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भतूमका 

 लोकिाचन्िक शासन व्यवस्थामा नागरिक अतिकािको अचन्िम संिक्षकको रुपमा न्यायपातलका 
िहेकोले न्यायपातलकालाई लोकिन्िको आिािस्िम्भ‚ सभ्यिाको सूिक‚ जनिाको न्यायको अचन्िम 
आश्रयस्थलको रुपमा हेने गरिन्छ । न्यायपातलकासँग भौतिक शचि नभएपतन जनआस्था ि र्वश्वासबाट यसले 
नैतिक शचि प्राप्त गिेको छ । कानूनको प्रयोगमा सबैलाई समान व्यवहाि गरिन ुपदिछ भन्ने कानूनको 
शासनको सािभिू मान्यिा हो । यस मान्यिाले स्विन्ि एवं सक्षम न्यायपातलकालाई अतनवायि शिि मानेको 
छ । 

 स्विन्ि‚ सक्षम ि स्वच्छ न्यायप्रणाली स्थापनाको लातग िथा न्याय ि सशुासनलाई प्रबर्द्िन गनि 
नेपालको संर्विानले न्याय परिषदको भतूमकालाई आत्मसाि गिेको छ । न्यायपातलकाको स्विन्ििालाई 
अक्षुण िाख न नेपाल अतििाज्यको संर्विान २०४७ मा न्याय परिषदको अबिािणालाई स्वीकाि गिी परिषदीय 
प्रणालीको सरुुवाि भएको हो । न्याय परिषदले आफ्नो स्थापनाकाल देचिनै न्यायपातलकाको स्विन्ििा ि 
न्यार्यक सशुासनलाई प्रबर्द्िन गनि अहम ्भतुमका तनवािह गदै आएको छ । न्याय परिषदले संर्विान बमोचजम 
सचुम्पएको चजम्मेवािी बहन गने तसलतसलामा न्यायािीशको तनयचुि‚ सरुवा‚ अनशुासनात्मक कािबाही‚ बिािसी 
एवं न्यायप्रशासनसँग सम्बचन्िि र्वषयमा तनष्पक्ष ि पािदशी ढंगबाट सम्पादन गदै आएको छ । न्याय 
परिषदको काम कािबाहीलाई प्रभावकािी बनाउन न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ एवं न्याय परिषद तनयमावली‚ 
२०७४ जािी भएको ि न्यायािीशको काम कािबाहीलाई स्विन्ि एवं तनष्पक्षिाको लातग न्यायािीश आिाि 
संर्हिा, २०७४ समेि पारिि भै सो बमोचजम कायि सञ् िालन भई िहेको छ । 

 यस्िै गिी न्याय सेवाको िाजपिांर्कि पदमा तनयचुि‚सरुवा‚बढुवा िथा र्वभागीय सजाय समेिको 
तसफारिस गनि संर्विानि: न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । न्याय सेवा आयोगको काम 
कािबाहीलाई प्रभावकािी बनाउन न्याय सेवा आयोग ऐन‚ २०७३ िथा न्याय सेवा आयोग तनयमावली‚ 
२०७४ जािी भै सकेको अवस्था छ भने संर्विान बमोचजम पर्हलो पटक चजल्ला न्यायािीशको पिीक्षा 
सञ् िालन समेि गिी सकेको छ । न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको संयिु सचिवालयको रुपमा न्याय 
परिषद सचिवालय िहेको छ । 
 न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगको प्रस्ििु दोश्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा न्याय परिषद िथा न्याय 
सेवा आयोगले वषिभिी सम्पादन गिेका कामकािबाही ि गतिर्विीको र्वविण प्रस्ििु गरिएको छ । प्रस्ििु 
प्रतिवेदनमा परिषद ि आयोगबाट २०७३/०७४ मा भएका काम कािबाहीलाई समेर्टएको भएपतन अनसूुिी 
ि परिचशष्टाङ्कका र्वविण भने प्रतिवेदन ियािीका समयसम्मका समेर्टएका छन ्। यसका अतिरिि सबै िहका 
न्यायािीशहरू एवं नेपाल न्याय सेवाका िाजपिांर्कि कमििािीहरूको संचक्षप्त वैयचिक र्वविण समेि प्रस्ििु 
प्रतिवेदनमा समेर्टएका छन ्। न्याय परिषद‚ न्याय सेवा आयोग िथा न्याय परिषद सचिवालयबाट सम्पाददि 
काम कािबाही एवं गतिर्विीहरू उत्तिदायी ि पािदशी  िहेको िथ्यलाई उजागि गनि प्रस्ििु प्रतिवेदन 
महत्वपूणि िहने ठातनएको छ । 



 
 

 अन्त्यमा, प्रस्ििु प्रतिवेदनमा शभुकामना मन्िव्यका लातग सम्माननीय कायम मकुायम प्रिान 
न्यायािीश श्री दीपकिाज जोशीज्यू प्रति हाददिक आभाि प्रकट गदै यस वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनको कायिमा 
संलग्न सहसचिवद्वय श्री तनमिला पौडेल ि श्री यम बहादिु बढुामगि‚ उपसचिविय श्री आनन्दप्रसाद शे्रष्ठ‚ श्री 
बलिाम लम्साल ि श्री उत्तम तसलवुाल‚ शािा अतिकृिहरू श्री प्रकाशिन्द्र शे्रष्ठ‚ श्री ज्ञानेन्द्र दाहाल‚ श्री 
कृतिबहादिु बस्नेि‚ श्री कुमाि ितिवडा‚ श्री ितमला भट्टिाई‚ श्री िन्द्रमचण िापागाई ि श्री दीपेन्द्र पौडेल 
िथा प्रतिवेदन प्रकाशनको टाइप कायिमा सहयोग गनुिहनुे कम््यटुि अपिेटि श्री बच्ििुाम थापा मगि‚ श्री 
सिुज पौडैल ि श्री तबजेन्द्र िाउि थारु समेि सम्पूणि कमििािीलाई न्याय परिषद सचिवालय िन्यवाद व्यि 
गदिछ । 
 
  २०७५ बैशाि न्याय परिषद सचिवालय 
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परिच्छेद - 1 

प्रािचम्भक 

१.१ पषृ्ठभतूम 
 नेपालमा प्रिान न्यायालयको स्थापना र्व.सं. १९९७ सालमा भएकोमा लागू नभए िापतन 
नेपालको पर्हलो संर्विानको रूपमा तलइएको नेपाल सिकाि वैिातनक कानून, २००४ को दफा 
५६ ले नेपालमा एक प्रिान न्यायालय िहने जसमा एक प्रिान न्यायािीश ि अरु १२ जनामा 
नबढाई न्यायािीशहरू श्री ३ महािाजबाट आवश्यकिा अनसुाि समय समयमा भनाि गरिबक्सने ि 
त्यस्िा न्यायािीशहरू ६५ वषि ननाघेसम्म पदमा बहाली िहन े व्यवस्था गिेको तथयो ।र्व.सं. 
२००७ सालको परिवििनपतछ आएको नेपाल अन्िरिम शासन र्विान, २००७ को परिच्छेद-३ 
िािा ३२ ले नेपालमा एक प्रिान न्यायालय िहन े ि त्यसको गठन, अतिकाि िथा कायि 
कानूनबमोचजम िोर्कन ेव्यवस्था गिे अनरुुप र्व.सं. २००९ साल पौष ८ गिे प्रिान न्यायालय ऐन, 
२००८ जािी भएको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ६ ले प्रिान न्यायालयको गठनसम्बन्िी व्यवस्था 
गिेको पाइन्छ । जस अनसुाि प्रिान न्यायालयमा एक प्रिान न्यायािीश ि मचन्िमण्डलसर्हि श्री 
५ महािाजातििाजबाट संखया नबढाइबक्सेसम्म िािभन्दा बढ्िा अरु न्यायािीश निहने ि ६५ 
वषिको उमेि नपगेुसम्म पदमा बहाल िहने व्यवस्था िहेको तथयो । 

 प्रिान न्यायालय ऐन, २००८ लाई र्वस्थार्पि गदै आएको सवोच्ि अदालि ऐन, २०१३ 
को दफा ३ ले  सवोच्ि अदालिमा प्रिान न्यायािीश ि अरु ४ जना स्थायी न्यायािीश िहने, 
स्थायी न्यायािीशको तनयचुि श्री ५ महािाजातििाजबाट मचन्िमण्डलको सल्लाह अनसुाि 
लालमोहिद्वािा गरिबक्सने, प्रत्येक स्थायी न्यायािीश ६० वषिको उमेि नपगुनु्ज्याल ि अतिरिि 
न्यायािीश अवतिसम्म आफ्नो पदमा बहाल िहने िि न्यायािीशको पदमा तनयचुि हनु नेपालको 
नागरिक, कानूनको ज्ञािा ि कुनै स्वीकृि र्वश्वर्वद्यालयको तडग्री पास गिेको हनुपुने योग्यिासमेि 
तनिाििण गिेको तथयो । 

 नेपाल अतििाज्यको संर्विान, २०१५ को भाग ६ मा न्यायपातलकासम्बन्िी व्यवस्था 
गरिएको पाइन्छ । उि संर्विानको िािा ५७ ले प्रिानमन्िीसँग पिामशि गिी िथा सवोच्ि 
अदालिका उपयिु सचम्िबक्सेको न्यायािीशको िायसमेि बिुी श्री ५ बाट मौसफुको स्वर्ववेकमा 
नेपालको प्रिान न्यायािीश तनयिु गरिबक्सने ि सवोच्ि अदालिका अन्य न्यायािीशको तनयचुि 
प्रिान न्यायािीशसँग पिामशि गिी ि उपयिु सचम्िबक्सेको सवोच्ि अदालिका अन्य न्यायािीशको 
समेि िाय बिुी श्री ५ बाट मौसफुको स्वर्ववेकमा गरिबक्सने ि प्रिान न्यायािीश वा सवोच्ि 
अदालिका अन्य न्यायािीश आफ्नो पदावति पूिा नभएसम्म पदमा बहाल िहने प्राविान तथयो । 

 नेपालको संर्विान, २०१९ को भाग ११ मा सवोच्ि अदालिसम्बन्िी प्राविान िहेको ि 
िािा ६८ ले सवोच्ि अदालिमा एक प्रिान न्यायािीश ि कानूनद्वािा बढी संखया निोर्कएमा अन्य 
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६ जनासम्म न्यायािीश िहने व्यवस्था गिेको पाइन्छ । संर्विानको िािा ६९ अनसुाि श्री ५ 
बाट िार्हबक्सेको िाजसभाका उचिि सचम्िबक्सेका सदस्यहरूसँग पिामशि गिी ि सवोच्ि 
अदालिका अन्य न्यायािीशहरूको िाय पतन बिुी प्रिान न्यायािीशलाई तनयचुि गरिबक्सने ि अन्य 
न्यायािीशहरूलाई पतन प्रिान न्यायािीशसँग पिामशि गिी तनयिु गरिबक्सने, प्रिान न्यायािीश ि 
अन्य न्यायािीश ६५ वषिको उमेि नपगेुसम्म पदमा बहाल िहने व्यवस्था भएको पाइन्छ । 
कम्िीमा चजल्ला न्यायािीश वा सोसिहको न्यार्यक पदमा पाँि वषि काम गिेको, कम्िीमा सिकािी 
वा गैि सिकािी च्लडिको हैतसयिमा साि वषि वकालि गिेको वा श्री ५ को र्विािमा कानूनवेत्ता 
भएको व्यचि प्रिान न्यायािीश वा सवोच्ि अदालिको अन्य न्यायािीश पदमा तनयिु हनु योग्य 
हनुे व्यवस्था गिेको पाइन्छ ।सवोच्ि अदालि ऐन, २०१३ लाई िािेज गदै २०१९ सालमा 
सवोच्ि अदालि ऐन जािी भएको हो। 

 २०३१ साल श्रावण १८ गिे नेपाल िाजपिमा प्रकाचशि भएको न्याय प्रशासन सिुाि 
ऐन, २०३१ ले नेपालको न्यायपातलकालाई सवोच्ि अदालि, क्षेिीय अदालि, अञ्चल अदालि ि 
चजल्ला अदालि गिी िाि िहमा र्वभाचजि गिेको पाइन्छ । ऐनको दफा १७ ले श्री ५ बाट 
प्रिान न्यायािीशसंग पिामशि गिी के्षिीय अदालिको न्यायािीश तनयचुि गरिबक्सने व्यवस्था 
गिेकोमा कानूनमा स्नािक उपािी प्राप्त गिी कानूनको क्षेिमा कम्िीमा ५ वषि अनभुव प्राप्त गिेका 
वा नेपाल न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणी वा सोभन्दा मातथको पदमा काम गिेको वा श्री 
५ को र्विािमा कानूनवेत्ता भएको व्यचि माि के्षिीय अदालिको न्यायािीशमा तनयिु हनु योग्य 
मातनने व्यवस्था िहनकुा साथै के्षिीय अदालिको न्यायािीशहरू ६३ वषिको उमेि पूिा नभएसम्म 
आफ्नो पदमा बहाल िहने व्यवस्था िहेको तथयो । न्याय प्रशासन सिुाि ऐन, २०३१ को दफा 
३ ले प्रत्येक चजल्ला अदालि ि अञ् िल अदालि वा तिनका बेन्िमा एकजना न्यायािीश िहने ि 
श्री ५ को सिकािले प्रिान न्यायािीशको सल्लाह तलई आवश्यक भए जति अतिरिि न्यायािीशको 
समेि व्यवस्था गनिसक्ने प्राविान गिेको पाइन्छ । 

 नेपाल अतििाज्यको संर्विान, २०४७ को िािा ९३(१) ले संर्विानबमोचजम न्यायािीशको 
तनयचुि, सरुवा, अनशुासनसम्बन्िी कािबाही, बिािसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी अन्य कुिाहरूको 
तसफारिस गनि वा पिामशि ददन एक न्याय परिषद िहने व्यवस्था गर् यो । जसअनसुाि देहायबमोचजम 
अध्यक्ष ि सदस्य हनुे व्यवस्था तथयो । 

(क) प्रिान न्यायािीश               - पदेन अध्यक्ष 

(ि) न्याय मन्िी                       - पदेन सदस्य 

(ग) बरिष्ठिाको िमानसुाि सवोच्ि अदालिका दईु वरिष्ठ न्यायािीशहरू     - पदेन सदस्य 

(घ) श्री ५ बाट िोर्कबक्सेको कुनै र्वचशष्ट कानूनर्वद्                   - सदस्य 
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 उपिोि संवैिातनक व्यवस्थाबमोचजम न्याय परिषद ऐन, २०४७ जािी भई २०४७ साल 
पौष ३ गिे न्याय परिषदको पर्हलो बैठक बसी न्याय परिषद सचिवालयको स्थापना गने तनणिय 
भएको ि सोही ददनलाई न्याय परिषद ददवसको रूपमा मनाउँदै आइिहेका छौं । 

 नेपालको अन्िरिम संर्विान, २०६३ को िािा ११३(१) ले संर्विानबमोचजम न्यायािीशको 
तनयचुि, सरुवा, अनशुासनसम्बन्िी कािबाही, बिािसी ि न्याय प्रशासन सम्बन्िी अन्य कुिाहरूको 
तसफारिस गनि वा पिामशि ददन न्याय परिषद िहने ि जसको गठन देहायबमोचजम हनुे व्यवस्था 
गिेको पाइन्छ । 

(क) प्रिान न्यायािीश  -  अध्यक्ष 

(ि) न्याय मन्िी  -  सदस्य 

(ग) सवोच्ि अदालिको बरिष्ठिम ्न्यायािीश  -  सदस्य 

(घ) िाष्ट्रपतिले प्रिानमन्िीको तसफारिसमा मनोतनि गिेको एकजना कानूनर्वद् -  सदस्य 

(ङ) नेपाल बाि एशोतसयसनको तसफारिसमा प्रिान न्यायािीशद्वािा तनयिु बरिष्ठ  

अतिविा वा कम्िीमा बीस वषिको अनभुव प्राप्त अतिविा  - सदस्य    

 नेपालको संर्विानको प्रस्िावनामा स्विन्ि, तनष्पक्ष ि सक्षम न्यायपातलकाको परिकल्पना 
गरिएको छ । संर्विानको प्रस्िावनामा परिलचक्षि उपिोि कुिालाई साथिकिा प्रदान गनिको लातग 
न्यायािीशको तनयचुि, सरुवा,  अनशुासनसम्बन्िी कािवाही, बिािसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी अन्य 
तबषयको तसफारिस गनि वा पिामशि ददन न्याय परिषद प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो। नेपाल 
अतििाज्यको संर्विान, २०४७ बाट यो व्यवस्थाको सरुुवाि गरिएकोमा यसलाई नेपालको अन्िरिम 
संर्विान, २०६३ एवम ्नेपालको संर्विान (२०७२) ले समेि तनिन्िििा ददएको छ। 

संर्विानि: न्याय परिषदको प्रमिु कायि न्यायािीशको तनयचुि‚ सरुवा‚ अनशुासनसम्बन्िी 
कािवाही ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी अन्य र्वषयको तसफारिस गनुि ि पिामशि ददन ुहो ।न्याय परिषद 
ऐन, २०७३ ले न्यायािीश तनयचुिको व्यवस्थालाई प्रभावकािी बनाउन न्यायािीश भइिहेको वा 
न्यायािीश हनु योग्यिा पगेुको व्यचिको वैयचिक र्वविण अद्यावतिक गने चजम्मेवािी परिषदलाई 
समु्पेको छ । यसैगिी न्यायािीशको काम कािवाही िथा आििणको तनयतमि तनगिानी िथा 
अनगुमन गनेलगायिका चजम्मेवािी पतन न्याय परिषदमा िहेको छ । यस अतिरिि ऐनले 
न्यायािीशले पालना गनुिपने आिािसंर्हिा बनाई लागू गने गिाउने, न्याय प्रशासनसम्बन्िी र्वर्वि 
र्वषयमा अध्ययन अनसुन्िान गने गिाउने, न्यायािीशको िातलम िथा प्रचशक्षणका सम्बन्िमा 
सम्बचन्िि तनकायलाई पाठ् यिमलगायिका र्वषयमा आवश्यक तनदेशन ददने जस्िा न्याय प्रशासनको 
गणुस्ििीयिा अतभवरृ्र्द् गने र्वषयलाई समेि न्याय परिषदको कायिके्षितभि समेर्टएको छ । न्याय 
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परिषदको काम कािबाहीलाई व्यवचस्थि गनि न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ िथा न्याय परिषद 
तनयमावली‚ २०७४ जािी भई कायािन्वयनमा िहेका छन ्। 

नेपालमा सविप्रथम न्याय सेवा आयोगको परिकल्पना नेपालको संर्विान, २०१९ को िािा 
७४ ले गिेको पाइन्छ । जसअनसुाि प्रिान न्यायािीश, न्याय मन्िी ि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष 
भएको एक न्याय सेवा आयोग हनुे ि यसको तसफारिसमा श्री ५ को सिकािले कानूनबमोचजम 
न्याय सेवाको गजेटेड पदमा तनयचुि, सरुवा, बढुवा ि सो पदका कमििािीउपि र्वभागीय कािबाही 
ि र्वभागीय सजाय गनिसक्ने िि सिकािी सेवामा बहाल निहेको व्यचिलाई न्याय सेवामा भनाि गदाि 
श्री ५ को सिकािले लोकसेवा आयोगसँग पिामशि तलनपुने व्यवस्था गिेको पाइन्छ । न्याय सेवा 
आयोगको अरु अतिकाि, कििव्य ि कायिर्वति कानूनद्वािा तनिािरिि भएबमोचजम हनुे व्यवस्था 
संर्विानले गिेकोमा सोबमोचजम न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ जािी भएको पाइन्छ । न्याय 
प्रशासन सिुाि ऐन, २०३१ बमोचजम अञ् िल अदालि ि चजल्ला अदालिका न्यायािीशहरूको समेि 
तसफारिसलगायिका कायिहरू न्याय सेवा आयोगबाट हनुे गिेको पाइन्छ ।न्याय सेवासम्बन्िी 
व्यवस्था तनजामिी ऐन, २०१३ ले गिेकोमा नेपाल न्याय सेवा गठन तनयमहरू, २०१३ जािी 
भएको पाइन्छ ।न्याय सेवा आयोग (पर्हलो संशोिन) ऐन, २०३२ ले न्याय सेवा आयोगको पदेन 
सचिवको रूपमा सवोच्ि अदालिको िचजष्ट्राि िहने ि न्याय सेवा आयोगको बैठकमा 
आवश्यकिाअनसुाि महान्यायातिविा ि कानून िथा न्याय मन्िालयका सचिवलाई आमन्िण गिी 
सल्लाह ि सिुाव तलनसक्न ेव्यवस्था गिेको पाइन्छ। 

नेपाल अतििाज्यको संर्विान, २०४७ को िािा ९४ मा न्याय सेवा आयोगसम्बन्िी 
व्यवस्था िहेको पाइन्छ।जसअनसुाि श्री ५ को सिकािले कानूनबमोचजम न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि 
पदमा तनयचुि, सरुवा, बढुवा गदाि वा त्यस्िो पदमा बहाल िहेको कुनै कमििािीलाई र्वभागीय 
सजाय गदाि न्याय सेवा आयोगको तसफारिसअनसुाि गने व्यवस्था गिेको  तथयो । न्याय सेवा 
आयोगको गठन देहायबमोचजम हनुे व्यवस्था गरिएको तथयो । 

(क) प्रिान न्यायािीश  - पदेन अध्यक्ष 

(ि) न्याय मन्िी  - पदेन सदस्य 

(ग) सवोच्ि अदालिका बरिष्ठिम न्यायािीश  - पदेन सदस्य 

(घ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष  - पदेन सदस्य 

(ङ) महान्यायातिविा  - पदेन सदस्य 

न्याय सेवा आयोगको अन्य अतिकाि, कििव्य ि कायिर्वति कानूनद्वािा तनिािरिि भएबमोचजम 
हनुे संवैिातनक प्राविान मिुातबक न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ लाई िािेज गदै न्याय सेवा 
आयोग ऐन, २०४८ जािी भएको पाइन्छ । 

 नेपालको अन्िरिम संर्विान, २०६३ को िािा ११४ ले नेपाल अतििाज्यको संर्विान 
२०४७ को िािा ९४ ले गिेको व्यवस्थालाई हबुह ुउिािेको देचिन्छ । आयोगको गठनका 
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सम्बन्िमा २०४७ सालको संर्विानमा पदेन अध्यक्ष/सदस्य उल्लेि भएकोमा अन्िरिम संर्विानले 
भने पदेन व्यवस्था नगिी सोिै अध्यक्ष/सदस्यको व्यवस्था गिेको पाइन्छ । 

संघीय न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि पदमा तनयचुि‚ सरुवा‚ बढुवा वा त्यस्िो पदमा बहाल 
िहेको कुनै कमििािीलाई र्वभागीय सजायको लातग नेपाल सिकािलाई तसफारिस गनि न्याय सेवा 
आयोगको स्थापना भएको हो । यसका अलावा हाल र्वद्यमान नेपालको संर्विानले न्याय सेवा 
आयोगलाई चजल्ला न्यायािीशको तनयचुिको लातग पिीक्षा सञ्चालन गनेसमेि थप चजम्मेवािी थपेको 
पाइन्छ । न्याय सेवा आयोगको काम कािबाहीलाई व्यवचस्थि गनि न्याय सेवा आयोग ऐन‚२०७३ 
िथा न्याय सेवा आयोग तनयमावली‚ २०७४, न्याय सेवा आयोग (आन्िरिक कायिसञ्चालन 
तनदेचशका), २०७४ समेि जािी भएको छ । आयोगको सचिवालय न्याय परिषद सचिवालय िहेको 
ठाँउमा िहने ि न्याय परिषदको सचिवले आयोगको सचिव भई काम गने कानूनी प्रबन्िबमोचजम 
न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको संयिु सचिवालय िहेको छ । 
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परिच्छेद - २ 

न्याय परिषद 

२.१ न्याय परिषदको हालको संििना 
नेपालको संर्विानको िािा १५३ को उपिािा (१) मा न्यायािीशको तनयचुि‚ सरुवा‚ 

अनशुासनसम्बन्िी कािबाही‚ बिािसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी अन्य र्वषयहरूको तसफारिस गनि वा 
पिामशि ददन न्याय परिषद िहने व्यवस्था छ, जसमा देहायबमोचजमका अध्यक्ष ि सदस्यहरू िहन्छन।्  

 

क प्रिान न्यायािीश  अध्यक्ष 

ि संघीय कानून िथा न्याय मन्िी सदस्य 

ग सवोच्ि अदालिका वरिष्ठिम ्न्यायािीश एक जना सदस्य 

घ िाष्ट्रपतिले प्रिानमन्िीको तसफारिसमा तनयचुि गिेको एकजना 
कानूनर्वद् 

सदस्य 

ङ नेपाल बाि एसोतसयसनको तसफारिसमा िाष्ट्रपतिद्वािा तनयिु कम्िीमा 
बीस वषिको अनभुव प्राप्त वरिष्ठ अतिविा वा अतिविा  

सदस्य 

 

न्याय परिषदमा हाल बहाल िहन ु भएका िथा प्रतिवेदन अवतिमा कायम िहन ु भएका 
अध्यक्ष िथा सदस्यहरूको र्वविण अनसूुिी-१ मा ददइएको छ ।  
२.२ काम, कििव्य ि अतिकाि   

प्रतिवेदन अवतिमा न्याय परिषदले नेपालको संर्विान‚ न्याय परिषद ऐन‚ २०४७ (न्याय 
परिषद ऐन‚ २०७३ जािी भई नसकेको सन्दभिमा1) िथा न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय प्रशासन 
ऐन‚ २०४८ (न्याय प्रशासन ऐन‚ २०७३ जािी भई नसकेको सन्दभिमा2) िथा न्याय प्रशासन ऐन, 
२०७३ ि न्याय परिषद (कायिर्वति) तनयमावली‚ २०५६ समेिका संवैिातनक एवम ् कानूनी 
व्यवस्थासमेिका आिािमा आफ्ना काम कािबाही सम्पन्न गिेको छ । संवैिातनक िथा कानूनी 
व्यवस्थाका आिािमा न्याय परिषदको काम, कििव्य ि अतिकाि तनम्नानसुाि िहेको छाः- 
२.२.१  न्यायािीश तनयचुिसम्बन्िी 

नेपालको प्रिान न्यायािीशको तनयचुि संर्विानको िािा १२९ को उपिािा (२) बमोचजम 
संवैिातनक परिषदको तसफारिसमा ि सवोच्ि अदालिका अन्य न्यायािीशको तनयचुि न्याय परिषदको 
तसफारिसमा िाष्ट्रपतिद्वािा हनुे, िािा १४२ को उपिािा (१) बमोचजम उच्ि अदालिको मखुय 
न्यायािीश ि न्यायािीशको तनयचुि न्याय परिषदको तसफारिसमा प्रिान न्यायािीशद्वािा हनुे ि िािा 
                                                           
1 २०७३।६।३ देचि न्याय परिषद ऐन, २०७३ प्रािम्भ हनुे गिी िाजपिमा सूिना प्रकाचशि भएको ।    
2 २०७३।६।३ देचि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ प्रािम्भ हनुे गिी िाजपिमा सूिना प्रकाचशि भएको ।    
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१४९ को उपिािा (१) बमोचजम चजल्ला अदालिका न्यायािीशको तनयचुि न्याय परिषदको 
तसफारिसमा प्रिान न्यायािीशबाट हनुे व्यवस्था िहेको छ ।  

न्याय परिषदले संर्विान ि कानूनबमोचजम न्यायािीश हनु योग्यिा पगेुका व्यचिहरूको 
अतभलेि ियाि गिी िी व्यचिहरूमध्येबाट योग्यिा‚ क्षमिा‚ अनभुव‚ न्यायप्रतिको तनष्ठा ि योगदान‚ 
साविजतनक जीवनमा आजिन गिेको खयािी‚ उच्ि नैतिक िरििसमेिलाई र्विाि गिी तनयचुिको 
तसफारिस गने गदिछ । नपेालको संर्विानको िािा १४९ को उपिािा (२) बमोचजम चजल्ला 
न्यायािीशको पदमा तनयिु गदाि रिि पदमध्ये ८० प्रतिशि पदमा न्याय सेवा आयोगबाट सञ्चातलि 
प्रतियोतगिात्मक तलचिि पिीक्षामा उत्तीणि भई तसफारिस भई आएका व्यचिहरूलाइि तनयिु गने 
संवैिातनक प्राविानबमोचजम न्यायािीश तनयचुिमा पिीक्षा प्रणालीको सरुुवाि भएको छ। 

२.२.२  न्यायािीशको सरुवा ि काजसम्बन्िी 
न्याय परिषदले उच्ि अदालिको न्यायािीशलाइि एक उच्ि अदालिको न्यायािीशबाट 

अको उच्ि अदालिको न्यायािीशमा ि चजल्ला न्यायािीशलाइि एक चजल्ला अदालिबाट अको 
चजल्ला अदालिमा सरुवा गनि प्रिान न्यायािीशसमक्ष तसफारिस गछि । सािािणिया एक 
अदालिबाट दईु वषिको कायिकाल पूिा गिी नसकेका उच्ि अदालि वा चजल्ला अदालिका 
न्यायािीशहरूलाई सरुवा नगरिने कानूनी व्यवस्था िहेको छ । सरुवा गदाि न्यायािीशको मदु्दा 
फर्छ्यौट संखया, कायि सम्पादनको चस्थति ि कायिक्षमिालाई समेि आिाि बनाइनकुा अतिरिि 
सगुम िथा दगुिम स्थानलाई समेि ध्यान ददइन ेछ। 

कुनै चजल्ला न्यायािीशलाई एक अदालिबाट अको  अदालिमा काजमा िटाउन ुपिेमा 
प्रिान न्यायािीशले िटाउन सक्न े व्यवस्था छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनसुाि उच्ि 
अदालिको न्यायािीशको हकमा भने न्याय परिषदको तसफारिसमा माि प्रिान न्यायािीशले काजमा 
िटाउन सक्ने व्यवस्था िहेको छ । यसिी काजमा िटाइएमा सोको जानकािी  न्याय परिषदमा 
प्राप्त हनुे ि सोको अतभलेि िाख न ेगरिएको छ । 

२.२.३ संवैिातनक इजलासमा न्यायािीश िोक्नसेम्बन्िी 
संर्विानको िािा १३७ बमोचजम सवोच्ि अदालिमा एक संवैिातनक इजलास िहने ि 

त्यस्िो इजलासमा प्रिान न्यायािीश ि न्याय परिषदको तसफारिसमा प्रिान न्यायािीशले िोकेको 
अन्य िाि जना न्यायािीश िहने संवैिातनक व्यवस्था िहेको छ । संवैिातनक इजलाससम्बन्िी 
व्यवस्था नेपालको संवैिातनक इतिहासमा नयाँ व्यवस्था हो । 

२.२.४ अनशुासनात्मक कािवाहीसम्बन्िी 
नेपालको संर्विानले उच्ि अदालिका मखुय न्यायािीश िथा न्यायािीश ि चजल्ला 

अदालिका न्यायािीशहरूलाई कायिक्षमिाको अभाव, ििाब आििण, इमान्दािीपूविक आफ्नो 
कििव्यको पालना नगिेको, बद् तनयिपूविक कामकािवाही गिेको वा तनजले पालना गनुिपने आिाि 
संर्हिाको गम्भीि उल्लंघन गिेको आिािमा न्याय परिषदको तसफारिसमा प्रिान न्यायािीशले पदमिु 
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गनि सक्ने व्यवस्था गिेको छ । उि संवैिातनक व्यवस्था अनरुूप कानूनले न्यायािीश उपिको 
उजिुी ि कािवाहीको प्रर्िया देहायबमोचजम हनुे व्यवस्था गिेको छ ।  

 (क) उजिुीसम्बन्िी  व्यवस्था 
उच्ि िथा चजल्ला अदालिका कुनै न्यायािीशले पदीय दार्यत्व इमान्दािीपूविक तनवािह 

नगिेको वा तनजमा कायिक्षमिाको अभाव भएको वा तनजबाट ििाब आििण भएको छ भन् ने लागेमा 
कुनै पतन व्यचिले भएसम्मको सबदु प्रमाण संलग्न गिी न्याय परिषद सचिवालयमा उजिुी ददन 
सक्छन ्। यसबाहेक न्याय परिषदले जनुसकैु िविले प्राप्त गिेको सूिनाको आिािमा पतन सो 
सूिनालाइि उजिुीको रूपमा ग्रहण गिी कािवाही प्रर्िया अगातड बढाउन सर्कने कानूनी व्यवस्था 
छ । 

 (ि) उजिुीसँग सम्बर्द् मदु्दाको अध्ययन 

कुनै मदु्दाको सम्बन्िमा कुनै न्यायािीश तबरुर्द् न्याय परिषदमा उजिुी पिेमा न्याय परिषदले 
त्यस्िो मदु्दाको अध्ययन गनि परिषदका कुनै सदस्यलाई िोक्न सक्ने ि िोर्कएको सदस्यले उजिुीसँग 
सम्बचन्िि मदु्दाको अध्ययन गिी न्याय परिषदले िोकेको अवतितभि आफ्नो िायसर्हिको प्रतिवेदन 
न्याय परिषदमा पेश गनुिपने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा १७ मा गरिएको छ । 

 (ग) प्रािचम्भक छानतबन  

न्याय परिषदमा प्राप्त उजिुी वा अनगुमन वा तनिीक्षण प्रतिवेदनको आिािमा वा न्याय 
परिषद आफैले उच्ि अदालि वा चजल्ला अदालिको कुनै न्यायािीशको तबरुर्द्मा छानतबन गनि 
आवश्यक देिेमा न्याय परिषदले न्याय परिषदका कुनै सदस्यलाई वा सवोच्ि अदालिको कुनै 
न्यायािीशलाई त्यसको प्रािचम्भक छानर्वन गनिको लातग िोक्न सक्न ेछ । िोकेको सदस्य वा 
न्यायािीशले िोर्कएको अवतितभि आफ्नो िाय सर्हिको प्रािचम्भक छानर्वन प्रतिवेदन परिषदमा पेस 
गनुिपने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा १८ मा गरिएको छ । 

 (घ) जािँबिु सतमति गठन  

उजिुीसम्बन्िी अध्ययन प्रतिवेदन िथा प्रािचम्भक छानतबन प्रतिवेदनबाट कुनै न्यायािीशको र्वरुर्द् 
जाँिबिु गिाउन न्याय परिषदले आवश्यक देिेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सवोच्ि 
अदालिको न्यायािीशको अध्यक्षिामा सम्बचन्िि क्षेिको र्वज्ञसर्हिको िीन सदस्यीय जाँिबिु 
सतमति गठन गनि सर्कने ि परिषदले िोकेको अबतितभि जाँिबिु सम्पन् न गिी न्याय परिषदमा 
प्रतिवेदन पेस गनुि पने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा १९ मा गरिएको छ । 

उपिोिबमोचजमको उजिुीसम्बन्िी मदु्दाको अध्ययन प्रतिवेदन‚ प्रािचम्भक छानतबन प्रतिवेदन 
ि जाँिबिु सतमतिको प्रतिवेदनको आिािमा कुनै न्यायािीशलाई कािवाही गनुि पिेमा न्याय परिषदले 
आिाि ि कािण िलुाई सम्बचन्िि न्यायािीशलाई सफाईको मौका ददनपुने व्यवस्था समेि न्याय 
परिषद ऐनमा िहेको छ । 
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 (ङ) िामेली वा कािवाहीको तनणिय 

न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा १७‚ १८ वा १९ बमोचजमको प्रतिवेदनबाट कुनै 
न्यायािीश र्वरुर्द्को आिोप िथ्यहीन देचिएमा पतछ प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानूनबमोचजम 
हनुे गिी त्यस्िो कािवाहीलाई िामेलीमा िािी सोको जानकािी सम्बचन्िि न्यायािीशलाई ददनपुने 
कानूनी व्यवस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा २६ मा  िहेको छ । छानतबन वा जाँिबिु 
प्रतिवेदनबाट उजिुीमा उचल्लचिि ब्यहोिा परु्ष्ट हनु आएमा परिषदले उपयिु कािवाहीको तनणिय 
गनेछ । 

 (ि) भ्रष्टािािको अतभयोगमा मदु्दा िलाउन े 
नेपालको संर्विानको िािा १५३ को उपिािा (६) बमोचजम न्यायािीशले भ्रष्ट्रािाि गिी 

अचखियािको दरुुपयोग गिेकोमा न्याय परिषदले सो र्वषयमा सवोच्ि अदालिका न्यायािीश वा 
उच्ि अदालिको कुनै न्यायािीशलाई अनसुन्िान अतिकृि िोक्न सक्ने ि अनसुन्िानबाट मदु्दा 
िलाउन ुपने देिेमा सोही ब्यहोिाको प्रतिवेदनको आिािमा न्याय परिषदको िफि बाट न्याय परिषदको 
सचिव वा न्याय परिषदको िाजपिांर्कि अतिकृिद्वािा नेपाल सिकािले िोकेको अदालिमा मदु्दा 
दायि गनिसक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा २२ ले गिेको छ । 

(छ) न्यायािीशको अस्वस्थिाका कािण कायि गनि असमथि भएमा पदमिुको लातग 
तसफरिस गने 

कुनै न्यायािीश संर्विानको िािा १३१ को िण्ड (घ), िािा १४२ को उपिािा (१) को 
िण्ड (घ) वा िािा १४९ को उपिािा (६) को िण्ड (घ) बमोचजम शािीरिक वा मानतसक 
अस्वस्थिाको कािणले सेवामा िही कायि सम्पादन गनि असमथि िहे निहेको यर्कन गनि न्याय 
परिषदले नेपाल सिकािद्वािा गदठि मेतडकल बोडिमा लेिी पठाउने ि मेतडकल बोडिले शािीरिक वा 
मानतसक कािणले कायि सम्पादन गनि असमथि भएको भनी तसफारिस गिेमा न्याय परिषदले उच्ि 
अदालिका न्यायािीश ि चजल्ला न्यायािीशको हकमा प्रिान न्यायािीशसमक्ष ि सवोच्ि अदालिका 
न्यायािीशको हकमा िाष्ट्रपतिसमक्ष पदमिु गनिका लातग तसफारिस गने कानूनी व्यवस्था न्याय 
परिषद ऐन, २०७३ को दफा १३ ले गिेको छ । 

 २.२.५ तसफारिस िथा पिामशिसम्बन्िी 
नेपालको संर्विानले न्याय परिषदलाइि न्यायािीशको तनयचुि, सरुवा, अनशुासनसम्बन्िी 

कािवाही ि बिािसीका लातग तसफारिस गनुिका अतिरिि न्याय प्रशासन सम्बन्िी अन्य र्वषयमा 
पिामशि ददने चजम्मेवािी प्रदान गिेको छ । सो चजम्मेवािीअनरुुप न्याय परिषदसमक्ष न्याय 
प्रशासनका अन्य र्वषयमा पिामशि माग भएमा यसले पिामशि िथा तसफारिस गदिछ ।  

साथै यसले प्रितलि कानूनबमोचजम र्वशेष अदालि, िाजस्व न्यायातिकिण, वैदेचशक िोजगाि 
न्यायातिकिण, सैतनक र्वशषे अदालिलगायिका न्यार्यक तनकायहरूमा काम गनिको लातग 
न्यायािीशहरू तसफारिस गने िथा न्यायािीशहरूलाई न्यायािीशको पदमा बाहेक न्यार्यक 
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जाँिबिुको काममा वा केही िास अवतिको लातग कानून  वा  न्यायसम्बन्िी अनसुन्िान, अन्वेषण 
वा िार्ष्ट्रय सिोकािका अन्य कुनै काममा िटाउन ि चजल्ला न्यायािीशलाई तनवाििनसम्बन्िी काममा 
िटाउन ुपदाि नेपाल सिकािलाइि पिामशि प्रदान गदिछ । 

 २.२.६  अन्य व्यवस्थापकीय कायिसम्बन्िी 
 (क) न्यायािीशहरूको काम कािवाहीको तनिीक्षण िथा कायिसम्पादन मूल्याङ्कन 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १५ अनसुाि उच्ि अदालिको मखुय न्यायािीशले 
प्रत्येक वषि सम्बचन्िि उच्ि अदालि वा मािहिका चजल्ला अदालिका न्यायािीशको काम 
कािवाहीको सम्बन्िमा तनिीक्षण गिी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन ददनपुछि । यसिी तनिीक्षण गदाि 
सम्बचन्िि न्यायािीश आफूलाई िटाएको स्थानमा रुज ुिहे निहेको, न्यायािीशले वषिभरि गिेको 
फैसलाको र्वविण, मातथल्लो अदालिबाट सदि बदि भएको र्वविण िथा अन्य व्यवस्थापकीय 
काम कािवाहीको र्वविणसमेि प्रतिवेदनमा उल्लेि गनुिपने व्यवस्था छ । यसिी तनिीक्षणकिािले 
तनिीक्षण प्रतिवेदन ि तनयमावलीले तनिाििण गिेको ढाँिामा न्यायािीशहरूको कायि सम्पादन मूल्याङ्कन 
फािाम भिी न्याय परिषद सचिवालयमा पठाउन ुपने ि सो प्रतिवेदन परिषदको बैठकमा पेस हनु े
व्यवस्था छ । 

 (ि) न्यार्यक अनगुमन िथा तनगिानीको कायि गने  
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १६ ले न्यायािीशको काम कािवाही िथा आििणको 

तनयतमि अनगुमन एवम ्तनगिानी गने चजम्मेवािी न्याय परिषदलाई िोकेको छ । अनगुमन िथा 
तनगिानीको कायिलाई प्रभावकािी बनाउन परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा िीन 
सदस्यीय न्यार्यक अनगुमन िथा तनगिानी सतमति गठन गनिसक्ने व्यवस्था िहेको छ। सो बमोचजम 
िीन सदस्यीय न्यार्यक अनगुमन िथा तनगिानी सतमति गठन भै यसले आफ्नो काम कािवाहीसमेि 
गरििहेको छ । 

 (ग) अतभलेि ियाि गने  
परिषदले संर्विान बमोचजम न्यायािीशको पदमा तनयिु हनु योग्यिा पगेुका नपेाली 

नागरिकहरूको अद्यावतिक अतभलेि ियाि गनुिपने कानूनी व्यवस्था छ । यसबाहेक परिषदले उच्ि 
अदालि िथा चजल्ला अदालिका न्यायािीशहरूको कायिसम्पादन र्वविण, तनिीक्षण प्रतिवेदन, 
आििणसम्बन्िी अतभलेि िथा सेवा सम्बन्िी अन्य र्वविणहरूको एकीकृि अतभलेि िाख नपुने 
कानूनी व्यवस्था िहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० अनसुाि यस्िो अतभलेिमा 
न्यायािीशहरूको योग्यिा ि अनभुवलगायिका व्यचिगि र्वविण, उजिुी एवम ्सोमा भएको तनणिय, 
तनजले गिेका फैसला वा आदेश ि सोउपि मातथल्लो अदालिबाट भएको सदि बदिको र्वविणसमेि 
उल्लेि गनुिपने व्यवस्था िहेको छ । उपिोि संवैिातनक िथा कानूनी व्यवस्थाअनसुाि न्याय 
परिषदले न्यायािीश हनु योग्यिा पगेुका व्यचिहरूको ि न्यायािीशहरूको र्वविण अद्यावतिक गरिँदै 
आएको छ। यसका अतिरिि न्यायािीशको व्यचिगि र्वविण अद्यावतिक, व्यवचस्थि ि सूिचक्षि 
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िाख ने ि सम्बचन्िि न्यायािीश ि तनकायलाई ऐनको दफा ३१ बमोचजम जानकािी गिाउने काम 
सचिवालयबाट हुदैँ आएको छ ।  

  (घ) न्यायािीशको सम्पचत्त र्वविण अद्यावतिक िाख न े 
न्याय परिषदका सदस्य िथा न्यायािीशको पदमा तनयिु भएका व्यचिले तनयिु भएको 

तमतिले ि अन्य न्यायािीशहरूले प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएका तमतिले साठी ददनतभि न्याय 
परिषद तनयमावली‚ २०७४ को तनयम २०(१) बमोचजम उि तनयमावलीको अनसूुिी-१२ को 
ढाँिामा आफ्नो ि आफ्नो परिवािका सदस्यको नाममा भएको िल, अिल सम्पचत्तको चस्थति ि 
सोको स्रोिसमेि िलुाइएको सम्पचत्त र्वविण न्याय परिषदमा तनयतमि रूपमा पेस गनुिपने ि यस्िो 
र्वविण न्याय परिषदले गो्य िाख ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा २९ ले गिेको 
छ । िोर्कएको अबतितभि सम्पचत्त र्वविण पेस नगने न्यायािीशलाई जरिवाना गरिने समेि कानूनी 
व्यवस्था िहेको छ । न्याय परिषदले प्राप्त सम्पचत्त र्वविणलाई अद्यावतिक गिी िाचिएको छ । 

२.२.७  न्यायािीशको िातलमसम्बन्िी र्वषयमा तनदेशन ददन े 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को िण्ड (ग) ले न्यायािीशहरूको िातलम िथा 

प्रचशक्षणका सम्बन्िमा सम्बचन्िि तनकायलाई पाठ्यिमलगायिका र्वषयमा आवश्यक तनदेशन 
ददनपुने गिी परिषदको चजम्मेवािी तनिाििण गिेको छ । न्यायािीशको िातलम िथा प्रचशक्षणको  
पाठ्यिम ियाि गदाि िातलम प्रदायक तनकायले न्याय परिषदसँग समन्वय गनुिपने व्यवस्था न्याय 
परिषद तनयमावली‚ २०७४ को तनयम २३ ले गिेको छ । 

२.२.८  न्याय प्रशासनसम्बन्िी र्वषयमा अध्ययन अनसुन्िान गिाउन े 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को िण्ड (ि) ले न्याय परिषदलाई न्यायािीशहरूको 
तनयचुि, सरुवा ि अनशुासनसम्बन्िी कािवाहीको तसफारिसमा माि सीतमि नगिी न्याय प्रणालीको 
सिुािको लातग न्याय प्रशासनसँग सम्बर्द् र्वषयमा अध्ययन अनसुन्िान गने गिाउने चजम्मेवािी समेि 
िोकेको छ । यसबाट न्याय परिषदले समग्र न्यायप्रणालीको सिुाि ि क्षमिा अतभवृर्र्द्सम्बन्िी 
भतूमकामा नेितृ्व तलनपुने देचिन्छ ।  

२.२.९  नपेाल सिकािसँग सम्पकि   
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३९ अनसुाि न्याय परिषदले नेपाल सिकािसँग सम्पकि  

िाखदा कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िालयमाफि ि सम्पकि  गने व्यवस्था िहेको छ । 
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परिच्छेद - ३ 

न्याय परिषदबाट सम्पाददि कायिहरूको र्वविण 

३.१ न्याय परिषदको बैठक िथा तनणिय संखया  
आतथिक वषि २०७३/७४ मा जम्मा 29 पटक न्याय परिषदको बैठक बसेको देचिन्छ । 

उि बैठकहरूमा  र्वतभन् न र्वषयहरूमा छलफल भई 4५ वटा प्रस्िावहरूमा तनणिय भएको छ । 
यसैगिी र्वगि दईु आतथिक वषिको बैठक ि तनणिय हेदाि आ.व. २०७१/७२ मा ३२ पटक बैठक 
बसी ४० र्वषयमा तनणिय भएको देचिन्छ । त्यस्िै आ.व. २०७२/७३ मा ११ पटक बैठक 
बसी १९ वटा तनणिय भएको देचिन्छ । र्वगि िीन वषिको न्याय परिषदको बैठक संखया ि 
तनणियको िलुनात्मक अवस्था देहायबमोचजमको चिि नं. १ मा प्रस्ििु गरिएको छ ।  

चिि नं. १ 

न्याय परिषदको बैठक िथा तनणिय संखया 

 
 
३.२ परिषदका तनणियहरूको र्वषयगि र्वविण  

न्याय परिषदबाट मूलिाः तनयचुि, सरुवा, न्याय प्रशासनसम्बन्िी पिामशि, अनशुासनात्मक 
कािवाही एवम ्अन्य र्वर्वि र्वषयमा तनणिय हनुे गिेको छ । प्रतिवेदन वषि २०७३/७४ मा 

३२

११

२९

४०

१९

४५

२०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४
०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

बैठक संखया
तनणिय संखया
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भएका तनणिय हेदाि तनयचुि तसफारिस पाँि, सरुवा तसफारिस िाि‚ न्याय प्रशासनसम्बन्िी पिामशि 
पाँि, अनशुासनात्मक कािवाही िीन  ि अन्य र्वर्वि र्वषयमा २८ वटा तनणिय भएको देचिन्छ । 

र्वषयगि तनणियिफि  अचघल्ला वषिहरूसँग िलुनात्मक रूपमा हेदाि आ.व. २०७१/७२ मा 
तनयचुि तसफारिस िाि, सरुवा तसफारिस िीन, न्याय प्रशासनसम्बन्िी पिामशि एक, अनशुासनात्मक 
कािवाही साि  ि अन्य र्वर्वि र्वषयमा २५ वटा तनणिय भएको देचिन्छ भने आ.व. २०७२/७३ 
मा तनयचुि तसफारिस दईु, सरुवा तसफारिस दईु, न्याय प्रशासनसम्बन्िी पिामशि एक, अनशुासनात्मक 
कािवाही दईु  ि अन्य र्वर्वि र्वषयमा १६ वटा तनणिय भएको देचिन्छ। 

न्याय परिषदबाट पतछल्ला िीन आतथिक वषिमा भएका र्वषयगि तनणियको िलुनात्मक 
र्वविण चिि नं. २ मा प्रस्ििु गरिएको छ । 

चिि नं. २ 

तनणियहरूको र्वषयगि र्वविण 

 
 

३.३ तनयचुिको तसफारिस  
 (क) सवोच्ि अदालिको न्यायािीश पदमा तनयचुिको लातग तसफारिस   

न्याय परिषदले आ.व. २०७२/७३ (तमति २०७२।११।१८ को तनणियानसुाि) मा 
सवोच्ि अदालिमा रिि िहेको न्यायािीश पदमा तनयचुिका लातग ११ जना न्यायािीशलाई 
तसफारिस गिे बमोचजम उहाँहरूको तमति २०७३।४।१७ मा तनयचुि भई कायििि िहन ुभएको 
छ । परिषदबाट तसफारिस गरिएका िी न्यायािीशहरूमा ित्कालीन पनुिावेदन अदालिमा कायििि 
मखुय न्यायािीशहरूबाट सािजना ि कानून व्यवसायीहरूबाट िाि जना िहनभुएको छ । तसफारिस 
भएकामध्ये दईु जना मर्हला ि नौ जना परुुष हनुहुनु्छ । उमेि समूहको दृर्ष्टले हेदाि ५५ वषिभन्दा 
कम उमेि समूहका दईु जना, ५५ देचि ६० वषि उमेि समूहका साि जना ि ६० वषिभन्दा मातथ 
उमेि समूहका दईु जना तसफारिस गरिएको अतभलेिबाट देचिन्छ । साथै शैचक्षक योग्यिाको 

४
२

५
३ २

४
१ १

५
७

२ ३

२५

१६

२८

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

२०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४

तनयचुि तसफारिस

सरुवा तसफारिस

न्याय प्रशासनसम्बन्िी 
पिामशि
अनशुासनात्मक 
कािवाही
र्वर्वि
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आिािमा र्वश्लषेण गदाि न्यूनिम ्शैचक्षक योग्यिा कानून स्नािकको अतिरिि तसफारिस हनु ुभएका 
न्यायािीशहरूमध्ये एक जनाले कानूनमा र्वद्यावारिति (Ph.D.), दईु जनाले कानूनमा स्नािकोत्ति 
(LL.M.) उपाति हातसल गनुिभएको छ । सोबाहेक छ जना अन्य न्यायािीशहरूले कानून 
र्वषयबाहेक अन्य र्वषयमा स्नािकोत्ति उपाति हातसल गिेको अतभलेिबाट देचिन्छ । आ.व. 
२०७१/७२ मा सवोच्ि अदालिमा न्यायािीश तनयचुि भएको अतभलेिबाट देचिदैन । 

यसै गिी परिषदले आतथिक बषि 2073/७4  तभि अथािि तमति २०७३।०९।१८ मा 
सवोच्ि अदालिमा रिि िहेको न्यायािीश पदमा तनयचुिका लातग उच्ि अदालिका दईु जना 
माननीय मखुय न्यायािीशहरूलाई तसफारिस गिेको छ। उहाँहरू तमति २०७३।१०।१८ मा उि 
पदमा तनयिु भई हाल कायििि िहन ुभएको छ । तसफारिस हनुभुएका उहाहँरू मध्ये एक जनाले 
एम.सी.एल. उतििण गनुि भएको भन् ने देचिन्छ भने उहाहँरू दवैु परुुष हनुहुनु्छ। उमेि समूहको 
दृर्ष्टले हेदाि ५५ देचि ६० वषि उमेि समूहका एक जना ि ६० वषिभन्दा मातथ उमेि समूहका एक 
जना तसफारिस गरिएको अतभलेिबाट देचिन्छ । प्रतिवेदन अवतिमा सवोच्ि अदालिको न्यायािीश 
पदमा तनयचुिका लातग तसफारिस भएका व्यचिहरूको नामावली अनसूुिी-२ मा ददइएको छ । 

(ि) उच्ि अदालिको मखुय न्यायािीश िथा न्यायािीश पदमा तनयचुिको लातग 
तसफारिस 

मखुय न्यायािीशमा तनयचुिको तसफारिस 
न्याय परिषदको तमति २०७३।०६।०६ ि तमति २०७३।१०।२४ को बेग्लाबेग्लै 

तनणियले उच्ि अदालिको रिि मखुय न्यायािीश पदमा  उच्ि अदालिका न्यायािीशहरूबाट 
िमश: दईुदईु जनालाई  तनयचुि एवम ्पदस्थापनाको लातग तसफारिस गिेको छ । 

उमेि समूहको दृर्ष्टले हेदाि ५५ देचि ६० वषि उमेि समूहका दईु जना  ि ६० वषिभन्दा 
मातथ उमेि समूहका दईु जना तसफारिस गरिएको अतभलेिबाट देचिन्छ । साथै शैचक्षक योग्यिाको 
आिािमा र्वश्लषेण गदाि न्यूनिम ्शैचक्षक योग्यिा कानून स्नािकको अतिरिि तसफारिस हनु ुभएका 
मखुय न्यायािीशहरूमध्ये एक जनाले कानूनमा र्वद्यावारिति (Ph.D.), दईु जनाले कानूनमा 
स्नािकोत्ति (LL.M.) उपाति हातसल गनुिभएको छ । सोबाहेक एक जनाले कानून र्वषयबाहेक 
अन्य र्वषयमा स्नािकोत्ति उपाति हातसल गिेको अतभलेिबाट देचिन्छ ।  

यसअचघ आ.व. २०७१/०७२ (तमति २०७१।५।११) मा ित्कालीन पनुिावेदन 
अदालिको मखुय न्यायािीशको पदमा १६ जना न्यायािीश तसफारिस भएको देचिन्छ। उमेि 
समूहको आिािमा ५० देचि ५५ वषि उमेि समूहका िीन जना, ५५ देचि ६० वषि उमेि समूहका 
१० जना ि ६० वषिभन्दा मातथ उमेि समूहका िीन जना िहेको अतभलेिबाट देचिन्छ । साथै, 
शैचक्षक योग्यिाको आिािमा र्वश्लषेण गदाि न्यूनिम ्शैचक्षक योग्यिा कानून स्नािकका अतिरिि 
तनयचुिका लातग तसफारिस भएका १६ जनामध्ये िीन जनाले कानूनमा स्नािकोत्ति (LL.M.) उपािी 
हातसल गनुिभएको देचिन्छ ।  
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आ.व.२०७२/७३ मा उच्ि अदालिको मखुय न्यायािीशमा तनयचुि भएको अतभलेिबाट 
देचिदैन । 

प्रतिवेदन वषिमा उच्ि अदालिको मखुय न्यायािीशमा तसफारिस हनु ुभएका व्यचिहरूको 
नामावली अनसूुिी-३ मा उल्लेि छ ।  
उच्ि अदालिमा न्यायािीश तनयचुिको तसफारिस 

न्याय परिषदको तमति २०७३।०९।२८ को तनणियानसुाि उच्ि अदालिमा रिि िहेको 
न्यायािीश पदमा तनयचुि एवं पदस्थापनाका लातग ८० जना न्यायािीशलाई तसफारिस गिेको छ। 
तसफारिस गरिएका न्यायािीशहरूमा नेपाल न्याय सेवाका र्वचशष्ट शे्रणीहरूबाट पाँि जना, चजल्ला 
अदालिमा कायििि न्यायािीशहरूबाट ३४ जना, पनुिावेदन अदालिका पूवि अतिरिि 
न्यायािीशहरूबाट १० जना, नेपाल न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीबाट ६ जना ि कानून 
व्यवसायीहरूवाट २५ जना िहनभुएको छ। उच्ि अदालिको न्यायािीशको पदमा तनयचुि िथा 
पदस्थापनका लातग तसफारिस भएका व्यचिहरूको नामावली अनसूुिी-४ मा उल्लेि गरिएको छ। 
तसफारिस भएका व्यचिहरूको सेवा/समूह, तलङ्ग, उमेि समूह ि शैचक्षक योग्यिासम्बन्िी समूहगि 
र्वविणहरू िातलका नं. १ मा उल्लेि गरिएको छ । 

िातलका नं. १ 

तमति २०७३।९।२८ मा तसफारिस गरिएका उच्ि अदालिका न्यायािीशहरूको समूहगि र्वविण 

समूह संखया 
प्रतिशि 

 

तलङ्ग उमेि समूह शैचक्षक योग्यिा 

परुुष मर्हला 
४० 
भन्दा 
कम 

४० 
देचि 
५० 

५० भन्दा 
मातथ 

कानूनमा 
स्नािकोत्ति 

कानूनमा 
स्नािक 

नेपाल न्याय सेवाको 
र्वचशष्ट शे्रणी 

५ ६.२५% ५ 0 0 
२ 

 

३ 

 
४ १ 

चजल्ला न्यायािीश ३४ ४२.५% ३४ ० 0 १ ३३ ८ २६ 

पनुिावदेन अदालिका 
पूवि अतिरिि 
न्यायािीश 

१० १२.५% 
 

८ 
२ 0 २ ८ ४ ६ 

नेपाल न्याय सेवाका 
िाजपिार्ङ्कि प्रथम 

शे्रणी 
६ ७.५% ६ ० ० १ ५ ३ ३ 

कानून व्यवसायी २५ 
३१.२५
% 

२१ ४  २१ ४ १० १५ 

जम्मा ८० १०० ७४ ६ 0 २७ ५3 २९ ५१ 

 



 

 16  
 

यसअचघ आ.व. २०७१/०७२ मा दईु पटक ित्कालीन पनुिावेदन अदालिको 
न्यायािीशको पदमा तसफारिस भएको देचिन्छ । न्याय परिषदको तमति २०७१/५/११ को तनणियले 
एक जनालाई माि ित्कातलन पनुिावेदन अदालिको न्यायािीश पदमा तसफारिस गरिएकोमा तमति 
२०७२/२/२६ को तनणियले ित्कालीन पनुिावेदन अदालिका २८ जना अतिरिि न्यायािीशहरूको 
(तमति २०७०/२/२७ मा एक वषिको लातग तनयिु भई तमति २०७१/२/२३ मा पनुाः एक वषिका 
लातग म्याद थप भएको) छ मर्हनाको लातग सेवालाई तनिन्िििा ददने तनणिय भएको तथयो ।  

 (ग) चजल्ला अदालिको न्यायािीश पदमा तनयचुिको लातग तसफारिस 

प्रतिवेदन अवतिमा चजल्ला अदालिको न्यायािीशको पदमा तनयचुिका लातग तसफारिस 
भएको देचिदैँन । यस अचघ न्याय परिषदले आ.व. २०७२/०७३ (तमति २०७२।४।२१ को 
तनणियले) मा चजल्ला अदालिमा ६० जना न्यायािीश तनयचुिका लातग तसफारिस गिेको तथयो। 
यसिी तसफारिस गदाि एक जना मर्हला ि ५९ जना परुूष िहनभुएको छ। तनयचुि तलएका 
न्यायािीशहरूमध्ये समूहगि रूपमा िलुना गदाि न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय शे्रणीका 
अतिकृिहरूमध्ये ३९ जना अथािि ्६५% न्याय समूहबाट, नौ जना अथािि ्१५% कानून समूहबाट 
ि १२ जना अथािि २०% सिकािी वर्कल समूहबाट तनयचुिका लातग तसफारिस गरिएको छ । 
उमेिगि रूपमा िलुना गदाि तसफारिस भई तनयचुि तलएका न्यायािीशमध्ये ४० वषिभन्दा कम उमेि 
समूहका कोही नभएको, ४० देचि ५० वषिको उमेि समूहका ३७ जना ि ५० वषिभन्दा मातथको 
उमेि समूहका २३ जना िहेको ि कानूनमा स्नािकोत्ति उपाति हातसल गिेका ३४ जना िहेको 
अतभलेिबाट देचिन आएको छ । 

आ.व. २०७१/०७२ मा चजल्ला न्यायािीश पदमा तनयचुिको लातग तसफारिस भएको 
देचिदैन।  
३.४ सरुवा िथा पदस्थापन तसफारिस 
उच्ि अदालिका मखुय न्यायािीश िथा न्यायािीहरूको सरुवा िथा पदस्थापन तसफारिस 
नेपालको संर्विानमा उच्ि अदालिको स्थापना भई पनुिावेदन अदालि र्वघटन भएकोले ित्काल 
कायम िहेको पनुिावेदन अदालिमा कायििि मखुय न्यायािीश ि न्यायािीशहरूलाई उच्ि अदालिमा 
पदस्थापन गरिने भने्न संवैिातनक व्यवस्था भएबमोचजम प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा न्याय 
परिषदको तमति २०७३।०६।०२ मा बसेको बैठकले ित्कालीन पनुिावेदन अदालिका पाँि जना 
मखुय न्यायािीश ि ७५ जना न्यायािीशहरूलाई उच्ि अदालिको न्यायािीशमा पदस्थापन तसफारिस 
गने तनणिय गिेको छ । यसअचघ आ.व. २०७२/७३ मा तमति २०७२।१०।२१ मा बसेको 
न्याय परिषदको बैठकले ित्कालीन पनुिावेदन अदालिका िीन जना मखुय न्यायािीश ि २८ जना 
न्यायािीशहरूलाई सरुवाको तसफारिस गने तनणिय गिेको ि आ.व. २०७१/७२ मा तमति 
२०७१।५।१९ गिेको तनणियले ३३ जना न्यायािीशको सरुवा, ४६ जना काजमा िहेका 
न्यायािीशलाई पदस्थापना ि काजमा िहेका २८ जना अतिरिि न्यायािीशलाई समेि पदस्थापना 
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गने ि तमति २०७२।३।३१ को बैठकले ३४ जना न्यायािीशको सरुवा तसफारिस गने तनणिय 
गिेको तथयो । पतछल्लो िीन आतथिक वषिमा भएका सरुवाको िलुनात्मक र्वविण चिि नं. ३ मा 
उल्लेि गरिएको छ । 

चिि नं. ३ 

 
 

चजल्ला अदालिका न्यायािीशहरूको सरुवा तसफारिस  

प्रतिवेदन अवतिमा चजल्ला अदालिको न्यायािीशको सरुवाका लातग तसफारिस भएको 
देचिँदैन । यसअचघ आतथिक वषि २०७२/०७३ मा तमति २०७२।९।५ गिे बसेको न्याय 
परिषदको बैठकले ५९ जना चजल्ला न्यायािीशलाई सरुवाको तसफारिस गने तनणिय गिेको छ । 
सोभन्दा अचघ आ.व. २०७१/०७२ मा चजल्ला न्यायािीश ि अतिरिि चजल्ला न्यायािीश गिी 
१७९ जनाको सरुवाका लातग तसफारिस गने तनणिय गिेको तथयो । पतछल्ला िीन आतथिक वषिमा  
सरुवासम्बन्िी भएका चजल्ला न्यायािीशको संखया र्वविणलाई चिि नं.४ मा प्रस्ििु गरिएको छ । 

चिि नं . ४ 

चजल्ला न्यायािीशको सरुवा 

 

१४१
३१

८०
२०७१/७२
२०७२/७३
२०७३/७४

ित्कातलन पनुिावदेन अदालि एवं उच्ि
अदालिका न्यायािीशको सरुवा

१७९

५९

०

२०७१/७२
२०७२/७३
२०७३/७४
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काज सरुवा तसफारिस 
प्रतिवेदन वषि २०७३/७४ मा न्याय परिषदको तमति २०७३।१२।०२ मा बसेको बैठकले 

उच्ि अदालिका ५ जना न्यायािीशहरूलाई काजमा सरुवा गनि तसफारिस गने तनणिय गिेको छ । 
त्यस्िै तमति २०७४।०२।३० मा बसेको बैठकले उच्ि अदालिका ६ जना न्यायािीशहरूलाई 

काजमा सरुवा गनि तसफारिस गने तनणिय गिेको  छ। 

त्यस्िै उच्ि अदालिको न्यायािीश एक जनालाई काजमा िाख ने प्रिान न्यायािीशको तनणिय 
तमति २०७४।१।१४ को न्याय परिषदको बैठकले समथिन गिेको छ ।  
३.५ संवैिातनक इजलासको न्यायािीशमा तसफारिस 
प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा तमति २०७४।१।१४ को न्याय परिषदको तनणियले सवोच्ि 
अदालिको संवैिातनक इजलासमा देहायका न्यायािीशहरूलाई िोक्न तसफारिस गिेको छ । 

१. माननीय न्यायािीश श्री दीपकिाज जोशी, सवोच्ि अदालि 
२. माननीय न्यायािीश श्री देवेन्द्रगोपाल शे्रष्ठ, सवोच्ि अदालि 
यसअचघ तमति २०७२।८।२२ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले संवैिातनक इजलासमा 

देहायका न्यायािीशहरूलाई िोक्न तसफारिस गिेको तथयो ।  
१. माननीय न्यायािीश श्री तगिीश िन्द्र लाल, सवोच्ि अदालि 
२. माननीय न्यायािीश श्री सशुीला काकी, सवोच्ि अदालि 
३. माननीय न्यायािीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, सवोच्ि अदालि 
४. माननीय न्यायािीश श्री गोपाल पिाजलुी, सवोच्ि अदालि 
त्यस्िै तमति २०७२।९।२२ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले सवोच्ि अदालिका 

माननीय न्यायािीश श्री ओमप्रकाश तमश्रलाई िोक्न तसफारिस गिेको तथयो । 
३.६ मेलतमलाप परिषदको अध्यक्षमा तसफारिस 

प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा न्याय परिषदको  तमति २०७४।१।१४ को तनणियले 
मेलतमलाप परिषदको अध्यक्षमा सवोच्ि अदालिको बहालवाला न्यायािीश िहन े प्राविान भए 
मिुातबक मेलतमलापसम्बन्िी ऐन, २०६८ को दफा २६ बमोचजम मेलतमलाप परिषदको अध्यक्षमा 
सवोच्ि अदालिका माननीय न्यायािीश श्री दीपकिाज जोशीलाई िोक्ने तसफारिस गिेको छ । 
यसअचघ तमति २०७२।९।२२ मा सवोच्ि अदालिका माननीय न्यायािीश श्री बैद्यनाथ 
उपाध्यायलाई िोक्ने तसफारिस गिेको तथयो । सोपूवि न्याय परिषदको तमति २०७१।१।४ को 
तनणियानसुाि सवोच्ि अदालिका माननीय न्यायािीश श्री तगरिशिन्द्र लाललाई परिषदको अध्यक्ष 
पदमा िोक्न तसफारिस गिेको तथयो । 

३.७ सैतनक र्वशषे अदालिको अध्यक्षमा तसफारिस 
न्याय परिषदको तमति २०७३।६।६ को तनणियले उच्ि अदालि, पाटनका माननीय 

न्यायािीश श्री नीिा गौिम दीचक्षिलाई सैतनक ऐन, २०६३ को दफा ११९ बमोचजम सैतनक र्वशषे 
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अदालिको अध्यक्ष पदमा िोक्न तसफारिस गिेको छ। यसअचघ न्याय परिषदको तमति 
२०७२।९।२२ को तनणियले ित्कालीन पनुिावेदन अदालि, पाटनका माननीय न्यायािीश श्री 
तिलप्रसाद शे्रष्ठलाई िोक्न तसफारिस गिेको तथयो । सोपूवि न्याय परिषदको तमति २०७१।५।१९ 
को  तनणियले सोही अदालिका माननीय न्यायािीश श्री नािायणप्रसाद दाहाललाई ि सोभन्दा पूवि 
न्याय परिषदको तमति २०७१।१।४ को तनणियले ित्कालीन पनुिावेदन अदालि, पाटनका माननीय 
न्यायािीश डा. कुलित्न भिेुललाई सैतनक र्वशेष अदालिको अध्यक्ष पदमा िोक्ने तनणिय गिेको 
तथयो । 
३.८ न्यायातिकिणहरूको अध्यक्षमा तसफारिस  

नेपालभि हाल िािवटा िाजश्व न्यायातिकिण ि एक वैदेचशक िोजगाि न्यायातिकिण िहेको 
छ । प्रतिवेदन वषि २०७३/७४ मा तमति २०७३।०६।६ को न्याय परिषदको तनणियानसुाि 
उच्ि अदालि, पाटनका माननीय न्यायािीश श्री तडल्लीिाज आिायि िाजस्व न्यायातिकिण 
काठमाडौंको अध्यक्ष पदमा िोर्कनभुएको छ । यसअचघ आ.व. २०७२/०७३ मा तमति 
२०७२।०५।१४ को न्याय परिषदको तनणियानसुाि ित्कालीन पनुिावेदन अदालि, पाटनका 
माननीय न्यायािीश श्री सषु्मालिा माथेमा िाजस्व न्यायातिकिण काठमाडौंको अध्यक्ष पदमा 
िोर्कनभुएको तथयो । सोभन्दा अचघ न्याय परिषदको तमति २०७१।५।१९ को तनणियानसुाि उि 
पदमा सोही अदालिका माननीय न्यायािीश श्री कुमाि िडुाल िोर्कनभुएको तथयो । 

यसैगिी तमति २०७३।६।६ को तनणिय अनसुाि उच्ि अदालि, पोििाका माननीय 
न्यायािीश श्री सत्यिाज गरुुङ िाजस्व न्यायातिकिण पोििाको अध्यक्ष पदमा िोर्कनभुएको छ । 
यसअचघ २०७२।०५।१४ को तनणिय अनसुाि ित्कालीन पनुिावेदन अदालि, पोििाका माननीय 
न्यायािीश श्री सत्यिाज गरुुङ नै िाजस्व न्यायातिकिण पोििाको अध्यक्ष पदमा िोर्कनभुएको 
तथयो। सोभन्दा अचघ उि पदमा न्याय परिषदको तमति २०७१।५।१९ को तनणियानसुाि सोही 
अदालिका माननीय न्यायािीश श्री प्रकाशकुमाि ढंुगाना िोर्कनभुएको तथयो । 

साथै तमति २०७३।६।६ को तनणिय अनसुाि उच्ि अदालि, नेपालगञ्जका माननीय 
न्यायािीश श्री वीिबहादिु डाँगी िाजस्व न्यायातिकिण नपेालगञ्जको अध्यक्ष पदमा िोर्कनभुएको 
छ। यसअचघ तमति २०७२।०५।१४ को तनणिय अनसुाि ित्कालीन पनुिावेदन अदालि, 
नेपालगञ्जका माननीय न्यायािीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल िाजस्व न्यायातिकिण नेपालगञ्जको अध्यक्ष 
पदमा िोर्कनभुएको तथयो । सोपूवि तमति २०७१।१०।२७ को तनणियानसुाि पनुिावेदन अदालि, 
नेपालगञ्जका माननीय न्यायािीश श्री िामकृष्ण िनाल िोर्कनभुएको तथयो ।  

त्यस्िै तमति २०७३।६।६ को तनणिय अनसुाि उच्ि अदालि र्विाटनगिका माननीय 
न्यायािीश श्री कुमाि पोििेल िाजस्व न्यायातिकिण र्विाटनगिको अध्यक्ष पदमा िोर्कनभुएको 
छ। यसअचघ तमति २०७१।५।१९ को तनणिय अनसुाि ित्कालीन पनुिावेदन अदालि 
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र्विाटनगिका माननीय न्यायािीश श्री उदय प्रकाश िापागाँई िाजस्व न्यायातिकिण र्विाटनगिमा 
अध्यक्ष पदमा िोर्कनभुएका तथयो ।  

आतथिक वषि २०७३/०७४ (तमति २०७३।६।६) मा उच्ि अदालि पाटनका माननीय 
न्यायािीश श्री िेवन्ि कँुवि वैदेचशक िोजगाि न्यायातिकिण काठमाडौंमा अध्यक्ष पदमा िोर्कनभुएका 
छ । यसअचघ सो पदमा तमति २०७१।५।१९ को तनणिय अनसुाि ित्कालीन पनुिावेदन अदालि 
जमु्लाका माननीय न्यायािीश श्री सिेुन्द्रवीि तसंह बस्न्याि िोर्कनभुएको तथयो ।  

३.९ र्वशषे अदालिमा अध्यक्ष िथा सदस्य तसफारिस 
प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा तमति २०७३।६।६ को न्याय परिषदको तनणियानसुाि 

र्वशेष अदालि, काठमाडौँको अध्यक्षमा उच्ि अदालि सिेुि, जमु्ला इजलासका न्यायािीश श्री 
मोहनिमण भट्टिाई ि सदस्यमा उच्ि अदालि सिेुिका न्यायािीश श्री भपेुन्द्रप्रसाद िाई, उच्ि 
अदालि िलु्सीपिु, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायािीश श्री पवनकुमाि शमाि न्यौपाने, उच्ि अदालि 
ददपायलका न्यायािीश श्री निेन्द्रकुमाि चशवाकोटी, उच्ि अदालि ददपायलका न्यायािीश श्री प्रभा 
बस्नेि ि उच्ि अदालि ददपायल, महेन्द्रनगि इजलासका न्यायािीश श्री महेशप्रसाद पडुासैनी 
िोर्कनभुएको छ । यसअचघ उि पदमा ित्कालीन पनुिावेदन अदालिको न्यायािीशको हैतसयिले 
उहाँहरू नै िोर्कनभुएको तथयो । तमति २०७४।२।३० मा उच्ि अदालि पाटन, हेटौडा 
इजलासका न्यायािीश श्री बाबिुाम िेग्मी र्वशषे अदालिको सदस्य िोर्कनभुएको छ ।  
३.१० काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातिकिण पनुिावेदन सतमतिको अध्यक्षमा तसफारिस 

प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा तमति २०७३।०८।१६ को न्याय परिषदको तनणियानसुाि 
काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातिकिणले ददएको आदेशउपि पनुिावेदन सनु् न ेपनुिावेदन सतमतिको 
अध्यक्षमा उच्ि अदालि पाटनका माननीय न्यायािीश श्री प्रमोदकुमाि वैद्य शे्रष्ठलाई िोर्कएको 
छ। 
३.११  पिामशि  

 संिमणकालीन न्याय र्वशेष अदालि ऐनको मस्यौदामा कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालयबाट िाय पिामशि माग भई आएकामा परिषदको तमति २०७३।७।२३ को 
बैठकले कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िालयमा िाय पिामशि पठाउने तनणिय 
भएको छ ।  

 न्याय परिषदको तमति २०७४।१।१४ को तनणियवाट तनवाििन (कसिु िथा सजाय) ऐन, 
२०७३ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोचजमका मदु्दा हेनि सम्बचन्िि चजल्ला 
अदालिलाई िोक्नका लातग नेपाल सिकािलाई पिामशि प्रदान गरिएको छ । 
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३.१२ अनशुासनात्मक कािबाही 
उजिुीउपिको कािवाही 

संर्विान िथा कानूनबमोचजम न्यायािीशहरूलाइि अनशुासनात्मक कािवाही गने तनकायका 
रूपमा न्याय परिषद िहेको छ । आतथिक वषि २०७३/०७४ मा नयाँ दिाि हनु आएका उजिुी 
संखया ६६ ि गि आतथिक वषिको चजम्मेवािी सिी आएको १५७ थान गिी जम्मा २२३ थान 
उजिुीको लगि िहेकोमा प्रतिवेदन वषिमा जम्मा १६० थान उजिुी फर्छ्यौट हनु आएको छ । यो 
प्रतिशिका र्हसाबले ७१.७४% हनु आएको आउँछ । प्रस्ििु प्रतिवेदन वषिमा दिाि हनु आएका 
उजिुीको लगि, फर्छ्यौट ि बाँकी र्वविण िातलका नं. २ मा प्रस्ििु गरिएको छ । 

िातलका नं. २ 
आतथिक वषि २०७३/७४ 

उजिुीको लगि पिेका उजिुीमध्ये 

जम्मा 
पिेको 
उजिुी 
संखया 

फर्छ्यौट उजिुीमध्ये 
जम्मा 
फर्छ्यौट 

बाँकी 
उजिुी 

चजम्मेवािी 
सिी 

आएको   

नयाँ 
दिाि 

उच्ि 
अदालिका 

न्यायािीशहरू 
उपि पिेको 
उजिुी संखया 

चजल्ला 
अदालिका 

न्यायािीशहरू 
उपि पिेका 
उजिुी संखया 

 

उच्ि 

अदालिका 
न्यायािीशहरू 
उपिको उजिुी 
फर्छ्यौट संखया 

चजल्ला 
अदालिका 

न्यायािीशहरू 
उपिको उजिुी 
फर्छ्यौट संखया 

  

१५७ ६६ ४८ १७५ २२३ ३६ १२४ 

 

१६० 

 

६३ 

 

अचघल्ला िीन आतथिक वषिको अध्ययन गिी हेदाि आतथिक वषि २०७१/०७२ मा चजम्मेवािी 
सिी आएको १३८ थान उजिुी ि नयाँ दिाि हनु आएका ९८ थान उजिुी गिी जम्मा २३६ थान 
(ित्कालीन पनुिावेदन अदालिका न्यायािीशउपि पिेका ६२ थान ि चजल्ला अदालिका 
न्यायािीशउपि पिेका १७४ थान) उजिुीको लगि िहेकामा सोमध्ये १२० थान (ित्कातलन 
पनुिावेदन अदालिका न्यायािीशउपि पिेका ४१ थान  ि चजल्ला अदालिका न्यायािीशउपि पिेका 
७९ थान) उजिुी फर्छ्यौट भई ११६ थान उजिुी चजम्मेवािी सिेको देचिन्छ । आतथिक वषि 
२०७१।७२ मा ५०.८४ प्रतिशि उजिुी फर्छ्यौट भए िापतन अचघल्लो आतथिक वषिको िलुनामा 
िन्डै ६ प्रतिशिले कम संखयामा उजिुीहरू फर्छ्यौट भएको देचिन्छ । 

  

आतथिक वषि २०७२/०७३ मा चजम्मेवािी सिी आएको ११६ थान ि उि आतथिक वषिमा 
पिेका नयाँ दिाि ४५ थान गिी जम्मा १६१ थान (ित्कालीन पनुिावेदन अदालिका न्यायािीशउपि 
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पिेका ३२ थान  ि चजल्ला अदालिका न्यायािीशउपि पिेका १२९ थान) उजिुी दिाि भएकोमा 
िाि थान उजिुी (ित्कालीन पनुिावेदन अदालिका न्यायािीशउपि पिेका एक थान ि चजल्ला 
अदालिका न्यायािीश उपि पिेका िीन थान)  फर्छ्यौट भई बाँकी १५७ थान उजिुी चजम्मेवािी 
सिेको देचिन्छ । सो आतथिक वषिमा सबैभन्दा कम संखयामा अथािि ्२.४८  प्रतिशि उजिुीहरू 
फर्छ्यौट भएको देचिन्छ। 

पतछल्ला िीन आतथिक वषिको िलुनात्मक रूपमा अध्ययन गदाि न्यायािीश र्वरुर्द् पिेका 
उजिुीको संखया, फर्छ्यौट संखया ि बाँकी र्वविणलाई चिि नं. ५ मा प्रस्ििु गरिएको छ । 

चिि नं. ५ 

न्यायािीश र्वरुर्द् पिेका उजिुीको संखया, फर्छ्यौट संखया ि बाकँी र्वविण 
 

 
 

िीन आतथिक वषिमा पिेका उजिुीको िलुनात्मक रूपमा अध्ययन गदाि ित्कालीन पनुिावेदन 
अदालिका न्यायािीश ि चजल्ला अदालिका न्यायािीशउपि पिेको उजिुी, फर्छ्यौट ि बाँकी 
र्वविणलाई चिि नं. ६ मा प्रस्ििु गरिएको छ । 

  

२३६

१६१

२२३

१२०

४

१६०

११६
१५७

६३

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

२०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४

उजिुी संखया
फर्छ्यौट
बाँकी
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चिि नं. ६ 

उच्ि अदालि ि चजल्ला अदालिका न्यायािीश उपि पिेको उजिुी, फर्छ्यौट ि बाकँी र्वविण 

  

 
३.१३ उच्ि अदालि िथा उच्ि अदालिको इजलास िोक्न एवं उच्ि अदालिको 

दिबन्दी तनिाििण सम्बन्िी तसफारिस 
न्याय परिषदको तमति २०७३।५।२९ मा बसेको बैठकले उच्ि अदालि िथा उच्ि 

अदालिको इजलास िोक्न नेपाल सिकािसमक्ष तसफारिस गने तनणिय गिेको छ। परिषदको तमति 
२०७३।५।३१ मा बसेको बैठकले उच्ि अदालिहरूको दिबन्दीलाई तनिाििण गने तनणिय गिेको 
छ। यसिी कायम गरिएको इजलास िथा दिबन्दी र्वविण अनसूुिी-५ मा ददइएको छ । 
३.१४ चजम्मेवािी िोर्कएको सम्बन्िमा   

 तमति २०७३।६।१२ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्याय परिषद ऐन, २०७३ को 
दफा ३१ अनसुाि न्यायािीशहरूको उमेि यकीन गिी अवकाशको जानकािी गिाई अतभलेि 
व्यवचस्थि गने कामको चजम्मेवािी न्याय परिषद सचिवालयलाई प्रदान गिेको छ । तमति 
२०७४।२।३० को बैठकले समेि उमेि यकीन गिी अतभलेि अद्यावतिक गनि सचिवलाई 
चजम्मेवािी िोकेको छ ।  

 तमति २०७३।७।२३  मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायािीशहरू उपि पिेका 
उजिुीहरूको सम्बन्िमा अध्ययन गिी प्रतिवेदन पेस गनि माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद 
वैददक ि माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद तसटौलालाई िोर्कएको छ। 

३२
४८४१

१

३६
२१

३१
१२

१७४

१२९

१७५

७९

३

१२४

९५

१२६

५१

०
२०
४०
६०
८०

१००
१२०
१४०
१६०
१८०
२००

२०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४

उच्ि अदालिका न्यायािीशउपि पिेका उजिुी फछयौट
बाँकी चजल्ला अदालिका न्यायािीशउपि पिेका उजिुी
उजिुी फछयौट फछियौट भई बाँकी
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 तमति २०७३।८।१६ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले थप छानवीन गनुि पने 
उजूिीहरूका हकमा प्रािचम्भक छानतबन गिी १५ ददनतभि प्रतिवेदन पेस गनि माननीय 
सदस्य श्री पदमप्रसाद वैददक ि माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद तसटौलालाई न्याय परिषद 
ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोचजम िोर्कएको छ। 

  तमति २०७३।१०।२४ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकबाट न्यायािीशको 
कामकािवाही िथा आििणको तनयतमि अनगुमन गनि ि तनगिानी िाख न देहायबमोचजमको 
न्यार्यक अनगुमन िथा तनगिानी सतमति गठन तनणिय गरिएको छ।  
१.  माननीय श्री पदमप्रसाद वैददक, सदस्य न्याय परिषद    – संयोजक 
२.  माननीय श्री िामप्रसाद तसटौला, सदस्य, न्याय परिषद   – सदस्य 
३.  श्री सचिव, न्याय परिषद                  – सदस्य 

 तमति २०७३।१२।२ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायािीशहरूउपि पिेका 
उजिुीहरूको सम्बन्िमा अध्ययन गिी प्रतिवेदन पेस गनि माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद 
वैददक ि माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद तसटौलालाई िोर्कएको छ। 

३.१५ न्याय परिषद तनयमावली मस्यौदा सतमति गठन 
न्याय परिषदले तमति २०७३।६।६ मा तनणिय गिी न्याय परिषद ऐन, २०७३ लाई 

कायािन्वयन गनि देहायबमोचजमको तनयमावली मस्यौदा सतमति गठन गिेको छ ।  

१. श्री कृष्ण तगिी, सचिव, न्याय परिषद  – संयोजक 

२. श्री नहकुल सवेुदी, सहिचजष्ट्राि, सवोच्ि अदालि  – सदस्य 

३. श्री देवेन्द्रिाज ढकाल, सहसचिव, न्याय परिषद सचिवालय  – सदस्य 

४. श्री तनमिला पौडेल, सहसचिव, न्याय परिषद सचिवालय   – सदस्य 

५. श्री हमुबहादिु के.सी., उपसचिव, कानून, न्याय िथा संसदीय  

   मातमला मन्िालय  – सदस्य 

६. श्री बलिाम लम्साल, उप सचिव, न्याय परिषद सचिवालय – सदस्य सचिव 

३.१६ वैयचिक र्वविण माग गने 
न्याय परिषदले तमति २०७३।७।२४ मा तनणिय गिी न्याय परिषद ऐन, २०७३ को 

दफा ३ बमोचजम साि ददन ेसाविजतनक सूिना प्रकाचशि गिी वैयचिक र्वविण माग गिेको छ । 
प्राप्त र्वविणहरूलाई अद्यावतिक गिी िाख ने कामसमेि भएको छ ।  

३.१७ मखुय तनवाििन अतिकृिमा तनयचुिका लातग पिामशि  
न्याय परिषदको तमति २०७३।१२।२ को तनणियले स्थानीय िहको तनवाििनको लातग 

७५ जना चजल्ला न्यायािीशलाई मखुय तनवाििन अतिकृिमा तनयचुिका लातग नेपाल सिकाि समक्ष 
पिामशि प्रदान गरिएको छ। सोपश्चाि ् काठमाडौँ चजल्लाका मखुय तनवाििन अतिकृि श्री 
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परुुषोत्तमप्रसाद ढकालको आमाको तनिन भएकोले उि स्थानमा काठमाडौँ चजल्ला अदालिका 
न्यायािीश श्री ददपेन्द्र अतिकािीलाई काठमाडौँ चजल्लाको मखुय तनवाििन अतिकृिको रूपमा िटाउन 
सम्माननीय प्रिानन्यायािीशको तमति २०७४।१।९ को तनणिय, संिवुासभा चजल्लाका मखुय 
तनवाििन अतिकृि श्री ददपककुमाि ििेल अस्वस्थ भएका कािण सनुसिी चजल्ला अदालिका 
न्यायािीश श्री देवेन्द्र पौडेललाई मखुय तनवाििन अतिकृिमा िटाउने सम्माननीय प्रिानन्यायािीशको 
तमति २०७४।१।११ को तनणिय ि ओिलढंुगा चजल्ला अदालिका मखुय तनवाििन अतिकृि श्री 
उर्द्वप्रसाद भट्टिाई छोिाको दीक्षान्ि समािोहमा अमेरिका जानपुने भएकोले उि स्थानमा तसिाहा 
चजल्ला अदालिका न्यायािीश श्री िन्द्रमणी ज्ञावलीलाई िटाउने सम्माननीय प्रिानन्यायािीशको 
तमति २०७४।२।२५ को तनणियलाई परिषदको तमति २०७४।२।३० को तनणियद्वािा समथिन 
गरिएको छ । 
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परिच्छेद - ४ 

न्याय सेवा आयोग 

४.१ परििय 
नेपालको संर्विानको िािा १५४ को उपिािा (१) बमोचजम नेपाल सिकािले 

कानूनबमोचजम संघीय न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि पदमा तनयचुि, सरुवा, बढुवा गदाि वा त्यस्िो 
पदमा बहाल िहेको कुनै कमििािीलाई र्वभागीय सजाय गदाि न्याय सेवा आयोगको तसफारिसबमोचजम 
गने संवैिातनक व्यवस्था िहेको छ । यसका अलावा चजल्ला न्यायािीशको पदमा तनयचुिको लातग 
पिीक्षा सञ्चालन गनेसम्बन्िी थप चजम्मेवािीसमेि न्याय सेवा आयोग ऐन‚ २०७३ ले न्याय सेवा 
आयोगलाई प्रदान गिेको छ । 

न्याय सेवा आयोगमा देहायबमोचजमका अध्यक्ष ि सदस्यहरू िहने छन ्। 
क प्रिान न्यायािीश  अध्यक्ष 

ि संघीय कानून िथा न्याय मन्िी सदस्य 

ग सवोच्ि अदालिको वरिष्ठिम ्न्यायािीश एक जना सदस्य 

घ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य 

ङ महान्यायातिविा सदस्य 

 

न्याय सेवा आयोगमा हाल बहाल िहन ुभएका िथा प्रतिवेदन अवतिमा कायम िहनभुएका 
अध्यक्ष िथा सदस्यहरूको र्वविण अनसूुिी- ६ मा ददइएको छ ।  
४.२ न्याय सेवा आयोगको काम, कििव्य िथा अतिकाि  

न्याय सेवा आयोगको काम कििव्य िथा अतिकािका सम्बन्िमा  नेपालको संर्विान, न्याय 
सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले स्पष्ट रूपमा िोर्कददएको पाइन्छ ।सोही संवैिातनक एवम ्कानूनी 
व्यवस्थासमेिका आिािमा आयोगले आफ्नो काम कािवाही सम्पन्न गदै आइिहेको छ । संवैिातनक 
िथा कानूनी व्यवस्थाका आिािमा न्याय सेवा आयोगको काम, कििव्य ि अतिकाि तनम्नानसुाि 
िहेको छ :  
४.२.१ नपेाल न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि पदमा तनयचुि, सरुवा ि बढुवा 

नेपालको संर्विानको िािा १५४ को उपिािा (१) बमोचजम संघीय न्याय सेवाका 
िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरूको तनयचुि, सरुवा ि बढुवा गदाि न्याय सेवा आयोगको तसफारिसमा गने 
व्यवस्था छ । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० अनसुाि आयोगले सेवाका िाजपिार्ङ्कि 
अतिकृिको तनयचुि, सरुवा ि बढुवाको तसफारिस गदाि सेवासम्बन्िी प्रितलि कानूनबमोचजम गने 
व्यवस्था िहेको छ । नेपाल न्याय सेवाको सेवासम्बन्िी कानूनका रूपमा तनजामिी सेवा ऐन, 



 

 27  
 

२०४९,  तनजामिी सेवा तनयमावली, २०५० ि नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह िथा शे्रणी र्वभाजन, 
तनयचुि सरुवा ि बढुवा)  तनयमहरू, २०५१ िहेको ि न्याय सेवा आयोगले सोही ऐन, तनयमबमोचजम 
तनयचुि, सरुवा ि बढुवाको तसफारिस गदिछ । 
४.२.२ नपेाल न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरूलाई र्वभागीय कािवाहीको पिामशि  

नेपालको संर्विानको िािा १५४ को उपिािा (१) बमोचजम संघीय न्याय सेवाका 
िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरूलाई र्वभागीय कािवाही गदाि न्याय सेवा आयोगको पिामशि तलनपुने 
व्यवस्था गिेको छ । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ११ मा  र्वभागीय कािबाहीको 
सम्बन्िमा पिामशि प्रदान गने कायिर्वति िय गिेको छ । सोबाहेकका अन्य र्वषयमा तनजामिी 
सेवा ऐन िथा तनयमावली ि नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह िथा शे्रणी र्वभाजन, तनयचुि, सरुवा 
ि बढुवा) तनयमहरू, २०५१ बमोचजम र्वभागीय कािवाहीको सम्बन्िमा पिामशि प्रदान गने व्यवस्था 
िहेको छ । 
४.२.३ चजल्ला न्यायािीशको पदमा तनयचुिका लातग पिीक्षा सञ् िालन ि तसफारिस 

नेपालको संर्विानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ड (ि) ि (ग) बमोचजम 
तनयिु हनुे चजल्ला न्यायािीशको पदमा प्रतियोतगिात्मक पिीक्षा सञ्चालन गिी तसफारिस गने 
चजम्मेवािी नेपालको संर्विानको िािा १४९ को उपिािा (३) ले न्याय सेवा आयोगलाई प्रदान 
गिेको छ । आयोगको काम कािबाहीलाई व्यवचस्थि गनि न्याय परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय 
सेवा आयोग ऐन, २०७३ जािी भइसकेको अवस्था छ । प्रतिवेदन अवतिमा सो ऐनहरू 
कायािन्वयनको लातग हाल न्याय परिषद तनयमावली ि न्याय सेवा आयोग तनयमावली तनमािण भई 
नसकेको भए िापतन यो प्रतिवेदन ियाि पादािसम्मको अवतिमा उि तनयमहरू जािी भइसकेको ि 
चजल्ला न्यायािीशको पदमा प्रतियोतगिात्मक पिीक्षासम्बन्िी कायिले गति तलएको छ।  

४.२.४ अन्य व्यवस्थापकीय कायि 
४.२.४.१ पिामशि ददन े

सेवासम्बन्िी तनयममा नेपाल सिकाि वा अन्य कुनै तनकायले पिामशि माग गिेमा पिामशि 
ददनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

४.२.४.२ अनसुन्िानात्मक िथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गने 

 न्याय सेवालाई सक्षम ि प्रभावकािी वनाउन िथा न्याय सेवा प्रति आकषिण बढाउन सयम 
समयमा आयोगले अनसुन्िानात्मक िथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गनि सक्ने व्यवस्था छ ।  
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परिच्छेद - ५ 

न्याय सेवा आयोगबाट सम्पाददि कायिहरूको र्वविण 

संर्विानको िािा १५४ को उपिािा (१) ले नेपाल सिकािले कानूनबमोचजम संघीय न्याय 
सेवाको िाजपिार्ङ्कि पदमा तनयचुि, सरुवा, बढुवा गदाि वा त्यस्िो पदमा बहाल िहेको कुनै 
कमििािीलाई र्वभागीय सजाय गदाि न्याय सेवा आयोगको तसफारिसबमोचजम गने व्यवस्था गिेको 
छ । न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि पदहरूमा तनयचुि, सरुवा, बढुवा ि 
र्वभागीय सजाय गने कायि संर्विान ि कानूनबमोचजम गदै आएको छ । त्यसैगिी नेपाल न्याय 
सेवाका िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरूको वैयचिक िथा सेवासम्बन्िी अन्य र्वविणहरू ियाि गिी 
अद्यावतिक गदै आएको छ । प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा न्याय सेवा आयोगबाट सम्पाददि 
कायिहरूको र्वविण तनम्नबमोचजम िहेका छन ्। 
५.१  आयोगको बैठक िथा तनणिय संखया  

आतथिक वषि २०७३/०७४ मा आयोगको कूल १३ वटा बैठक बसी र्वतभन् न र्वषयहरूमा 
गिी जम्मा ३८ वटा प्रस्िावहरूमा छलफल भई तनणिय भएको देचिन्छ । पतछल्ला  िीन आतथिक 
वषिको अध्ययन गदाि आ.व. २०७१/०७२ मा िमशाः बैठक संखया  १२ ि तनणिय संखया ४८ 
िथा आ.व. २०७२/०७३ मा िमश: बैठक संखया १२ ि तनणिय संखया ३२ वटा भएको 
देचिन्छ। पतछल्ला िीन आतथिक वषिमा भएका आयोगका बैठक ि तनणिय संखयालाई चिि नं. ७ 
मा प्रस्ििु गरिएको छ । 

चिि नं.  ७  
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५.२ आयोगका तनणियहरूको र्वषयगि र्वविण  
न्याय सेवा आयोगबाट हनुे र्वतभन् न र्वषयगि तनणियहरूलाई साि वटा शीषिकमा र्वभाजन 

गरिएको छ । जसअनसुाि  र्वभागीय सजायको पिामशिसम्बन्िी, सरुवा तसफारिस,  बढुवा तसफारिस, 
तनयचुि तसफारिस, नीति तनयमसम्बन्िी, तलचिि पिीक्षा ि अन्िवाििाि िथा र्वर्वि िहेका छन ्। 
आतथिक वषि २०७३/०७४ मा र्वभागीय सजायको पिामशि सम्बन्िी एक, सरुवा तसफारिस साि,  

बढुवा तसफारिस पाँि, तनयचुि तसफारिस नौं, नीति तनयमसम्बन्िी कुनै कायि नभएको, तलचिि पिीक्षा 
ि अन्िवाििािसम्बन्िी कुनै कायि नभएको िथा र्वर्वििफि  १६ वटा तनणिय भएका छन ्। अचघल्ला 
िीन आतथिक वषि ि प्रतिवेदन वषिको िलुनात्मक र्वषयगि र्वविण चिि नं. ८ मा प्रस्ििु गरिएको 
छ ।  

चिि नं. ८ 

 
 

५.३ तनयचुि तसफारिस 
आयोगले न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि र्वचशष्ट शे्रणी, प्रथम शे्रणी, दद्वत्तीय शे्रणी ि ििृीय 

शे्रणीका अतिकृिहरूमा िलुा प्रतियोतगिा, आन्िरिक प्रतियोतगिा, बढुवाद्वािा तनयचुिका लातग 
तसफारिस गदिछ । यसिी तसफारिस गदाि बढुवा तनयचुिका हकमा न्याय सेवा आयोगले जेष्ठिा िथा 
कायिसम्पादन मूल्याङ्कन ि कायिक्षमिाको मूल्याङ्कनका आिािमा बढुवा तसफारिस गने गदिछ । िलुा 
िथा आन्िरिक प्रतियोतगिाबाट हनु े तनयचुिका हकमा लोकसेवा आयोगबाट तसफारिस भई 
आएबमोचजम तसफारिस गने गिेको छ । प्रतिवेदन वषि २०७३/७४ मा न्याय सेवा आयोगबाट 
भएका तनयचुिसम्बन्िी तसफारिसका सम्बन्िमा देहायबमोचजम उल्लेि गरिएको छ । 
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िाजपिार्ङ्कि र्वचशष्ट शे्रणी    
मखुय िचजष्ट्राि 

न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि र्वचशष्ट शे्रणीको पदमा 
२०७३।१०।६ मा बढुवा पदस्थापन भई न्याय परिषदको सचिवमा कायििि श्री नहकुल सवेुदीलाई 
िाजपिार्ङ्कि र्वचशष्ट शे्रणीको मखुय िचजष्ट्राि पदमा तमति २०७४।०३।१२ मा बढुवाको तसफारिस 
गिेको छ ।  
िाजपिार्ङ्कि र्वचशष्ट शे्रणीको पदमा बढुवा तनयचुिको तसफारिस  

प्रतिवेदन वषिमा न्याय सेवा आयोगबाट र्वतभन्न तमतिमा भएको तनणियानसुाि न्याय सेवाका 
िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीमा कायििि अतिकृिहरूलाई न्याय सेवाको र्वचशष्ट शे्रणीमा बढुवा तसफारिस 
गरिएको छ । तसफारिस हनु ुभएका अतिकृिहरूको नामावली अनसूुिी-७ मा उल्लेि छ । 
िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीको पदमा िलुा‚ आन्िरिक  िथा बढुवा प्रर्ियाबाट तनयचुि िथा 
पदस्थापन तसफारिस 

प्रतिवेदन वषिमा न्याय सेवा आयोगबाट र्वतभन्न तमतिमा भएको तनणियानसुाि न्याय सेवाको 
र्वतभन्न समूहको िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीको पदमा िलुा‚ आन्िरिक प्रतियोतगिा िथा बढुवा 
प्रर्ियाअनसुाि  तनयचुिको लातग तसफारिस भएको छ । िलुा प्रतियोतगिात्मक पिीक्षामा उत्तीणि 
दईु जना उम्मेदवािलाई तनयचुिका लातग तसफारिस भई आएको ि तसफारिस भई आएकामध्ये न्याय 
समूहमा एक जना ि कानून समूहमा एक जना िहेका छन ्। आन्िरिक प्रतियोतगिात्मक पिीक्षामा 
उत्तीणि भई आएका दईु जना उम्मेदवािहरूमध्ये कानून समूहमा एक जना ि सिकािी वर्कल 
समूहमा एक जना सहसचिवलाई तनयचुिको लातग तसफारिस गिेको छ। यस्िै गिी न्याय सेवाका 
तबतभन् न समूह अन्ििगि जेष्ठिा एवं कायि क्षमिाको आिािमा दश जना उम्मेदवािहरू बढुवा 
तसफारिस भएका छन ्जस मध्ये कानून समूहबाट दईु जना‚ न्याय समहुबाट पाँि जना ि सिकािी 
वर्कल समूहबाट िीन जना बढुवा तसफारिस  भएको देचिन्छ । तसफारिस हनु ुभएका अतिकृिहरूको 
नामावली अनसूुिी-८ मा उल्लेि गरिएको छ । 
िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय शे्रणीमा बढुवा प्रर्ियाबाट तनयचुि िथा पदस्थापनको तसफारिस 

प्रतिवेदन वषि २०७३/७४ मा नेपाल न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय शे्रणीमा जेष्ठिा 
िथा कायिक्षमिाको मूल्याकनको आिािमा बढुवा हनु ुभएका न्याय सेवा कानून समूह‚ सिकािी 
वर्कल समूह ि न्याय समूहका उम्मेदवािहरूको तनयचुि िथा पदस्थापनको लातग र्वतभन् न तमतिमा 
२२ जना  तसफारिस भएका छन ्। जसमध्ये  न्याय समूहमा १० जना, कानून समूहमा पाँि जना 
ि सिकािी वर्कल समूहमा साि जना िहेको पाइन्छ । यस प्रतिवेदन वषिमा िलुा िथा आन्िरिक 
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प्रतियोतगिाबाट कुनै उम्मेदवािको तसफारिस भएको छैन । तसफारिस भएका उम्मेदवािहरूको 
नामावली अनसूुिी-९ मा उल्लेि भएको छ । 
िाजपिार्ङ्कि ििृीय शे्रणीमा तसफारिस 

प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा लोकसेवा आयोगबाट िाजपिार्ङ्कि ििृीय शे्रणीमा ४८ 
जना िलुा प्रतियोतगिात्मक पिीक्षामा उत्तीणि उम्मेदवािलाई तनयचुिका लातग तसफारिस भई आएका‚ 
जसमध्ये न्याय समूहमा २० जना, कानून समूहमा १४ जना ि सिकािी वर्कल समूहमा १४ जना 
िहेका छन ्। तनजहरूलाई न्याय सेवा आयोगले तनयचुि िथा पदस्थापनको लातग तसफारिस गिेको 
छ। यस्िैगिी नेपाल न्याय सेवाका िाजपि अनंर्कि प्रथम शे्रणीबाट नेपाल न्याय सेवा‚ कानून ि 
सिकािी वर्कल समूहमा िाजपिार्ङ्कि ििृीय शे्रणीमा २१ जना बढुवा िथा पदस्थापन तसफारिस हनु ु
भएको छ । सम्पूणि अतिकृिहरूको नामावली अनसूुिी-१० मा उल्लेि छ । 

५.४ सरुवा तसफारिस   
नेपालको संर्विानबमोचजम उच्ि अदालिको स्थापना भएपश्चाि ् आयोगको तमति 

207३।६।२ को तनणियअनसुाि ित्कालीन पनुिावेदन अदालिका न्याय सेवा, न्याय समूहका 
िाजपिार्ङ्किका कमििािीहरूलाई सम्बचन्िि उच्ि अदालि ि सो अन्िगििका अस्थायी इजलासमा 
काम गने गिी पदस्थापन गने तसफारिस गिेको छ । तमति २०७३।८।१३ को तनणियले कानून 
समूह िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीका आठ जना, दद्वत्तीय शे्रणीका १२ जना, ििृीय शे्रणीका ११ जना 
सरूवा तसफारिस गिेको छ । त्यस्िै तमति २०७३।१०।५ को तनणियले न्याय समूह िाजपिार्ङ्कि 
प्रथम शे्रणीका आठ जना सरुवा तसफारिस गिेको छ । सोपश्चाि ्तमति २०७३।१०।२५ मा 
कानून समूह िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीका दईु जना, सिकािी वर्कल समूहको िाजपिार्ङ्कि प्रथम 
शे्रणीका िाि जना, न्याय समूहको िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय शे्रणीका १८ जना, सिकािी वर्कल समूह 
िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय शे्रणीका १३ जना, न्याय समूहको िाजपिार्ङ्कि ििृीय शे्रणीका ८७ जना ि 
सिकािी वर्कल समूहको िाजपिार्ङ्कि ििृीय शे्रणीका २४ जना अतिकृिहरूको सरुवा तसफारिस 
भएको देचिन्छ भने न्याय समूहको िाजपिार्ङ्कि ििृीय शे्रणीका २० जना अतिकृिको पदस्थापनसमेि 
भएको छ । साथै तमति २०७४।३।११ को तनणियअनसुाि र्वचशष्ट शे्रणीमा दईु जना, न्याय 
समूहको िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीमा िीन जना, कानून समूहको िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीमा िीन 
जना, सिकािी वर्कल समूहको िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीमा िाि जना, कानून समूहको िाजपिार्ङ्कि 
दद्वत्तीय शे्रणीमा एक जना ि ििृीय शे्रणीमा पाँि जना सरुवा तसफारिस गिेको छ । 
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.५५  बढुवा उजिुीसम्बन्िी र्वविण 
  प्रतिवेदन वषिमा कायिक्षमिाको मूल्याङ्कनद्वािा हनुे बढुवामा तसफारिसउपि एक ि जेष्ठिा 

िथा कायिसम्पादन मूल्याङ्कनद्वािा हनुे बढुवा तसफारिसहरूउपि दईु गिी जम्मा िीन वटा उजिुी 
पिेकामा आयोगबाट आवश्यक छानतबन हुदँा दईुवटा बढुवा तसफारिस संशोिन भएको छ । 

५.६ प्रतिशि तनिाििण 
आयोगले नेपाल न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि प्रथम ि दद्वत्तीय शे्रणीमा रिि िहेका पदहरूमा 

पदपूतििको लातग प्रतिशि तनिाििण गने गिेको छ । प्रतिशि तनिाििण गदाि सेवासम्बन्िी कानून ि 
लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गिेका तसर्द्ान्िका आिािमा प्रतिशि तनिाििण गरिएको छ । प्रतिवेदन 
अवतिमा तनिाििण गिेको प्रतिशि र्वविण िातलका नं. 3 मा िहेको छ । 

िातलका नं. ३ 

प्रतिशि तनिाििणको र्वविण 

ि.सं. 

प्रतिशि तनिाििण भएको 

शे्रणी समूह संखया 

वगि 
जेष्ठिा िथा 
कायिसम्पादन 
मूल्याङ्कन 

कायिक्षमिा 
मूल्याङ्कन 

आन्िरिक 
प्रतियोतगिा 

िलुा 
प्रतियोतगिा 

१ िाजपिार्ङ्कि प्रथम 

न्याय ७ २ ३ १ १ 

कानून ४ १ १ १ १ 

सिकािी वर्कल ४ २ १ १ - 

२ िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय 

न्याय १४ ५ ५ ३ १ 

कानून - - - - - 

सिकािी वर्कल १० ४ ३ २ १ 
 

प्रतिशि तनिाििणको समावेशीगि र्वविण 

ि.सं. 
प्रतिशि तनिाििण भएको 

शे्रणी समूह संखया 
वगि 

िलुा समावेशी 

१ िाजपिार्ङ्कि प्रथम 

न्याय १ १ - 
कानून १ १ - 

सिकािी वर्कल - - - 

२ िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय 

न्याय १ १ - 
कानून - - - 

सिकािी वर्कल १ - १ 
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५.७ र्वज्ञापन  
आयोगले न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि प्रथम ि दद्वत्तीय शे्रणीमा पदपूतििको लातग प्रतिशि 

तनिाििण गिी िलुा िथा आन्िरिक प्रतियोतगिाबाट पूतिि हनुे पदमा लोकसेवा आयोगमा पिीक्षाका 
लातग लेिी पठाइि जेष्ठिा िथा कायिसम्पादन मूल्याङ्कन ि कायिक्षमिा मूल्याङ्कनबाट हनुे बढुवाका 
लातग र्वज्ञापन गिेको छ । प्रतिवेदन अवतिमा भएका र्वज्ञापनको र्वविण िातलका नं. 4 मा प्रस्ििु 
गरिएको छ । 

िातलका नं. 4 

र्वज्ञापनको र्वविण 

िम 
संखया 

शे्रणी समूह 

र्वज्ञापन संखया र्वज्ञापन गिेको पद 

कैर्फयि 
जेष्ठिा िथा 
कायिसम्पादन 
मूल्याङ्कन 

कायिक्षमिा 
मूल्याङ्कन 

जेष्ठिा िथा 
कायिसम्पादन 
मूल्याङ्कन 

कायिक्षमिा 
मूल्याङ्कन 

१ 
िाजपिार्ङ्कि 

प्रथम 

न्याय १ १ २ ३  

कानून १ १ १ १  

सिकािी 
वर्कल 

२ १ २ १  

२ 
िाजपिार्ङ्कि 
दद्वत्तीय 

न्याय २ २ ५ ५  

कानून - - - -  

सिकािी 
वर्कल 

२ १ ४ ३  

५.८ िाय पिामशि 
प्रतिवेदन वषिमा न्याय सेवा आयोगबाट देहायको र्वषयमा िाय पिामशि प्रदान गरिएको छ:- 

१. स्थानीय िहको तनवाििनको लातग न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय शे्रणीका 
अतिकृिहरूलाई तनवाििन अतिकृिको रूपमा िटाउन तनवाििन आयोगले नेपाल सिकाि 
माफि ि पिामशि माग गिेकोमा न्याय सेवा आयोगको तमति २०७३।१२।२ मा बसेको 
बैठकको तनणियले न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि दद्वत्तीय शे्रणीका अतिकृिहरूलाई िटाउन 
नामावलीसर्हि पिामशि प्रदान गिेको ।  

२. स्थानीय िहको तनवाििनको लातग न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरूलाई तनवाििन 
अतिकृिको रूपमा िटाउन तनवाििन आयोगले नेपाल सिकािमाफि ि पिामशि माग गिेकोमा 
न्याय सेवा आयोगको तमति २०७३।१२।१६ को तनणियले थप अतिकृिहरूलाई िटाउन 
नामावलीसर्हि पिामशि प्रदान गिेको ।  
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प र छेद  -  ६ 

याय प रषद सिचवालय 

६.१ सिचवालयको संगठन संरचना 
याय प रषद र याय सेवा आयोगको शासक य नकायको पमा याय प रषद सिचवालय रहेको छ । याय प रषद सिचवालयको शासक य मखुको पमा नेपाल याय सेवाको राजप ा त विश  ेणीको एक जना सिचव रहने र 

याय प रषदको सिचवले याय सेवा आयोगको समेत सिचव भई काम गन कानूनी यव था छ ।  

याय प रषद सिचवालयको संरचना

 

सिचव-१  
( विश  ेणी)

शासन महाशाखा 
याय/ याय, रा.प. थम, सहसिचव-१ 
याय/ याय, रा.प.अनं. थम, ना.स.ु-१

शासन शाखा
याय/ याय, रा.प. ., उप-सिचव-१ 
याय/ याय रा.प.त.ृ, शा.अ.-२ 
याय/ याय रा.प.अनं. थम, ना.स.ु-१
शासन, रा.प.अनं. थम, टा.ना.स.ु-१

हलकुा सवार  चालक-३
कायालय सहयोगी-२
व छकम -१

आ थक शासन शाखा

शासन/लेखा,रा.प.अनं. थम,लेखापाल-१

दता चलानी तथा सोधपछु शाखा
याय/ याय, रा.प.अनं. थम, ना.स.ु-१
याय/ याय, रा.प. ., ड ा-१

पु तकालय शाखा
याय/ याय, रा.प.अनं. थम, ना.स.ु-१

अ भलेख शाखा 
याय/ याय, रा.प. ., उपसिचव-१
याय/ याय, रा.प.त.ृशा.अ-१
याय/ याय, रा.प.अनं. थम,ना.स.ु-
१

सूचना व ध शाखा 
व वध क यटुर अपरेटर-१
व वध क यटुर टेि न सयन-१

योजना तथा अनसु धान महाशाखा * 

योजना शाखा 

अ ययन तथा अनसु धान शाखा 

बा  य स ब ध सम वय शाखा 

पर ा महाशाखा * 

पर ा स  चालन शाखा 

न तजा तथा अ तवाता शाखा 

उजरु  तथा अनगुमन महाशाखा 
याय/ याय, रा.प. थम, सहसिचव-
१ 
याय/ याय, रा.प.अनं. थम, -१

उजूर   शाखा 
याय/ याय, रा.प. , उपसिचव-१ 
याय/ याय, रा.प.त.ृ,शा.अ.-१ 
याय/ याय, रा.प.अनं. .,ना.स.ु-१ 

नर ण तथा अनगुमन शाखा 
याय/ याय, रा.प. , उपसिचव-१ 
याय/ याय, रा.प.त.ृ,शा.अ.-१ 
याय/ याय, रा.प.अनं. .,ना.स.ु-१

नजी सहायक याय/ याय रा.प.त.ृ, शा.अ.-१ माननीय सद य यूह को नजी सहायक याय/ याय, रा.प.त.ृ, शा.अ.-२

* य : हाल सिचवालयमा २ वटा महाशाखा र यस अ तगतका शाखाह  मा ै रहेकोमा याय प रषद नयमावल , २०७४ ले थप २ महाशाखा र सो महाशाखा अ तगतका शाखाह  रहने यव था गरे अनु प थप २ महाशाखा र यसअ तगतका शाखाको ला ग संगठन तथा यव थापन 

(O&M) सव ण स म तको काय शु  भएको छ । 
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६.२  न्याय परिषदको सचिवको काम, कििव्य ि अतिकाि  
न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमिुको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको िाजपिार्ङ्कि र्वचशष्ट 

शे्रणीको एकजना सचिव िहने ि तनजले नै न्याय सेवा आयोगको समेि सचिव भई काम गने 
कानूनी व्यवस्था िहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३६ िथा न्याय सेवा आयोग 
ऐन, २०७३ को दफा ५ मा ऐनमा अन्यि लेचिएका काम, कििव्य ि अतिकािका अतिरिि 
न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको सचिवको काम, कििव्य ि अतिकाि देहायबमोचजम हनु े
व्यवस्था गिेको छ । 

(क) परिषद/आयोगले गिेको तनणिय कायािन्वयन गने गिाउने, 
(ि) परिषद/आयोगको सचिवालयमा िहने अतभलेि प्रमाचणि गिी अद्यावतिक, व्यवचस्थि ि 

सिुचक्षि िाख ने, 
(ग) परिषद/आयोगको कमििािीलाई कायिर्वभाजन गिी काममा लगाउने, 
(घ) परिषद/आयोगको सचिवालयको काम कािवाहीको अनगुमन, तनयन्िण, सपुरिवेक्षण गने, 
(ङ) परिषद/आयोगको तनणिय सम्बचन्िि व्यचि वा तनकायलाई जानकािी गिाउने, 
(ि) नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्िि तनकायसँग आवश्यकिाअनसुाि सम्पकि  ि समन्वय गने, 
(छ) परिषद/आयोगले िोकेका अन्य काम गने । 

६.३ न्याय परिषद सचिवालयको काम, कििव्य ि अतिकाि  
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले न्याय परिषदको एउटा छुटै्ट सचिवालय िहने 

ि सो सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा िहने व्यवस्था गिेको छ । न्याय सेवा ऐन, २०७३ को 
दफा ३ मा आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिेमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषदको 
सचिवालय िहेको ठाउँमा िहने व्यवस्था गिेको पाइन्छ ।  प्रतिवेदन अवति तमति २०७३।६।३ 
देचि न्याय परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ जािी भई लागू भएकोले उि 
ऐनहरू लागू हनुभन्दा पर्हले न्याय परिषद सचिवालयले नेपालको संर्विान, न्याय परिषद ऐन, 
२०४७, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ िथा न्याय परिषद (कायिर्वति) तनयमावली‚ २०५६ 
बमोचजम काम कािवाही सञ् िालन गदै आएकोमा तमति २०७३।६।३ देचि नेपालको संर्विान, 

न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ िथा न्याय परिषद (कायिर्वति) 
तनयमावली‚ २०५६ बमोचजम काम कािवाही सञ् िालन गदै आएको छ। न्याय परिषद 
सचिवालयका कायिहरू देहायबमोचजम िहेको छ ।  

६.३.१ अतभलेि व्यवस्थापन गने  
न्याय परिषदले संर्विानबमोचजम न्यायािीशको पदमा तनयिु हनु योग्यिा पगेुका नेपाली 

नागरिकहरूको अद्यावतिक अतभलेि ियाि गनुिपने कानूनी व्यवस्था भएबमोचजम अतभलेि िाख न े
प्रयोजनका लातग सम्बचन्िि तनकायहरूसँग र्वविण माग गने, सूिना प्रकाशन गने ि प्राप्त भएको 
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अतभलेिहरूलाई अद्यावतिक, व्यवचस्थि ि सिुचक्षि गनेलगायिका कायिहरू सचिवालयले गदिछ । 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० मा प्रत्येक न्यायािीशको तनयचुि तमति, अवकास तमति, 
योग्यिा, अनभुव ि र्वशषेज्ञिा, न्यायािीशउपि कुनै उजिुी पिेको भए सो उजिुीमा न्याय परिषदबाट 
भएको तनणियको संचक्षप्त र्वविण, संर्विान िथा न्याय परिषद ऐनबमोचजम कुनै कािवाही भएको 
भए सोको र्वविण, तनजले गिेको फैसला वा आदेश मातथल्लो अदालिबाट सदि बदि भएको 
र्वविण, तनजले प्रत्येक अदालिमा गिेको फैसला ि आदेशको संखयात्मक र्वविणलगायिका 
र्वविणहरूको एकीकृि अतभलेि ियाि गनुिपने गिी िोकेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाबमोचजमको 
अतभलेि छरिएि िहेकामा एकीकृि अतभलेि िाख ने प्रयोजनका लातग न्याय परिषद सचिवालयले 
आवश्यक सफ्टवेयिको तनमािणको थालनी गरिएको छ ।  

न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका प्रत्येक तनणियहरूको अतभलेि िाख ने 
कायिसमेि सचिवालयले गदिछ । यसका अतिरिि न्याय परिषदका सदस्य िथा न्यायािीशले 
आफ्नो ि आफ्नो परिवािका नाउँमा िहेको सम्पचत्तको र्वविण न्याय परिषदमा पेस गनुिपने कानूनी 
व्यवस्था भएअनरुूप पेस हनु आएका सम्पचत्त र्वविणको अतभलेि िाख ने कायि िथा तनजामिी 
र्किाबिानासँग समन्वय गिी न्यायािीशको वैयचिक र्वविण (तसटिोल) लाई अद्यावतिक गने 
कायिहरूसमेि न्याय परिषद सचिवालयबाट हनु ेगदिछ । यसका अतिरिि न्यायािीशको व्यचिगि 
र्वविण अद्यावतिक, व्यवचस्थि ि सिुचक्षि गने काम सचिवालयले गने दार्यत्व िहेको सन्दभिमा 
न्यायािीशको वैयचिक र्वविणसँग सम्बचन्िि कागजािहरू सम्वचन्िि न्यायािीशसँग ि सम्वचन्िि 
तनकायहरूसंग माग गिी अद्यावतिक गने, सचिवालयमा अद्यावतिक अतभलेिअनसुाि न्यायािीशको 
अवकाश हनुे भएमा ऐनको दफा ३१ बमोचजम यर्कन गिी सम्बचन्िि न्यायािीश ि तनकायलाई 
जानकािी ददने िथा अन्य तनकायहरूमा आवश्यक र्वविण पठाउनलेगायिका काम सचिवको 
नेितृ्वमा िहेको सचिवालयले गिी आएको छ ।  
६.३.२ बैठक व्यवस्थापन गने  

परिषद िथा आयोगको बैठक बस्ने तमति, समय, स्थान ि बैठकमा पेस हनुे र्वषयसूिीसर्हि 
कानूनद्वािा तनिािरिि समयमा सदस्यहरूलाई जानकािी पठाउने, परिषद िथा आयोगको बैठकका 
लातग आवश्यक पने सूिना एवम ्िथ्याङ्क उपलब्ि गिाई सहयोग गनुि सचिवालयको काम िथा 
कििव्य हो । 

६.३.३ तनणिय कायािन्वयन  
न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका तनणिय कायािन्वयन गने प्रमिु चजम्मेवािी 

न्याय परिषद सचिवालयका सचिवको भएकाले परिषद िथा आयोगको बैठकबाट भएका 
तनणियहरूको कायािन्वयन गनुि सचिवालयको प्रमिु कायि हो । 
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६.३.४ सहयोगात्मक कायि 
न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगले सम्पादन गने कायिका लातग सूिना वा िथ्याङ्क 

उपलब्ि गिाउनकुा अतिरिि परिषदले गने अनगुमन िथा तनगिानीको कायि, उच्ि अदालि िथा 
चजल्ला अदालिका न्यायािीशउपि गठन हनुे जाँिबिु सतमतिबाट सम्पादन हनुे कायिहरूमा समेि 
आवश्यक जनशचि िथा स्रोि सािनको उपलब्ििा गिाई सहयोग गनुि न्याय परिषद सचिवालयको 
कायि हो । 

६.३.५ र्वतभन्न िातलम गोष्ठी, अन्ििर्िया आदद सञ् िालन गने 
न्यायािीश िथा न्याय सेवाका जनशचिको क्षमिा अतभवृर्र्द् गिाउने हेिलेु र्वतभन् न िातलम 

सञ्चालन गने, न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगको भतूमकालाई प्रभावकािी बनाउन 
सिोकािवाला र्वतभन्न तनकायहरूसँग अन्ििर्िया, गोष्ठी आदद सञ्चालन गने कायिसमेि न्याय परिषद 
सचिवालयले गने गदिछ । 

६.३.६ िाष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गने व्यवस्था तमलाउन े
संर्विानको िािा १३८ ले न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 

िाष्ट्रपतिसमक्ष पेस गनुिपने संवैिातनक व्यवस्था गिेको छ । उि संवैिातनक व्यवस्थाबमोचजम 
वार्षिक प्रतिवेदन ियाि गिी परिषद ि आयोगसमक्ष पेस गिी पारिि भएपतछ िाष्ट्रपतिसमक्ष पेस 
गने प्रबन्ि गनुि न्याय परिषद सचिवालयको अको महत्त् वपूणि कायि हो । 

६.३.७ र्वर्वि 
न्यार्यक सशुासन, स्विन्ििा एवम ् न्यार्यक तनतभिकिा कायम िाख्न र्वतभन् न 

अनसुन्िानात्मक एवम ्िोजमूलक कायि गने, न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगसगँ सम्बचन्िि 
समसामर्यक र्वषयमा सूिना, र्वज्ञतप्त वा िण्डन प्रकाशन गने,  न्याय परिषद िथा न्याय सेवा 
आयोगबाट भए गिेका काम कािवाहीको संचक्षप्त र्वविण, न्याय ि कानूनको के्षिमा र्वकतसि 
नवीनिम ्अविािणासर्हिको उपयोगी लेि ििना समावेश गरिएको बलेुर्टन प्रकाशन गनुिसमेि 
न्याय परिषद सचिवालयको काम कििव्य िहेको छ । 

६.४ न्याय परिषद सचिवालयबाट सम्पाददि कामहरूको र्वविण  
प्रतिवेदन वषि २०७३/०७४ मा न्याय परिषद सचिवालयबाट सम्पाददि काम कािवाहीको 

र्वविण देहायबमोचजम िहेको छाः- 

(क) अतभलेि व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि 
न्यायािीश हनु योग्यिा पगेुका व्यचिहरूको अतभलेि िाख ने प्रयोजनाथि सेवामा कायििि 

न्यायािीशहरू, न्याय सेवामा कायििि िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरू, कानून व्यवसायीहरू िथा कानून 
िथा न्यायको के्षिमा अध्ययन अध्यापन गने कानूनर्वद् हरूको अतभलेि िाख न ेगरिएको छ । 
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सवोच्ि अदालि, न्याय सेवा आयोग, कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िालय, 
महान्यायातिविाको कायािलय, नेपाल कानून व्यवसायी परिषदलगायि उपयिु संस्थासमेिबाट 
र्वविण माग गिी प्राप्त अतभलेि ि स्वयम ् कानून व्यवसायीहरूले सचिवालयसमक्ष पेस गिेका 
आफ्नो व्यचिगि र्वविणलाई समेि अतभलेिको रूपमा सचिवालयले िािेको छ । प्रतिवेदन 
अवतिभि न्यायािीश हनु योग्यिा पगेुका कायििि न्यायािीश ि न्याय सेवाका अतिकृि कमििािीहरू 
िथा कानून व्यवसायीको र्वविण संकलन गरिएको छ । साथै कायििि न्यायािीश एवम ्न्याय 
सेवाका िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरूको तनयचुि, सरुवा िथा बढुवा, अनशुासनात्मक कािवाहीसम्बन्िी 
र्वविण समेि अतभलेिको रूपमा िाचिएको छ । 

हालसम्म न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगबाट भए गिेका सम्पूणि तनणियहरू यस 
सचिवालयमा सिुचक्षि रूपमा िाचिएको ि न्यायािीशहरूले पेस गिेको सम्पचत्त र्वविणसमेि 
अतभलेिको रूपमा िाचिएको छ । 

(ि) बैठक व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि 
न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगको बैठक आवश्यकिाअनसुाि अध्यक्षले िोकेको 

तमति, समय ि ठाउँमा बस्ने गदिछ । यस्िो बैठक बस्नभुन्दा ४८ घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई 
बैठक बस्ने तमति ि समय िोकी बैठकमा छलफल हनुे र्वषयसूिीसमेि समावेश गिी सूिना ददन े
व्यवस्था िहेको छ । बैठकका लातग िार्हन ेआवश्यक कागजाि एवम ्िथ्याङ् कहरू सचिवालयले 
उपलब्ि गिाउँदै आएको छ । प्रतिवेदन वषिमा न्याय परिषदको २९ वटा ि न्याय सेवा आयोगको 
१३ वटा बैठक बसेको देचिन्छ । 

(ग) तनणिय कायािन्वयनसम्बन्िी  
न्याय परिषदबाट सवोच्ि अदालिको न्यायािीशमा तसफारिस गरिएका व्यचिहरूको 

संसदीय सनुवुाइको लातग लेिी पठाउन,े उच्ि अदालि िथा चजल्ला अदालिका न्यायािीशको 
तनयचुि, सरुवा, अनशुासनात्मक कािवाही सम्बन्िमा भए गिेका तनणियहरूलाई कायािन्वयन गने, 
परिषदबाट भए गिेका िाय पिामशिसम्बन्िी तनणियहरूलाई सम्बचन्िि तनकायमा लेिी पठाउन े
काम सचिवालयबाट हुँदै आएको छ । साथै न्याय सेवा आयोगबाट भए गिेका सरुवा, बढुवा, 
र्वभागीय कािवाहीको लातग पिामशिसम्बन्िी तनणियहरूको कायािन्वयनसमेि सचिवालयले गदै 
आएको छ । 

(घ) वार्षिक प्रतिवेदन एवम ्बलेुर्टन प्रकाशनसम्बन्िी कायि  
नेपालको संर्विानको िािा १३८ बमोचजम न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगबाट भए 

गिेका काम कािवाहीको र्वविणसर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िाष्ट्रपतिसमक्ष पेस गनुिपने ि न्याय 
परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३८ बमोचजम त्यस्िो प्रतिवेदन आतथिक वषि पूिा भएको िीन 
मर्हनातभि पेस गरिसक्नपुने संवैिातनक एवम ्कानूनी व्यवस्था िहेको छ । सोही व्यवस्थाअनरुुप 
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तमति २०७४।०३।८ गिे सम्माननीय िाष्ट्रपतिसमक्ष पर्हलो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको 
तथयो।  

नेपाल अतििाज्यको संर्विान २०४७ िथा न्याय परिषद ऐन, २०४७ ले व्यवस्था गिेको 
न्याय परिषदको  पर्हलो बैठक र्व.सं. २०४८ साल पौष ३ गिे बसेकाले सोही ददनलाई नै न्याय 
परिषदको र्वतिवि ्स्थापना भएको ददन मानी प्रत्येक वषि पौष ३ गिेका ददन न्याय परिषद ददवस 
मनाउन े गरिन्छ । र्व.सं. २०५८ सालदेचि न्याय परिषद ददवसको उपलक्ष्यमा परिषदले 
कामकािवाहीको र्वविणसर्हिको बलेुर्टन प्रकाशन गदै आएको ि यस प्रतिवेदन वषिमा समेि 
बलेुर्टन प्रकाशन गिेको छ ।  

(ङ) न्यायािीशको अवकाश 
प्रतिवेदन वषि २०७३/०7४ मा उमेि हद िथा िाजीनामाका कािण सेवा तनवृि हनुभुएका माननीय 
न्यायािीशहरूको र्वविण तमतिको आिािमा देहायबमोचजम िहेको छ । 

तस.नं. न्यायािीशको नाम पद अदालि अवकाश तमति 

1.  सम्माननीय श्री सशुीला काकी प्रिानन्यायािीश सवोच्ि अदालि २०७४।२।२३(अवकास) 

2.  
माननीय श्री गोर्वन्द कुमाि 
उपाध्याय 

न्यायािीश  सवोच्ि अदालि  २०७३।७।१५(अवकास) 

3.  माननीय श्री वैद्यनाथ उपाध्याय न्यायािीश  सवोच्ि अदालि  २०७३।१०।१(अवकास) 

4.  माननीय श्री देवेन्द्रगोपाल शे्रष्ठ न्यायािीश  सवोच्ि अदालि  २०७४।३।२(अवकास) 

5.  
माननीय श्री जगदीश प्रसाद 
शमाि 

न्यायािीश  सवोच्ि अदालि  २०७४।३।२०(अवकास) 

6.  माननीय श्री पोषनाथ शमाि मखुय न्यायािीश  
पनुिावेदन अदालि 
महेन्द्रनगि 

२०७३।५।३०(अवकास) 

7.  
माननीय श्री सिेुन्द्रवीितसंह 
बस्न्याि 

मखुय न्यायािीश  उच्ि अदालि जनकपिु  २०७४।३।१८(अवकास) 

8.  माननीय श्री िामकृष्ण िनाल न्यायािीश  
पनुिावेदन अदालि 
नेपालगञ्ज 

२०७३।४।१०(अवकास) 

9.  माननीय श्री भपुने्द्रप्रसाद िाई न्यायािीश  

उच्ि अदालि सिेुि 
हाल सदस्य र्वशेष 
अदालि  

२०७४।३।११(अवकास) 

10.  माननीय श्री पशपुिी आिायि न्यायािीश  सप्तिी चजल्ला अदालि  २०७३।९।२६(अवकास) 

11.  माननीय श्री तलप्तबहादिु थापा न्यायािीश  भिपिु चजल्ला अदालि  २०७३।११।२(अवकास) 

12.  माननीय श्री तडल्लीिमण तिवािी न्यायािीश पाल्पा चजल्ला अदालि  २०७४।१।२८(अवकास) 
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६.५ न्याय परिषद सचिवमा तनयचुि िथा सरुवा 
न्याय सेवा आयोगको तमति २०७३।१०।५ को तसफारिसबमोचजम नेपाल सिकािले 

तमति २०७३।१०।६ मा श्री नहकुल सवेुदीलाई न्याय परिषदको सचिवमा बढुवा तनयचुि गने 
तनणिय गिेको छ । यही प्रतिवेदन वषिमा नै ित्कालीन सचिव श्री नहकुल सवेुदी  तमति 
२०७४।३।२२ मा सवोच्ि अदालिको मखुय िचजष्ट्राि पदमा तनयिु हनु ुभएकोले न्याय सेवा 
आयोगको तमति २०७४।३।११ को तसफारिसबमोचजम सिकािी वर्कलबाट िा.प. र्वचशष्ट शे्रणीमा 
२०७३।१०।६ मा बढुवा भई वेपत्ता पारिएका व्यचिहरूको छानतबन आयोगमा पदस्थापन गिी 
कायििि सचिव श्री िाजनप्रसाद भट्टिाईलाई सिकािको २०७४।३।२२ को तनणियबमोचजम न्याय 
परिषदको सचिवमा सरुवा हनुभुएको छ । 
६.६ वैदेचशक भ्रमण  

न्याय परिषदका सदस्यद्वय माननीय श्री पदमप्रसाद वैददक ि िामप्रसाद तसटौला, सह 
सचिवद्वय श्री तनमिला पौडेल ि श्री यमबहादिु बढुामगि, उप सचिबद्वय श्री आनन्द प्रसाद शे्रष्ठ ि 
श्री उत्तम तसलवुालले तमति २०७४ साल असाि २५ गिेदेचि २८ गिेसम्म बंगलादेशको न्याय 
परिषदीय प्रणालीसमेिका तबषयमा अध्ययन भ्रमण गनुिभएको तथयो। 
६.७ न्याय परिषद सचिवालयमा सरूवा िथा पदस्थापन 

न्याय परिषद सचिवालयमा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीको 
सह सचिव श्री देवेन्द्रिाज ढकालको श्रम अदालिको मदु्दा हेने अतिकािीमा सरूवा भई सो पदमा 
उच्ि अदालि ददपायल, महेन्द्रनगि इजलासका िचजस्राि श्री यमबहादिु बढुामगिलाई सरुवा 
गरिएको छ । साथै यस सचिवालयका शािा अतिकृि श्री मेघनाथ िापागाँईको जाजिकोट चजल्ला 
अदालिको से्रस्िेदाि पदमा सरुवा भई उि स्थानमा संिवुासभा चजल्ला अदालिका से्रस्िेदाि श्री 
कुमाि मास्केको सरुवा भएको छ । त्यस्िै यस सचिवालमा रिि एक शािा अतिकृि पदमा श्री 
मतनषा सवेुदीलाई तनयचुि पदस्थापन गरिएको छ । 

६.८ अनचुशक्षण एवम ्अन्िर्िि या कायििम 
 प्रतिवेदन वषिमा न्याय परिषद सचिवालयबाट भए गिेका अनचुशक्षण एवम ् अन्ििर्िया 
कायििम देहायबमोचजम िहेका छनाः- 

 नवतनयिु ८० जना उच्ि अदालिका न्यायािीशहरूलाई लचक्षि गिी तनजहरूको 
सहभातगिामा “न्यायािीशहरूको आिािसंर्हिा ि न्यार्यक अनशुासन"  र्वषयक दईु 
ददवसीय अनचुशक्षण कायििम तमति २०७३ साल माघ ६ ि ७ गिे काठमाडौंमा 
सम्पन्न भयो ।  

 न्याय परिषद ददवसको उपलक्ष्यमा तमति २०७३ पसु ३ गिे न्याय परिषद ददवस िथा 
न्याय परिषद बलेुर्टन लोकापिण कायििम सम्पन्न भयो । 
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 न्याय परिषदको भतूमका अतभबरृ्र्द् गने उद्देश्यले न्याय परिषदका पूवि अध्यक्ष, सदस्य 
िथा सचिवको सहभातगिामा “न्याय परिषद ऐन, २०७३ को प्रभावकािी कायािन्वयनमा 
न्याय परिषदको भतूमका” र्वषयक एक ददवसीय अन्ििर्िया कायििम तमति २०७३ 
माघ २८ गिे काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । 

 उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास ि अन्िगििका न्यायािीश िथा अतिकृिहरूको 
सहभातगिामा “न्यार्यक आिाि संर्हिा तनमािण ि कायािन्वयन, न्याय परिषदको भतूमका  
ि न्याय परिषद तनयमावली ि न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको मस्यौदामा छलफल” 
र्वषयमा दईु ददवसीय अन्ििर्िया कायििम तमति २०७३।११।२४ ि २५ गिे 
बटुवलमा सम्पन्न भएको तथयो । सो कायििममा िािवटा कायिपि प्रस्ििु गरिएका 
तथए। 

 उच्ि अदालि र्विाटनगि ि अन्िगििका न्यायािीश िथा अतिकृिहरूको सहभातगिामा 
“न्यार्यक आिाि संर्हिा तनमािण ि कायािन्वयन, न्याय परिषदको भतूमका  ि न्याय परिषद 
तनयमावली ि न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको मस्यौदामा छलफल” र्वषयमा दईु ददवसीय 
अन्ििर्िया कायििम तमति २०७३।१२।११ ि १२ गिे र्विाटनगिमा  सम्पन्न 
भएको तथयो । सो कायििममा िािवटा कायिपि प्रस्ििु गरिएका तथए। 

 उच्ि अदालि िलु्सीपिु िथा नेपालगञ् ज इजलास, उच्ि अदालि सिेुि िथा जमु्ला 
इजालास ि अन्िगििका न्यायािीश िथा अतिकृिहरूको सहभातगिामा “न्यार्यक आिाि 
संर्हिा तनमािण ि कायािन्वयन, न्याय परिषदको भतुमका  ि न्याय परिषद तनयमावली ि 
न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको मस्यौदामा छलफल” र्वषयमा दईु ददवसीय अन्ििर्िया 
कायििम तमति २०७३।१२।३० ि ३१ गिे नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको तथयो । 
सो कायििममा िाि वटा कायिपि प्रस्ििु गरिएका तथए । 

 उच्ि अदालि पोििा िथा बाग्लङु्ग इजलास ि अन्िगििका न्यायािीश िथा 
अतिकृिहरूको सहभातगिामा “न्यार्यक आिाि संर्हिा तनमािण ि कायािन्वयन, न्याय 
परिषदको भतुमका  ि न्याय परिषद तनयमावली ि न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको 
मस्यौदामा छलफल” र्वषयमा दईु ददवसीय अन्ििर्िया कायििम तमति २०७४।१।८ 
ि ९ गिे पोििामा सम्पन्न भएको तथयो । सो कायििममा िाि वटा कायिपि प्रस्ििु 
गरिएका तथए । 

 उच्ि अदालि ददपायल िथा महेन्द्रनगि इजलास ि अन्िगििका न्यायािीश िथा 
अतिकृिहरूको सहभातगिामा “न्यार्यक आिाि संर्हिा तनमािण ि कायािन्वयन, न्याय 
परिषदको भतूमका  ि न्याय परिषद तनयमावली ि न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको 
मस्यौदामा छलफल” र्वषयमा दईु ददवसीय अन्ििर्िया कायििम तमति २०७४।२।५ 
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ि ६ गिे डडेल्ििुामा सम्पन्न भएको तथयो । सो कायििममा िािवटा कायिपि प्रस्ििु 
गरिएका तथए । 

 उच्ि अदालि पाटन ि काठमाडौँ उपत्यकातभिका अदालिका न्यायािीशहरूको 
सहभातगिामा “न्याय परिषद तनयमावली िथा न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको मस्यौदामा 
छलफल” र्वषयमा एक ददवसीय अन्ििर्िया कायििम तमति २०७३।११।२० गिे 
काठमाडौँमा सम्पन्न भएको तथयो । सो कायििममा दईु वटा कायिपि प्रस्ििु गरिएका 
तथए । 

 सवोच्ि अदालि, महान्यायातिविा ि कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िालयका 
आतिकारिक रेड यतुनयन ि अन्य रेड यतुनयनका प्रतितनिीहरूको सहभातगिामा “न्याय 
परिषद तनयमावली िथा न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको मस्यौदामा छलफल” र्वषयमा 
एक ददवसीय अन्ििर्िया कायििम तमति २०७३।१२।१८ गिे काठमाडौँमा सम्पन्न 
भएको तथयो । सो कायििममा दईु वटा कायिपि प्रस्ििु गरिएका तथए । 

 सवोच्ि अदालिका माननीय न्यायािीशहरूको सहभातगिामा “न्याय परिषद तनयमावली 
िथा न्याय सेवा आयोग तनयमावलीको मस्यौदामा छलफल” र्वषयमा एक ददवसीय 
अन्ििर्िया कायििम तमति २०७४।३।९ गिे काठमाडौँमा सम्पन्न भएको तथयो । 
सो कायििममा दईु वटा कायिपि प्रस्ििु गरिएका तथए । 

६.९ न्याय परिषद सचिवालयको र्वत्तीय चस्थति 
यस आतथिक वषिमा सचिवालयमा कूल ६३,०११,२६८/७० बजेट र्वतनयोजन भएकोमा 

६२,०५४,५३२/९० ििि भइि ९५५,७३५/८० बजेट बाँकी िहेको देचिन्छ । सचिवालयको 
बजेट शीषिकगि र्वतनयोजन ि ििि र्वविण िातलका नं. 5 मा प्रस्ििु गरिएको छ । 
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िातलका नं. ५ 

न्याय परिषद सचिवालयको िाल ुिििको शीषिकगि र्वविण 

 

बजेट िकम 
नम्बि 

बजेट िकम 
जम्मा बजेट 
र्वतनयोजन 

जम्मा ििि बजेट बाँकी 

21111 िलब २०,३३२,२६८।७० २०,३३२,२६८।७० ०।०० 
21113 महँगी भत्ता 5२6,000।- 520,500।- 5,500।- 
21119 अन्य भत्ता 5,233,000।- 5,231,784।20 1,215।80 
21121 पोसाक 285,000।- 245,000।- 40,000।- 
22111 पानी तबजलुी 564,000।- 560,199।-  3,801।- 
22112 सञ् िाि महसलु  540,000।- 539,671।- 329।- 
22121 भाडा 2,803,500।- 2,299,885।- 503,615।- 
22211 इन्िन 2,203,000।- 2,202,070।- 930।- 

22212 
सञ् िालन िथा 
ममिि सम्भाि 

1,985,000।- 1,983,374।- 1,626।- 

22213 तबमा 195,000।- 192,589।- 2,411।- 

22311 
कायािलय सञ् िालन 
ििि 

2,630,000।- 2,629,274।- 726।- 

2231३ पसु्िक िथा सामाग्री 144,000।- 143,539।- 461।- 
22411 सेवा ि पिामशि ििि 500,000।- 498,590।- 1,410।- 
22412 अन्य सेवा शलु्क 1,987,500।- 1,987,010।- 490।- 
22522 कायििम ििि 11,460,000।- 11,128,741।- 331,259।- 
22529 अन्य कायििम ििि 800,000।- 784,220।- 15,780।- 
22611 अनगुमन भ्रमण ििि 503,000।- 498,026।- 4,974।- 
22612 भ्रमण ििि 200,000।- 168,210।- 31,790।- 
22711 र्वर्वि ििि 1,377,000।- 1,376,968।- 32।- 

  जम्मा 54,268,268।70 53,321,918।90 946,349।80 
 

  



 

 46  
 

पुजँीगि िििको शीषिकगि र्वविण 

 

बजेट िकम 
नम्बि 

बजेट िकम 
जम्मा बजेट 
र्वतनयोजन 

जम्मा ििि बजेट बाँकी 

29311 फतनििि िथा र्फक्िसि 72५,000।- 724,148।- 852।- 
29411 सवािी सािन 7,188,000।- 7,181,000।- 7,000।- 
29511 मेतसनिी औजाि 830,000।- 828,466।- 1,534।- 
 जम्मा : 8,743,000।- 8,733,614।- 9,386।- 
 दवैुको कूल जम्मााः 63,011,268।70 62,055,532।90 955,735।80 

 

बेरुज ुसम्बन्िमा 
यस आतथिक वषिसम्ममा कुनै पतन बेरुज ुिहेको अतभलेिबाट देचिदैँन ।  
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परिच्छेद - ७ 
समस्या, िनुौिी ि सिुािका के्षिहरू 

 नागरिकका हक अतिकािको संिक्षण ि संवर्द्िन गिी कानूनको शासनलाई व्यवहािमा 
रुपान्ििण गनिका लातग न्यायपातलकाको स्विन्ििा अपरिहायि छ िि संर्विान वा कानूनमा 
न्यायपातलकीय स्विन्ििाको शब्द उल्लेि गदैमा न्यायपातलका स्वि: स्विन्ि भइहाल्ने अवस्था 
हुँदैन । यसको स्विन्ििालाई अदालिको क्षिेातिकाि, न्यायािीश तनयचुि प्रर्िया, सेवाको सिुक्षा, 
पारिश्रतमक िथा सेवाका अन्य सििहरूको तनिाििण जस्िा संििनात्मक िथा वािाविणजन्य पक्षले 
तनिाििण गिेको हनु्छ । न्यायपातलकालाई स्विन्ि, सक्षम ि उत्तिदायी तनकायको रूपमा र्वकास 
गनिका लातग अढाई दशकअगातड नेपाल अतििाज्यको संर्विान, २०४७ मा न्याय परिषदको 
व्यवस्था गरिएको हो । िदोपिान्ि न्यायािीशको तनयचुि, सरुवा ि कािवाहीका र्वषयमा न्याय 
परिषदबाट तसफारिसका तनणियहरू भइिहेका छन ् । यद्यर्प यसको प्रभावकारििाका र्वषयमा 
सिोकािवालाहरूको िासो िथा  तनिन्िि ििाि ि र्ट्पणीहरू हुँदै आएको पाइन्छ । त्यस्िै नेपाल 
न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि जनशचिको तनयचुि, सरुवा, बढुवा वा र्वभागीय सजाय गदाि तसफारिस 
गने संवैिातनक दार्यत्व िहेको िथा न्याय सेवालाई सक्षम ि प्रभावकािी बनाउन ि न्याय सेवाप्रति 
आकषिण बढाउन अनसुन्िानात्मक िथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गने कानूनी चजम्मेवािी पाएको न्याय 
सेवा आयोग ओिेलमा पिेको छ । यी कामप्रति यस संस्थाको प्रभावकारििा अपेचक्षि रूपमा 
अतभवृर्र्द् गनि सर्कएको छैन ।  

 न्यायािीशहरूको तनयचुि, सरुवा िथा कािवाहीको अचखियाि प्राप्त तनकाय भएको हनुाले 
न्यायपातलकाप्रतिको जनिाको उलँदो आशा ि अपेक्षा अन्िि: न्याय परिषदमा गएि ठोर्कन 
पगु्दछ। िि समग्र िाज्य संििनामा संर्विानमा न्याय परिषदसम्बन्िी व्यवस्था कोनेबाहेक यसलाई 
सािन स्रोि सम्पन्न बनाई संगठनात्मक ि संस्थागि सदुृढीकिण गने काम अिै पतन हनु सकेको 
छैन। संर्विान तनमािणका िममा पतन यसको गठन, संििना िथा काम कििव्य अतिकािलगायिका 
र्वषयमा जति बहस हनुपुने हो त्यति बहस नभएको अनभुव सविि गरिएकै हो । न्याय परिषदको 
स्विन्ििा ि स्वायत्तिामा र्वतभन् न पक्षबाट हस्िके्षप हनु पगेुको भनी आएका साविजतनक 
र्ट्पणीहरूलाई यसैको सापेक्षिामा हेनुिपछि । न्याय परिषदका काम कािवाहीमा प्रभावकारििा 
ल्याउन नसर्कएमा अन्ििाः न्यायपातलकाको काम कािवाहीको प्रभावकारििामा ह्रास आउँछ । 
न्याय परिषदलाई थप संस्थागि ि सदुृढ गने र्वषयलाई प्राथतमकिामा िाख्न सर्कएन भने न्याय 
प्रणालीको प्रभावकारििामाफि ि र्वतिको शासन सतुनचश्चि िलु्याउने िाज्यको उद्देश्य प्राप्त हनु 
सक्दैन। िाज्यको यो ध्येय प्राप्त गने मखुय संयन्ि न्याय परिषद नै हो । न्याय परिषदले आफ्ना 
कायि िथा तनणियबाट न्यायपातलकामाफि ि स्वच्छ न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासनसम्बन्िी काम 
कािवाहीमा पािदचशििा, न्यायकमीहरूमा उच्ि नैतिक आिािणको तनतभिकिापूविक प्रदशिन ि समग्र 
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न्याय प्रणालीमाफि ि सामाचजक उत्तिदार्यत्वको र्वकास हनु सकोस ्भने्न अपेक्षा िािेको छ । 
न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगका काम कािवाही यसै कसीमा पिीक्षण हनुपुछि । िथार्प 
यसको काम कािवाहीमा पर्द्तिगि एवम ्प्रणालीबर्द् सिुािका लातग अनकेौँ िनुौिीहरूको सामना 
गनुि पिेको छ । िीमध्ये मखुय मखुय समस्या ि िनुौिीहरूलाई देहायबमोचजम िहेका छन ्:– 

७.१ भौतिक पूवाििािसम्बन्िी 
 संगठनको काम कािवाहीलाई यसका भौतिक चस्थति ि कायि वािाविण आददले प्रभाव 
पािेको हनु्छ । कायािलय भवनलगायि उपयिु कायि वािाविणको अभावमा संगठन सिुािका 
कायिहरू गनि सर्कन ेअवस्था िहँदैन। न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको संयिु सचिवालयका 
रूपमा न्याय परिषद सचिवालय िहेको छ । यो सचिवालयको कायाििम्भ सवोच्ि अदालिका केही 
कोठाहरूबाट शरुु भएको हो । २०६० सालदेचि सवोच्ि अदालि परिसिको एनेक्स भवनमा 
सिी यसको केही भाग सचिवालय सञ्चालनमा प्रयोग हुँदै आएकोमा २०७२ सालको भकूम्पपतछ 
सो स्थानबाट स्थानान्ििण भई कुपण्डोलमा िहेको कानून व्यवसायी परिषद भवनका केही कोठाहरू 
भाडामा तलई सचिवालय सञ्चालन गनुि पिेको अवस्था छ । यस स्थानमा न्याय परिषद ि न्याय 
सेवा आयोगका र्वचशष्ट पदातिकािीहरूको आवागमनमा असरु्विा माि नभई बैठक सञ्चालन िथा 
अतभलेि व्यवस्थापनलगायिका कायिका लातग न्यूनिम रूपमा आवश्यक हल ि कोठाहरू उपलब्ि 
छैनन ्। यद्यर्प सवोच्ि अदालिको पिुानो भवन प्रबलीकिण िथा थप एनेक्स भवन तनमािण कायि 
भइिहेको हनुाले पनु: सवोच्ि अदालि परिसितभि भवन व्यवस्थापन गने प्रयास भइिहेको छ । 
न्याय परिषदको तमति २०७४।६।३० को बैठकबाट सवोच्ि अदालिसँग परिषद िथा 
आयोगलाई भवन उपलब्ि गिाउने सम्बन्िमा तनणिय भई पिािाि भएको छ ि सवोच्ि अदालि 
प्रशासनसँगको कुिाकानीबाट सकािात्मक परिणाम तछटै्ट तनस्कने अवस्थामा पतन पतुगएको छ ।  
िथार्प एउटा स्विन्ि संवैिातनक तनकायलाई आफ्नो कायि सम्पादन गनि आवश्यक न्यूनिम 
सरु्विासर्हिको स्थायी प्रकृतिको घि जग्गा उपलब्ि नभएकाले कायािलय सञ्चालनमा अत्यन्ि 
असरु्विा महससु भइिहेको छ । संर्विान िथा न्याय परिषद ऐनले िोकेको चजम्मेवािी प्रभावकािी 
ढंगले पूिा गनिका लातग आवश्यक जनशचि अट्न सक्ने िथा आवश्यकिाअनसुाि बैठक िथा 
सभा हल िहने ि प्रर्वतिको प्रयोग गनि सर्कनेलगायिका न्यूनिम पूवाििाियिु भवन अर्वलम्ब 
व्यवस्था गने गिाउनेिफि  सम्बचन्िि तनकायको ध्यानाकषिण गरिएको छ । 

७.२ बजेट िथा जनशचि 
 सातबकका संर्विान िथा कानूनले न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगलाई प्रदान गिेको 
समग्र भतूमकामा वििमान नेपालको संर्विान, न्याय परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय सेवा आयोग ऐन, 
२०७३ ले र्वस्िाि गिेको छ । न्याय परिषदले न्यायािीश तनयचुि, सरुवा, बिािसीलगायिका 
सातबकमा गदै आएका कामका अतिरिि न्यायािीशहरूको आिािसंर्हिाको पालनालगायि अन्य 
काम कािवाहीको तनयतमि अनगुमन ि तनगिानी िाख ने, न्यायािीशहरूको वैयचिक र्वविण िथा 
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सम्पाददि कामको एकीकृि ि अद्यावतिक अतभलेि िाख ने जस्िा कायि गनुिपने चजम्मेवािी िहेको 
छ । त्यस्िै न्यायािीश हनु योग्यिा पगेुका व्यचिहरूको अतभलेि ियाि गनेलगायिका 
कायिहरूसमेि यसले गनुिपने हनु्छ । यसबाहेक कानूनले न्याय परिषदलाई न्याय प्रशासनसम्बन्िी 
र्वषयमा अध्ययन अनसुन्िान गने गिाउने िथा न्यायािीशहरूको िातलम प्रचशक्षणलगायिका 
र्वषयमा पाठ्यिम आददमा तनदेशन ददनपुनेसम्मको भतूमका प्रदान गिेको चस्थतिमा सातबकदेचिको 
जनशचि िथा र्वत्तीय स्रोिबाट यस्िा थप कायि सम्पादन हनुसक्ने अवस्था छैन । न्याय सेवा 
आयोगले नेपाल न्याय सेवाका िाजपिार्ङ्कि अतिकृिहरूको तनयचुि, सरुवा, बढुवा ि र्वभागीय 
कािवाहीको तसफारिस गनुिका अलावा चजल्ला न्यायािीशको पिीक्षा तलने ि अचन्िम नतिजा प्रकाशन 
गिी तनयचुिको लातग परिषदमा तसफारिस गने चजम्मेवािीसमेि थप भएको छ । यस अवस्थामा 
न्याय सेवा आयोगको समेि काम गने चजम्मेवािी िहेको न्याय परिषद सचिवालयमा कायििि 
र्वद्यमान जनशचि, बजेटलगायिका स्रोिमा अपगु हनु े देचिएकाले आवश्यकिाअनसुाि बजेटमा 
वृर्र्द् िथा जनशचि थप गने गिाउनेिफि  ित्कालै पहल गनुिपने आवश्यकिा देचिएको छ । 
सातबकको बजेटमा तनचश्चि दिमा माि बढोत्तिी (Increment) गने सिकािको बजेट प्रणाली िथा 
थप कमििािीको दिबन्दी तसजिना गने सम्बन्िमा कठोि दृर्ष्ट िहेमा न्याय परिषद िथा न्याय सेवा 
आयोगले आफ्नो भतूमका प्रभावकािी ढंगले सम्पादन गनि सक्दैन । परिषद सचिवालयको दिबन्दी 
२०६८ सालमा भएको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रतिवेदनबमोचजम समेि कायम हनु 
नसकी केही माि थप भएकोमा चजम्मेवािी थप भएपतछ जनशचि स्वि: थप गनुिपने औचित्य परु्ष्ट 
भएको छ । यस सन्दभिमा परिषद सचिवालयबाट हनु गइिहेको संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षणको लातग सिोकािवाला सबैले सहयोग गनुिपने अवस्था माि होइन, सवेक्षण 
प्रतिवेदनबमोचजमको दिबन्दीसमेि नेपाल सिकािले कायम गिी ददई प्रतिवेदन कायािन्वयन गनि 
सहयोग गनुिपने आवश्यकिा पतन छ । यसका अतिरिि समग्र न्याय सेवाप्रति आकषिण बढाउन 
के गनि सर्कन्छ िणनीतिक उपायहरू सर्हि अनसुन्िानात्मक िथा प्रवर्द्िनात्मक कायिहरू गनुिपने 
छ । यसका लातग थप जनशचि ि बजेटको आवश्यकिा पछि । अि: न्याय सेवा आयोगको 
ऐनद्वािा थप काम िथा भतूमका ि न्याय परिषदको परिवतििि ि अपेचक्षि भतूमका प्रभावकािी ढंगले 
तनवािह हनुसक्ने गिी स्रोि सािनको उपलब्ििाको सतुनचश्चििा नेपाल सिकािबाट हनु आवश्यक 
छ । 

७.३ मापदण्ड‚ प्रर्िया ि कायिर्वतिहरू िय गने 
 न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगले संर्विान िथा सम्बचन्िि ऐन तनयमअनसुाि आफ्ना 
काम कािवाहीहरू गदै आएको भए िापतन फिक फिक समयमा फिक फिक आिाि ि औचित्यमा 
आिारिि भई तनणिय हनु ेहुँदा यसका काम कािवाहीमा तनचश्चि मापदण्डमा आिारिि नभएको एवम ्
एकरूपिा ि तनचश्चििा नभएको भने्न गनुासो अतभव्यि हनुे गिेको पाइन्छ । यी सिोकािको 
यथोचिि सम्बोिन गदै संर्विान िथा ऐन तनयमले तनदेश गिेको चजम्मेवािी प्रभावकािी रूपमा 
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तनवािह गनि न्यायािीश तनयचुि, सरुवा िथा उजिुी ि कािवाही, आिािसंर्हिा पालनाको अनगुमन 
जस्िा र्वषयमा थप मापदण्ड, प्रर्िया ि कायिर्वतिहरू ियाि गिी कायािन्वयन गनि आवश्यक 
देचिएको छ । यसबाट परिषद िथा आयोगका कामकािवाहीहरू थप संस्थागि हनु जान्छ । 
यसिफि  केही कामको  सरुुवाि समेि गरिसर्कएको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को आिािमा 
न्याय परिषद तनयमावली, २०७४ बनेको छ । त्यस्िै न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ अन्िगिि 
न्याय सेवा आयोग तनयमावली, २०७४ आयोगले बनाई लागू गिेको छ । त्यस्िै न्याय सेवा 
आयोग (आन्िरिक कायि सञ्चालन) तनदेचशका, २०७४ लगायि पारिि भई कायािन्वयनमा छन ्। 
न्यायािीश तनयचुिका सम्बन्िमा संर्विान ि कानूनले िोकेको योग्यिा ि आिािहरूलाई 
आवश्यकिाअनसुाि थप स्पष्ट पािी तनयचुिको र्वति ि प्रर्ियालाई सिल, बोिगम्य, पािदशी ि 
र्वश्वसनीय बनाउने आवश्यकिा महससु गरिएको छ । र्वगिमा यससम्बन्िी प्रयास नभएको पतन 
होइन िि न्याय परिषदले न्यायािीश तनयचुि मापदण्ड तनमािण गिी लागू गिेकोमा सोउपि पिेको 
रिटमा त्यसिी मापदण्ड बनाउने कानूनी आिाि नभएको भनी सवोच्ि अदालिले िािेज गरिददएको 
अवस्था हो । िि न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले परिषदले सम्पादन गनुिपने काम सिुारु रूपले 
सञ्चालन गनि आवश्यक तनदेचशका वा कायिर्वति बनाउन सक्ने अचखियािी प्रदान गिेको सन्दभिमा 
उि कानूनी व्यवस्थाको अिीनमा िही संर्विान ि ऐनका आिािहरूलाई वस्िगुि रूपमा व्याखया 
गिी तनयचुि प्रर्ियालाई तनष्पक्ष, पािदशी, अनमुानयोग्य ि योग्यिामा आिारिि बनाउनका लातग 
न्यायािीश तनयचुि मापदण्ड तनमािण गनुिपने आवश्यकिा महससु गरिएको छ ।यो कायि आगामी 
ददनमा िमश: गदै लतगने छ । अब बने्न न्यायािीश तनयचुिसम्बन्िी प्रर्िया ि मापदण्डले थप 
पािदचशििा ि जवाफदेर्हिाको अतभबरृ्र्द् तसजिना हनुसक्ने र्वश् वास न्याय परिषदले गिेको छ। 

७.४ अनसुन्िानात्मक िथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गने संस्थाको रूपमा र्वकास गने 
 न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले न्याय सेवा आयोगलाई न्याय सेवालाई सक्षम ि 
प्रभावकािी बनाउन िथा न्याय सेवाप्रति आकषिण बढाउन अनसुन्िानात्मक िथा प्रबर्द्िनात्मक कायि 
गने  गिाउने चजम्मेवािी प्रदान गिेको छ । यस्िै न्याय परिषद ऐन‚ २०७३ को दफा ३३ को 
देहाय (ि) मा न्याय प्रशासनसम्बन्िी र्वषयमा अध्ययन अनसुन्िान गने गिाउने काम कििव्य 
न्याय परिषदमा िहेको छ । नेपालको संर्विानले परिकल्पना गिेअनरुूपको स्विन्ि, सक्षम ि 
प्रभावकािी न्याय व्यवस्थाका लातग न्याय सम्पादनसँग सम्बचन्िि दैतनक कायिसम्पादनका र्वषयदेचि 
न्याय ि कानूनको के्षिमा र्वकतसि नवीनिम अविािणाहरू एवम ्न्याय प्रणालीको सिुािका र्वर्वि 
र्वषयमा अध्ययन अनसुन्िान हनु जरुिी पतन छ । यस्िो अध्ययन अनसुन्िानले न्याय प्रशासन 
ि न्याय सम्पादनमा गणुस्ििीयिा कायम गनि सघाउ परु् याउँछ । न्याय प्रशासनका र्वर्वि र्वषयमा 
अध्ययन गने गिाउन ेमखुय चजम्मेवािी िातलम वा अनसुन्िानको उद्देश्यले स्थार्पि संस्थाको हो 
िथार्प न्यार्यक जनशचिको तनयामक तनकायको हैतसयिले न्याय सम्पादन कायिमा देचिएको वा 
हनुसक्ने कमी कमजोिी ि सिुािका के्षिहरूको पर्हिान न्याय परिषदले गनुिपछि । यससम्बन्िमा 
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अध्ययन अनसुन्िान गिी गिाई त्यसबाट प्राप्त तनष्कषिलाई न्याय सेवा आयोग िथा न्याय परिषदको 
काम कािवाहीमा आबर्द् गनि सर्कएमा यी तनकायको काम कािवाहीमा प्रभावकारििा अतभवरृ्र्द् 
हनुाका साथै न्यार्यक काम कािवाहीमा समेि सिुाि एवम ्गणुस्ििीयिाको अपेक्षा गनि सर्कन्छ। 
यसको लातग सचिवालयमा छुटै्ट अनसुन्िान र्वभाग, महाशािा वा आवश्यक जनशचियिु संयन्ि 
ियाि गनि आवश्यक देचिएको छ । न्याय परिषद तनयमावली, २०७४ को तनयम १९ मा 
सचिवालयमा िहने महाशािा िथा शािा अन्िगिि योजना िथा अनसुन्िान महाशािा िहने ि 
त्यसअन्िगिि र्वतभन् न शािाहरू िहने प्राविान गरिएको छ । िि जनशचि, बजेटलगायिका   
आवश्यक स्रोि सािन सहयोग एवम ्आवश्यक समन्वय सम्बचन्िि सबैबाट आवश्यक पदिछ । 

७.५ जनशचिको कायिक्षमिा ि कायिदक्षिा अतभबरृ्र्द् गने 
 न्यार्यक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी बनाउन जनशचिको क्षमिा ि कायिदक्षिाम अतभबरृ्र्द् 
गरिन ु अपरिहायि हनु्छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को िण्ड (ग) ले 
न्यायािीशहरूको िातलम िथा प्रचशक्षणका सम्बन्िमा सम्बचन्िि तनकायलाई पाठ्यिम लगायिका 
र्वषयमा न्याय परिषदले तनदेशन ददनसक्ने व्यवस्था पतन िहेको छ । न्याय परिषद िथा न्याय 
सेवा आयोग जनशचिलाई प्रत्यक्षि: क्षमिा र्वकास कायििमहरू संिालन गने तनकाय नभएपतन 
न्यार्यक जनशचिको लातग आवश्यक पने प्रचशक्षणको र्वषयहरू िय गने सल्लाह ददनसक्न े
आतिकारिक तनकाय भने पक् कै हो । िि क्षमिा र्वकास सम्बन्िमा संलग्न तनकायहरूबाट आ-
आफ्नै िविबाट िातलमलगायिका प्रचशक्षण कायििम सञ्चालन हुँदै आएको यथाथि हामी साम ुछ। 
न्यार्यक जनशचिको लातग सम्बचन्िि प्रचशक्षण संस्थाहरूबाट र्वगि एक दशकभन्दा लामो 
अवतिदेचि सघनरूपमा िातलम प्रचशक्षण आदद सञ्चालन हुँदै आएको भए िापतन अपेचक्षि प्रभाव 
तसजिना गनि नसर्कएको हो र्क भने्न न्याय परिषदलाई अनभुतूि भएको छ । न्यायािीश ि अन्य 
न्यार्यक जनशचिको नेर्कवदी गने तनकाय न्याय परिषद/आयोग भए िापतन िातलमका र्वषयवस्ि ु
िथा पाठ्यिम तनिाििण जस्िा र्वषयमा परिषद िथा आयोगको कुनै भतूमका नभएकै कािण 
र्विार्यकाले यो नयाँ व्यवस्था िािेको हो । के कुन न्यायािीश वा अतिकृिलाई के कस्िो 
िातलम प्रचशक्षण वा क्षमिा र्वकासका अन्य कायििममा सहभागी गिाउन ुपने भने्न यथाथिमा न्याय 
परिषदले माि पर्हिान गनि सक्ने र्वषय हो । यसका लातग परिषद स्वयं वा िातलम प्रदायक 
तनकायले िातलम आवश्यकिा पर्हिान गनि अनसुन्िान गनि सक्छन ्। िातलमको आवश्यकिा 
पर्हिान गिी ददईन ेिातलमको अवसिबाट सबै न्यायािीश िथा अतिकृिहरूले समान रूपमा लाभ 
तलनसक्ने वािाविण तनमािणका लातग तनचश्चि मापदण्डहरू िहन ुपने आवश्यकिा महससु गरिएको 
छ । अि: न्यार्यक जनशचिलाई ददने िातलम प्रचशक्षणलगायिका कायििमहरू न्याय परिषद 
िथा न्याय सेवा आयोगको समन्वय ि तनदेशनतभि सञ्चालन गरिन ुआवश्यक छ । र्वद्यमान 
कानूनी व्यवस्थाअनसुाि िातलम प्रदायक तनकायले यससम्बन्िमा अतनवायि रूपमा तनदेशन तलने ि 
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अन्य सिोकािवाला तनकायले आवश्यक समन्वयको थालनी गने कायिमा सम्बचन्िि सबैको सहयोग 
अपेचक्षि छ । 

७.६ न्यार्यक अनगुमन िथा तनगिानीको कायि  
 न्यायपातलका स्विन्ि, सक्षम ि उत्तिदायी हनुका लातग न्यायािीशको आििण िथा 
न्यार्यक काम कािवाहीमा उच्ि नैतिक मयािदा अपेचक्षि िहन्छ । कतिपय न्यायािीशहरूको 
व्यावसार्यक िथा व्यचिगि कायिपर्द्ति ि आििणका सम्बन्िमा बेलाबिि उठेका र्ट्पणीले 
समग्र न्यायपातलकाको छर्व ितमलो हनुसक्छ । यस वास्िर्वकिालाई मध्येनजि गिेि नै न्याय 
परिषद ऐन, २०७३ ले संर्विान ि कानूनबमोचजम न्यायािीशले पालना गनुिपने कििव्य वा पदीय 
आििण पालना गिे नगिेको सम्बन्िमा न्याय परिषदले तनयतमि अनगुमन गिी तनगिानी िाख्नपुने 
व्यवस्था गिेको छ । साविजतनक जवाफदेर्हिाको पदमा िहेका न्यायािीशलगायिका कुनै पतन 
पदातिकािीले र्वतिसम्मि तनगिानीबाट उन्मचुि पाउने अवस्था िहँदैन । प्रभावकािी अनगुमन ि 
तनगिानीबाट माि न्यार्यक काम कािवाहीमा उत्तिदार्यत्व सतुनचश्चििा गनि सर्कन्छ । यसैका 
लातग न्याय परिषदले ऐनको प्राविानअनसुाि न्यार्यक अनगुमन िथा तनगिानी सतमति गठन गिेको 
छ । यसका काम कािवाहीलाई प्रभावकािी बनाउन यसको कायिर्वति (Standard Operation 

Procedures, SOP) तनमािण गनुिपने आवश्यकिा महससु गरिएको छ । सतमतिको काम 
कािवाहीलाई प्रभावकािी बनाउन न्यायािीश, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज िथा मदु्दाका 
पक्षलगायि सम्बचन्िि सबैको सकािात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । अनगुमन तनगिानीको 
कायिलाई प्रभावकािी बनाउन आवश्यक जनशचि बजेट िथा भौतिक स्रोि सािनको उपलब्ििाका 
लातग नेपाल सिकािसँग अनिुोि गरिएको छ । 

७.७ चजल्ला न्यायािीश तनयचुि प्रर्िया सम्बन्िमा  
 नेपालको संर्विानले चजल्ला न्यायािीशहरूको तनयचुि आचंशक रूपमा जेष्ठिा, योग्यिा ि 
कायिक्षमिाका आिािमा ि बाँकी िलुा प्रतियोतगिाका आिािमा छनोट गने पर्द्तिलाई अवलम्बन 
गिेको छ । प्रतिस्पिाित्मक िलुा पिीक्षाबाट न्यायािीशको तनयचुि नेपालको इतिहासमा नै पर्हलो 
पटक सरुुवाि गरिएको हो । िलुा पिीक्षा सञ्चालनको यो चजम्मेवािी संर्विानले न्याय सेवा 
आयोगलाई प्रदान गिेको छ । न्याय सेवाका उच्ि अतिकृि जनशचिको लातग र्वगिमा तलइएका 
आन्िरिक प्रतियोतगिात्मक पिीक्षाको तनष्पक्षिा, िटस्थिाका सम्बन्िमा गम्भीि प्रश्नहरू न्याय 
के्षिवृिबाटै उठ्न ेगिेको सन्दभिमा पतछल्ला समयमा तलचिि पिीक्षाका लातग लोकसेवा आयोगको 
सहयोग तलँदै आएको तथयो । यस पषृ्ठभतूममा तनष्पक्ष ि र्वश्वसनीय ढंगबाट चजल्ला न्यायािीशको 
छनोट पिीक्षा सञ्चालन गनुि आयोगको लातग ठूलो अवसि ि िनुौिी पतन हो । यसका लातग 
पयािप्त दक्ष जनशचि, आवश्यक तनयम िथा कायिर्वति, स्रोि सािनको उपलब्ििा ि सम्बचन्िि 
तनकायको सहयोग अपरिहायि ठातनएको छ। 
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७.८ आिािसंर्हिा प्रभावकारििाको कायािन्वयन 
 र्वगिमा न्यायािीशहरूको सम्मेलनमाफि ि न्यायािीशहरू स्वयम ्ले आिािसंर्हिा बनाई 
जािी गिेको भए िापतन उि आिाि संर्हिाको कानूनी प्रभावका सम्बन्िमा स्पष्टिा तथएन । िि 
नेपालको संर्विानले न्यायािीशहरूबाट हनुे आिाि संर्हिाको उल्लंघनलाई सेवाबाट बिािस्िसम्म 
हनुसक्ने कािवाहीको आिािका रूपमा उल्लेि गिेको ि न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा 
३३ ले आिाि संर्हिा बनाई लागू गने परिषदको प्रमिु काम कििव्य, अतिकािका रूपमा उल्लेि 
गिेको सन्दभिमा एउटा पूणि कानूनी दस्िाबेजका रूपमा परिषदले न्यायािीशहरूको आिाि संर्हिा, 
२०७४ बनाई लागू गरिसकेको अवस्था छ । र्वगिमा न्यायािीशको आिािसंर्हिालाई 
व्यावसार्यक तनष्ठा (Professional Integrity) को आदशिका रूपमा तलइएकोमा अब यसलाई 
बाध्यात्मक रूपमा पालना गनुिपने उच्ििम तनयमको रूपमा ऐनले पनु: परिभार्षि गिेको छ । 
त्यसैले आिाि संर्हिाका तनयमहरू स्वेचच्छक वा नैतिक बन्देजका तनयमहरू माि िहने हुँदैनन ्। 
साथै र्वगिमा आिाि संर्हिाको प्रभावकािी कायािन्वयन हनु नसकेको भने्न आम गनुासो िहेको 
सन्दभिमा यसको पालनाको सतुनचश्चििाका लातग अनगुमनका सूिक एवम ्र्वतिहरू वस्ितुनष्ठरूपमा 
स्थापना गिी र्वकास गनुि आवश्यक देचिएको छ । यसको पालनामा सम्बचन्िि सबैको अग्रसििा 
िहने छ भने्न बैि अपेक्षा ( Legitimate Expectation ) परिषदले िािेको छ । 

७.९ सवोच्ि अदालि लगायिका अन्य तनकायहरूसँगको कायिक्षिेमा स्पष्टिा ि समन्वयको 
आवश्यकिा 
न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगलाई संर्विान ि कानूनले स्पष्ट के्षिातिकाि िथा 

कायािदेश िोकेको छ । िथार्प न्याय प्रशासनसम्बन्िी र्वषयमा तसफारिस गने वा पिामशि ददन े
िथा न्यायािीशहरूको प्रशासनलगायिका कतिपय र्वषयमा संर्विानबमोचजम न्याय परिषदसँग 
समन्वय नगरिएको वा न्याय परिषदद्बािा सम्पादन गनुिपने कायि अन्य तनकायबाट सम्पादन भएको 
अनभुतूि परिषदले गिेको छ । यद्यर्प सवोच्ि अदालि ि न्याय परिषद दवैु तनकायको प्रमिुका 
रूपमा नेपालका प्रिान न्यायािीश िहने भएकाले कामको दोहोिोपना (Overlapping) भएको 
हनुसक्छ िि यो नेितृ्वको माि प्रश्न होइन । पर्द्ति तनमािणको प्रश्न हो । संर्विान ि कानूनले 
परिषद वा आयोगले गने भनी तनिाििण गरिएका कायिहरू परिषद वा आयोगले चजम्मेवािी तलनसक्ने 
गिी िी तनकायबाटै सम्पादन हनुपुछि । कतिपय अवस्थामा परिषदको काम कािवाहीमा सवोच्ि 
अदालि वा अन्य तनकायसँग सही रूपमा समन्वय हनु नसक्दा परिषद सवोच्ि अदालिको एउटा 
इकाई माि हो र्क भने्न सामान्य बिुाई हनु पगेुको छ । यसो हुँदा परिषदले िमश: आफ्नो 
क्षेिातिकािको त्याग (Waiver) ि अन्य तनकायले आफ्नो के्षिातिकािको अतिग्रहण (Excess) गनि 
पगु्ने अवस्था हनु्छ । यो संर्विानि: अनपेचक्षि अवस्था हो । अि: यस सम्बन्िमा सम्बचन्िि 
सबै तनकायसँग आवश्यक ि प्रभावकािी समन्वय गिी परिषदलाई िोर्कएको संवैिातनक ि कानूनी 
चजम्मेवािी िी तनकायबाटै पूिा हनुे वािाविण तसजिना गनि अत्यावश्यक छ । 
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७.१० संस्थागि सिुािको लातग िणनीतिक योजना िजुिमा ि कायािन्वयन 
संर्विान िथा कानूनले न्याय परिषदलाई न्यार्यक जनशचिको केन्द्रीय तनयमनकािी 

भतूमकामा िािेको हनुाले न्याय परिषदको तनणिय िथा अन्य काम कािवाहीबाट न्यायपातलका 
प्रभार्वि भइिहेको हनु्छ । यसबाहेक महान्यायातिविाको कायािलय ि कानून िथा न्याय 
मन्िालयका काम कािवाहीहरू पतन न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगका तनणियहरूबाट 
प्रभार्वि बन्न पगेुको हनु्छ भने कतिपय अवस्थामा िी तनकायको तनणिय िथा काम कािवाहीको 
प्रभाव न्याय परिषदमा पतन परििहेको हनु्छ । िासगिी न्यायािीश तनयचुि िथा सरुवा जस्िा 
र्वषयबाट न्यायपातलकाको काम कािवाहीमा प्रत्यक्षि: असि पिेको हनु्छ । यस सन्दभिमा 
न्यायपातलकालगायिका अन्य सिोकािवाला तनकायले आफ्नो िणनीतिक योजना बनाई लागू 
गरिसकेको परिप्रके्ष्यमा न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगले पतन आफ्नो काम कािवाही 
प्रभावकािी िलु्याउन िणनीतिक योजना तनमािण गनुिपने आवश्यकिा महससु गरिएको छ । 
न्यायपातलकालाई स्विन्ि, सक्षम ि उत्तिदायी बनाई सोमाफि ि न्याय प्रणालीलाई सदुृढ िथा 
प्रभावकािी बनाउने उद्देश्य हातसल गनि ित्कालीन, मध्यकालीन िथा दीघिकालीन रूपमा सञ्चालन 
गनुिपने र्ियाकलापहरूको पर्हिान गिी आवश्यक िणनीति तनिाििण गनुिपने देचिएको छ । 
िणनीतिक योजनाको कायािन्वयबाट माि यसका काम कािवाहीको वस्िपुिक मूल्याङ्कन हनुसक्छ। 
यस सम्बन्िमा सम्बचन्िि सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । 

७.११ न्याय परिषद सचिवालयको सदुृढीकिणको अपरिहायििा  
न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोगका तनणियहरू कायािन्वयन गने गिाउने, परिषदका 

अतभलेिहरू अद्यावतिक गनेलगायिका प्रशासकीय कायि सञ्चालनका लातग कानूनले न्याय परिषद 
सचिवालयलाई चजम्मेवािी समु्पेको छ । र्वगि २६ वषिमा न्याय परिषद सचिवालय मूलिाः परिषद 
एवम ्आयोगका तनणिय कायािन्वयन गनिमा नै केचन्द्रि िहेको छ । परिषद िथा आयोगका काम 
कािवाहीका सम्बन्िमा पर्द्ति तनमािण िथा संस्थागि सिुाि गनि सर्कएमा माि परिषद ि आयोगका 
काम कािवाहीमा प्रभावकारििा आउन सक्छ । र्वगिमा यससम्बन्िमा केही प्रयासहरू गरिएको 
भए िापतन अपेचक्षि परिणाम आउन सकेको छैन । सचिवालयले परिषद िथा आयोगले गनुिपने 
कायिका लातग अतभलेि, िथ्याङ्क िथा सूिनाहरू व्यवस्थापन गनेलगायिका पयािप्त अध्ययन एवम ्
गहृकायि गनि सकेमा माि परिषद ि आयोगका काम कािवाही प्रभावकािी हनु सक्छन ्। पद्दतिगि 
सिुािको प्रर्ियाबाट माि यसका कामकािवाहीमा जवाफदेर्हिा एवम ्उत्तिदार्यत्व र्वकास गनि 
गिाउन सर्कन्छ । यसका लातग सूिना प्रर्वतिको प्रयोग महत्त् वपूणि औजाि हनुसक्छ । परिषद 
िथा आयोगका काम कािवाहीमा प्रभावकारििा ल्याउन सूिना प्रर्वतिको उच्ििम ्प्रयोग गनुिपदिछ। 
परिषदले न्यायािीश ि न्यार्यक जनशचिको र्वविण अद्यावतिक गिी िाख्न सफ्टवेयि तनमािण गने 
िममा िहेको छ । परिषद ि आयोगका कामका लातग के्षिगि र्विामा सफ्टवेयिहरू तनमािण ि 
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प्रयोग गिी परिषद ि आयोगका काममा शीघ्रिा, पूणििा ि पािदचशििा ल्याउन मद्दि पगु्दछ। 
अतभलेि व्यवस्थापन िसु्ि ि दरुुस्ि हनु सक्दछ । सम्बचन्िि न्यायािीश ि अतिकृि कमििािीले 
आफ्ना योग्यिाका प्रमाणपिलगायिका वैयचिक र्वविण उपलब्ि गिाई परिषद िथा आयोगलाई 
सहयोग गनुिपने दार्यत्व िहन्छ । यी कामलाई प्रभावकारििा ददन प्रतिस्पिी, सक्षम ि उच्ि 
मनोबलयिु जनशचिका अतिरिि पयािप्त स्रोि सािनको आवश्यकिा पदिछ । सम्बचन्िि सिकािी 
तनकाय वा अन्य सिोकािवालाहरूले न्याय परिषद सचिवालयको आवश्यकिा ि औचित्यिामातथ 
प्रश्न उठ्ने गिी व्यवहाि गने गिेका कािण सचिवालयमा उच्ि मनोबलयिु जनशचि तभत्र्याउन ु
िनुौिीपूणि िहेको छ । न्याय परिषद सचिवालयका अतिकृि िथा कमििािीहरूले अन्य सिकािी 
सेवा वा कम्िीमा पतन न्याय सेवाको अन्य अतिकृि वा कमििािीहरूले पाएसिहको न्यूनिम िातलम, 
छािवृचत्त वा वैदेचशक अवलोकन भ्रमणलगायिका कुनै अवसि प्राप्त गनि सकेको देचिदैँन। यसिफि  
नेपाल सिकािको गम्भीि ध्यानाकषिण हनुपुने अनभुतूि गरिएको छ। सचिवालयको काम 
कािवाहीको प्रभावकारििा ल्याउन नयाँ संगठन संििना तनमािण गने, कायि प्रणालीहरू व्यवचस्थि 
गने लगायिका अन्य काम कािवाहीमा पतन सम्बचन्िि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । 

७.१२ न्याय परिषदप्रतिको जनआस्था ि र्वश् वास अतभवरृ्र्द् गने 
न्यायपातलकाप्रतिको जनआस्था अतभवृर्र्द्का सम्बन्िमा र्वगिमा िेिै योजनाहरू बनकेा 

छन ्। िि न्यायािीशको पतन न्यायािीशको रूपमा िहेको ि न्यायािीशहरूको केन्द्रीय प्रशासकीय 
तनकायको भतूमकामा िहेको न्याय परिषदप्रतिको जनआस्था ि र्वश् वास अतभवृर्र्द् गनि नसर्कएमा 
न्याय परिषदको तनणियबाट प्रभार्वि िहने न्यायपातलकाप्रतिको आस्था ि र्वश् वास अतभवृर्र्द् गनि 
सर्कँदैन । अि: न्यायपातलकाप्रतिको र्वश् वास अतडग िाख्न न्याय परिषद ि यसका तनणिय एवम ्
काम कािवाहीप्रति जनिाको र्वश् वास कायम गिाउन सक्नपुछि । न्याय परिषद जस्िो अत्यन्ि 
महत्त्वपूणि संवैिातनक चजम्मेवािी िहेको तनकायप्रति जनर्वश् वास कसिी ददगो बनाउने भने्न सम्बन्िमा 
सिकािलगायि िाज्यका समग्र तनकायको िासै ध्यान पगेुको देचिदैँन । यसका आन्िरिक ि 
बाह्य दवैु पक्ष हनुसक्छन ्। र्वगिको अनभुवको पषृ्ठभतूममा िहेि िाम्रो कामको जस तलन ेि 
निाम्रो कामका लातग चजम्मेवािी स्वीकाि गिी सिुािको स्पष्ट िाकासर्हि अगातड बढेमा यसका 
काम कािवाहीले जनर्वश् वास आजिन गनि सक्छ । यस सन्दभिमा आमसञ्चािलगायि सम्बचन्िि 
सबै पक्षहरूबाट ििनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । 

अन्त्यमा, न्याय परिषद िथा न्याय सेवा आयोग आफ्ना काममा प्रभावकािी हनु सकेमा 
माि न्याय प्रणालीका अन्य अवयव प्रभावकािी हनु सक्छन।् न्याय परिषदको संििनाको दृर्ष्टले 
पतन यसलाई प्रभावकािी बनाउन िाज्यको सम्बचन्िि तनकायहरूको र्वशषे प्रतिबर्द्िा ि 
र्ियाशीलिाको आवश्यकिा महससु गरिएको छ । यसका लातग िाष्ट्र प्रमिु, व्यवस्थार्पका संसद, 
न्यायपातलका, कायिपातलका, नागरिक समाज, आमसञ्चाि लगायि सम्बचन्िि सबै तनकायहरूबाट 
ििनात्मक सहयोगको अपेक्षा न्याय परिषद/न्याय सेवा आयोगले गिेको छ । 
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अनसूुिीहरू 

अनसूुिी -१ 

न्याय परिषद्का अध्यक्ष ि सदस्यहरूको नामावली * 
तस.नं. पद नाम थि तमति 
१. अध्यक्ष एवम ्का.म.ुप्रिान न्यायािीश  श्री दीपकिाज जोशी  २०७४।१२।१  
२. सदस्य एवम ्कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िी श्री शेिबहादिु िामाङ २०७४।१२।२ 
३. सदस्य एवम ्सवोच्ि अदालिका वरिष्ठिम ्न्यायािीश श्री ओमप्रकाश तमश्र २०७४।१२।१ 
४. सदस्य (िाष्ट्रपतिले प्रिानमन्िीको तसफारिसमा तनयिु 

कानूनर्वद्) 
श्री पदमप्रसाद वैददक २०७३।७।१९ 

५. सदस्य (नेपाल वाि एशोतसएसनको तसफारिसमा  िाष्ट्रपतिबाट 
तनयिु वरिष्ठ अतिविा)  

श्री िामप्रसाद तसटौला २०७३।६।३० 

  

प्रतिवेदन अवतिमा िहेका न्याय परिषदका पदातिकािीहरूको नामावली 
तस.नं. पद नाम थि कायािवति 

१ अध्यक्ष एवम ्प्रिान न्यायािीश  श्री गोपाल पिाजलुी° २०७४।२।२४ देचि २०७४।११।३०+ 

२ अध्यक्ष एवम ्प्रिान न्यायािीश  श्री सशुीला काकी २०७३।१।१ देचि २०७४।२।२३ 
३ सदस्य एवम ्कानून, न्याय िथा 

संसदीय मातमला मन्िी 
श्री अचग्नप्रसाद ििेल २०७२।६।२५ देचि २०७३।४।१९ 

४ सदस्य एवम ्कानून, न्याय िथा 
संसदीय मातमला मन्िी 

श्री अजयशंकि नायक २०७३।४।३० देचि २०७४।२।२३ 

५ सदस्य एवम ्उपप्रिान िथा कानून, 
न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िी 

श्री गोपालमान शे्रष्ठ २०७४।२।२९ देचि २०७४।४।१० 

७ सदस्य एवम ्सवोच्ि अदालिका 
वरिष्ठिम ्न्यायािीश 

श्री वैद्यनाथ उपाध्याय २०७३।१।१ देचि २०७३।९।२९ 

८ सदस्य एवम ्सवोच्ि अदालिका 
वरिष्ठिम ्न्यायािीश 

श्री दीपकिाज जोशी २०७४।२।२४ देचि २०७४।११।३० 

 

 प्रतिवेदन पेश गदाि िाका । 

° तमति २०७३।१०।१ देचि तमति २०७४।२।२३ सम्म सवोच्ि अदालिको वरिष्ठिम ्न्यायािीशको हैतसयिले 
परिषदको सदस्यको रूपमा काम गनुि भएको। 

+ न्याय परिषद सचिवालयको २०७४।११।३० को पिले न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा 
(७) का आिािमा तमति २०७४।४।२१ बाट सेवामा निहन ुभएको भन् ने जानकािी गिाएको।  
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अनसूुिी- २ 

तमति २०७३।९।१८ मा सवोच्ि अदालिको न्यायािीशमा तसफारिस भएका व्यचिहरूको 
नामावली 

ि.सं. नाम, थि ि विन तसफारिस भएको पद ि अदालि तसफारिस भएको तमति 

१ श्री िेजबहादिु के.सी. मखुय न्यायािीश, उच्ि अदालि, र्विाटनगि २०७३।९।१८ 
२ श्री परुुषोत्तम भण्डािी मखुय न्यायािीश, उच्ि अदालि, पोििा २०७३।९।१८ 

 

अनसूुिी - ३ 

उच्ि अदालिको मखुय न्यायािीशमा तनयचुि िथा पदस्थापन भएका व्यचिहरूको नामावली 
ि.सं. नाम थि, पद ि अदालि तसफारिस भएको पद ि अदालि तसफारिस भएको तमति 

1.  श्री सिेुन्द्रवीितसंह बस्न्याि, 
न्यायािीश, उच्ि अदालि जमु्ला 

मखुय न्यायािीश, 
उच्ि अदालि जनकपिु 

२०७३।६।६ 

2.  श्री प्रकाशकुमाि ढंुगाना 
न्यायािीश, उच्ि अदालि ददपायल 

मखुय न्यायािीश, 
उच्ि अदालि ददपायल 

२०७३।६।६ 

3.  
 

श्री कुमाि िडुाल, 
न्यायािीश, उच्ि अदालि जनकपिु, 
िाजर्विाज इजलास  

मखुय न्यायािीश, 
उच्ि अदालि पोििा 

२०७३।१०।२४ 

4.  डा. कुलित्न भिेुल, 
न्यायािीश, उच्ि अदालि 
िलुसीपिु, नेपालगञ्ज इजलास  

मखुय न्यायािीश, 
उच्ि अदालि र्विाटनगि 

२०७३।१०।२४ 

 

अनसूुिी - ४ 

तमति २०७३।९।२८ मा उच्ि अदालिको न्यायािीशमा तनयचुि िथा पदस्थापन भएका 
व्यचिहरूको नामावली 

ि.सं. नाम थि, पद ि कायािलय पदस्थापन भएको कायािलय कैर्फयि 

1.  श्री िाजेन्द्र सवेुदी 
नायव महान्यायातिविा 
महान्यायातिविाको कायािलय 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

2.  श्री कृष्ण तगिी 
सचिव 

न्याय परिषद  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 
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3.  
 

श्री श्रीकान्ि पौडेल 

िचजष्ट्राि  

सवोच्ि अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

4.  श्री महेश शमाि पौडेल 

सचिव 

बेपत्ता पारिएका व्यचिको छानर्वन आयोग 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि सिेुि 

 

5.  श्री टेकप्रसाद ढंुगाना 
सचिव,  

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िालय 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

6.  श्री बालेन्द्र रुपािेिी,  
न्यायािीश  

भिपिु चजल्ला अदालि 

काजाः काठमाडौं चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि 

 

7.  श्री अजयिाज उपाध्याय,  

न्यायािीश 

नवुाकोट चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पोििा, वागलङु इजलास 

 

8.  श्री र्वनोदमोहन अिायि,  
न्यायािीश 

मोिङ चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

9.  श्री भोलानाथ िौलागांई,  

न्यायािीश 

तसन्िलुी चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

10.  श्री अच्यिु तबष्ट,  

न्यायािीश,  

काठमाडौं चजल्ला अदालि काजाः न्याय परिषद  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पोििा 
 

11.  श्री यज्ञिाज भट्ट,  

न्यायािीश  

काठमाडौं चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि सिेुि 

 

12.  श्री शेििप्रसाद पौडेल,  

न्यायािीश  

कास्की चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

13.  श्री बालिन्द्र शमाि,  
न्यायािीश  

रुपन्देही चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पोििा 

 

14.  श्री ईश्वििाज आिायि,  
न्यायािीश  

िाददङ चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 
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15.  श्री िामप्रसाद अतिकािी,  
न्यायािीश  

काठमाडौं चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

16.  श्री गोपाल भट्टिाई,  

न्यायािीश 

दोलिा चजल्ला अदालि  

काजाः िनकुटा चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

17.  श्री िामप्रसाद ओली,  
न्यायािीश 

काठमाडौं चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, र्विगञ्ज इजलास 

 

18.  श्री जगिप्रसाद शे्रष्ठ,  

न्यायािीश 

गोििा चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पोििा 
 

19.  श्री िमेशकुमाि पोििेल 

पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु 

 

20.  श्री अग्नीप्रसाद थपतलया 
पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु 

 

21.  श्री ऋृर्षिाम दवाडी 
पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, र्विगञ्ज इजलास 

 

22.  श्री तनत्यानन्द पाण्डेय 

पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, र्विगञ्ज इजलास 

 

23.  श्री िाजेश्वि तिवािी  

पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

24.  श्री ददनेशप्रसाद यादव 

पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, र्विगञ्ज इजलास 

 

25.  श्री कृष्णलाल भट्टिाई 

पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि 

 

26.  श्री निबहादिु शाही 
पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 

 

27.  श्री शाचन्ितसंह थापा 
पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

28.  श्री यमनुा भट्टिाई 

पूवि अतिरिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

29.  श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ,  

न्यायािीश 

कैलाली चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 

 



 

 60  
 

30.  श्री नािायणप्रसाद पोििेल,  

न्यायािीश 

रुपन्देही चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु 

 

31.  श्री भोजिाज अतिकािी,  
न्यायािीश  

संिवुासभा चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

32.  श्री िमेशकुमाि ििी, 
न्यायािीश 

काठमाडौं चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

33.  श्री दयानाथ ििेल,  

न्यायािीश 

भिपिु चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु 

 

34.  श्री शेिििन्द्र अयािल,  

न्यायािीश 

काठमाडौं चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि ददपायल 

 

35.  श्री शातलग्राम कोइिाला,  
न्यायािीश 

िनकुटा चजल्ला अदालि  

काजाः दोलिा चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

36.  श्री र्वष्ण ुप्रसाद कोइिाला,  
न्यायािीश 

बाकेँ चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, र्विगञ्ज इजलास 

 

37.  श्री लक्ष्मीकृष्ण शे्रष्ठ,  

न्यायािीश 

पसाि चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 

 

38.  श्री कृष्णकमल अतिकािी,  
न्यायािीश  

काठमाडौं चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

39.  श्री चिन्िामचण बिाल,  

न्यायािीश  

तसन्िपुाल्िोक चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन, हेटौंडा इजलास 

 

40.  श्री अनन्ििाज डमु्र,े  

न्यायािीश 

कास्की चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

41.  श्री िाजेन्द्र ििेल,  

न्यायािीश 

लतलिपिु चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि 
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42.  श्री ठाकुिप्रसाद शमाि पौडेल,  

न्यायािीश 

काठमाडौं चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु 

 

43.  श्री हरिप्रिाप के.सी.,  
न्यायािीश  

काठमाडौं चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु 

 

44.  श्री कृष्णबहादिु थापा,  
न्यायािीश 

िौिहट चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि सिेुि 

 

45.  श्री अच्यिुप्रसाद भण्डािी,  
न्यायािीश  

काठमाडौं चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि, इलाम इजलास 

 

46.  श्री ऋर्षप्रसाद अतिकािी,  
न्यायािीश  

िनषुा चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि 

 

47.  श्री बलभद्र वास्िोला,  
न्यायािीश  

दाङ  चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

48.  श्री टेकनािायण कँुवि, 

न्यायािीश  

चििवन चजल्ला अदालि  

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि, इलाम इजलास 

 

49.  श्री िन्द्रबहादिु सारु,  

न्यायािीश 

स्याङजा चजल्ला अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु 

 

50.  श्री िीिबहादिु िन्द 

मदु्दा हेने अतिकािी 
श्रम अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन, हेटौंडा इजलास 

 

51.  श्री लेिनाथ पौडेल 

िचजष्ट्राि 

उच्ि अदालि सिेुि 

काजाः मदु्दा हेने अतिकािी   

वैदेचशक िोजगाि न्यायािीकिण 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, नेपालगञ्ज 
इजलास 

 

52.  श्री र्वपलु न्यौपान े

सह िचजष्ट्राि 

सवोच्ि अदालि 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन, हेटौंडा इजलास 

 

53.  श्री नातिबाव ुलातमछन े

िचजष्ट्राि 

उच्ि अदालि िलु्सीपिु 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि ददपायल, महेन्द्रनगि 
इजलास 
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54.  डा. िर्व शमाि अयािल 

सह सचिव 

नेपाल कानून आयोग 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

55.  श्री साििुाम सापकोटा 
सह सचिव 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्िालय 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

56.  श्री गणेशप्रसाद बिाल 

फुचङ्लङ ३ िा्लेजङु, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, नेपालगञ्ज 
इजलास 

 

57.  श्री सीिािाम मण्डल 

िक्कि–९, िनषुा, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि 

 

58.  श्री सदुिशन देव भट्ट 

तभमदत्त ४, कंिनपिु, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु 

 

59.  श्री सभुास पौडेल 

कटुवा िौपािी ४, पविि, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि 

 

60.  श्री जनक पाण्डे 

भद्रपिु ८, िापा, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि सिेुि 

 

61.  श्री बामदेव ज्ञवाली 
तससतनया २, दाङ, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

62.  श्री श्यामजी प्रिान 

भीमेश्वि २, दोलिा, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि पोििा 
 

63.  श्री गोकणि डाँगी 
िलु्सीपिु ९, दाङ, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि, िनकुटा 
इजलास 

 

64.  श्री बासदेुव आिायि 
सचन्ििकि  ९, अघाििाँिी, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, र्विगञ्ज इजलास 

 

65.  श्री िशुी प्रसाद थारु 

जानकीनगि २, कैलाली, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु 

 

66.  श्री मनुने्द्रप्रसाद अवस्थी 
बेलापिु–८, डडेलििुा, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 

 

67.  श्री मदन पोख्रले 

मानपिु ९, दाङ, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि, इलाम इजलास 

 

68.  श्री शान्िा सेढाई सापकोटा 
काठमाडौं ४, काठमाडौं, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 

 

69.  श्री ध्रवुििाज नन्द 

बतुल·टाि २, नवलपिासी, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, र्विगञ्ज इजलास 

 

70.  श्री दगुािबहादिु र्वश्वकमाि 
्यठुान –१०, ्यूठान, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि ददपायल 
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71.  श्री टंक प्रसाद गरुुङ 

तसलगुढुी डोटी, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि सिेुि 

 

72.  श्री हरिप्रसाद पौडेल 

व्यास ६, िनहुँ, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि 

 

73.  श्री िाकेश कुमाि तनिी 
नगिाईन १, िनषुा, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि, इलाम इजलास 

 

74.  श्री िेज नािायण तसंह िाई,  

तछन्िान–३ िनकुटा, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि पाटन 

 

75.  श्री बतबिा उप्रिेी 
कागशे्विीमनहिा १४, काठमाडौँ,अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

76.  श्री िामबहादिु थापा 
िनहुँसिु ७, िनहुँ, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

77.  श्री शकुन्िला चघतमिे 

भोलैटाि ६, लमजङु, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास  

 

78.  श्री नसरुल्लाह अन्सािी 
सोमनी ८, नवलपिासी, अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

79.  श्री ददपने्द्र बहादिु बम 

मलादेवी ४, बैिडी, अतिविा 
न्यायािीश  

उच्ि अदालि र्विाटनगि, ओिलढुङ्गा 
इजलास 

 

80.  श्री िाज्यलक्ष्मी बजािायि 
स्वयम्भ ु१५ काठमाडौं,  अतिविा 

न्यायािीश  

उच्ि अदालि हेटौंडा  
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अनसूुिी – ५ 

उच्ि अदालि ि अस्थायी इजलास िथा अको इजलासमा न्यायािीशहरूको दिबन्दी र्वविण 

तस.नं. 
उच्ि 

अदालिको 
नाम 

उच्ि अदालिमा 
कायम भएको जम्मा 

दिबन्दी संखया 

उच्ि अदालि ि अको 
इजलास ि अस्थायी 
इजलासको नाम  

उच्ि अदालि ि अको 
इजलास ि अस्थायी 

इजलासमा कायम भएको 
दिबन्दी संखया 

कैर्फयि 

1.  

र्विाटनगि 

२४ 

उच्ि अदालि र्विाटनगि  12  
ईलाम इजलास  6  
िनकुटा इजलास  3  
ओिलढुङ्गा इजलास  3  

 

2.  

जनकपिु 38 उच्ि अदालि जनकपिु 12  

िाजर्विाज इजलास  11  

वीिगंज इजलास  15  

3.  
पाटन 

43 
उच्ि अदालि पाटन 36  

हेटौडा इजलास  7  

4.  
 

पोििा 11 उच्ि अदालि पोििा 8  

बागलङु्ग इजलास  3  

5.  
 

िलु्सीपिु 22 उच्ि अदालि िलु्सीपिु 4  

बटुवल इजलास  12  

नेपालगञ्ज इजलास  6  

6.  
सिेुि 

11 
उच्ि अदालि सिेुि 8  

जमु्ला इजलास  3  

7.  
ददपायल  11 उच्ि अदालि ददपायल 7  

महेन्द्रनगि इजलास  4  

                                                        
जम्मा  

१६०  
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अनसूुिी – ६ 

न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यहरूको नामावली *  
तस.नं. पद नाम थि तमति 
१. अध्यक्ष एवम ्का.म.ुप्रिान न्यायािीश  श्री दीपकिाज जोशी २०७४।१२।१ 
२. सदस्य एवम ्कानून न्याय िथा संसदीय 

मातमलामन्िी 
श्री शेिबहादिु िामाङ २०७४।१२।२ 

३. सदस्य एवम ्सवोच्ि अदालिका वरिष्ठिम ्
न्यायािीश 

श्री ओमप्रकाश तमश्र २०७४।१२।१ 

४. सदस्य एवम ्लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष श्री उमेशप्रसाद मैनाली २०७१।१२।११  
५. सदस्य एवम ्महान्यायातिविा श्री अचग्नप्रसाद ििेल २०७४।११।८ 

प्रतिवेदन अवतिमा िहेका न्याय सेवा आयोगका पदातिकािीको नामावली 
तस.नं. पद नाम थि कायािवति 

१ अध्यक्ष एवम ्प्रिान न्यायािीश  श्री गोपाल पिाजलुी° २०७४।२।२४ देचि 
२०७४।११।३०+ 

२ अध्यक्ष एवम ्प्रिान न्यायािीश  श्री सशुीला काकी २०७३।१।१ देचि 
२०७४।२।२३ 

३ सदस्य एवम ्कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्िी 

श्री अचग्नप्रसाद ििेल २०७२।६।२५ देचि 
२०७३।४।१९ 

४ सदस्य एवम ्कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्िी 

श्री अजयशंकि नायक २०७३।४।३० देचि 
२०७४।२।२३ 

५ सदस्य एवम ्कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्िी 

श्री गोपालमान शे्रष्ठ २०७४।२।२९ देचि 
२०७४।४।१० 

६ सदस्य एवम ्सवोच्ि अदालिका वरिष्ठिम ्
न्यायािीश 

श्री वैद्यनाथ उपाध्याय २०७३।१।१ देचि 
२०७३।९।२९ 

७ सदस्य एवम ्सवोच्ि अदालिका वरिष्ठिम ्
न्यायािीश 

श्री दीपकिाज जोशी २०७४।२।२४ देचि 
२०७४।११।३० 

८ सदस्य एवम ्महान्यायातिविा श्री हरि फुयाल २०७३।१।६ देचि 
२०७३।४।२० 

९ सदस्य एवम ्महान्यायातिविा श्री िमनकुमाि शे्रष्ठ २०७३।४।२४ देचि 
२०७४।४।२९ 

 प्रतिवेदन पेश गदाि िाका । 

° तमति २०७३।१०।१ देचि तमति २०७४।२।२३ सम्म सवोच्ि अदालिको वरिष्ठिम ्न्यायािीशको हैतसयिले 
आयोगको सदस्यको रूपमा काम गनुि भएको। 

+ न्याय परिषद सचिवालयको २०७४।११।३० को पिले न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा 
(७) का आिािमा तमति २०७४।४।२१ बाट सेवामा निहन ुभएको भन् ने जानकािी गिाएको।   
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अनसूुिी -७ 

िाजपिार्ङ्कि र्वचशष्ट शे्रणीमा बढुवा हनु ुभएका अतिकृिहरूको नामावली 
ि.सं. बढुवा हनु ुभएको 

अतिकृिको नाम थि 

बढुवा  भएको  पद ि कायािलय तसफारिस  भएको  तमति 

1.  श्री र्किण पौडेल नायव महान्यायातिविा, 
महान्यायातिविाको कायािलय 

२०७३।१०।५ 

2.  श्री नहकुल सवेुदी सचिव, न्याय परिषद २०७३।१०।५ 

3.  श्री नपृध्वज तनिौला िचजष्ट्राि, सवोच्ि अदालि २०७३।१०।५ 

4.  श्री िाचजव गौिम सचिव, कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।१०।५ 

5.  श्री िाजनप्रसाद भट्टिाई सचिव, वेपत्ता पारिएका व्यचिहरूको 
छानर्वन आयोग 

२०७३।१०।५ 

 

अनसूुिी - ८ 

िाजपिार्ङ्कि प्रथम शे्रणीमा िलुा‚आन्िरिक िथा बढुवा प्रर्ियाबाट तनयचुि िथा 
पदस्थापनका लातग तसफारिस हनुभुएका अतिकृिहरूको नामावली 

 

ि.सं. बढुवा हनु ुभएको 
अतिकृिको नाम थि 

बढुवा  भएको  पद ि कायािलय तसफारिस भएको तमति 

1.  श्री कलातनिी पौडेल िालीम प्रमिु,  

न्याय सेवा िालीम केन्द्र 

२०७३।१०।२५ 

2.  

श्री ध्रवुमणी ज्ञवाली 
सहन्यायातिविा,  

उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, र्विाटनगि 
२०७३।१०।२५ 

3.  

श्री पषु्कि सापकोटा 
सहसचिव‚  

िाष्ट्रपतिको कायािलय 
२०७३।१२।२९ 

4.  

श्री अच्यिु कुइकेल 
िचजष्ट्राि‚  

उच्ि अदालि िलुसीपिु 
२०७३।१२।२९ 

5.  

श्री यज्ञप्रसाद भट्टिाई 
सह सचिव,  

जल िथा शचि आयोगको सचिवालय  
२०७४।१।१४ 

6.  

श्री ध्रवुकुमाि िौहान 
सह न्यायातिविा,  

उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, िलुसीपिु 
२०७४।१।१४ 

7.  
श्री िमििाज कुईकेल 

सह सचिव,  

उजाि मन्िालय 

२०७४।३।११ 
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8.  श्री सिेुन्द्र बहादिु थापा सह न्यायातिविा,  

उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, सिेुि  
२०७४।३।११ 

9.  श्री  भििलाल शमाि सह न्यायातिविा, 
उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, इलाम 

२०७४।३।११ 

10.  श्री कृष्णप्रसाद पौडेल िचजष्ट्राि,  

उच्ि अदालि पोििा, बाग्लङु्ग इजलास 
२०७४।३।११ 

11.  श्री गजेन्द्रबहादिु तसंह  िचजष्ट्राि,  

उच्ि अदालि ददपायल, महेन्द्रनगि इजलास 
२०७४।३।११ 

12.  श्री ठतगन्द्र कटे्टल िचजष्ट्राि,  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 

२०७४।३।११ 

13.  श्री िामप्रसाद भट्टिाई िचजष्ट्राि,  

उच्ि अदालि र्विाटनगि, इलाम इजलास 

२०७४।३।११ 

14.  श्री बाबिुाम दाहाल िचजष्ट्राि,  

उच्ि अदालि जनकपिु, िाचजविाज इजलास 

२०७४।३।११ 

अनसूुिी - ९ 

िाजपिार्ङ्कि  दद्वत्तीय शे्रणीमा  बढुवा  तसफारिस हनु ु भएका  अतिकृिहरूको  नामावली 

ि.सं. 
बढुवा हनु ुभएको 

अतिकृिको नाम थि  
बढुवा  भएको  पद ि कायािलय  तसफारिस भएको 

तमति 
1.  श्री नेिप्रसाद भषुाल उप िचजष्ट्राि,  

उच्ि अदालि िलु्सीपिु, बटुवल इजलास 
२०७३।१०।२५ 

2.  श्री चशवलाल पाण्डेय उप िचजष्ट्राि,  
सवोच्ि अदालि 

२०७३।१०।२५ 

3.  श्री भोजिाज िेग्मी इजलास अतिकृि,  
सवोच्ि अदालि 

२०७३।१०।२५ 

4.  श्री पषु्पिाज पाण्डे  तनदेशक,  
फैसला कायािन्वयन तनदेशनालय 

२०७३।१०।२५ 

5.  श्री कृष्णप्रसाद अतिकािी  इजलास अतिकृि,  
सवोच्ि अदालि 

२०७३।१०।२५ 

6.  श्री र्वदिुकुमाि उपाध्याय इजलास अतिकृि,  
सवोच्ि अदालि 

२०७३।१०।२५ 

7.  श्री अरुणकुमाि कोइिाला उप िचजष्ट्राि,  
उच्ि अदालि जनकपिु  

२०७३।१०।२५ 

8.  श्री रुद्रप्रसाद आिायि 
  

चजल्ला न्यायातिविा, 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, हमु्ला  

२०७३।१०।२५ 
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9.  श्री यवुिाज महि 

 

चजल्ला न्यायातिविा, 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, दोलिा  

२०७३।१०।२५ 

10.  श्री तभमप्रसाद भिेुल 

 

चजल्ला न्यायातिविा, 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, 
जाजिकोट 

२०७३।१०।२५ 

11.  श्री बदद्रप्रसाद नेपाल 

  

उप न्यायातिविा, 
उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, 
महेन्द्रनगि  

२०७३।१०।२५ 

12.  श्री प्रतिमा कुमािी भट्टिाई 
पोििेल 

चजल्ला न्यायातिविा  

चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, 
काठमाडौं  

२०७३।१०।२५ 

13.  श्री िाजेन्द्रबहादिु बस्नेि  उप न्यायातिविा, 
उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, पोििा  

२०७३।१०।२५ 

14.  श्री र्वष्णपु्रसाद पौडेल 

 

उप न्यायातिविा 
उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय ,
महेन्द्रनगि 

२०७४।३।११ 

15.  श्री ईश् विमचण ओिा 
 

इजलास अतिकृि 

सवोच्ि अदालि 
२०७४।३।११ 

16.  श्री चशवप्रसाद पिाजलुी 
 

इजलास अतिकृि 

सवोच्ि अदालि 
२०७४।३।११ 

17.  श्री गणुिाज पिाजलुी 
 

इजलास अतिकृि 

सवोच्ि अदालि 

२०७४।३।११ 

18.  श्री मि ुपौडेल (ज्ञावली) कानून न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।६।२२ 

19.  श्री देव कुमाि िाई अचखियाि दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग 
क्षेिीय कायािलय हेटौडा 

२०७३।६।२२ 

20.  श्री र्विेन्द्रबहादिु के.तस. कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।६।२२ 

21.  श्री परुुषोत्तम ितिवडा कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।६।२२ 

22.  श्री तनिीिाज न्यौपाने कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।६।२२ 
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अनूसूिी -१० 

िाजपिारं्कि ििृीय शे्रणीमा तनयचुि एवं पदस्थापनको  लातग तसफारिस हनुभुएका 
अतिकृिहरूको नामावली 

ि.सं. 
तनयचुिको एवं पदस्थावनाका 

लातग तसफारिस भएका 
अतिकृिको नाम थि 

पदस्थापन  भएको  पद ि कायािलय तसफारिस भएको तमति 

१ श्री मनुा िगठुी कानून‚न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

२ श्री अनशुील सापकोटा कानून‚न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

३ श्री सन्िोष तिमचल्सना  प्रिानमन्िी िथा मचन्िपरिषदको कायािलय २०७३।८।१३ 

४ श्री र्वष्णदुत्त अवस्थी अचखियाि दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग २०७३।८।१३ 

५ श्री र्वनय तमश्र कानून‚ न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

६ श्री अजुिन भसुाल कानून‚ न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

७ श्री गोपाल बहादिु भट्टिाई  अचखियाि दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग २०७३।८।१३ 

८ श्री आस्था लम्साल  कानून‚ न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

९ श्री उत्तम गौिम कानून‚ न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

१० श्री गोकुल पन्ि अचखियाि दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग २०७३।८।१३ 

११ श्री श्रीप्रसाद तिवािी क्षेिीय प्रशासन कायािलय‚पोििा २०७३।८।१३ 

१२ श्री शम्भ ुतनिौला कानून‚ न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

१३ श्री भोजिाज दाहाल कानून‚ न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

१४  श्री मनुा िाउि कानून‚न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७३।८।१३ 

१५ श्री िोशी भण्डािी उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚पोििा २०७३।८।१५ 

१६ श्री पषु्पिाज बाँस्िोला  उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚िनकुटा २०७३।८।१५ 

१७ श्री हरिबहादिु पनु मगि उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ हेटौडा २०७३।८।१५ 

१८ श्री पूणिबहादिु के.सी. उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ िलुसीपिु २०७३।८।१५ 



 

 70  
 

१९ श्री शीव वाग्ले उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ हेटौडा २०७३।८।१५ 

२० श्री ठाकुिप्रसाद बस्िाकोटी उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ पोििा २०७३।८।१५ 

२१ श्री िेणकुा िाई उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚िनकुटा २०७३।८।१५ 

२२ श्री र्वजयिाज चघतमिे उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ जनकपिु २०७३।८।१५ 

२३ श्री ददपक बस्याल उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ िाजर्विाज २०७३।८।१५ 

२४ श्री र्वमला गौिम उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ हेटौडा २०७३।८।१५ 

२५ श्री नमुिाज िनाल शमाि उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ बटुवल २०७३।८।१५ 

२६ श्री पूणिप्रसाद शमाि उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ बाग्लङु २०७३।८।१५ 

२७ श्री लक्ष्मी र्कशोि शमाि उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚जमु्ला २०७३।८।१५ 

२८ श्री िाजन िनाल उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय‚ िलुसीपिु २०७३।८।१५ 

२९ श्री कृष्णशोभा सवुाल उच्ि अदालि पाटन‚ हेटौडा इजलास २०७३।१०।२५ 
३० श्री तथिेनद्रकुमाि सवेुदी  उच्ि अदालि पाटन‚ हेटौडा इजलास २०७३।१०।२५ 
३१ श्री मतनषा सवेुदी  न्याय परिपद सचिवालय २०७३।१०।२५ 
३२ श्री सचुशला पाण्डे उच्ि अदालि पाटन‚ हेटौडा इजलास २०७३।१०।२५ 
३३ श्री तडल्लीप्रसाद आिायि उच्ि अदालि तबिाटनगि २०७३।१०।२५ 
३४ श्री निेन्द्रकुमाि शमाि उच्ि अदालि पाटन‚ हेटौडा इजलास २०७३।१०।२५ 
३५ श्री भपेुन्द्र उपाध्याय उच्ि अदालि िलुतसपिु‚ नेपालगन्ज 

इजलास 
२०७३।१०।२५ 

३६ श्री लालबहादिु क्षेिी उच्ि अदालि जनकपिु‚ िाजर्विाज 
इजलास 

२०७३।१०।२५ 

३७ श्री र्ववेककुमाि बिाल उच्ि अदालि जनकपिु २०७३।१०।२५ 
३८ श्री सरििा अयािल  उच्ि अदालि िलुसीपिु‚बटुवल इजलास २०७३।१०।२५ 
३९ श्री िमा थापा उच्ि अदालि जनकपिु २०७३।१०।२५ 
४० श्री शोभा पाठक उच्ि अदालि िलुसीपिु‚ नेपालगन्ज 

इजलास 
२०७३।१०।२५ 

४१ श्री हरिकृष्ण तिमल्सेना उच्ि अदालि पोििा २०७३।१०।२५ 
४२ श्री अचन्जिा सापकोटा उच्ि अदालि पाटन‚ हेटौडा इजलास २०७३।१०।२५ 
४३ श्री भवुानी शंकि चघतमिे उच्ि अदालि जनकपिु २०७३।१०।२५ 
४४ श्री ददपेन्द्र पौडेल उच्ि अदालि िलुसीपिु‚ नेपालगन्ज 

इजलास 
२०७३।१०।२५ 

४५ श्री तनमिला पन्थी उच्ि अदालि िलुसीपिु‚बटुवल इजलास २०७३।१०।२५ 
४६ श्री र्हिा डंगोल उच्ि अदालि जनकपिु २०७३।१०।२५ 
४७ श्री र्हिामाया अवाल उच्ि अदालि पाटन‚ हेटौडा इजलास २०७३।१०।२५ 
४८ श्री निुन िा उच्ि अदालि जनकपिु २०७३।१०।२५ 
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४९ श्री द्रोण कुमाि तिचम्सना कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७४।३।११ 

५०  श्री मन्जकुुमािी पोििेल अचखियाि दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग २०७४।३।११ 
५१ श्री तगिा कुमािी अतिकािी कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 

मन्िालय 
२०७४।३।११ 

५२ श्री िाजेश िामाङ कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७४।३।११ 

५३ श्री तनमिला काकी कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्िालय 

२०७४।३।११ 

५४ श्री र्वष्णपु्रसाद गौली उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय ‚सिेुि २०७४।३।११ 
५५ श्री नािायणप्रसाद चघतमिे चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, 

तसन्िपुाल्िोक 
२०७४।३।११ 

५६ श्री कौशल प्रसाद ढंुगाना  चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, दैलेि २०७४।३।११ 
५७ श्री तनमिलकुमाि पनु बैदेचशक िोजगाि र्वभाग २०७४।३।११ 
५८ श्री र्वष्णपु्रसाद भट्टिाई  चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, पाल्पा २०७४।३।११ 
५९  श्री उमाकुमािी के.सी. चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, 

कर्पलबस्ि ु
२०७४।३।११ 

६० श्री सदुशिन तनिौला उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, 
तबिाटनगि 

२०७४।३।११ 

६१ श्री गणेशप्रसाद सापकोटा  चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, सप्तिी २०७४।३।११ 
६२ श्री सिेुन्द्र यादव चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, महोत्तिी २०७४।३।११ 
६३ श्री मोहनप्रसाद दाहाल चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, िौिहट २०७४।३।११ 

६४ श्री शाचन्िप्रसाद बिाल चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, िनषुा २०७४।३।११ 
६५ श्री िाजेन्द्रमणी पौडेल उच्ि  सिकािी वर्कल कायािलय, हेटौडा २०७४।३।११ 
६६ श्री र्वमलप्रसाद न्यौपाने उच्ि सिकािी वर्कल कायािलय, बाग्लङु २०७४।३।११ 
६७ श्री ईन्द ुचघतमिे बैदेचशक िोजगाि र्वभाग २०७४।३।११ 
६८ श्री सिीिा पोििेल चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, लमजङु २०७४।३।११ 
६९ श्री शान्िा लामा वाईवा चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, नवुाकोट २०७४।३।११ 
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परिचशष्टाङ्क 

न्यायािीशहरूको र्वविण 

प्रतिवेदन पेश गदाि सवोच्ि अदालिका न्यायािीशहरू 

ि .सं.  नाम, थि, विन 
न्याय सेवा प्रवेश 

तमति 
हालको पदमा 
तनयिु तमति 

शैचक्षक योग्यिा 

1.  सम्माननीय कायम मकुायम प्रिान 
न्यायािीश  

श्री दीपकिाज जोशी, काठमाडौं 

२०४८।७।१८ २०७४।१२।१ बी.एल. 

2.  माननीय न्यायािीश  

श्री ओमप्रकाश तमश्र, रुपन्देही 
२०३८।२।३० २०७१।२।१३ एम.सी.एल, 

एम.ए, बी.एस्सी 
3.  माननीय न्यायािीश  

श्री िोलेन्द्रशमशेि ज.ब.िा.,काठमाडौं 
२०५३।१।१ २०७१।२।१३ डी.एल. 

4.  माननीय न्यायािीश  

श्री दीपककुमाि काकी, काठमाडौं 
२०३७।४।६ २०७३।०४।१७ एम.ए.,  

डी.एल. 
5.  माननीय न्यायािीश  

श्री केदािप्रसाद िातलसे, िौिहट 

२०३८।२।३० २०७३।०४।१७ डी.एल. 

6.  माननीय न्यायािीश  

श्री सािदाप्रसाद चघतमिे, काठमाडौं 
२०३९।१२।७ २०७३।०४।१७ एम.ए,  

डी.एल. 
7.  माननीय न्यायािीश  

श्री मीिा िड्का, लतलिपिु 

२०३८।९।१० २०७३।०४।१७ एम.ए,  

डी.एल. 

8.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिकृष्ण काकी, ओिलढुङ्गा 
२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी.एल. 

9.  माननीय  न्यायािीश  

श्री र्वश्वम्भिप्रसाद शे्रष्ठ, कैलाली 
२०४१।९।११ २०७३।०४।१७ एम.ए, 

तडप.इन.ल 

10.  माननीय  न्यायािीश  

श्री ईश्विप्रसाद ितिवडा, सनुसिी 
२०३९।१२।७ २०७३।०४।१७ एम.ए., 

एल.एल.एम 

11.  माननीय न्यायािीश  

डा.आनन्दमोहन भट्टिाई, कास्की 
२०३९।१२।७ २०७३।०४।१७ जे.एस.डी,  एम.ए., 

एल.एल.एम. 
12.  माननीय न्यायािीश  

श्री अतनलकुमाि तसन्हा, काठमाडौं 
२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी.एल. 

13.  माननीय  न्यायािीश  

श्री प्रकाशमान तसंह िाउि, उदयपिु 

२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी. एल. 

14.  माननीय  न्यायािीश  

श्री सपना प्रिान मल्ल, नवलपिासी 
२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ एम.र्प.ए., 

एम सी.एल. 
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15.  माननीय न्यायािीश  

श्री िेजबहादिु के .सी. , रुपन्देही 
२०३८।२।३० २०७३। १८।१०  एम.सी.एल., 

एम.ए 

16.  माननीय न्यायािीश  

श्री परुुषोत्तम भण्डािी, जाजिकोट 

२०३८।२।३० २०७३। १८।१०  डी.एल. 

17.  माननीय न्यायािीश  

श्री वमकुमाि शे्रष्ठ, दाङ 

२०३९।१।१७ २०७४।०६।२४ डी.एल. 

18.  माननीय न्यायािीश  

श्री डम्बिबहादिु शाही, डडेल्ििुा 
२०३८।२।३० २०७४।०६।२४ डी.एल. 

19.  माननीय न्यायािीश  

श्री टंकबहादिु मोिान, इलाम 

२०३९।१२।७ २०७४।०६।२४ एम.ए.,  
डी.एल. 

 

उच्ि अदालिका मखुय न्यायािीशहरू 

ि.सं. नाम, थि, विन 
न्याय सेवा प्रवेश 

तमति 
हालको पदमा 
तनयिु तमति 

शैचक्षक योग्यिा 

1.  माननीय मखुय न्यायािीश  

श्री प्रकाशकुमाि ढंुगाना, िनषुा 
२०४१।३।१ २०७३।६।६ एम.ए., एम.र्प.ए., 

एम.सी.एल.  

2.  माननीय मखुय न्यायािीश  

श्री कुमाि िडुाल, िापा 
२०४५।३।८ २०७३।१०।२७ एल.एल.एम. 

3.  माननीय मखुय न्यायािीश  

डा. कुलित्न भिेुल, कास्की 
२०३७।२।६
  

२०७३।१०।२७ एल.एल.एम.(अमेरिका 
ि भािि), र्प.एि.डी., 
एम.र्प.ए., बी.एस्सी. 

4.  माननीय मखुय न्यायािीश श्री नहकुल 
सवेुदी,  म्याग्दी 

२०५२।८।२४ २०७४।९।२० एल.एल.एम. 

5.  माननीय न्यायािीश  

श्री उदयप्रकाश िापागाई, भोजपिु 

२०३८।२।३० २०७४।९।२० एम.ए., 
 डी.एल. 

6.  माननीय न्यायािीश  

श्री यज्ञप्रसाद वस्याल, रुपन्देही 
२०३९।१२।७ २०७४।९।२० एम.ए., 

 तडप.इन.ल. 
7.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिकुमाि पोििेल, िापा 
२०४०।८।२६ २०७४।९।२० तडप.इन.ल. 
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उच्ि अदालिका न्यायािीशहरू 

ि .स.  नाम, थि, विन 
न्याय सेवा प्रवेश 

तमति 
हालको पदमा 
तनयिु तमति 

शैचक्षक योग्यिा 

1.  माननीय न्यायािीश  

श्रीमिी सषु्मालिा माथेमा, काठमाडौ 
२०४१।३।१ २०६६।५।२१ एम.बी.ए., 

तडप.इन.ल. 
2.  माननीय न्यायािीश  

श्री कुमािप्रसाद पोििेल, सप्तिी 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

3.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेश पोििेल,ओिलढुङ्गा 
२०४०।८।२६ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

4.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशिन्द्र गजिेुल, तसन्िलुी 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

5.  माननीय न्यायािीश  

श्री िेजबहादिु काकी, िनषुा 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ एल.एल.एम. 

6.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वष्णदेुव पौडेल, िनहुँ 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

7.  माननीय न्यायािीश  

श्री चशवनािायण यादव, सप्तिी 
२०४१।३।१ २०६६।५।२१ एल.एल.एम. 

8.  माननीय न्यायािीश  

श्री टेकिाज नपेाल, िापा 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

9.  माननीय न्यायािीश  

श्री पवनकुमाि शमाि (न्यौपाने), भिपिु 

२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

10.  माननीय न्यायािीश  

श्री निेन्द्रकुमाि तसवाकोटी,  िापा 
२०४०।८।२६ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

11.  माननीय न्यायािीश  

श्री सत्यिाज गरुुङ, स्याङजा 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

12.  माननीय न्यायािीश  

श्री शेषिाज तसवाकोटी, दोलिा 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ बी .एल.  

13.  माननीय न्यायािीश  

श्री मोहनबहादिु काकी, मोिङ 

२०४१।९।११ २०६६।५।२१ एम.ए., 
एल.एल.एम. 

14.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वनोद शमाि, सलािही 
२०४५।३।८ २०६६।५।२१ एल.एल.एम. 

15.  माननीय न्यायािीश  

श्री तिलप्रसाद शे्रष्ठ, स्याङजा 
२०४४।४।१ २०६६।५।२१ एम.सी.एल., एम.ए. 

16.  माननीय न्यायािीश  

श्री तडल्लीिाज आिायि, ्यठुान 

२०४५।३।८ २०६६।५।२१ एम.ए., बी.एल., बी.एड 

17.  माननीय न्यायािीश  

श्री बाबिुाम िेग्मी, स्याङजा 
२०४५।६।१७ २०६६।५।२१ एल.एल.एम., 

र्प .चज.तड.  
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18.  माननीय न्यायािीश  
डा. सलाहदु्दीन अखिि तसदद्दकी,  बाकेँ 

२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ एम.ए., एल.एल.बी, 
बी.एस्सी., र्प.एि.डी. 

19.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वदिु र्विम थापा, तसन्िलुी 
२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ बी.एल. 

20.  माननीय न्यायािीश  

श्री िेवन्िबहादिु कँुवि, अछाम 

२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ एम.ए., 
डी .एल.  

21.  माननीय न्यायािीश  

श्री नीिा गौिम दीचक्षि, बािा 
२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ तडप.इन.ल. 

22.  माननीय न्यायािीश  

श्री चशविाज अतिकािी, दैलेि 

२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ बी .एल.  

23.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्कशोि तसलवाल,काठमाडौं 
२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

24.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामिन्द्र यादव, सप्तिी 
२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ तडप .इन. ल 

25.  माननीय न्यायािीश  

श्री पषु्पिाज कोइिाला, काठमाडौं 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ एम.ए., वी .एल. , 

र्प .चज.तड.  

26.  माननीय न्यायािीश  

श्री जीवनहरि अतिकािी, इलाम 

२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एम.ए., बी.एल. 

27.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रमेिाज काकी, उदयपिु 

२०४१।९।११ २०७०।२।२७ एम.ए., एल.एल.एम 

 

28.  माननीय न्यायािीश  

श्री नगने्द्रलाभ कणि, िनषुा 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एम.ए., बी .एल. , 

बी .एड.  

29.  माननीय न्यायािीश  

श्री मोहम्मद सार्वि हसेुन, िौिहट 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ बी .एल.  

30.  माननीय न्यायािीश  

श्री थीिबहादिु काकी, िनषुा 
२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ बी .एल.  

31.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजकुमाि वन, िोटाङ 

२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

32.  माननीय न्यायािीश  

श्री द्वारिकामान जोशी, काठमाडौं 
२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ एल.एल.एम. ,बी .एड.  

33.  माननीय न्यायािीश  

श्री सत्यमोहन जोशी थारू,सप्तिी 
२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ बी .एल.  

34.  माननीय न्यायािीश  

श्री शािङ्गा सवेुदी, कास्की 
२०६६।५।२७ २०७०।२।२७ एम.ए., बी.एल 

35.  माननीय न्यायािीश  

श्री ित् नबहादिु बागिन्द, कैलाली 
२०६६।५।२१  २०७०।२।२७ एम.ए., बी.एल. 

36.  माननीय न्यायािीश  

श्री उमेशिाज पौडेल, काठमाडौं 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ तडप.इन.ल. 
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37.  माननीय न्यायािीश  

श्री वीिबहादिु डाँगी, सल्यान 

२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ एम.ए., 
 तडप.इन.ल. 

38.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रमेिाज ढकाल, सप्तिी 
२०४१।९।११ २०७०।२।२७ एम.ए,  

तडप.इन.ल. 
39.  माननीय न्यायािीश  

श्री िण्डीिाज ढकाल, स्याङजा 
२०४१।३।१ २०७०।२।२७ एम.ए., एल.एल.एम. 

40.  माननीय न्यायािीश  

श्री हेमिाज पन्ि, बैिडी 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ तडप.इन.ल. 

41.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वनोदप्रसाद शमाि, िनषुा 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ तडप.इन.ल. 

42.  माननीय न्यायािीश  

श्री गणुिाज ढंुगले, सनुसिी 
२०४१।९।११ २०७०।२।२७ एम.ए., तडप.इन.ल. 

43.  माननीय न्यायािीश  

श्री बालकृष्ण उप्रिेी, सलािही 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ तडप.इन.ल. 

44.  माननीय न्यायािीश  

श्री मेघनाथ भट्टिाई, िापा 
२०४१।९।११ २०७०।२।२७ तडप.इन.ल. 

45.  माननीय न्यायािीश  

श्री वीिेन्द्रकुमाि कणि, तसिाहा 
२०४१।३।१ २०७०।२।२७ डी .एल.  

46.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद वगाले, लमजङु 

२०४१।३।१ २०७०।२।२७ एम.ए., एल.एल.एम. 

47.  माननीय न्यायािीश  

श्री लेिनाथ चघतमिे, िामेछाप 

२०४२।३।२ २०७०।२।२७ तडप.इन.ल. 

48.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रभा बस्नेि, काठमाडौं 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ एम.ए., तडप.इन.ल. 

49.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ,संिवुासभा 
२०४२।३।२ २०७०।२।२७ एम.ए., तडप.इन.ल. 

50.  माननीय न्यायािीश  

श्री मािवप्रसाद पोििेल, तसन्िलुी 
२०४२।३।२ २०७०।२।२७ एम.ए.,  

बी .एल.  

51.  माननीय न्यायािीश  

श्री महेशप्रसाद पडुासैनी, काठमाडौं 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ तडप.इन.ल. , 

तड .पी.ए.  

52.  माननीय न्यायािीश  

श्री भीमकुमाि ओिा, पाँिथि 

२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एम.ए., तडप.इन.ल. 

53.  माननीयन न्यायािीश  

श्री यवुिाज सवेुदी, भोजपिु 

२०४५।३।८ २०७०।२।२७ एम.सी.एल., 
एम.कम. 

54.  माननीय न्यायािीश  

श्री केशविाज जोशी, बिाङ 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ बी .एल.  

55.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेशबहादिु थापा, सप्तिी 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ बी .एल.  
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56.  माननीय न्यायािीश  

श्री भानभुि शमाि न्यौपाने, दाङ 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एम.ए., बी.एल. 

57.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रमोदकुमाि शे्रष्ठ बैद्य, मोिङ 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एम.ए., 
एल.एल.एम. 

58.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेशप्रसाद िाजभण्डािी, ्यठुान 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ बी .एल.  

59.  माननीय न्यायािीश  

श्री श्रीमणकुमाि गौिम, बददिया 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एम.ए., 

एल.एल.बी. 
60.  माननीय न्यायािीश  

श्री उमेशकुमाि तसंह, सलािही 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एम.ए.,  

बी .एल.  

61.  माननीय न्यायािीश  

श्री अब्दलु अचजज मसुलमान, बाकेँ 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

62.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद भण्डािी, गलु्मी 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. ,एम.ए., 

बी .एड.  

63.  माननीय न्यायािीश  

श्री लोर्हििन्द्र शाह,काठमाडौं 
२०४३।३।३० २०७१।५।१२ एम.ए.,बी .एल.  

64.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजेन्द्र सवेुदी, ्यठुान 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तड .एल.  

65.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्ण तगिी, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

66.  माननीय न्यायािीश  

श्री श्रीकान्ि पौडेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., एम.ए. 

67.  माननीय न्यायािीश  
श्री महेश शमाि पौडेल, पविि 

२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., 
एम .र्प.ए. , एम.ए. 

68.  माननीय न्यायािीश  

श्री टेकप्रसाद ढंुगाना, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., 

एम.पी.ए. 
69.  माननीय न्यायािीश  

श्री बालेन्द्र रुपािेिी, कर्पलवस्ि ु

२०४१।९।११ २०७३।९।२९ एम.ए.,  
तडप.इन.ल 

70.  माननीय न्यायािीश  

श्री अजयिाज उपाध्याय, िौिहट 

२०४०।८।२६ २०७३।९।२९ एम.ए., एम.सी.एल 

71.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वनोदमोहन आिायि, कास्की 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एम.ए., 

 तडप.इन.ल 

72.  माननीय न्यायािीश  

श्री भोलानाथ िौलागांई, िामेछाप 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तडप.इन.ल 

73.  माननीय न्यायािीश  

श्री अच्यिु तबष्ट, लतलिपिु 

२०३९।१२।७ २०७३।९।२९ 

 
एम.र्प.ए,तडप.इन.ल., 
र्प.चज.तड. 

74.  माननीय न्यायािीश  

श्री यज्ञिाज भट्ट, ्यठुान 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तडप.इन.ल 
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75.  माननीय न्यायािीश  

श्री शेििप्रसाद पौडेल, िामेछाप 

२०४१।३।१ २०७३।९।२९ एम.सी.एल. 

76.  माननीय न्यायािीश  

श्री बालिन्द्र शमाि, पविि 

२०३९।१२।७ २०७३।९।२९ तडप.इन.ल. 

77.  माननीय न्यायािीश  

श्री ईश्वििाज आिायि, कास्की 
२०४२।१०।१
१ 

२०७३।९।२९ एम.ए., तडप.इन.ल. 

78.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामप्रसाद अतिकािी, दाङ 

२०४२।३।२ २०७३।९।२९ तडप.इन.ल. 

79.  माननीय न्यायािीश  

श्री गोपाल भट्टिाई, इलाम 

२०४१।९।११ २०७३।९।२९ तडप.इन.ल. 

80.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामप्रसाद ओली, िापा 
२०४५।३।८ २०७३।९।२९ एम.सी.एल. 

81.  माननीय न्यायािीश  

श्री जगिप्रसाद शे्रष्ठ, पविि 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एम.ए.,  
तडप.इन.ल 

82.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेशकुमाि पोििेल, उदयपिु 

२०४१।३।१ २०७३।९।२९ तड .एल.  

83.  माननीय न्यायािीश  

श्री अचग्नप्रसाद थपतलया, िापा 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., एम.ए 

84.  माननीय न्यायािीश  

श्री ऋर्षिाम दवाडी, काठमाडौं 
२०४२।३।२ २०७३।९।२९ एम.ए., एल.एल.एम. 

85.  माननीय न्यायािीश  

श्री तनत्यानन्द पाण्डे, कञ्चनपिु 

२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एम.ए., 
बी.एल. 

86.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजेश्वि तिवािी, पसाि 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एम.ए., 

बी.एल 

87.  माननीय न्यायािीश  

श्री ददनेशप्रसाद यादव, सप्तिी 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एम.ए., 

बी .एल.   

88.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णलाल भट्टिाई, जमु्ला 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एम.ए, बी.एल.,बी.एड 

89.  माननीय न्यायािीश  

श्री निबहादिु शाही, हमु्ला 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., 

एम.ए. 
90.  माननीय न्यायािीश  

श्री शाचन्ितसंह थापा, कास्की 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

91.  माननीय न्यायािीश  

श्री यमनुा भट्टिाई, िापा 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., एम.ए. 

92.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ, बाकेँ 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तड.एल. 

93.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद पोििेल, नवलपिासी 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तड .एल.  
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94.  माननीय न्यायािीश  

श्री भोजिाज अतिकािी,  तसन्िलुी 
२०४५।३।८ २०७३।९।२९ बी .एल.  

95.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेशकुमाि ििी, संिवुासभा 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ बी .ए. , 

 बी .एल.  

96.  माननीय न्यायािीश  

श्री दयानाथ ििेल, बाग्लङु 

२०४०।८।२६ २०७३।९।२९ तड .एल.  

97.  माननीय न्यायािीश  

श्री शेिििन्द्र अयािल, गलु्मी 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तड .एल.  

98.  माननीय न्यायािीश  

श्री शातलग्राम कोइिाला, मोिङ 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तड .एल.  

99.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वष्णपु्रसाद कोइिाला, चििवन 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तड .एल.  

100.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णकमल अतिकािी, दाङ 

२०४६।४।१ २०७३।९।२९ एम.ए., 
तड .एल.  

101.  माननीय न्यायािीश  

श्री चिन्िामचण बिाल, कास्की 
२०४५।६।१७ २०७३।९।२९ बी .एल.  

102.  माननीय न्यायािीश  

श्री अनन्ििाज डमु्र,े स्याङजा 
२०४५।६।१७ २०७३।९।२९ एम.ए.,  

बी .एल.  

103.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजेन्द्र ििेल, िापा 
२०४६।४।१ २०७३।९।२९ एम.ए., 

 बी .एल. , बी .एड.  

104.  माननीय न्यायािीश  

श्री ठाकुिप्रसाद शमाि पौडेल,  चििवन 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ बी .ए. , 

बी .एल.  

105.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रिाप के .सी. , गलु्मी 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ तडप.इन.ल. 

106.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णबहादिु थापा, दाङ 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एम.ए. , तड.एल 

107.  माननीय न्यायािीश  

श्री अच्यिुप्रसाद भण्डािी, जाजिकोट 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

108.  माननीय न्यायािीश  

श्री ऋर्षप्रसाद अतिकािी, िनहुँ 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ एम.ए., 

तड.एल. 
109.  माननीय न्यायािीश  

श्री बलभद्र बास्िोला, कास्की 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम. , एम.ए. 

110.  माननीय न्यायािीश  

श्री टेकनािायण कँुवि, पविि 

२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., 
डी.र्प.ए.  

111.  माननीय न्यायािीश  

श्री िन्द्रबहादिु सारू, अघाििाँिी 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., 

एम.ए. 

112.  माननीय न्यायािीश  

श्री िीिबहादिु िन्द, बैिडी 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ एम.ए .,  

एल.एल.एम. 
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113.  माननीय न्यायािीश  

श्री लेिनाथ पौडेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

114.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वपलु न्यौपान,े िापा 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एम., 

एम.ए, बी.एड. 

115.  माननीय न्यायािीश  

श्री नातिबाब ुलातमछान,े भिपिु 

२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एम.ए., बी.एल. 

116.  माननीय न्यायािीश  

 डा. िर्व शमाि अयािल, काठमाडौं 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ र्प.एि.डी., 

एम.तस.एल. 
117.  माननीय न्यायािीश  

श्री साििुाम सापकोटा, काभ्र े

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एम.सी.एल. 

118.  माननीय न्यायािीश  

श्री गणेशप्रसाद बिाल, िा्लेजङु 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

119.  माननीय न्यायािीश  

श्री सीिािाम मण्डल, िनषुा 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

120.  माननीय न्यायािीश  

श्री सदुिशनदेव भट्ट, कंिनपिु 
 

२०७३।९।२९ एम.ए., बी.एल 

121.  माननीय न्यायािीश  

श्री सभुाष पौडेल, पविि 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम., एम.ए. 

122.  माननीय न्यायािीश  

श्री जनक पाण्डे, िापा 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

123.  माननीय न्यायािीश  

श्री वामदेव ज्ञवाली, दाङ 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

124.  माननीय न्यायािीश  

श्री श्यामजी प्रिान, दोलिा 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

125.  माननीय न्यायािीश  

श्री गोकणि डाँगी, दाङ 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

126.  माननीय न्यायािीश  

श्री बासदेुव आिायि, अघाििाँिी 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

127.  माननीय न्यायािीश  

श्री िशुीप्रसाद थारू, कैलाली 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

128.  माननीय न्यायािीश  

श्री मनुने्द्रप्रसाद अवस्थी, डडेलििुा 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

129.  माननीय न्यायािीश  

श्री मदन पोख्रले, दाङ 
 

२०७३।९।२९ एम.ए. ,बी.एल. 

130.  माननीय न्यायािीश  

श्री शान्िा सेढाई सापकोटा, काठमाडौं 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

131.  माननीय न्यायािीश  

श्री ध्रवुिाज नन्द, नवलपिासी 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 
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132.  माननीय न्यायािीश  

श्री दगुािबहादिु र्वश्वकमाि,  ्यठुान 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

133.  माननीय न्यायािीश  

श्री टंकप्रसाद गरुुङ, डोटी 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

134.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद पौडेल, िनहुँ 
 

२०७३।९।२९ एम.ए.,  

बी .एल.   

135.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाकेशकुमाि तनिी, िनषुा 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

136.  माननीय न्यायािीश  

श्री िेजनािायण तसंह िाई, िनकुटा 
 

२०७३।९।२९ एम.ए. , बी. एल. 

137.  माननीय न्यायािीश  

श्री बतबिा उप्रिेी, काठमाडौं 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

138.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामबहादिु थापा, िनहुँ 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

139.  माननीय न्यायािीश  

श्री शकुन्िला चघतमिे, लमजङु 
 

२०७३।९।२९ बी .एल.  

140.  माननीय न्यायािीश  

श्री नसरुल्लाह अन्सािी, नवलपिासी 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

141.  माननीय न्यायािीश  

श्री ददपने्द्रबहादिु बम, बैिडी 
 

२०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

142.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाज्यलक्ष्मी बज्रािायि,  काठमाडौं 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एम. 

 

चजल्ला न्यायािीशहरू 

ि .सं.  नाम, थि, विन 
न्याय सेवा प्रवेश 

तमति 
हालको पदमा 
तनयिु तमति 

शैचक्षक योग्यिा 

1.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशकुमाि काफ्ले,  िापा 
२०३९।१२।७ २०४८।७।२३ तड.एल. 

2.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजेशकुमाि काफ्ले, िामेछाप 

२०४२।३।२ २०५८।१।५ एम.ए, 
एल.एल.एम, 

एम.बी.ए. 
3.  माननीय न्यायािीश  

श्री लेिनाथ ढकाल, स्याङजा 
२०४२।१०।११ २०६३।३।२३ एम.ए., 

तड.एल. 

4.  माननीय न्यायािीश  

श्री कुलप्रसाद शमाि, बाग्लङु 

२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ एम.ए., 
 तड.एल. 

5.  माननीय न्यायािीश  

श्री भोजिाज शमाि, अछाम 

२०४१।९।११ २०६३।३।२३ तड.एल. 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 

२०७३।९।२९ 
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6.  माननीय न्यायािीश  

श्री महम्मदजनुदे आजाद, ्यठुान 

२०४५।३।८ २०६३।३।२३ तड.एल. 

7.  माननीय न्यायािीश  

श्री कोषकुमाि नेम्वाङ, पािँथि 

२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ तड.एल. 

8.  माननीय न्यायािीश  

श्री बालमकुुन्द दवाडी, काठमाडौं 
२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ तड.एल. 

9.  माननीय न्यायािीश  

श्री जगिनािायण प्रिान, पविि 

२०४६।४।१ २०६३।३।२३ बी.ए.,  
बी.एल. 

10.  माननीय न्यायािीश  

श्री नागने्द्रलाल कणि, महोत्तिी 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ बी.एल. 

11.  माननीय न्यायािीश  

श्री िािाकृष्ण उप्रिेी, सलािही 
२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ तड.एल. 

12.  माननीय न्यायािीश  

श्री चिलनाथ िेग्मी, िोटाङ 

२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ तड.एल. 

13.  माननीय न्यायािीश  

श्री महेन्द्रबहादिु काकी, िनषुा 
२०४६।४।१ २०६३।३।२३ एम.तस.एल. 

14.  माननीय न्यायािीश  

श्री मािवेन्द्र िेग्मी, कास्की 
२०४६।९।२१ २०६३।३।२३ एम.ए.,  

बी.एल., बी.एड.,  
15.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वश्वमंगल आिेय, सिेुि 

२०४७।६।१ २०६३।३।२३ एल.एल.एम. 

16.  माननीय न्यायािीश  

श्री परुुषोत्तमप्रसाद ढकाल, काठमाडौं 
२०४७।६।१ २०६३।३।२३ एम.ए., 

 बी.एल. 
17.  माननीय न्यायािीश  

श्री कैलाश के.सी., काभ्रपेलाञ्चोक 

२०४७।६।१ २०६३।३।२३ बी.ए., 
बी.एल. 

18.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्किणकुमाि पोििेल, सनुसिी 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ बी.एल. 

19.  माननीय न्यायािीश  

श्री मिुािीबाब ुशे्रष्ठ, सल्यान 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ बी.एल. 

20.  माननीय न्यायािीश  

श्री ॐकाि उपाध्याय, दाङ 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ बी.एल.,  
बी.ए. 

21.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वष्ण ुसवेुदी, पविि 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एम.बी.ए., 
एम.र्प.ए., एम.ए., 
एल.एल.एम., 
र्प.चज. 

22.  माननीय न्यायािीश  

श्री सदुशिनिाज पाण्डे, काठमाडौं 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए. 
 

23.  माननीय न्यायािीश  

श्री दीपने्द्र अतिकािी, िनहुँ 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एल.एल.एम. 
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24.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेशिाज पोििेल, दोलिा 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ बी.एल., 

 बी.ए. 
25.  माननीय न्यायािीश  

श्री नरिश्वि भण्डािी, गलु्मी 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एम.ए., एम.र्प.ए., 

एल.एल.एम. 
26.  माननीय न्यायािीश  

श्री अजुिनप्रसाद कोइिाला, भोजपिु 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एम.ए.,  
एम.तस.एल. 

27.  माननीय न्यायािीश  

श्री अमिृबहादिु बस्नेि, दैलेि 

२०५३।६।२ २०६६।५।२३ एल.एल.एम 

28.  माननीय न्यायािीश  

श्री अम्बििाज पौडेल, काठमाडौं 
२०४२।३।२ २०६६।५।२३ बी.एल. 

29.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिश्चन्द्र ढुङ्गाना, कास्की 
२०४६।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एम, 

30.  माननीय न्यायािीश  

श्री लोकजङ शाह, रुकुम 

२०४३।४।२६ २०६६।५।२३ डी.एल.,  
बी.ए. 

31.  माननीय न्यायािीश  

श्री िनतसंह महिा, बैिडी 
२०४५।३।८ २०६६।५।२३ बी.एल. 

32.  माननीय न्यायािीश  

श्री मेददनीप्रसाद पौडेल, िापा 
२०४६।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एम. 

33.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्किणप्रसाद चशवाकोटी, काठमाडौ 
२०४२।३।३१ २०६६।५।२३ बी.एल.,  

बी.ए. 
34.  माननीय न्यायािीश  

श्री ब्रजेश ्याकुिेल, काठमाडौं 
२०५५।११।१४ २०६६।५।२३ एम.ए.,  

एम.तस.एल. 
35.  माननीय न्यायािीश  

श्री गोपालप्रसाद बास्िोला, िोटाङ 

२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एम.ए, 

बी.एल., 
36.  माननीय न्यायािीश  

श्री ऋर्षिाम तनिौला, तसिाहा 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ बी.एल. 

37.  माननीय न्यायािीश  

श्री िन्द्रमचण ज्ञवाली, अघाििाँिी 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ बी.एल. 

38.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजकुुमाि ितिवडा, ओिलढुङ्गा 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एम., 

एम.ए., बी.एड. 
39.  माननीय न्यायािीश  

श्री योगने्द्रप्रसाद शाह, िनषुा 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ बी.एल. 

40.  माननीय न्यायािीश  

श्री िडानन्द तिवािी, नवलपिासी 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ बी.एल. 

41.  माननीय न्यायािीश  

श्री पूणिप्रसाद वास्िोला, कास्की 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एम 

42.  माननीय न्यायािीश  

श्री कर्वप्रसाद न्यौपाने, काभ्र े

२०५७।५।५ २०६६।५।२३ एल.एल.एम, 

 एम.ए. 
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43.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश ििेल, िापा 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एम 

44.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णिाम कोइिाला, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ बी.एल. 

45.  माननीय न्यायािीश  

श्री स्वीकृति पिाजलुी, लतलिपिु 

२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एम.,  
एम.ए. 

46.  माननीय न्यायािीश  

श्री काजीबहादिु िाई, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ बी.एल. 

47.  माननीय न्यायािीश  

श्री ऋर्षकेश वाग्ले, िनहुँ 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एम 

48.  माननीय न्यायािीश  

श्री रििेन्द्र थापा, बददिया 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एम., 

 एम.ए. 
49.  माननीय न्यायािीश  

श्री मोहनिाज भट्टिाई, गलु्मी 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एम. 

50.  माननीय न्यायािीश  

श्री अजुिन अतिकािी, िनहुँ 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एम., 

एम.बी.ए. 
51.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजेन्द्र अतिकािी, भोजपिु 

२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ बी.एल. 

52.  माननीय न्यायािीश  

श्री तगरििाज गौिम, गलु्मी 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एम., 

 एम.ए. 
53.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वनोदकुमाि पोििेल, सप्तिी 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एम.ए., 

बी.एल. 
54.  माननीय न्यायािीश  

श्री देवेन्द्र पौडेल, िापा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ बी.एल. 

55.  माननीय न्यायािीश  

श्री वसन्ििाज पौडेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  

एम.ए. 
56.  माननीय न्यायािीश  

श्री पूणेश्विप्रसाद उपाध्याय, महोत्तिी 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एम.ए., 

बी.एल. 
57.  माननीय न्यायािीश  

श्री ध्रवुकुमाि शाह, रुकुम 

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ बी.एल. 

58.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, स्याङजा 
२०४७।६।१ २०७०।२।२७ बी.एल. 

59.  माननीय न्यायािीश  

श्री शंकििाज बिाल, कास्की 
२०४७।६।१ २०७०।२।२७ बी.एल. 

60.  माननीय न्यायािीश  

श्री यवुिाज गौिम, मोिङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम,. 

61.  माननीय न्यायािीश  

श्री दीपकिाज पन्ि, काभ्र े

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ बी.एल. 
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62.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमििाज पौडेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम 

63.  माननीय न्यायािीश  

श्री बद्रीप्रसाद ओली, िापा 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एम.ए. , 

बी.एल.  

64.  माननीय न्यायािीश  

श्री शािदाप्रसाद कोइिाला, िापा 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एम.ए.,  

तडप.इन.ल. 
65.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजेन्द्रकुमाि शे्रष्ठ, िा्लेजङु 

२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ बी.एल. 

66.  माननीय न्यायािीश  

श्री लक्ष्मीिाम ढंुगाना, िनहुँ 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एम.ए., 

डी.एल.,  
67.  माननीय न्यायािीश  

श्री ईन्द्रकुमाि िोङटेन्ली, भोजपिु 

२०५३।६।२ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
 एम.ए. 

68.  माननीय न्यायािीश  

श्री ध्रवुप्रसाद सापकोटा, काभ्र े

२०४७।६।१ २०७०।२।२७ एम.ए., 
बी.एल.  

69.  माननीय न्यायािीश  

श्री भििमचण िनाल, गलु्मी 
२०४७।६।१ २०७०।२।२७ बी.एल., 

बी.ए. 
70.  माननीय न्यायािीश  

श्री केशवप्रसाद बास्िोला, चििवन 

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
एम.र्प.ए., ग्राजएुट 

सर्टिर्फकेट(य.ुएस.) 
71.  माननीय न्यायािीश  

श्री जयानन्द पनेरु, डडेलििुा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

72.  माननीय न्यायािीश  

श्री िडकबहादिु के .सी. , गलु्मी 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एम.ए., 

बी.एल.  
73.  माननीय न्यायािीश  

श्री सूयिनाथप्रकाश अतिकािी, लमजङु 

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

74.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामिन्द्र पौडेल, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ बी.एल.,  

बी.ए 

75.  माननीय न्यायािीश  

श्री कैलाशप्रसाद सवेुदी, सलािही 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

76.  माननीय न्यायािीश  

श्री िेजनािायण पौडेल, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एम.ए.  

बी.एल,  

77.  माननीय न्यायािीश  

श्री मािकृाप्रसाद मिासेनी, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए. 

78.  माननीय न्यायािीश  

श्री ओमप्रसाद अयािल, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ बी.एल. 

79.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश ढुङ् गाना, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम 
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80.  माननीय न्यायािीश  

श्री भिि लम्साल, बाकेँ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

81.  माननीय न्यायािीश  

श्री भवुनतसंह थापा, लमजङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम,  

एम.ए 

82.  माननीय न्यायािीश  

श्री लीलािाज अतिकािी, दाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एम.ए., एम.र्प.ए., 
बी.एड., बी.एल., 

83.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृपासिु काकी, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

84.  माननीय न्यायािीश  

श्री हेमन्ि िावल, जाजिकोट 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

85.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वष्णपु्रसाद अयािल, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एम.ए., 

बी.एल.  
86.  माननीय न्यायािीश  

श्री दीपककुमाि ििेल, िापा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

87.  माननीय न्यायािीश  

श्री ध्रवुकुमाि र्पया, िनहुँ 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ बी.एल. 

88.  माननीय न्यायािीश  

श्री चशवबहादिु िानाभाट, िनहुँ 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

89.  माननीय न्यायािीश  

श्री सूयिप्रसाद पिाजलुी, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

एम.ए. 
90.  माननीय न्यायािीश  

श्री कमलप्रसाद पोििेल, िोटाङ 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
 एम.ए. 

91.  माननीय न्यायािीश  

श्री श्रीकृष्ण भट्टिाई, लमजङु 

२०५५।५।२१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  
एम.ए., एम.र्प.ए., 
बी.एड. 

92.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णप्रसाद सवेुदी, सनुसिी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

93.  माननीय न्यायािीश  

श्री दलबहादिु के .सी. , स्याङजा 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  

एम.ए.  

94.  माननीय न्यायािीश  

श्री वासदेुव न्यौपाने, िनहुँ 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

एम.ए., एम.र्प.ए. 
95.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशिन्द्र अतिकािी,  इलाम 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एम.र्प.ए., एम.ए., 
बी.एल. 

96.  माननीय न्यायािीश  

श्री केशवप्रसाद अतिकािी, िाददङ 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ बी.एल. 

97.  माननीय न्यायािीश  

श्री दगुािप्रसाद ढुङ्गेल,  इलाम 

२०५६।५।७ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  
एम.ए. 

98.  माननीय न्यायािीश  

श्री वासदेुव पौडेल, कास्की 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 
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99.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेशप्रसाद ज्ञवाली, कर्पलवस्ि ु

२०५४।७।१ २०७०।२।२७ बी.एल. 

100.  माननीय न्यायािीश  

श्री िेजेन्द्रप्रसाद शमाि, बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

101.  माननीय न्यायािीश  

श्री तडल्लीित्न शे्रष्ठ, सल्यान 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
 एम.ए. 

102.  माननीय न्यायािीश  

श्री उर्द्वप्रसाद भट्टिाई, भोजपिु 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
एम.र्प.ए. 

103.  माननीय न्यायािीश  

श्री सूयिप्रसाद अतिकािी,  चििवन 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ बी.एल. 

104.  माननीय न्यायािीश  

श्री दीपक िनाल, ओिलढुङ्गा 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एम.ए., बी.एल., 

बी.एड.  

105.  माननीय न्यायािीश  

श्री श्यामसनु्दि अतिकािी, बददिया 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एम.ए.,  

एल.एल.एम. 
106.  माननीय न्यायािीश  

श्री उपेन्द्रप्रसाद गौिम, गलु्मी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

 एम.ए., बी.एड. 
107.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामप्रसाद शमाि, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

108.  माननीय न्यायािीश  

श्री डण्डपाचण शमाि, पविि 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
एम.ए. 

109.  माननीय न्यायािीश  

श्री शभुाषबाब ुपिुी, िनकुटा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  

एम.ए. 
110.  माननीय न्यायािीश  

श्री ऋर्षिाम आिायि, अघाििाँिी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  

एम.ए. 
111.  माननीय न्यायािीश  

श्री दयािाम ढकाल, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

112.  माननीय न्यायािीश  

श्री टीकािाम आािायि, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

113.  माननीय न्यायािीश  

श्री ििुामन िड्का, बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
एम.र्प.ए. 

114.  माननीय न्यायािीश  

श्री उमेश कोइिाला, लमजङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

115.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद शमाि उपाध्याय, रुपन्देही 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम, 

एम.र्प.ए., एम.ए., 
बी.एड. 

116.  माननीय न्यायािीश  

श्री नविाज दाहाल, िापा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

एम.कम. 
117.  माननीय न्यायािीश  

श्री इश्विीप्रसाद गौिम, िा्लेजङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एम.र्प.ए., 
बी.एल. 
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118.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णमिुािी तसवाकोटी, दोलिा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  

एम.ए. 
119.  माननीय न्यायािीश  

श्री गायिीप्रसाद िेग्मी, पविि 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
एम.ए. 

120.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वदिु कोइिाला, ओिलढुङ्गा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

एम.ए. 
121.  माननीय न्यायािीश  

श्री मकेुश उपाध्याय, मोिङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

122.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वष्णपु्रसाद उपाध्याय, बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 
एम.ए. 

123.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्हमलाल बेल्वासे, अघाििाँिी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

एम.ए. 
124.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद सवेुदी, दोलिा 
२०५७।२।३० २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

125.  माननीय न्यायािीश  

डा. िाजेन्द्रकुमाि आिायि, अघाििाँिी 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ र्प.एि.डी., 

एल.एल.एम. 
126.  माननीय न्यायािीश  

श्री मािकृाप्रसाद आिायि, पाँिथि 

२०५५।५।२१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

127.  माननीय न्यायािीश  

श्री मािवप्रसाद अतिकािी, ओिलढुङ्गा 
२०५६।५।७ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

128.  माननीय न्यायािीश  

श्री पषु्पिाज थपतलया, िापा 
२०५७।३।३० २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

129.  माननीय न्यायािीश  

श्री सूयिबहादिु थापा, िनहुँ 
२०५४।७।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम., 

 एम.ए. 
130.  माननीय न्यायािीश  

श्री दीपककुमाि दाहाल, सनुसिी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

131.  माननीय न्यायािीश  

डा. श्रीप्रकाश उप्रिेी,  िापा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ र्प.एि.डी.इन ल., 

एल.एल.एम., 
एम.र्प.ए., एम.ए. 

132.  माननीय न्यायािीश  

श्री कमलिाज र्वष्ट, लमजङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

133.  माननीय न्यायािीश  

श्री पिशिुाम भट्टिाई, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम, 

 एम.ए. 
134.  माननीय न्यायािीश  

श्री चशचशििाज ढकाल,  स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

135.  माननीय न्यायािीश  

श्री अशोककुमाि बस्नेि, मोिङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. , 
एम.ए. 

136.  माननीय न्यायािीश  

श्री भोलानाथ ढकाल, बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  
एम.ए., बी.एड. 
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137.  माननीय न्यायािीश  

श्री उमेशप्रसाद लइँुटेल, काठमाडौं 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

138.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद पौडेल, पविि 

२०५४।७।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम. 

139.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद पिाजलुी, भोजपिु 

२०५४।७।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एम.,  
एम.ए.  

140.  माननीय न्यायािीश  

श्री पनुािाम िनाल, अघाििाँिी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ बी.एल. 

141.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमानाथ पौडेल, पविि 

२०४७।६।१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

142.  माननीय न्यायािीश  

श्री बलिाम तिपाठी, कास्की 
२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

143.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशकुमाि अतिकािी, िोटाङ 

२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

144.  माननीय न्यायािीश  

श्री बाबकुाजी बातनयाँ, भोजपिु 

२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

145.  माननीय न्यायािीश  

श्री कोमलप्रसाद आिायि, कास्की 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

146.  माननीय न्यायािीश  

श्री देवकुमाि तगिी, संिवुासभा 
२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

147.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेश शमाि पौडेल, स्याङजा 
२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,  

एम.ए. 
148.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजेन्द्र नपेाल, स्याङजा 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

149.  माननीय न्यायािीश  

श्री िीथििाज के .सी. , ओिलढुङ्गा 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

150.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वनोदकुमाि गौिम, मोिङ 

२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,  
एम.ए. 

151.  माननीय न्यायािीश  

श्री िनीश्वि पौडेल, अघाििाँिी 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

152.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशप्रसाद पचण्डि, िनहुँ 
२०५४।७।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

153.  माननीय न्यायािीश  

श्री मदनबहादिु िामी, बिाङ 

२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ तब.एल. 

154.  माननीय न्यायािीश  

श्री श्रीप्रसाद सञ् जेल, भिपिु 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

155.  माननीय न्यायािीश  

श्री िमेशकान्ि अतिकािी, कास्की 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
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156.  माननीय न्यायािीश  

श्री महेन्द्रप्रसाद पोििेल, तसन्िलुी 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

157.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्कशोि चघतमिे, संिवुासभा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

158.  माननीय न्यायािीश  

श्री तभष्मिाज प्रसाई, िा्लेजङु 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

159.  माननीय न्यायािीश  

श्री हेमबहादिु सेन, गलु्मी 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

160.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद दाहाल, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,  
एम.ए. 

161.  माननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद शमाि, पविि 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम., 
 एम.ए. 

162.  माननीय न्यायािीश  

श्री केशवकुमाि पाण्डे, सिेुि 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

163.  माननीय न्यायािीश  

श्री िाजकुमाि कोइिाला,  िापा 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

164.  माननीय न्यायािीश  

श्री शंकिबहादिु िाई, भोजपिु 

२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

165.  माननीय न्यायािीश  

श्री ददवाकि भट्ट, डडेलििुा 
२०६०।११।२९ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

166.  माननीय न्यायािीश  

श्री मनोज के .सी. ,  सनुसिी 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

167.  माननीय न्यायािीश  

श्री अचम्वकाप्रसाद तनिौला, ओिलढुङ्गा 
२०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए. 
168.  माननीय न्यायािीश  

श्री ध्रवुिाज तिपाठी, िौिहट 

२०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,  
एम.ए. 

169.  माननीय न्यायािीश  

श्री चशवप्रसाद िनाल, िनहुँ 
२०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

170.  माननीय न्यायािीश  

श्री सनििन्द्र लवट, ्यठुान 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

171.  माननीय न्यायािीश  

श्री निनािायण पौडेल, स्याङजा 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

172.  माननीय न्यायािीश  

श्री वासदेुव न्यौपाने, कास्की 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

173.  माननीय न्यायािीश  

श्री शाचन्िप्रसाद आिायि, िनकुटा 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

174.  माननीय न्यायािीश  

श्री दगुािबहादिु भषुाल, अघाििाँिी 
२०५४।७।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
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175.  माननीय न्यायािीश  

श्री जवाहिप्रसाद तसंह, महोत्तिी 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

176.  माननीय न्यायािीश  

श्री लालकाजी शे्रष्ठ, भिपिु 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

177.  माननीय न्यायािीश  

श्री उमानाथ गौिम, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

178.  माननीय न्यायािीश  

श्री दीपक ढकाल, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

179.  माननीय न्यायािीश  

श्री फणीन्द्रप्रसाद पिाजलुी,  िापा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

180.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिश्चन्द्र इङनाम, िापा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

181.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामप्रसाद न्यौपाने, स्याङजा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

182.  माननीय न्यायािीश  

श्री कमलप्रसाद ज्ञवाली, पाल्पा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

183.  माननीय न्यायािीश  

श्री वासदेुवलाल शे्रष्ठ, काठमाडौं 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए.,एम.ए. 
184.  माननीय न्यायािीश  

श्री िामिाजा उप्रिेी, पविि 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

185.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश िाउि, भिपिु 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ तब.एल. 

186.  माननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश शे्रष्ठ, िा्लेजङु 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ एम.ए., 
तब.एल.,  

187.  माननीय न्यायािीश  

श्री इश्वि पिाजलुी, बाग्लङु 

२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

188.  माननीय न्यायािीश  

श्री र्वष्णपु्रसाद गौिम, गलु्मी 
२०६०।११।२९ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

189.  माननीय न्यायािीश  

श्री चििबहादिु गरुुङ, ओिलढुङ्गा 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ एम.र्प.ए., 

तब.एल.  
190.  माननीय न्यायािीश  

श्री अतनलकुमाि शमाि,  दाङ 

२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ तब.एल. 

191.  माननीय न्यायािीश  

श्री केशवप्रसाद चघतमिे,  िापा 
२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

192.  माननीय न्यायािीश  

श्री पीिाम्बि शमाि, स्याङजा 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए. 
193.  माननीय न्यायािीश  

श्री िोशन गजिेुल, तसिाहा 
२०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
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194.  माननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद कोइिाला, लमजङु 

२०६१।११।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

195.  माननीय न्यायािीश  

डा. िमेशप्रसाद रिजाल, िोटाङ 

२०६१।११।२१ २०७२।०४।२१ र्प.एि.डी., 
एल.एल.एम.,  

196.  माननीय न्यायािीश  

श्री मािवप्रसाद मैनाली, सलािही 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए. 

197.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, अघाििाँिी 
२०५५।५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

198.  माननीय न्यायािीश  

श्री बाविुाम सवेुदी, बददिया 
२०५५।५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

199.  माननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णजंग शाह, सल्यान 

२०५५।५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

200.  माननीय न्यायािीश  

श्री अवनी मैनाली (भट्टिाई), काठमाडौ 
 २०६८।१।८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
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नपेाल �याय सेवाका अ�धकृतह�को �ववरण 

�विश� �ेणी 

म�ुय रिज�ार 

� .सं.  

कम�चार�को 

नाम,  

ठेगाना 

ज�म �म�त 

(�व.सं.) ततृीय �ेणी ���ीय �ेणी �थम �ेणी सिचव 
हालको पदमा 

�नयिु� 

१. 

�ी 

राजन�साद 

भ�राई, 

सनुसर� 

२०२१।१०।१५ २०४७।६।१ २०५३।११।३ २०६५।११।३० २०७३।१०।६ २०७४।१०।१८ 

 

सिचव वा सो सरह 

� .सं.  
कम�चार�को नाम, 

ठेगाना 

ज�म �म�त 

(�व.सं.) 
ततृीय �ेणी ���ीय �ेणी �थम �ेणी 

हालको पदमा 

�नय�ु �म�त 

1. �ी ब���साद 

गौतम, अघा�खाचँी 

२०१७।६।१५ २०४३।४।२६ २०४९।१२।१ २०६२।२।५ २०७१।०८।४ 

2. �ी भपेू���साद 

पौडेल, काठमाड� 

२०१७।४।१२ २०४१।९।११ २०४९।१२।१ २०६४।१०।१८ २०७२।१०।२० 

3. �ी खगराज पौडेल, 

बा�लङु 

२०१९।४।३ २०४७।६।१ २०५३।११।३ २०६३।७।३ २०७२।११।४ 

4. �ी मिणराम ओझा, 

खोटाङ 

२०१९।७।२० २०४७।६।१ २०५३।११।३ २०६५।७।७ २०७३।३।३० 

5. �ी �करण पौडेल, 

दाङ 

२०१८।५।२१ २०४५।३।८ २०५१।११।६ २०६३।७।३ २०७३।१०।६ 

6. �ी नपृ�वज 

�नरौला, खोटाङ 

२०२८।१०।२५ २०५२।८।२४ २०६०।६।१७ २०६५।७।७ २०७३।१०।६ 

7. �ी राजीव गौतम, 

भोजपरु 

२०१९।२।२६ २०४६।४।१ २०५१।११।६ २०६५।११।३० २०७३।१०।६ 

8. �ी महे��नाथ 

उपा�याय, का� े

२०२५।१।१६ २०५०।४।१ २०५६।९।१५ २०६६।९।१६ २०७४।९।२० 

9. �ी िचर�जीवी 

खनाल, काठमाड� 

२०१९।७।२ २०४६।४।१ २०५१।११।६ २०६६।९।१६ २०७४।९।२० 

10. �ी कृ�णजीवी 

िघ�मरे, लमजङु 

२०२२।३।८ २०५०।४।१ २०५६।९।१५ २०६६।५।१० २०७४।१०।१८ 

11. �ी गणेशबाब ु

अया�ल, गोरखा 

२०१७।४।७ २०४७।६।१ २०५३।११।३ २०६६।९।१६ २०७४।१२।५  

12. �ी �ड�ल�राज 

िघ�मरे, अघा�खाचँी 

२०१९।२।२५ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६६।१२।१७ २०७४।१२।२७ 
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न्याय समूह, िाजपिारं्कि प्रथम शे्रणी 

ि .सं.  कमििािीको नाम, ठेगाना जन्म तमति (तब.सं.) ििृीय शे्रणी दद्वत्तीय शे्रणी हालको पदमा 
तनयचुि तमति 

1.  श्री देवने्द्रिाज ढकाल, कास्की २०२४।४।१२ २०५२।८।२४ २०५९।१२।२१ २०६६।१२।१७ 

2.  श्री लालबहादिु कँुवि, गलु्मी २०२९।९।४ २०५५।५।२१ २०६५।७।५ २०६७।०१।०८ 

3.  श्री नािायणप्रसाद पन्थी, गलु्मी २०२७।१२।१० २०५२।८।२४ २०५९।१२।२१ २०६८।१०।१५ 

4.  श्री िामेश्वि िेग्मी, पविि २०२०।११।१० २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

5.  श्री तनमिला पौडेल (भट्टिाई),मोिङ २०२४।१।३ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

6.  श्री नािायणप्रसाद िेग्मी, पािँथि २०२७।४।२७ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

7.  श्री भीमकुमाि शे्रष्ठ, िनहुँ २०२२।३।१५ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

8.  श्री र्वमल पौडेल, रुपन्देही २०३५।८।८ २०५९।१२।१८ २०६६।२।६ २०७१।९।१५ 

9.  श्री नेिप्रकाश आिायि, िोटाङ २०२६।६।१६ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

10.  श्री हरििाज काकी, मोिङ २०२७।३।१४ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

11.  श्री यमबहादिु बढुामगि, दाङ २०३०।५।५ २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ २०७१।१०।२९ 

12.  श्री भद्रकाली पोििेल, गलु्मी २०३१।३।२ २०५९।१२।१८ २०६६।४।२७ २०७१।१०।२९ 

13.  श्री मानबहादिु काकी, मोिङ २०२६।४।१८ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७१।१०।२९ 

14.  श्री ममिा िनाल,महोत्तिी २०३५।९।२० २०६३।६।२९ २०७०।१०।२१ २०७१।११।१२ 

15.  श्री िड्गिाज अतिकािी, िोटाङ २०२५।३।१९ २०५२।८।२४ २०६६।९।१६ २०७२।१०।८ 

16.  श्री जीिेन्द्रबाब ुथपतलया, गोििा २०२५।१।२० २०५४।७।१ २०६६।९।१६ २०७२।१०।८ 

17.  श्री अच्यिु कुइकेल, काठमाडौं २०३४।११।२९ २०६१।११।२१ २०७०।०५।१४ २०७३।१२।२९ 

18.  श्री कृष्णप्रसाद पौडेल,स्याङजा २०१९।६।११ २०५२।८।२४ २०६६।९।१६ २०७४।३।२२ 

19.  श्री गजेन्द्रबहादिु तसंह, बिाङ २०२९।५।१ २०५९।१२।१८ २०६७।१।२८ २०७४।३।२२ 

20.  श्री ठगीन्द्र कटे्टल, सोलिुमु्ब ु २०२८।२।७ २०६०।११।२९ २०६८।९।८ २०७४।३।२२ 

21.  श्री िामप्रसाद भट्टिाई, िापा २०२९।१।१७ २०५६।५।७ २०६७।११।२० २०७४।३।२२ 

22.  श्री बाबिुाम दाहाल, कास्की २०२८।१।१६ २०५७।३।३० २०६८।९।८ २०७४।३।२२ 

 

कानून समूह, िाजपिारं्कि प्रथम शे्रणी 

ि.सं. कमििािीको नाम,ठेगाना जन्म तमति 
(तब.सं.) ििृीय शे्रणी दद्वत्तीय शे्रणी हालको पदमा 

तनयिु तमति 

1.  श्री िमेश ढकाल, काठमाडौं २०३१।४।८ २०५६।५।७ २०६४।४।१८ २०६७।१।०८ 

2.  श्री उदयिाज सापकोटा, काठमाडौं २०२५।३।२६ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

3.  श्री ऋर्ष िाजभण्डािी, िोटाङ २०२०।४।१५ २०४७।६।१ २०५३।११।३ २०६८।१०।१५ 

4.  श्री िनिाज ज्ञवाली, गलु्मी २०२२।४।५ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

5.  श्री लीलादेवी गड्िौला  )तनिौला( , 
सोलिुमु्ब ु

२०२३।५।१५ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७०।१०।०९ 

6.  श्री िोयनाथ अतिकािी, संिवुासभा २०२३।८।२८ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७१।९।१५ 

7.  श्री फचणन्द्र गौिम, भोजपिु २०२४।८।१८ २०५०।४।१ २०५७।१।१४ २०७२।२।२२ 

8.  श्री सशुील कोइिाला, काठमाडौं २०२३।७।९ २०५०।४।१ २०५८।२।५ २०७२।१०।८ 
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9.  श्री आलोकिन्द्र शे्रष्ठ, बाग्लङु २०२४।४।८ २०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७२।१०।८ 

10.  श्री अजुिनकुमाि िड्का, ओिलढुङ्गा २०२२।१२।२५ २०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७२।११।४ 

11.  श्री कोशलिन्द्र सवुदेी,  दाङ २०२४।८।१३ २०५२।९।२६ २०६२।२।५ २०७२।११।४ 

12.  श्री पािाश्वि ढुङ् गाना, दैलेि २०२८।४।३ २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ २०७३।२।७ 

13.  श्री तनमिला अतिकािी )भट्टिाई( , 
काठमाडौं 

२०२९।९।१५ २०६७।४।१७ २०७२।३।२१ २०७३।२।७ 

14.  श्री शेिजङ्ग काकी, ओिलढुङ्गा २०२७।१।९ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७२।३।९ 

15.  श्री इचन्दिा दहाल )भट्टिाई( , िापा २०२६।३।२४ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७२।३।९ 

16.  श्री कलातनति पौडेल, गलु्मी २०२७।२।२ २०५४।७।१ २०६३।७।३ २०७३।११।३ 

17.  श्री पषु्कि सापकोटा, िोटाङ  २०३०।७।१० २०५६।५।७ २०६२।९।५ २०७३।१२।२९ 

18.  श्री यज्ञप्रसाद भट्टिाई,गलु्मी २०३२।१०।४ २०६६।५।११ २०७३।३।६ २०७४।१।१४ 

19.  श्री िमििाज कुइकेल, कास्की २०२३।१२।१८ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७४।३।२२ 

 

सिकािी वर्कल समूह, िाजपिारं्कि प्रथम शे्रणी 

ि .सं.  कमििािीको नाम,थि,विन जन्म तमति (तब.सं.) ििृीय शे्रणी दद्वत्तीय शे्रणी 
हालको पदमा 
तनयचुि तमति 

1.  श्री पदमप्रसाद पाण्डेय,पाल्पा २०२६।६।१५ – – २०६७।१।८ 

2.  श्री नािायणप्रसाद पौडेल, 

कास्की 
२०२४।९।२ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

3.  श्री र्वश्विाज कोइिाला, पाल्पा २०२४।२।१४ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

4.  श्री टेकबहादिु 
चघतमिे,संिवुासभा 

२०२४।१२।१ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

5.  श्री श्यामकुमाि भट्टिाई,िापा २०२७।८।१ २०५२।८।२४ २०६३।७।३ २०६९।७।१६ 

6.  श्री िेविीिाज तिपाठी, कास्की २०१८।५।१० २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०६९।७।१६ 

7.  श्री ध्रवुकुमाि भट्टिाई, मोिङ २०१९।१२।२० २०४६।४।१ २०५१।११।६ २०७०।०५।०५ 

8.  श्री गोपालप्रसाद रिजाल, ्यठुान २०२४।६।५ २०५०।४।१ २०५६।११।१४ २०७०।०५।०५ 

9.  श्री गीिाप्रसाद तिचम्सना, 
संिवुासभा 

२०२१।९।१८ २०५०।४।१ २०५७।१।१४ २०७०।०५।०५ 

10.  श्री िडगबहादिु िड्का, दैलेि २०१७।२।१९ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

11.  श्री चििञ्जीवी पिाजलुी, मोिङ २०२०।११।१५ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

12.  श्री मिुािीप्रसाद पौडेल, चििवन २०१८।१०।२३ २०४५।३।८ २०५१।११।६ २०७०।१०।३ 

13.  श्री निेन्द्र बहादिु िन्द, बैिडी २०१८।८।१९ २०४५।३।८ २०५१।११।६ २०७०।१०।३ 

14.  श्री गोपीिन्द्र भट्टिाई, अघाििाँिी २०२१।११।४ २०५०।४।१ २०५९।४।४ २०७०।१०।३ 

15.  श्री संजीविाज िेग्मी, पविि २०२५।६।१८ २०५०।४।१ २०५९।४।४ २०७०।१०।३ 

16.  श्री लोकिाज पिाजलुी, भोजपिु २०२६।२।११ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७०।१०।९ 

17.  श्री िेमिाज ज्ञवाली, गलु्मी २०३०।४।१ २०५५।५।२१ २०६४।४।१८ २०७०।१०।९ 

18.  श्री िमादेवी पिाजलुी, िापा २०२६।११।२५ २०५५।५।२१ २०६८।१०।१५ २०७१।१।४ 

19.  श्री हरिप्रसाद जोशी, बिाङ २०२६।२।८ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७१।१०।२९ 

20.  श्री सूयििाज दाहाल, काठमाडौं २०२४।९।२३ २०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७१।१२।०२ 
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21.  श्री उर्द्वप्रसाद पडुासैनी, 
काठमाडौं 

२०२९।७।५ २०५७।३।३० २०६६।४।२७ २०७३।२।७ 

22.  श्री शंकि ििी, उदयपिु २०२९।८।२६ २०५५।५।२१ २०६५।७।५ २०७३।२।७ 

23.  श्री सिेुन्द्रजंग शाही, दैलेि २०१८।३।१८ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७२।३।९ 

24.  श्री ध्रवुमचण ज्ञवाली, अघाििाँिी २०१९।८।२६ २०५०।४।१ २०५७।१।१४ २०७३।११।३ 

25.  श्री ध्रवुकुमाि िौहान,िापा २०२७।३।४ २०५५।५।२१ २०६७।११।२० २०७४।१।१४ 

26.  श्री सिेुन्द्रबहादिु थापा, मोिङ २०२२।३।४ २०५०।४।१ २०५८।५।८ २०७४।३।२२ 
27.  श्री भििलाल शमाि भट्टिाई, 

िनषुा 
२०१८।५।१३ २०५०।४।१ २०५९।४।४ २०७४।३।२२ 

 

न्याय समूह, िाजपिारं्कि दद्वत्तीय शे्रणी 

तस .नं.  कमििािीको नाम जन्म तमति (तब.सं.) ििृीय शे्रणी हालको पदमातनयचुि 
तमति 

1.  श्री वसन्िजंग थापा, गोििा २०१७।१२।१८ २०५३।१२।१ २०६६।९।१६ 

2.  श्री िाणकमचण अयािल, चििवन २०२४।१२।१६ २०५५।५।२१ २०६७।११।२० 

3.  श्री कर्पलमचण गौिम,गलु्मी २०२७।११।१४ २०५४।७।१ २०६८।१०।१५ 

4.  श्री वदेप्रसाद उप्रिेी, िापा २०२८।४।२९ २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 

5.  श्री र्वदिु काफ्ले, स्याङजा २०३१।६।२६ २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 

6.  श्री ध्रवुकुमाि उप्रिेी, िापा २०२२।२।१७ २०५६।५।७ २०६९।७।१ 

7.  श्री समुनकुमाि न्यौपान,े िनषुा २०३०।८।५ २०६०।११।२९ २०६९।७।१ 

8.  श्री देवप्रसाद योगी, दाङ २०१७।११।१८ २०५३।१२।१ २०७०।०५।०५ 

9.  श्री र्वनोद ििाल, पविि २०२१।६।८ २०५३।१२।१ २०७०।०५।०५ 

10.  श्री ददलप्रसाद सापकोटा, दाङ २०१९।४।४ २०५३।१२।१ २०७०।०५।०५ 

11.  श्री श्यामलाल चघतमिे, गलु्मी २०२९।९।१२ २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

12.  श्री सन्िोषप्रसाद पिाजलुी,  िनकुटा २०२८।५।२० २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

13.  श्री प्रमेप्रसाद न्यौपाने, िापा २०२०।५।६ २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

14.  श्री प्रल्हादकुमाि योगी, दाङ २०२४।७।१० २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

15.  श्री ददनबन्ि ुबिाल, स्याङजा २०२५।६।२५ २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

16.  श्री र्वनोद ितिवडा, सप्तिी २०२१।५।७ २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

17.  श्री डण्डपाणी लातमछाने, स्याङजा २०२४।११।१ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

18.  श्री कृष्णप्रसाद शमाि नेपाल, स्याङजा २०२२।६।१३ २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 

19.  श्री र्वश्वनाथ भट्टिाई, मोिङ २०२७।७।३ २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 

20.  श्री गेहेन्द्रिाज पन्ि, लमजङु २०२५।८।७ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

21.  श्री हरिकृष्ण शे्रष्ठ, मोिंग २०२२।१।१ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

22.  श्री र्वद्यािाज पौडेल, कास्की २०२४।९।२६ २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 

23.  श्री िणबहादिु कटवाल, मोिङ २०२७।१।७ २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
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24.  श्री महेन्द्रिाज काफ्ले, िनहुँ २०२३।१।१६ २०५५।५।२१ २०७०।०५।०५ 

25.  श्री टेकिाज जोशी,  डोटी २०२६।९।२६ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

26.  श्री आनन्दप्रसाद शे्रष्ठ, स्याङजा २०२३।८।८ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

27.  श्री िोशनकुमाि भट्टिाई, िापा २०२७।१२।१६ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

28.  श्री केदािनाथ पौडेल, कास्की २०२६।९।२ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

29.  श्री ध्रवुकुमाि ढकाल, मोिंग २०२२।८।२१ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

30.  श्री र्वकास शे्रष्ठ, मोिङ २०२२।८।१५ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

31.  श्री नविाज आिायि, सनुसिी २०१७।६।१० २०५५।५।२१ २०७०।०५।०५ 

32.  श्री नविाज दलुाल, िापा २०२१।८।१ २०५५।५।२१ २०७०।०५।०५ 

33.  श्री जगन्नाथ पौडेल, पविि २०२७।१।१ २०५६।५।७ २०७०।०५।०५ 

34.  श्री ठाकुिप्रसाद ििेल, बािा २०२४।६।२० २०५७।३।३० २०७०।१०।२१ 

35.  श्री िामप्रसाद बस्याल, पाल्पा २०३२।७।१६ २०६२।१०।९ २०७०।१०।२१ 

36.  श्री इश्विीप्रसाद भण्डािी, रुपन्देही २०२९।१०।२९ २०६१।११।२१ २०७०।१०।२१ 

37.  श्री लोकनाथ पिाजलुी, पविि २०२६।४।२१ २०५९।१२।१८ २०७०।१०।२१ 

38.  श्री आत्मदेव जोशी,बैिडी २०३०।७।५ २०५९।१२।१८ २०७०।१०।२१ 

39.  श्री भवुन तगिी, सिेुि २०३१।६।२५ २०६२।१०।९ २०७०।१०।२१ 

40.  श्री िन्द्रप्रकाश तिवािी, सिेुि २०३४।९।२९ २०६१।११।२१ २०७०।१०।२१ 

41.  श्री मनोज शे्रष्ठ, ्यठुान २०३२।१।२१ २०६१।११।२१ २०७०।१०।२१ 

42.  श्री भीमबहादिु तनिौला,िोटाङ २०२८।१।३ २०६३।६।२९ २०७०।१०।२१ 

43.  श्री मािवप्रसाद पौडेल, कास्की २०१९।१०।११ २०५७।३।३० २०७०।१०।२१ 

44.  श्री अशोककुमाि के्षिी,अघाििािँी २०३३।३।३० २०६६।०५।११ २०७१।१।३० 

45.  श्री अजुिनप्रसाद कोइिाला, स्याङजा २०३३।९।१० – २०७१।१।३० 

46.  श्री नन्दर्कशोिप्रसाद यादव,िौिहट २०३४।७।२८ २०६९।०५।३१ २०७१।१।३० 

47.  श्री गीिा शे्रष्ठ, काभ्रपेलाञ् िोक २०३०।८।१ २०७०।१०।२७ २०७१।१।३० 

48.  श्री िामानन्दप्रसाद अतिकािी, िौिहट २०३२।६।१४ २०६६।०५।११ २०७१।१।३० 

49.  श्री मोहन सवुदेी,सलािही २०२७।२।५ २०५६।५।७ २०७१।९।१५ 

50.  श्री प्रमे िड्का,िापा २०२४।२।१५ २०५६।५।७ २०७१।९।१५ 

51.  श्री सिेुशिाज िनाल, भोजपिु २०३१।१०।१५ २०५७।३।३० २०७१।९।१५ 

52.  श्री ज्ञानेन्द्र इटेनी, मकवानपिु २०२९।७।१५ २०५७।३।३० २०७१।९।१५ 

53.  श्री जगदीशप्रसाद भट्ट, बैिडी २०२९।४।३ २०५९।१२।१८ २०७१।९।१५ 

54.  श्री कृिबहादिु बोहिा, बैिडी २०२९।८।१४ २०५७।३।३० २०७१।९।१५ 

55.  श्री तडल्लीिाम शमाि अयािल, स्याङजा २०२१।१२।२९ २०५९।१२।१८ २०७१।९।१५ 

56.  श्री बलिाम लम्साल, भिपिु २०३१।८।२ २०६६।५।११ २०७१।११।०४ 

57.  श्री ददलीपिाज पन्ि, बैिडी २०२८।१०।१६ २०६०।११।२९ २०७१।११।०४ 

58.  श्री हकि बहादिु के्षिी, पविि २०३२।११।१० २०५९।१२।१८ २०७२।२।२२ 

59.  श्री इचन्दिा शमाि, संिवुासभा २०२७।६।३ २०६६।५।११ २०७२।३।२१ 
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60.  श्री मनकुमािी चज..एम.तब.क, कञ् िनपिु २०३४।११।१६ २०६६।५।११ २०७२।३।२१ 

61.  श्री चिमबहादिु काकी, ्यठुान २०१७।११।१५ २०६१।११।२१ २०७२।१०।८ 

62.  श्री जयिाम शे्रष्ठ, काठमाडौं २०२०।१।१३ २०६१।११।२१ २०७२।१०।८ 

63.  श्री निेन्द्रकुमाि शे्रष्ठ, िोटाङ २०१९।३।१५ २०६४।१०।१ २०७२।१०।८ 

64.  श्री चिन्िामणी शमाि, दाङ २०२२।५।२ २०६४।१०।१ २०७२।१०।८ 

65.  श्री र्वश्वजंग तसजापिी, िापा २०२६।२।२२ २०६४।१०।१ २०७२।१०।८ 

66.  श्री संचजव पोििेल, िनषुा २०२८।७।१४ २०६४।१०।१ २०७२।१०।८ 

67.  श्री यमप्रसाद बाँस्कोटा, सिेुि २०२७।९।१२ २०६४।१०।१ २०७२।१०।८ 

68.  श्री तिथििाज भट्ट, डडेल्ििुा २०२९।२।५ २०६६।४।५ २०७२।१०।८ 

69.  श्री इन्द्रबहादिु कठायि, डोटी २०३२।४।५ २०६६।४।५ २०७२।१०।८ 

70.  श्री शम्भपु्रसाद बिाल, कास्की २०२३।५।४ २०६६।४।५ २०७२।१०।८ 

71.  श्री र्हिण्यप्रसाद भण्डािी,जाजिकोट २०२५।१।९ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

72.  श्री रुद्रमचण तगिी, दाङ २०३४।५।३१ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

73.  श्री निेन्द्रबहादिु बढुा, दैलेि २०३१।२।२१ २०६६।९।२९ २०७२।१०।८ 

74.  श्री जगिबहादिु पौडेल, ्यठुान २०२८।१।२७ २०६६।१०।२४ २०७२।१०।८ 

75.  श्री दगुािप्रसाद िनाल, दाङ २०३१।१।५ २०६६।१०।२४ २०७२।१०।८ 

76.  श्री िािाकान्िा िा, सप्तिी २०१८।२।२८ २०६१।११।२१ २०७२।१०।२८ 

77.  श्री महेन्द्रप्रसाद भट्टिाई, िनकुटा २०१९।३।७ २०६४।१०।१ २०७२।१०।२८ 

78.  श्री बाबिुाम िाई,  िापा २०१७।५।२१ २०६४।१०।१ २०७२।१०।२८ 

79.  श्री जीवनकुमाि भण्डािी, िा्लेजङु २०२७।३।७ २०६४।१०।१ २०७२।१०।२८ 

80.  श्री चशवहिी पौडेल, काभ्र े २०२२।४।२३ २०६४।१०।१ २०७२।१०।२८ 

81.  श्री लोकबहादिु हमाल, सिेुि २०२९।६।१० २०६६।१०।२४ २०७२।१०।२८ 

82.  श्री कौशलेश्वि ज्ञवाली, गलु्मी २०३०।४।४ २०६६।५।११ २०७२।१०।२८ 

83.  श्री मकुुन्द आिायि, पविि २०३६।११।११ २०६६।५।११ २०७२।१०।२८ 
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न्याय परिषदका पूवि पदातिकािीहरू 

qm= ;+= cWoIf sfg"g dGqL 
jl/i7td\ 

GofofwLz÷;b:o 
;b:o  

1. >L wg]Gb|axfb'/ l;+x >L lgnfDj/ cfrfo{ >L jj/k|;fb l;+x >L zDe'k|;fb 1jfnL 

2. >L ljZjgfy pkfWofo >L tf/fgfy /fgfef6 >L ?b|axfb'/ l;+x >L d's'Gb /]UdL 

3. >L ;'/]Gb|k|;fb l;+x >L dx]Zj/k|;fb l;+x >L nId0fk|;fb cof{n >L d]3/fhaxfb'/ lji6 

4. >L lqn]sk|tfk /f0ff >L /fdrGb| kf}8]n >L s[i0fh+u /fodfeL >L k|r08/fh clgn 

5. >L cf]deQm >]i7 >L ;'efif g]Djfª >L c/ljGbgfy cfrfo{ >L lx/0oZj/dfg k|wfg 

6. >L df]xgk|;fb zdf{ >L eLdaxfb'/ tfdfª >L s[i0fs'df/ jdf{ >L s[i0fk|;fb l3ld/] 

7. >L s]zjk|;fb pkfWofo  >L k|]daxfb'/ l;+x >L e}/jk|;fb nD;fn >L k'ik/fh sf]O/fnf 

8. >L s]bf/gfy pkfWofo >L e/tdf]xg clwsf/L >L rGb|k|;fb k/fh'nL >L df]ltsfhL :yflkt 

9. >L uf]laGbaxfb'/ >]i7 >L l;4/fh cf]emf >L tk axfb'/ du/ >L e}/jk|;fb nD;fn 

10. >L xl/k|;fb zdf{ >L l;tfgGbg /fo >L lu/LzrGb| nfn >L jf;'b]jk|;fb 9'+ufgf 

11. >L lblnks'df/ kf}8]n >L tf/0fLbQ r6f}t >L j}Bgfy pkfWofo >L v]dgf/fo0f 9'+ufgf 

12. >L s]bf/k|;fb lu/L >L s[i0k|;fb e§/fO{  >L pk]Gb|s]z/L Gof}kfg] 

13. >L ldg axfb'/ /fodfemL >L dxGy 7fs'/  >L /fdk|;fb l;6f}nf 

14. >L cg'k/fh zdf{ >L g/]Gb|ljqmd g]Djfª   >L /fdk|;fb >]i7 

15. >L /fdk|;fb >]i7 >L wd{axfb'/ yfkf     

16. >L lvn/fh /]UdL >L nf]s]Gb|axfb'/ rGb     

17. >L bfdf]b/k|;fb zdf{ >L xl/axfb'/ a:g]t     

18. >L /fds'df/ k|;fb zfx >L 6]saxfb'/ rf]Vofn 
 

  

19. >L sNof0f >]i7 >L t'N;L lu/L     

20. >L ;'zLnf sfsL{ >L lg/~hgs'df/ yfkf     

21. >L uf]kfn k/fh'nL >L b]jk|;fb u'?ª     

22.   >L s[i0axfb'/ dx/f     

23.   >L k|e' zfx     

24.   >L j[h]zs'df/ u'Ktf     

25.   >L afa'/fd e§/fO{     

26.   >L xl/k|;fb Gof}kfg]     

27.   >L g/x/L cfrfo{     

28.   >L cUgL v/]n     

29.   >L choz+s/ gfos     

32.   >L uf]kfndfg >]i7     

34.   >L o1axfb'/ yfkf   
 

  



 

 127  
 

न्याय सेवा आयोगका पूवि पदातिकािीहरू 
qm=;+= cWoIf sfg"g dGqL 

jl/i7td\ 
GofofwLz÷;b:o 

nf]s ;]jf cfof]u 
cWoIf 

dxfGofoflwjQmf 

1. >L wg]Gb|axfb'/ l;+x >L lgnfDj/ cfrfo{ >L nId0fk|;fb cof{n >L ;Gtaxfb'/ /fO{ >L d]3/fhaxfb'/ lji6 

2. >L ljZjgfy pkfWofo >L tf/fgfy /fgfef6 >L e}/jk|;fb nD;fn >L u0f]zaxfb'/ /fO{ >L df]tLsfhL :yflkt 

3. >L ;'/]Gb|k|;fb l;+x >L dx]Zj/k|;fb l;+x >L tk axfb'/ du/ >L u0f]z/fh l;+x >L ;j{1/Tg t'nfw/ 

4. >L lqn]sk|tfk /f0ff >L ;'efif g]Djfª >L lu/LzrGb| nfn >L of]u]Gb|gfy cf]emf >L k|]daxfb'/ lji6 

5. >L cf]deQm >]i7 >L sdn yfkf >L j}Bgfy pkfWofo >L lty{dfg zfAo >L ab|Laxfb'/ sfsL{ 

6. >L df]xgk|;fb zdf{ >L eLdaxfb'/ tfdfª   8f. sof]b]jL odL >L s[i0f/fd >]i7 

7. >L s]zjk|;fb pkfWofo  >L k|]daxfb'/ l;+x    >L ;'zLns'df/ kGt 

8. >L s]bf/gfy pkfWofo >L e/tdf]xg clwsf/L     >L dxfb]jk|;fb ofbj 

9. >L uf]laGbaxfb'/ >]i7 >L l;4/fh cf]emf     >L kjgs'df/ cf]emf 

10. >L xl/k|;fb zdf{ >L tf/0fLbQ r6f}t     >L nIdLaxfb'/ lg/fnf 

11. >L lblnks'df/ kf}8]n >L k|sfzdfg l;+x     >L o1d"lt{ aGhf8] 

12. >L s]bf/k|;fb lu/L >L dxGy 7fs'/     >L /f3jnfn j}B 

13. >L ldg axfb'/ 
/fodfemL 

>L z]/axfb'/ b]pjf     >L e/taxfb'/ sfsL{ 

14. >L cg'k/fh zdf{ >L g/]Gb|ljqmd g]Djfª     >L o'j/fh ;+uf}nf 

15. >L /fdk|;fb >]i7 >L wd{axfb'/ yfkf     >L d'lQm k|wfg 

16. >L lvn/fh /]UdL >L nf]s]Gb|axfb'/ rGb     >L b|f]0f/fh /]UdL 

17. >L bfdf]b/k|;fb zdf{ >L xl/axfb'/ a:g]t     >L afj'/fd s''+j/ 

18. >L /fds'df/ k|;fb 
zfx 

>L 6]saxfb'/ rf]Vofn     >L xl/s[i0f sfsL{ 

19. >L sNof0f >]i7 >L lg/~hgs'df/ yfkf     >L xl/ k'mofn 

20. >L ;'zLnf sfsL{ >L b]jk|;fb u'?ª     >L /dgs'df/ >]i7 

21. >L uf]kfn k/fh'nL >L s[i0axfb'/ dx/f     >L j;Gt/fd e08f/L 

22.   >L k|e' zfx       

23.   >L x[bo]z lqkf7L       

24.   >L j[h]zs'df/ u'Ktf       

25.   >L afa'/fd e§/fO{       

26.   >L xl/k|;fb Gof}kfg]       

27.   >L g/x/L cfrfo{       

28.   >L cUgL v/]n       

29.   >L choz+s/ gfos       

32.   >L o1axfb'/ yfkf       
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न्याय परिषद सचिवालयमा हाल कायििि न्यायािीश िथा कमििािीहरू 

 

तस.नं. कमििािी नामावली तस.नं. न्यायािीशको नामावली 

1.  सचिव श्री नपृध्वज तनिौला १. मा. श्री कोषकुमाि नेम्वाङ्ग, चजल्ला न्यायािीश 

2.  सह-सचिव श्री तनमिला पौडेल  २. मा. श्री र्किणप्रसाद चशवाकोटी, चजल्ला न्यायािीश - काज 

3.  सह-सचिव श्री यमबहादिु बढुामगि  ३. मा. श्री लक्ष्मीिाम ढंुगाना, चजल्ला न्यायािीश - काज 

4.  उप-सचिव श्री आनन्दप्रसाद शे्रष्ठ ४. मा. श्री उपेन्द्रप्रसाद गौिम, चजल्ला न्यायािीश (िार्ष्ट्रय 
न्यायीक प्रतिष्ठानमा कायििि) 

5.  उप-सचिव श्री बलिाम लम्साल   

6.  उप-सचिव श्री उत्तम तसलवाल    

7.  शािा अतिकृि श्री कुमाि मास्के - उ.अ.पाटन काज   

8.  शािा अतिकृि श्री प्रकाशिन्द्र शे्रष्ठ   

9.  शािा अतिकृि श्री ज्ञानेन्द्र दाहाल   

10.  शािा अतिकृि श्री कृतिबहादिु बस्निे   

11.  शािा अतिकृि श्री कुमाि ितिवडा   

12.  शािा अतिकृि श्री ितमला भट्टिाई   

13.  शािा अतिकृि श्री िन्द्रमचण िापागाँई   

14.  शािा अतिकृि श्री मतनषा सवुदेी - स.अ. काज   

15.  शािा अतिकृि श्री दीपेन्द्र पौडेल (काज)   

16.  लेिापाल श्री गोपाल प्रसाद ढकाल   

17.  टाइर्पष्ट ना.स.ु श्री बच्ििुाम थापामगि   

18.  नायब सबु्बा श्री र्वनोद पौडेल   

19.  नायब सबु्बा श्री िामकाजी ििी   

20.  नायब सबु्बा श्री कृष्णप्रसाद पिाजलुी    

21.  नायब सबु्बा श्री िेशमबहादिु बढुा   

22.  नायब सबु्बा श्री पषु्पिाज िनाल - का.चज.अ. काज   

23.  नायब सबु्बा श्री िेिबहादिु तब.सी. - का.चज.अ. काज   

24.  नायब सबु्बा श्री सरु्िन चिमौरिया - किाि   

25.  कम््यूटि अपिेटि श्री तबजेन्द्र िाउि थारू   

26.  कम््यूटि टेचक्नतसयन श्री सिुज कुमाि पौडेल   

27.  तडठ्ठा श्री अर्पल पन्ि    

28.  ह.स.िा. श्री अतनलकुमाि मलु्मी   

29.  ह.स.िा. श्री िामहिी ितुलिेले   

30.  सरु्विाको िालक श्री ितब शाही   
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31.  ह.स.चा.  �ी शैले�� महज�न - करार   

32.  स�ुवधाको चालक �ी यमराज पनुमगर   

33.  ह.स.चा.  �ी यमनाथ �तमी�सेना - करार   

34.  ह.स.चा. �ी यवुराज दाहाल - करार   

35.  काया�लय सहयोगी �ी टंक�साद �नरौला   

36.  काया�लय सहयोगी �ी जग�ाथ ढकाल - करार   

37.  काया�लय सहयोगी �ी केशकमल नेपाल� - करार    

38.  काया�लय सहयोगी �ी सजुन �गर� - करार   

39.  काया�लय सहयोगी �ी �कु तामाङ - करार   

40.  काया�लय सहयोगी �ी टु�प�� लामा - करार   

 
 

���य: ��ततु ��तवेदन �याय प�रषद र �याय सेवा आयोगको �म�त २०७४।१२।२९ को बैठकबाट पा�रत 

भएको।  
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न्याय परिषदका सदस्य, सचिव िथा सचिवालयका कमििािीहरू 

र्वदाई िथा स्वागि: एक िलक 

 






