिला

काठिाडौँ

िन्त्ालय िा अन्र्ििर्

110

2076/2/14

अनुसूची-९
ु एका अमधकृर्हरूको
िाजपत्ांवकर् र्ृर्ीय श्रे णीिा मनयुम्ि एिि् पदस्थापनको लामि मसफारिस हुनि
नािािली

ि.सं . नाि, थि

अदालर्/कायािलय

मनणिय मिमर्

अनुिोदन मिमर्

१

श्री म्चिञ्जीिी बस्नेर्,

इजलास अमधकृर्, उच्च

2075।08।10 2075।09।02

२

श्री प्रमर्िा ज्ञिाली,

शाखा अमधकृर्,

2075।08।10 2075।09।02

३

श्री मनशा न्यौपाने,

शाखा अमधकृर्,

2075।08।10 2075।09।02

४

श्री िोकणिप्रसाद अयािल,

शाखा अमधकृर्,

2075।08।10 2075।09।02

५

श्री पुजन सापकोटा,

शाखा अमधकृर्,

2075।08।10 2075।09।02

चिैर्ा ६, ईलाि

बुटिल ८, रुपन्दे ही
िुठीचौि ४, जुभला

सै नािैना ४, रुपन्दे ही
दे िदह ९, रुपन्दे ही

६

श्री नुिानन्द अमधकािी,

७

श्री नििाज सापकोटा,

बदालपुि ५, बददिया
िण्डन दे उपुि १२,
काभ्रेपलाञ्चोक

८

९

१०

श्री िािेश्िि िण्डािी,

पञ्चकन्या ३, नुिाकोट
श्री सुरुची हिाल,

िीिे न्रनिि ८, सुखेर्
श्री सुिास पोखिे ल,

पुर्लीबजाि ४, स्याङ्जा

अदालर्, पाटन

न्याय परिषद सम्चिालय
बाँके म्जल्ला अदालर्
सलािही म्जल्ला अदालर्
निलपिासी म्जल्ला
अदालर्

शाखा अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

इजलास अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

शाखा अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

िहोत्तिी म्जल्ला अदालर्
उच्च अदालर्, जनकपुि

काठिाडौ म्जल्ला
अदालर्

शाखा अमधकृर्

काठिाडौ म्जल्ला
अदालर्

शाखा अमधकृर्
उच्च अदालर्

2075।08।10 2075।09।02

2075।08।10 2075।09।02

जनकपुि,िाजवििाज
इजलास

११

श्री िणेश पौडेल, िायडाँडा शाखा अमधकृर्
१, बाग्लुङ

काठिाडौ म्जल्ला अदालर्
111

2075।08।10 2075।09।02

१२
१३

श्री सुमनल कणेल,

शाखा अमधकृर्, सप्तिी

धुनीिेशी ३, धाददङ्ग

म्जल्ला अदालर्

श्री सविनिाज पाण्डे,

इजलास अमधकृर्, उच्च

2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02

र्ेिाल ४, काभ्रेपलाञ्चोक अदालर् जनकपुि
१४
१५
१६

१७

श्री सं ग्राि मसं खडा, िुभदी

शाखा अमधकृर्, उच्च

६, धाददङ्ग

अदालर् जनकपुि

श्री सरिर्ा सुिेदी,

इजलास अमधकृर्,उच्च

ठू लीपोखिी ३, पििर्

अदालर् पोखिा

श्री मबिाट विष्ट ,उग्रर्ािा

शाखा अमधकृर्,

जनािाल ४,

काठिाडौ म्जल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

अदालर्

श्री अम्श्वना ढकाल,िानु

शाखा अमधकृर्

४, र्नहुँ

2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02

2075।08।10 2075।09।02

काठिाडौ म्जल्ला
अदालर्

१८
१९

श्री िे िर्ीप्रसाद पिाजुली,

शाखा अमधकृर्, सुनसिी

सुन्दिहिै चा ६, िोिङ्ग

म्जल्ला अदालर्

श्री अजुन
ि प्रसाद िुिािाई,

शाखा अमधकृर्, उच्च

कनकाई ७, झापा

अदालर् जनकपुि,

2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02

िाजवििाज इजलास
२०

श्री बसन्र्प्रसाद न्यौपाने,

शाखा अमधकृर्,

खुङ्ग २, प्युठान

काठिाडौ म्जल्ला

2075।08।10 2075।09।02

अदालर्
२१

श्री अिृर् म्घमििे ,

इजलास अमधकृर्

हनाििाडी २, िकिानपुि

उच्च अदालर् पाटन,

2075।08।10 2075।09।02

हेटौँडा इजलास
२२

श्री म्शि कोइिाला,

शाखा अमधकृर्

बिाङ्गडी ८, पाल्पा

उच्च अदालर् जनकपुि,

2075।08।10 2075।09।02

िाजवििाज इजलास
२३
२४

श्री िोहन िायिाझी,

सम्न्धखकि ९, अघािखँची
श्री सािि िण्डािी,
काठिाडौ ८, काठिाडौ

इजलास अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

उच्च अदालर् पोखिा
शाखा अमधकृर्

काठिाडौ म्जल्ला
अदालर्
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2075।08।10 2075।09।02

२५

श्री निे श िाय यादि,

इजलास अमधकृर्

बसन्र्पुि ८, सलािही

उच्च अदालर् जनकपुि,

2075।08।10 2075।09।02

िाजवििाज इजलास
२६
२७
२८

श्री मनशी झा, औिै या ९,

शाखा अमधकृर्

िौर्हट

पसाि म्जल्ला अदालर्

श्री वििबहादुि बोहिा,

शाखा अमधकृर्

स्याँडी ८, बझाङ्ग

बाँके म्जल्ला अदालर्

श्री यूमनक लोहनी,

शाखा अमधकृर्

ज्िालािुखी ७, धाददङ्ग

लमलर्पुि म्जल्ला

2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02

अदालर्
२९
३०

श्री प्रमर्िा खनाल,

िुद्दा शाखा प्रिुख

सम्न्धखकि ६, अघािखाँची

निलपुि म्जल्ला अदालर्

श्री अमनर्ा पौडेल, सानोश्री शाखा अमधकृर्
४, बददिया

बददिया म्जल्ला अदालर्

लखनपुि ८, झापा

लमलर्पुि म्जल्ला

३१

श्री सुजर्ा उप्रेर्ी,

३२

श्री मिनाकुिािी मबष्ट,

३३

३४

३५

बेलापुि २, डडेलधुिा
श्री जुन ु िट्टिाई, इनरुिा
९, सुनसिी

शाखा अमधकृर्
अदालर्

शाखा अमधकृर्

काठिाडौ म्जल्ला
अदालर्

शाखा अमधकृर्

काठिाडौ म्जल्ला
अदालर्

श्री सरिर्ा िौर्ि, निपानी शाखा अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02
2075।08।10 2075।09।02

2075।08।10 2075।09।02

2075।08।10 2075।09।02

2075।08।10 2075।09।02

२, अघािखाँची

काठिाडौ म्जल्ला

श्री विकेश िहजिन,

शाखा अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

बुढामनलकण्ठ ७,
काठिाडौ

अदालर्

िौर्हट म्जल्ला अदालर्

३६

श्री हरिप्रसाद िुिािाई,

शाखा अमधकृर्, सुनसिी

2075।09।02

३७

श्री श्िेर्ा शिाि,

कानून अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

ििाहक्षेत् 2, सुनसिी

म्चलाउनेबास ७, स्याङ्जा

म्जल्ला अदालर्

कानून न्याय र्था
सं सदीय िामिला
िन्त्ालय
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३८

श्री ििेश नेपाल, दोखु ४, कानून अमधकृर्
ु
र्ाप्ले जङ्ग

2075।08।10 2075।09।02

कानून न्याय र्था
सं सदीय िामिला
िन्त्ालय

३९

श्री मनििल िट्टिाई,

कानून अमधकृर्

लखनपुि २, झापा

कानून न्याय र्था

2075।08।10 2075।09।02

सं सदीय िामिला
िन्त्ालय
४०

श्री विशाल नेभबाङ,

कानून अमधकृर्

इभबुङ्ग ८, पाँचथि

कानून न्याय र्था

2075।08।10 2075।09।02

सं सदीय िामिला
िन्त्ालय
४१

श्री लक्ष्िण िण्डािी, िभिा कानून अमधकृर्
१, पाल्पा

2075।08।10 2075।09।02

कानून न्याय र्था
सं सदीय िामिला
िन्त्ालय

४२

श्री सुवप्रया मसलिाल,

कानून अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

िेनीघाट िोिाङ ६, धाददङ्ग कानून न्याय र्था
सं सदीय िामिला
िन्त्ालय
४३

श्री उदयप्रकाश मलभबु,

ु
फुङ्गमलङ् १०, र्ाप्ले जङ्ग

कानून अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

कानून न्याय र्था
सं सदीय िामिला
िन्त्ालय

४४

श्री धनबहादुि शेिपुंजा

कानून अमधकृर्

पुन, पोखिा १७, कास्की

कानून न्याय र्था

2075।08।10 2075।09।02

सं सदीय िामिला
िन्त्ालय
४५

श्री शाम्न्र्मबिि शाह,

शाखा अमधकृर् िुख्य

नेपालिञ्ज ४, बाँके

न्यायामधििाको
कायािलय, प्रदे श नं. ५
बुटिल
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2075।08।10 2075।09।02

४६

श्री प्रकाश म्घमििे ,

शाखा अमधकृर् िुख्य

िुमसकोट १, िुल्िी

न्यायामधििाको

2075।08।10 2075।09।02

कायािलय, प्रदे श नं. ५
बुटिल
४७

श्री विष्णुप्रसाद पनेरु,

आमँ धखोला २, स्याङ्जा

शाखा अमधकृर् िुख्य

2075।08।10 2075।09।02

न्यायामधििाको
कायािलय, प्रदे श नं. ३
हेटौँडा

४८

श्री खडकबहादुि खड्का,

शाखा अमधकृर् िुख्य

जयपृथ्िी २, बझाङ्ग

न्यायामधििाको

2075।08।10 2075।09।02

कायािलय, कणािली प्रदे श,
सुखेर्
४९

श्री सुददपकुिाि िाय,

शाखा अमधकृर् िुख्य

िणेशिान चािनाथ११,

न्यायामधििाको

धनुषा

कायािलय, प्रदे श नं. २

2075।08।10 2075।09।02

जनकपुि
५०

श्री िे िर्ी सुिेदी,

िहालक्ष्िी ७, धनकुटा

शाखा अमधकृर् िुख्य

2075।08।10 2075।09।02

न्यायामधििाको
कायािलय, प्रदे श नं. १
मबिाटनिि

५१

श्री अरुण सापकोटा,
कुश्िा १२, पििर्

शाखा अमधकृर्

2075।08।10 2075।09।02

िुख्य न्यायामधििाको
कायािलय, प्रदे श नं. ३
हेटौँडा

५२

श्री विवपनिाज मर्िािी,

शाखा अमधकृर् िुख्य

पोखिा ३२, कास्की

न्यायामधििाको

2075।08।10 2075।09।02

कायािलय, प्रदे श नं. २
जनकपुि
५३

श्री िाजलाल यादि,

शाखा अमधकृर् िुख्य

िायपुि १, सप्तिी

न्यायामधििाको
कायािलय, प्रदे श नं. २
जनकपुि
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2075।08।10 2075।09।02

५४

श्री मसर्ा अमधकािी,

शाखा अमधकृर् िुख्य

पुर्लीबजाि १२, स्याङ्जा

न्यायामधििाको

2075।08।10 2075।09।02

कायािलय, िण्डकी प्रदे श,
पोखिा
५५

श्री कमबिाज शिाि पाध्या,

शाखा अमधकृर् िुख्य

पािाकाटे ने ९, बझाङ्ग

न्यायामधििाको

2075।08।10 2075।09।02

कायािलय, प्रदे श नं. ७
धनिढी कैलाली

५६

श्री मनििला ििामसनी,

शाखा अमधकृर् िुख्य

िहालक्ष्िी ८, लमलर्पुि

न्यायामधििाको

2075।08।10 2075।09।02

कायािलय, प्रदे श नं. ३
हेटौँडा
५७

श्री आिर्ी चपाई, पञ्चपुि शाखा अमधकृर् िुख्य
२, सुखेर्

2075।08।10 2075।09।02

न्यायामधििाको
कायािलय, कणािली प्रदे श,
सुखेर्

५८

श्री नृपिाज खड्का िष्टा,

शाखा अमधकृर् िुख्य

१, बझाङ्ग

न्यायामधििाको

2075।08।10 2075।09।02

कायािलय, प्रदे श नं. ७,
धनिढी, कैलाली
५९

श्री ििुना िाउर्,

शाखा अमधकृर् उच्च

िलायडाँडा १, उदयपुि

सिकािी िवकल

2075।08।10

2075।09।02

2075।08।10

2075।09।02

कायािलय, िाजवििाज
६०

श्री ददधयाकुिािी िट्टिाई,

शाखा अमधकृर् उच्च

मत्युिा १४, उदयपुि

सिकािी िवकल
कायािलय, बुटिल

६१

श्री मबमनर्ा कपाली,

शाखा अमधकृर्

2075।08।10

िध्यपुि मथिी २, ििपुि उच्च सिकािी िवकल

2075।09।02

कायािलय, िीििञ्ज
६२

श्री उशा िजिेि, ददिेल

शाखा अमधकृर्

रुपाकोट िझुिािढी १,

उच्च सिकािी िवकल

खोटाङ्ग

कायािलय, बुटिल
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2075।08।10

2075।09।02

६३

श्री प्रिोदकुिाि पोखिे ल,

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा, काठिाडौँ

उच्च अदालर्

मनणिय मिमर्
पाटन

म्जल्ला अदालर्
६४

श्री म्जर्ेन्रकुिाि पाण्डेय,

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा, िहोत्तिी

उच्च अदालर्

2076।2।30
2076।2।30

जनकपुि

म्जल्ला अदालर्
६५

श्री िािप्रसाद न्यौपाने,

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा, उच्च

उच्च अदालर्

2076।2।30

पोखिा

अदालर् पोखिा
६६

श्री िोविन्दबहादुि खत्ी,

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा, उच्च

उच्च अदालर्

2076।2।30
वििाटनिि

अदालर् जनकपुि,
िाजवििाज इजलास
६७

श्री जीिनाथ पौडेल, नायब इजलास अमधकृर्
सुधबा, सप्तिी म्जल्ला

६८

उच्च अदालर्

2076।2।30
वििाटनिि,

अदालर्

धनकुटा इजलास

श्री िािदे ि पाण्डे य,नायब

शाखा अमधकृर्

सुधबा, िहोत्तिी म्जल्ला

उच्च अदालर् जनकपुि

2076।2।30

अदालर्
६९

श्री िम्णिाज उपाध्याय

शाखा अमधकृर्

(रिजाल),नायब सुधबा,

उच्च अदालर्

2076।2।30
पाटन

ििपुि म्जल्ला अदालर्
७०

७१

श्री मनलहरि ढु ङ्गेल, नायब

इजलास अमधकृर्

सुधबा, िकिानपुि म्जल्ला

उच्च अदालर् जनकपुि, अस्थायी

अदालर्

इजलास िीििञ्ज

श्री नुनेत् हरि पौडेल,

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा,

2076।2।30

2076।2।30

उच्च अदालर् पाटन

सिोच्च अदालर्
७२

श्री लक्ष्िी रििाल

इजलास अमधकृर्

(पिाजुली), नायब सुधबा

उच्च अदालर् पोखिा

र्नहू ँ म्जल्ला अदालर्
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2076।2।30

७३

श्री कृष्णप्रसाद ििामसनी,

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

2076।2।30
पोखिा

स्याङ्जा म्जल्ला अदालर्
७४

श्री केशििाज सुिेदी,
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30
पाटन

मसन्धुपाल्चोक म्जल्ला
अदालर्
७५

श्री म्शिकुिाि अमधकािी,

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

म्चर्िन म्जल्ला अदालर्

2076।2।30

कास्की म्जल्ला अदालर्
७६

श्री िािनाथ उपाध्याय

शाखा अमधकृर्

शिाि,

सिोच्च अदालर्

2076।2।30

नायब सुधबा
कास्की म्जल्ला अदालर्
७७

श्री विश्विाज कुइकेल
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

िाजश्व न्यायामधकिण, काठिाडौँ

सिोच्च अदालर्
७८

७९

श्री िाधि म्घमििे

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर् जनकपुि, अस्थायी

लिजुङ म्जल्ला अदालर्

इजलास िीििञ्ज

श्री हस्र्बहादुि खड्का

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर् वििाटनिि, धनकुटा

उच्च अदालर्

इजलास

वििाटनिि, धनकुटा

2076।2।30

2076।2।30

इजलास
८०

श्री कुिािबहादुि श्रे ष्ठ

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

मसिहा म्जल्ला अदालर्

2076।2।30

उच्च अदालर्
वििाटनिि
८१

श्री शंकि सापकोटा

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

उच्च अदालर्

पोखिा,

पोखिा, बािलुङ

इजलास

बािलुङ इजलास
118

2076।2।30

८२

८३

श्री िािचन्र के.सी.

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर् पोखिा, बािलुङ

बाग्लुङ म्जल्ला अदालर्

इजलास

श्री हरिप्रसाद पन्थी

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

कवपलिस्र्ु म्जल्ला अदालर्

2076।2।30

2076।2।30

अघािखाँची म्जल्ला अदालर्
८४

श्री सरिर्ाकुिािी िट्टिाई

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

उच्च अदालर्

इजलास

2076।2।30
र्ुलसीपुि, बुटिल

र्ुलसीपुि, बुटिल इजलास
८५

श्री विनय फुयाल

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

2076।2।30
पाटन

सिोच्च अदालर्
८६

श्री पुरुषोत्ति पौड्याल

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

सिोच्च अदालर्

2076।2।30

उच्च अदालर् पाटन
८७

श्री जनादिन म्घमििे

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

ििपुि म्जल्ला अदालर्

2076।2।30

उच्च अदालर् पाटन
८८

श्री कुिेिकुिाि ढुं िेल

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर् जनकपुि

2076।2।30

धनुषा म्जल्ला अदालर्
८९

श्री बालकृष्ण लिजू

इजलास

अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

2076।2।30

जनकपुि

काठिाडौँ म्जल्ला अदालर्
९०

श्री शािदादे िी मसग्दे ल

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

2076।2।30
पाटन

िैदेम्शक िोजिाि
न्यायामधकिण
९१

श्री ि ुिनप्रसाद म्घमििे

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

2076।2।30
पाटन

काठिाडौँ म्जल्ला अदालर्
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९२

श्री दीपकप्रसाद अमधकािी शाखा अमधकृर्
नायब सुधबा

2076।2।30

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् पाटन
९३

श्री िुप्तीप्रसाद िौली

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

िाजश्ि न्यायामधकिण नेपालिञ्ज

2076।2।30

बाँके म्जल्ला अदालर्
९४

९५

९६

श्री सन्र्बहादुि पौडेल

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

बाँके म्जल्ला अदालर्

नेपालिञ्ज इजलास

श्री ददनानाथ कोइिाला

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

रुपन्दे ही म्जल्ला अदालर्

इजलास

श्री नििाज खड्का

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

सप्र्िी म्जल्ला अदालर्

2076।2।30

र्ुलसीपुि,
2076।2।30

र्ुलसीपुि, बुटिल
2076।2।30

उच्च अदालर् जनकपुि,
िाजवििाज इजलास
९७

श्री युििाज िौर्ि

शाखा अमधकृर्

नायब सुधबा

िाजश्व न्यायामधकिण, काठिाडौँ

2076।2।30

सिोच्च अदालर्
९८

९९

श्री निे न्रकुिाि िे ग्िी

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

सप्तिी म्जल्ला अदालर्

इजलास

श्री िच्च ु कैलाश पौडेल

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

2076।2।30

जनकपुि, िाजवििाज
2076।2।30

र्ुलसीपुि

दाङ म्जल्ला अदालर्
१०० श्री श्रीधि सुिेदी
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30
पाटन

दाङ म्जल्ला अदालर्
१०१ श्री िाजेन्रबहादुि चन्द
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

ददपायल, िहेन्रनिि

कञ्चनपुि म्जल्ला अदालर् इजलास
120

2076।2।30

१०२ श्री जयप्रसाद काफ्ले
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

धनुषा म्जल्ला अदालर्

उच्च अदालर्
वििाटनिि

१०३ श्री रिर्ा िट्टिाई
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30
पाटन

लमलर्पुि म्जल्ला अदालर्
१०४ श्री नििाज पाण्डे
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

कञ्चनपुि म्जल्ला अदालर्

कैलाली म्जल्ला अदालर्
१०५ श्री म्शि बुढाथोकी
नायब सुधबा

धनकुटा म्जल्ला अदालर्
१०६ श्री पिशुिाि चामलसे
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

वििाटनिि

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30

2076।2।30

वििाटनिि

उच्च अदालर् वििाटनिि
१०७ श्री दलबहादुि बम्जिय
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

उच्च अदालर् पाटन

सिोच्च अदालर्
१०८ श्री विष्णुप्रसाद अिस्थी
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

सिोच्च अदालर्

उच्च अदालर् पाटन
१०९ श्री चेर्बहादुि बोहिा

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

डोटी म्जल्ला अदालर्

इजलास

११० श्री अमनरुर साउद
नायब सुधबा

2076।2।30

र्ुलसीपुि, नेपालिंज

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

कैलाली म्जल्ला अदालर्

अछाि म्जल्ला अदालर्
१११ श्री िोविन्दप्रसाद

इजलास अमधकृर्

कोइिाला

उच्च अदालर्

नायब सुधबा

इजलास

र्ुलसीपुि, बुटिल

रुपन्दे ही म्जल्ला अदालर्
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2076।2।30

११२ श्री िाजकुिाि सुिेदी
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

सिोच्च अदालर्

काठिाडौँ म्जल्ला अदालर्
११३ श्री चोलेन्र काकी

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

पाँचथि म्जल्ला अदालर्

इजलास

११४ श्री ओिप्रकाश पोखिे ल
नायब सुधबा

वििाटनिि, इलाि

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30

2076।2।30

वििाटनिि

उच्च अदालर् वििाटनिि,
इलाि इजलास
११५ श्री दे िीकृष्ण चौलािाई
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30

पाटन

सिोच्च अदालर्
११६ श्री िोमर्प्रसाद दे िकोटा
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30

सुखेर्

बाँके म्जल्ला अदालर्
११७ श्री र्ुलबहादुि िुरुङ
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30

र्ुलसीपुि

प्युठान म्जल्ला अदालर्
११८ श्री िािमनिासप्रसाद यादि इजलास अमधकृर्
नायब सुधबा

उच्च अदालर्

बािा म्जल्ला अदालर्

इजलास

११९ श्री टीकाध्िज काकी
नायब सुधबा

2076।2।30

जनकपुि, िीििञ्ज

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

प्रशासकीय अदालर्

प्रशासकीय अदालर्
१२० श्री पुष्पिाज मर्िम्ल्सना
नायब सुधबा

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

फैसला कायािन्ियन मनदे शनालय

सिोच्च अदालर्
१२१ श्री िीर्ाकुिािी पौडेल
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30

पाटन

काठिाडौँ म्जल्ला अदालर्
१२२ श्री लमलर्कुिाि वि.के.
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

वििाटनिि
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2076।2।30

उच्च अदालर्

वििाटनिि, धनकुटा
इजलास
१२३ श्री यिुना िुिािाई
नायब सुधबा

इजलास अमधकृर्
उच्च अदालर्

2076।2।30

वििाटनिि

उच्च अदालर् वििाटनिि
१२४ श्री जयनािायण िाय

इजलास अमधकृर्

2076।2।30

नायब सुधबा

उच्च अदालर् जनकपुि, अस्थायी

सलािही म्जल्ला अदालर्

इजलास िीििञ्ज

१२५ श्री युिेनकाजी िान्र्िा

इजलास अमधकृर्

2076।2।30

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

जनकपुि,

उच्च अदालर्

िाजवििाज इजलास

वििाटनिि, इलाि
इजलास
१२६ श्री िोहन जिेिू

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

सप्तिी म्जल्ला अदालर्

इजलास

१२७ श्री अश्वीन िण्डािी
नायब सुधबा

2076।2।30

वििाटनिि,

इलाि

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

ििपुि म्जल्ला अदालर्

सिोच्च अदालर्
१२८ श्री िंिाधि सापकोटा

इजलास अमधकृर्

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

उच्च अदालर् पोखिा,

इजलास

2076।2।30

जनकपुि, िीििञ्ज

बाग्लुङ इजलास
१२९ श्री लक्ष्िणप्रसाद चपाई

शाखा अमधकृर्

2076।2।30

नायब सुधबा

उच्च अदालर्

ददपायल

उच्च अदालर् ददपायल,

िहेन्रनिि इजलास

िहेन्रनिि इजलास
१३० श्री दािोदि आचायि
नायब सुधबा

र्नहुँ म्जल्ला अदालर्

मनजी सहायक
उच्च अदालर् पोखिा

123

2076।2।30

न्याय परिषदका पूि ि पदामधकािीहरू
ि.सं .




अध्यक्ष

कानून िन्त्ी

िरिष्ठर्ि न्यायाधीश/

सदस्य

सदस्य

१.

श्री धनेन्रबहादुि मसं ह

श्री मनलाभबि आचायि

श्री बबिप्रसाद मसं ह

श्री शभि ुप्रसाद ज्ञिाली

२.

श्री विश्वनाथ उपाध्याय

श्री र्ािानाथ िानािाट

श्री रुरबहादुि मसं ह

श्री िुकुन्द िे ग्िी

३.

श्री सुिेन्रप्रसाद मसं ह

श्री िहेश्विप्रसाद मसं ह

श्री लक्ष्िणप्रसाद अयािल

श्री िेघिाजबहादुि विष्ट

४.

श्री मत्लोकप्रर्ाप िाणा

श्री िािचन्र पौडेल

श्री कृष्णजं ि िायिाझी

श्री प्रचण्डिाज अमनल

५.

श्री ओििि श्रे ष्ठ

श्री सुिाष नेभिाङ

श्री अिविन्दनाथ आचायि

श्री वहिण्यश्वििान प्रधान

६.

श्री िोहनप्रसाद शिाि{

श्री िीिबहादुि र्ािाङ

श्री कृष्णकुिाि ििाि

श्री कृष्णप्रसाद म्घमििे

७.

श्री केशिप्रसाद उपाध्याय श्री प्रेिबहादुि मसं ह

श्री िैििप्रसाद लभसाल

श्री पुष्पिाज कोइिाला

८.

श्री केदािनाथ उपाध्याय

श्री ििर्िोहन अमधकािी श्री चन्रप्रसाद पिाजुली

श्री िोर्ीकाजी स्थावपर्

९.

श्री िोविन्दबहादुि श्रे ष्ठ

श्री मसध्दिाज ओझा

श्री र्पबहादुि ििि

श्री िैििप्रसाद लभसाल

१०.

श्री हरिप्रसाद शिाि

श्री सीर्ानन्दन िाय

श्री मििीशचन्र लाल

श्री िासुदेिप्रसाद ढुं िाना

११.

श्री ददमलपकुिाि पौडेल

श्री र्ािणीदत्त चटौर्

श्री िैद्यनाथ उपाध्याय

श्री खेिनािायण ढुं िाना

१२.

श्री केदािप्रसाद मििी

श्री कृष्णप्रसाद िट्टिाई

श्री ददपकिाज जोशी

श्री उपेन्रकेशिी न्यौपाने

१३.

श्री िीनबहादुि िायिाझी

श्री िहन्थ ठाकुि

श्री िािप्रसाद श्रे ष्ठ

१४.

श्री अनुपिाज शिाि

श्री निे न्रवििि नेभिाङ

श्री पदिप्रसाद िैददक

१५.

श्री िािप्रसाद श्रे ष्ठ

श्री धििबहादुि थापा

१६.

श्री म्खलिाज िे ग्िी

श्री लोकेन्रबहादुि चन्द

१७.

श्री दािोदिप्रसाद शिाि

श्री हरिबहादुि बस्नेर्

१८.

श्री िािकुिाि प्रसाद साह श्री टे कबहादुि चोख्याल

१९.

श्री कल्याण श्रे ष्ठ

श्री र्ुल्सी मििी

२०.

श्री सुशीला काकी

श्री मनिन्जनकुिाि थापा

२१.

श्री िोपाल पिाजुली

श्री दे िप्रसाद िुरुङ

२२.

श्री ददपकिाज जोशी

श्री कृष्णबहादुि िहिा

२३.

श्री ओिप्रकाश मिश्र

श्री प्रि ु साह

२४.

श्री िृजेशकुिाि िुप्ता

२५.

श्री बाबुिाि िट्टिाई

२६.

श्री हरिप्रसाद न्यौपाने

२७.

श्री निहरि आचायि

२८.

श्री अम्ग्नप्रसाद खिे ल

२९.

श्री अजयशंकि नायक

३०.

श्री िोपालिान श्रे ष्ठ

ु एको ।
कानून न्याय िन्त्ीको सिेर् कायि िने ििी र्ोवकई परिषदको बैठकिा सहिािी हुनि
प्रमर्िेदन िषििा परिषदको सदस्य िहनुिएको ।
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३१.

श्री यज्ञबहादुि थापा

३२.

श्री शेिबहादुि र्ािाङ

३३.

श्री िानुिि ढकाल
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न्याय सेिा आयोिका पूि ि पदामधकािीहरू
ि.सं. अध्यक्ष

िरिष्ठर्ि न्यायाधीश/

कानून िन्त्ी

सदस्य

लोकसेिा आयोिका

िहान्यायामधििा

अध्यक्ष

१.

श्री धनेन्रबहादुि मसं ह

श्री मनलाभबि आचायि

श्री लक्ष्िणप्रसाद अयािल श्री सन्र्बहादुि िाई

श्री िेघिाजबहादुि विष्ट

२.

श्री विश्वनाथ उपाध्याय

श्री र्ािानाथ िानािाट

श्री िैििप्रसाद लभसाल

श्री िणेशबहादुि िाई

श्री िोर्ीकाजी स्थावपर्

३.

श्री सुिेन्रप्रसाद मसं ह

श्री िहेश्विप्रसाद मसं ह

श्री र्पबहादुि ििि

श्री िणेशिाज मसं ह

श्री सििज्ञित्न र्ुलाधि

४.

श्री मत्लोकप्रर्ाप िाणा

श्री िािचन्र पौडेल

श्री मििीशचन्र लाल

श्री योिेन्रनाथ ओझा

श्री प्रेिबहादुि विष्ट

५.

श्री ओििि श्रे ष्ठ

श्री सुिाष नेभिाङ

श्री िैद्यनाथ उपाध्याय

श्री र्ीथििान शाक्य

श्री बरीबहादुि काकी

६.

श्री िोहनप्रसाद शिाि{

श्री िीिबहादुि र्ािाङ

श्री ददपकिाज जोशी

डा. कयोदे िी यिी

श्री कृष्णिाि श्रे ष्ठ

७.

श्री केशिप्रसाद उपाध्याय

श्री प्रेिबहादुि मसं ह

श्री सुशीलकुिाि पन्र्

८.

श्री केदािनाथ उपाध्याय

श्री ििर्िोहन अमधकािी

श्री िहादे िप्रसाद यादि

९.

श्री िोविन्दबहादुि श्रे ष्ठ

श्री मसध्दिाज ओझा

प्रा. श्री पिनकुिाि ओझा

१०. श्री हरिप्रसाद शिाि

श्री सीर्ानन्दन िाय

श्री लक्ष्िीबहादुि मनिाला

११. श्री ददमलपकुिाि पौडेल

श्री र्ािणीदत्त चटौर्

श्री यज्ञिूमर्ि बन्जाडे

१२. श्री केदािप्रसाद मििी

श्री कृष्णप्रसाद िट्टिाई

श्री िाघिलाल िैद्य

१३. श्री िीनबहादुि िायिाझी

श्री िहन्थ ठाकुि

डा. ििर्बहादुि काकी

१४. श्री अनुपिाज शिाि

श्री निे न्रवििि नेभिाङ

डा. युििाज सं ग्रौला

१५. श्री िािप्रसाद श्रे ष्ठ

श्री धििबहादुि थापा

श्री िुम्ि प्रधान


१६. श्री म्खलिाज िे ग्िी

श्री लोकेन्रबहादुि चन्द

१७. श्री दािोदिप्रसाद शिाि

श्री हरिबहादुि बस्नेर्

श्री बाबुिाि कँ ु िि

१८. श्री िािकुिाि प्रसाद साह

श्री टे कबहादुि चोख्याल

श्री हरिकृष्ण काकी

१९. श्री कल्याण श्रे ष्ठ

श्री र्ुल्सी मििी

श्री हरि फुयाल

२०. श्री सुशीला काकी

श्री मनिन्जनकुिाि थापा

श्री ििणकुिाि श्रे ष्ठ

२१. श्री िोपाल पिाजुली

श्री दे िप्रसाद िुरुङ

श्री बसन्र्िाि िण्डािी

२२. श्री ददपकिाज जोशी

श्री कृष्णबहादुि िहिा

२३.

श्री प्रि ु साह

२४.

श्री िृजेशकुिाि िुप्ता

२५.

श्री बाबुिाि िट्टिाई

२६.

श्री हरिप्रसाद न्यौपाने

२७.

श्री निहरि आचायि

२८.

श्री अम्ग्नप्रसाद खिे ल

२९.

श्री अजयशंकि नायक

३०.

श्री िोपालिान श्रे ष्ठ

३१.

श्री यज्ञबहादुि थापा

३२.

श्री शेिबहादुि र्ािाङ

३३.

श्री िानुिि ढकाल



श्री रोणिाज िे ग्िी

ु एको ।
कानून न्याय िन्त्ीको सिेर् कायि िने ििी र्ोवकई आयोिको बैठकिा सहिािी हुनि
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न्याय परिषद सम्चिालयिा हाल कायििर् न्यायाधीश र्था कििचािीहरू
मस.नं.

कििचािीको नािािली

मस.नं.

1.

सम्चि श्री दे िेन्रिाज ढकाल

१.

2.

सहसम्चि श्री िानबहादुि काकी

२.

श्री कैलाशप्रसाद सुिेदी (NJA काज)

3.

सहसम्चि श्री खड्गिाज अमधकािी (काज)

३.

श्री ददिाकि िट्ट(NJA काज)

4.

उपसम्चि श्री िाधिप्रसाद पौडेल

5.

उपसम्चि श्री उत्ति मसलिाल

6.

उपसम्चि श्री टे कनाथ िौर्ि

7.

उपसम्चि श्री ददपक मधर्ाल

8.

शाखा अमधकृर् श्री चेर्िाज पन्र्

9.

शाखा अमधकृर् श्री प्रकाशचन्र श्रे ष्ठ

10.

शाखा अमधकृर् श्री सरिर्ा रिजाल

11.

शाखा अमधकृर् श्री बासुदेि पाण्डे

12.

शाखा अमधकृर् श्री िुना पौडेल

13.

शाखा अमधकृर् श्री दीपेन्र पौडेल

14.

शाखा अमधकृर् श्री प्रमर्िा ज्ञिाली

15.

शाखा अमधकृर् श्री ििेश आचायि

16.

लेखापाल श्री िोपाल प्रसाद ढकाल

17.

नायब सुधबा श्री िािकाजी खत्ी

18.

नायब सुधबा श्री पुष्पिाज खनाल

19.

नायब सुधबा श्री चेर्बहादुि मब.सी.

20.

नायब सुधबा श्री पवित्ा िर्ौला

21.

नायब सुधबा श्री सुिेशप्रसाद चौलािाई (काज)

22.

कभप्यूटि अपिे टि श्री मबजेन्र िाउर् थारू

23.

कभप्यूटि टे म्क्नमसयन श्री सुिज कुिाि पौडेल

24.

मडठ्ठा श्री अवपल पन्र्

25.

ह.स.चा. श्री अमनलकुिाि िुल्िी

26.

ह.स.चा. श्री िािहिी धुमलखेले

27.

ह.स.चा.

श्री शैलेन्र िहजिन - किाि

28.

ह.स.चा.

श्री यिनाथ मर्िील्सेना - किाि

29.

ह.स.चा. श्री टु वपन्र लािा - किाि

30.

सुविधाको चालक श्री िमब शाही
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म्जल्ला न्यायाधीशहरूको नािािली
श्री अजुन
ि प्रसाद कोईिाला (काठिाडौँ म्ज.अ. बाट
काज)

31.

कायािलय सहयोिी श्री टं कप्रसाद मनिौला

32.

कायािलय सहयोिी श्री जिन्नाथ ढकाल - किाि

33.

कायािलय सहयोिी श्री केशकिल नेपाली किाि

34.

कायािलय सहयोिी श्री सुजन मििी - किाि

35.

कायािलय सहयोिी श्री रुकु र्ािाङ - किाि

36.

कायािलय सहयोिी श्री मिर्ा िानािाट - किाि
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