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1

परिच्छेद - 1
प्रािचम्भक 

१.१ पषृ्ठभनूम 
न्यायपानलका नागरिक हक तथा स्वतन्रताको संिक्षक हो । िाज्यका अन्य ननकायबाट 

न्यायपानलकालाई स्वतन्र ि ननष्पक्षरूपमा िाचखएमा मार यसले नागरिक हक अनधकािको संिक्षण 
गने तथा लोकतन्रको िक्षाथि कायि गनि सक्दछ । न्यायपानलकाको स्वतन्रताको र्वषयमा धेिै 
अवयवहरूले प्रभाव पािेका हनु्छन ् । न्यायाधीश ननयचुक्त प्रर्क्रयासमेत स्वतन्र न्यायपानलकासगँ 
जोनडएि िहेको महत्त्वपूणि सति हो । नेपालको न्यार्यक इनतहासलाई अध्ययन गदाि न्यायपानलकाको 
स्वरूप, तह तथा न्यायाधीश ननयचुक्त प्रर्क्रयाका सम्वन्धमा र्वनभन् न र्कनसमका अभ्यासहरू िहेको 
देचखन्छ । 

र्व.सं. १९९७ सालसम्म नेपालको न्यायपानलका कायिपानलकाकै अङ्गको रूपमा िहेको नथयो। 
न्यायपानलकालाई िाज्यको अन्य अङ्गबाट छुटै्ट बनाउने नबषय र्व.सं. १९९७ सालमा नेपालमा प्रधान 
न्यायालयको स्थापना गने ननणियपिात सरुू भएको हो । नेपालको पर्हलो संर्वधानको रूपमा नलइएको 
नेपाल सिकाि वैधाननक कानून, २००४ को दफा ५६ ले नेपालमा एक प्रधान न्यायालय िहने जसमा 
एक प्रधान न्यायाधीश ि अरु १२ जनामा नबढाई न्यायाधीशहरू श्री ३ ले भनाि गने व्यवस्था गिेको 
नथयो ।

र्व.सं. २००७ सालको परिवतिनपनछ आएको नेपाल अन्तरिम शासन र्वधान, २००७ को 
परिच्छेद-३ धािा ३२ ले नपेालमा एक प्रधान न्यायालय िहने ि त्यसको गठन, अनधकाि तथा कायि 
कानूनबमोचजम तोर्कने व्यवस्था गिेअनरुूप र्व.सं.२००९ साल पौष ८ गते प्रधान न्यायालय ऐन, 
२००८ जािी भएको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ६ ले प्रधान न्यायालयको गठनसम्बन्धी व्यवस्था 
गिी प्रधान न्यायालयमा एक प्रधान न्यायाधीश ि न्यायाधीशको संख्याको हकमा श्री ५ 
)मचन्रमण्डलसर्हत( बाट संख्या बढाएमा बाहेक चाि जना न्यायाधीश िहने व्यवस्था गिेको नथयो ।

र्व.सं. २०१३ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लाई र्वस्थार्पत गदै आएको सवोच्च 
अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले सवोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश ि अरू ४ जना स्थायी 
न्यायाधीश िहने, स्थायी न्यायाधीशको ननयचुक्त श्री ५ बाट मचन्रमण्डलको सल्लाहअनसुाि गने व्यवस्था 
िहेको नथयो । नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, २०१५ को भाग ६ मा न्यायपानलकासम्बन्धी व्यवस्था 
गरिएको पाइन्छ । उक्त संर्वधानको धािा ५७ ले प्रधानमन्रीसँग पिामशि गिी तथा सवोच्च 
अदालतका उपयकु्त सचम्झबक्सेको न्यायाधीशको िायसमेत बझुी श्री ५ बाट स्वर्ववेकमा नेपालको 
प्रधान न्यायाधीश ननयकु्त गने ि सवोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको ननयचुक्त प्रधान न्यायाधीशसँग 
पिामशि गिी ि उपयकु्त सचम्झबक्सेको सवोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको समेत िाय बझुी श्री 
५ बाट स्वर्ववेकमा गने प्रावधान नथयो ।
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नेपालको संर्वधान, २०१९ को भाग ११ मा सवोच्च अदालतसम्बन्धी प्रावधान िहेको ि 
धािा ६८ ले सवोच्च अदालतमा एक प्रधान न्यायाधीश ि कानूनद्वािा बढी संख्या नतोर्कएमा अन्य ६ 
जनासम्म न्यायाधीश िहने व्यवस्था गिेको पाइन्छ । संर्वधानको धािा ६९ अनसुाि श्री ५ बाट 
िाजसभाका उचचत सम्झेका सदस्यहरूसँग पिामशि गिी ि सवोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको 
िाय पनन बझुी प्रधान न्यायाधीशलाई ननयचुक्त गने ि अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनन प्रधान न्यायाधीशसगँ 
पिामशि गिी ननयकु्त गने व्यवस्था गिेको पाइन्छ ।

२०३१ साल श्रावण १८ गते नेपाल िाजपरमा प्रकाचशत भएको न्याय प्रशासन सधुाि ऐन, 
२०३१ ले नेपालको न्यायपानलकालाई सवोच्च अदालत, के्षरीय अदालत, अञ् चल अदालत ि चजल्ला 
अदालत गिी चाि तहमा र्वभाजन गिेको पाइन्छ । ऐनको दफा १७ ले श्री ५ बाट प्रधान 
न्यायाधीशसगँ पिामशि गिी क्षेरीय अदालतको न्यायाधीश ननयचुक्त गरिने व्यवस्था गिेको नथयो । 
न्याय प्रशासन )सधुाि( ऐन, २०३१ को दफा ३ ले प्रत्येक चजल्ला अदालत ि अञ् चल अदालत वा 
नतनका बेन्चमा एकजना न्यायाधीश िहन ेि श्री ५ को सिकािले प्रधान न्यायाधीशको सल्लाह नलई 
आवश्यक भएजनत अनतरिक्त न्यायाधीशको समेत व्यवस्था गनिसक्ने प्रावधान गिेको पाइन्छ ।

नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, २०४७ ले पर्हलो पटक न्यायाधीश ननयचुक्तलगायतका नबषयमा 
नसफारिस गनिका लानग परिषदीय प्रणालीको अवधािणालाई आत्मसात गिेको नथयो । उक्त संर्वधानको 
धािा ९३ को उपधािा )१( ले संर्वधानबमोचजम न्यायाधीशको ननयचुक्त, सरुवा, अनशुासनसम्बन्धी 
कािबाही, बखािसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुिाहरूको नसफारिस गनि वा पिामशि ददन एक 
न्याय परिषद िहने व्यवस्था गर् यो । 

उपिोक्त संवैधाननक व्यवस्थाबमोचजम न्याय परिषद ऐन, २०४७ जािी भई २०४७ साल पौष 
३ गते न्याय परिषदको पर्हलो बैठक बसी न्याय परिषद सचचवालयको स्थापना गने ननणिय भएकाले 
सोही ददनलाई न्याय परिषद ददवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।

नेपालको संर्वधानको प्रस्तावनामा स्वतन्र, ननष्पक्ष ि सक्षम न्यायपानलकाको परिकल्पना 
गरिएको छ । प्रस्तावनामा परिलचक्षत उपिोक्त कुिालाई साथिकता प्रदान गनिको लानग न्यायाधीशको 
ननयचुक्त, सरुवा, अनशुासनसम्बन्धी कािबाही, बखािसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य र्वषयको नसफारिस 
गनि वा पिामशि ददन न्याय परिषद प्रणालीको अवलम्बन गिी नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, २०४७ 
बाट शरुूवात गरिएको यस प्रणालीलाई नेपालको अन्तरिम संर्वधान, २०६३ एवम ्नपेालको संर्वधान 
)२०७२( मा समेत ननिन्तिता ददइएको छ ।

संर्वधानत: न्याय परिषदको प्रमखु कायि न्यायाधीशको ननयचुक्त, सरुवा, अनशुासनसम्बन्धी
कािबाही ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य र्वषयको नसफारिस गनुि ि पिामशि ददन ुहो । न्याय परिषद 
ऐन, २०७३ ले न्यायाधीश ननयचुक्तको व्यवस्थालाई प्रभावकािी बनाउन न्यायाधीश भइिहेको वा 
न्यायाधीश हनु योनयता पगेुको व्यचक्तको वैयचक्तक र्वविण अद्यावनधक गने चजम्मेवािी परिषदलाई 
समु्पेको छ । यसैगिी न्यायाधीशको काम कािबाही तथा आचिणको ननयनमत ननगिानी तथा अनगुमन 
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गने लगायतका चजम्मेवािी पनन न्याय परिषदमा ननर्हत िहेको छ । यस अनतरिक्त ऐनले न्यायाधीशले 
पालना गनुिपने आचािसंर्हता बनाई लागू गने गिाउने, न्याय प्रशासनसम्बन्धी र्वर्वध र्वषयमा अध्ययन 
अनसुन्धान गने गिाउने, न्यायाधीशको तानलम तथा प्रचशक्षणका सम्बन्धमा सम्बचन्धत ननकायलाई 
पाठ् यक्रमलगायतका र्वषयमा आवश्यक ननदेशन ददने जस्ता न्याय प्रशासनको गणुस्तिीयता अनभवृर्र्द् 
गने र्वषयलाई समेत न्याय परिषदको कायिके्षरनभर समेर्टएको छ । न्याय परिषदको काम 
कािबाहीलाई व्यवचस्थत गनि न्याय परिषद ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ जािी 
भई कायािन्वयनमा िहेका छन ्।

नेपाल न्याय सेवाका िाजपरार्ित अनधकृतहरूको ननयचुक्त, सरुवा, बढुवालगायतका नबषयमा 
नसफारिस गनिका लानग छुटै्ट न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था नेपालको संर्वधानले गिेको छ । सविप्रथम 
नेपालको संर्वधान, २०१९ को धािा ७४ ले न्याय सेवा आयोगको परिकल्पना गिेको पाइन्छ । 
जसमा प्रधान न्यायाधीश, न्याय मन्री ि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष भएको एक न्याय सेवा आयोग 
हनुे ि यसको नसफारिसमा श्री ५ को सिकािले कानूनबमोचजम न्याय सेवाको गजेटेड पदमा ननयचुक्त, 
सरुवा, बढुवा ि सो पदका कमिचािीउपि र्वभागीय कािबाही ि र्वभागीय सजाय गनिसक्ने ति सिकािी 
सेवामा बहाल निहेको व्यचक्तलाई न्याय सेवामा भनाि गदाि श्री ५ को सिकािले लोक सेवा आयोगसँग 
पिामशि नलनपुने व्यवस्था गिेको नथयो । न्याय सेवा आयोगको अरू अनधकाि, कतिव्य ि कायिर्वनध 
कानूनद्वािा ननधािरित भएबमोचजम हनु ेव्यवस्था संर्वधानले गिेकोमा सोबमोचजम न्याय सेवा आयोग ऐन, 
२०२१ जािी भएको नथयो । यसैगिी न्याय प्रशासन सधुाि ऐन, २०३१ ले अञ् चल अदालत ि 
चजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको ननयचुक्त, सरूवाको नसफारिसलगायतका कायिहरू न्याय सेवा 
आयोगबाट हनुे ब्यवस्था गिेको नथयो । न्याय सेवासम्बन्धी व्यवस्था ननजामती सेवा ऐन, २०१३ ले 
गिी  न्याय सेवा गठन ननयमहरू, २०१३ समेत जािी भएको पाइन्छ । न्याय सेवा आयोग )पर्हलो 
संशोधन( ऐन, २०३२ ले न्याय सेवा आयोगको पदेन सचचवको रूपमा सवोच्च अदालतको िचजस्राि 
िहने ि न्याय सेवा आयोगको बैठकमा आवश्यकताअनसुाि महान्यायानधवक्ता ि कानून तथा न्याय 
मन्रालयका सचचवलाई आमन्रण गिी सल्लाह ि सझुाव नलनसक्ने व्यवस्था गिेको पाइन्छ ।

नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, २०४७ को धािा ९४ मा न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था 
िहेको पाइन्छ। जसअनसुाि श्री ५ को सिकािले कानूनबमोचजम न्याय सेवाको िाजपरार्ित पदमा 
ननयचुक्त, सरुवा, बढुवा गदाि वा त्यस्तो पदमा बहाल िहेको कुनै कमिचािीलाई र्वभागीय सजाय गदाि 
न्याय सेवा आयोगको नसफारिसअनसुाि गने व्यवस्था गिेको  नथयो । न्याय सेवा आयोगको अन्य 
अनधकाि, कतिव्य ि कायिर्वनध कानूनद्वािा ननधािरित भएबमोचजम हनुे संवैधाननक प्रावधान मतुानबक न्याय 
सेवा आयोग ऐन, २०४८ जािी भएको पाइन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संर्वधान, २०६३ को धािा ११४ ले नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, 
२०४७ को धािा ९४ ले गिेको व्यवस्थाबमोचजम नै व्यवस्था गिेको देचखन्छ । वतिमान नेपालको 
संर्वधानले समेत संघीय न्याय सेवाको िाजपरार्ित पदमा ननयचुक्त, सरुवा, बढुवा वा त्यस्तो पदमा 
बहाल िहेको कुनै कमिचािीलाई र्वभागीय सजायको लानग नेपाल सिकािलाई नसफारिस गनि न्याय 



 

4 
 

सेवा आयोगको व्यवस्था गिेको छ । यसका अलावा न्याय सेवा आयोगलाई चजल्ला न्यायाधीशको 
ननयचुक्तको लानग पिीक्षा सञ्चालन गनेसमेत थप चजम्मेवािी प्रदान गिेको पाइन्छ । न्याय सेवा 
आयोगको काम कािबाहीलाई व्यवचस्थत गनि न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ तथा न्याय सेवा आयोग 
ननयमावली, २०७४, न्याय सेवा आयोग )आन्तरिक कायिसञ्चालन ननदेचशका(, २०७४ न्याय सेवा 
आयोगका पदानधकािी, दक्ष/र्वज्ञ ि कमिचािीको आचाि संर्हता, २०७४ समेत जािी भएको छ । 
आयोगको सचचवालय न्याय परिषद सचचवालय िहेको ठाउँमा िहने ि न्याय परिषदको सचचवले 
आयोगको सचचव भई काम गने कानूनी प्रबन्धबमोचजम न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको संयकु्त 
सचचवालय िहेको छ । 
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परिच्छेद - २ 
आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कायियोजनाको कायािन्वयनको समीक्षा 

२.१ पषृ्ठभनूम 
  

नेपालको संर्वधान )२०७२( को आगमनसँगै न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको 
कायिक्षेरमा र्वस्ताि भएको तथा न्यायपानलकालाई प्रभाबकािी वनाउन न्यायपानलकाको तेस्रो पञ् चवषीय 
िणनीनतक योजना )२०७०/७१-२०७४/७५( लागू गरिएको परिप्रके्ष्यमा आ.व. २०७३/७४ को 
वार्षिक प्रनतवेदनमा न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको छुटै्ट िणनीनतक योजना तजुिमा गिी लागू 
गनुि पने सझुाव प्रस्ततु गरिएको पाइन्छ । आ.व. ०७३/७४ मा सचचवस्तिीय ननणियबाट न्याय 
परिषद सचचवालयको वार्षिक कायि योजना ननमािण गिी लागू गरिएको ि आ.व. ०७४/७५ को वार्षिक 
कायियोजना सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश )अध्यक्ष( ज्यूबाट स्वीकृत भई लागू गरिएको हो । 

आ.व. ०७४/७५ को वार्षिक कायियोजना ननमािण भई लागू भएको नमनतदेचख नै सोको 
कायािन्वयनका लानग सचचवालय भिमनदिु रूपमा लानग पिेको नथयो । सो अवनधमा र्वशेष गिी 
सचचवालयले सूचना प्रर्वनधको के्षरमा केही काम गिेको अवस्था छ । सचचवालयले छुटै्ट सभिि खरिद 
गिी परिषद, आयोग ि सचचवालयका गनतर्वनधलाई नडचजटलाइज गनि आवश्यकतानसुािका सफ्टवेयि 
ननमािण गिी कायि सञ्चालन गिी आएको छ । जसबाट अनभलेख व्यवस्थापनमा परिवतिन आई एकीकृत 
तर्थयाि प्राच तमा सहजता हनु ेर्वश्वास गरिएको छ । प्रनतवेदन वषिहरूमा न्याय परिषदले न्यायाधीश 
र्वरुर्द् पिेका १०८ थान उजिुीमा ६२ थान उजिुीको फर्छ्यौट गिी ५७.४० प्रनतशत फर्छ्यौट गिेको 
अवस्था छ । न्याय परिषदले न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अनधकृत कमिचािीहरूलाई लचक्षत गिी 
देशका सबै प्रदेश तथा केन्रमा समेत गिी न्यार्यक सशुासनका र्वर्वध पक्षहरूमा र्वनभन् न अन्तिर्क्रया 
कायिक्रम सम्पन् न गिेको छ । नेपालको संर्वधान )२०७२) आएपनछ न्याय सेवा आयोगलाई चजल्ला 
न्यायाधीशको पिीक्षा सञ् चालन गने चजम्मेवािी प्रदान गिेकोमा पर्हलो पटक तोर्कएको समयसारिणीनभर 
नै यसले आफ्नो दार्यत्वलाई पूिा गिेको छ भन े न्याय सेवाका अनधकृत कमिचािीहरूको 
बढुवालगायतका वृचत्त र्वकासका ननणियहरू पनन कायियोजनाको लक्ष्यबमोचजम सम्पन्न भएका छन ्। 
यी गनतर्वनधका अलवा आ.व. ०७४/७५ को कायियोजनाले नलएका लक्ष्य ि हानसल भएका 
उपलचब्धलाई देहायबमोचजमको तानलकामा उल्लेख गरिएको छ ।
२.२ कायियोजनाको समीक्षा तानलका 
नस.

नं. 
कायियोजनाको लक्ष्य/कायि 

लक्ष्य बमोचजम कायिसम्पादन 
भएको 

लक्ष्य बमोचजम 
कायिसम्पादन नभएको 

१ वैयचक्तक 
र्वविण तयाि 
गने ि 

१. सबै तहका न्यायाधीशहरू, 
न्यायाधीश हनु योनयता पगुकेा 
व्यचक्तहरू तथा नेपाल न्याय सेवाका 

१. कायिसम्पादन भएको ि सो 
कायि ननिन्ति भइिहेको ।

१. अनधकृत 
कमिचािीहरूको 
वैयचक्तक र्वविण 
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अद्यावनधक 
गने

िाजपरार्ित अनधकृतहरूको 
वैयचक्तक र्वविण माग गने, तयाि 
गने ।

अद्यावनधक हनु 
बाँकी।

२ बैठक 
व्यवस्थापन 
गने

१. बैठकको प्रस्ताव तयाि गने तथा 
अन्य व्यवस्थापकीय सहयोग ।

१. ननिन्ति भएको ।

३ ननणिय 
कायािन्वयन 

१. न्याय परिषद तथा न्याय सेवा 
आयोगबाट भएका ननणियहरू 
कायािन्वयन । 

१. समयमै कायिन्वयन भएको । 

४ अनभलेख 
व्यवस्थापन 

१. बहालवाला सबै अदालतका 
न्यायाधीशहरूको व्यचक्तगत 
अनभलेख )नसटिोल( तयाि पािी 
िाख् न े।

२. बहालवाला सबै तहका न्यायाधीश 
तथा न्याय सेवाका अनधकृतहरूको 
व्यचक्तगत सूचना व्यवस्थापन 
प्रणाली प्रयोजनाथि नागरिकता, 
शैचक्षक योनयता, सरुवा बढुवा 
काजलगायतका र्वविण अद्यावनधक 
गिी सफ्टवेयिमा प्रर्वष्ट गने ।

३. कागज धलु्याउने । 

१. ननजामती र्कताबखानाबाट 
प्रमाचणत गिी िाख् ने कायि 
भएको।

२. सम्बचन्धत कागजात 
चझकाईएको ि चझकाउन ेकायि 
ननिन्ति भएको, सबै तहका 
अदालतका न्यायाधीशको 
र्वविण सफ्टवेयिमा प्रर्वस्ट 
भएको ।

३. अवकास प्रा त न्यायाधीश 
तथा कमिचािीको व्यचक्तगत 
फाइलबाट का.स.म.ु 
लगायतका अनावश्यक 
कागजात तथा अदालतबाट 
प्राप्त पिुाना मास्केवािी, 
वार्षिक प्रनतवेदनलगायतका 
कागज धलु्याउने कायि 
भएको। 

१. सफ्टवेयिमा प्रर्वष्ट 
र्वविणलाई रुज ु
गने कायि बाँकी ।

३.बहालवाला 
न्यायाधीश तथा 
कमिचािीहरूको 
औचचत्यता निहेका 
का.स.म.ु, नबदाका 
ननवेदनलगायतका 
कागजात धलु्याउन 
बाँकी िहेको ।

५ सूचना 
प्रर्वनधको 
प्रयोग गने 

१. वैयचक्तक र्वविण, ननयचुक्त, ि 
सरुवासम्बन्धी सफ्टवेयि तयाि 
गने।

२. वैयचक्तक र्वविण सफ्टवेयिमा 
अपलोड गने ।

३. महत्त्वपूणि कागजातको स्क्याननङ्ग 
गिी िाख् ने।

४. अनगुमन तथा मूल्यािनका लानग 
सचचवालयलाई सवोच्च अदालतको 
डाटावेसमा Link Up गने ।

५. साविजननक चासो ि सिोकािका 
र्वषयहरूसँग सम्बचन्धत ननणियहरू 
वेबसाइटबाट साविजननक गने ।

१. सफ्टवेयि तयाि भएको ।
२. सबै तहका अदालतका 

न्यायाधीश र्वविण 
सफ्टवेयिमा प्रर्वष्ट भएको । 

३. न्यायाधीशहरूको महत्त्वपूणि 
कागजात स्क्याननङ्ग हुँदै
गएको।

४.

५. वेवसाईटबाट ननणियहरू 
साविजननक भएको ।

६. सभिि खरिद भई जडान 
भएको । 

१. न्यायाधीशको प्रर्वष्ट 
र्वविण रुज ु गनि 
बाँकी ।

२.  अनधकृत 
कमिचािीको र्वविण 
प्रर्वष्ट नभएको ।

३. अनधकृत 
कमिचािीको तथा 
सचचवालयका अन्य 
ननणिय तथा 
नलखतहरूको 
स्क्याननङ्ग नभएको।
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६. परिषदका लानग छुटै्ट सभिि खरिद 
गिी जडान गने । 

४. परिषदको सभििलाई 
सवोच्च अदालतको 
सभििसँग Link Up

गनि सो अदालतसँग 
ननभिि िहन ु पिेको 
हुँदा हालसम्म Link

Up गनि 
नसर्कएको। 

६ फैसला सदि 
ि उल्टी, 
पटकेको 
र्वविण िाख् न े
ि अन्य कायि 

१. उच्च, चजल्ला तथा र्वशेष 
अदालतका न्यायाधीशहरूको सदि, 
उल्टी पटके फैसलाको र्वविण 
िाख् न े।

२. उच्च तथा चजल्ला अदालतका 
न्यायाधीशको कायिकुशलता तथा 
कायिक्षमता मूल्यािनका लानग 
फैसला वा आदेशको प्रनतनलर्प 
चझकाउने।

३. ननिीक्षण प्रनतवेदन तथा कायि 
फर्छ्यौटको अनभलेख िाख् ने । 

१.  सदि उल्टीको िेकडि 
Manual  रूपमा िहेको ।

२. ननिीक्षण प्रनतवेदन तथा कायि 
फर्छ्यौटको अनभलेख िहेको।

१. परिषदको सभििलाई 
सवोच्च अदालतको 
सभििसँग Link Up

गनि सो अदालतसँग 
ननभिि िहन ु पिेको 
हुँदा हालसम्म Link

Up गनि 
नसर्कएको।

२. फैसला वा आदेशको 
प्रनतनलर्प चझकाउने 
काम नभएको । 

७ अनगुमन 
तथा 
ननगिानीको 
कायि 

१. अनगुमन तथा ननगिानी ननदेचशका 
तयाि पािी परिषदबाट अनमुोदन 
गिाउने ।

२. अनगुमन तथा ननगिानी सनमनतको 
सहयोगाथि कमिचािी खटाउन े।

३. अनगुमन तथा ननगिानी सनमनतको 
सहयोगाथि खर्टन े कमिचािीलाई 
प्रचशक्षण ददने ।

४. न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, 
मदु्दाका पक्ष तथा सिोकािवालासँग 
अन्तिर्क्रया गने तथा प्रनतवेदन 
ददने। 

१. ननदेचशका तयाि भई परिषदमा 
पेस गिी सवोच्च अदालतमा 
िाय पिामशिको लानग 
पठाइएको ।

२. सनमनतलाई सहयोग 
गरिएको।

३. वार्षिक रुपमा ।
४. अन्तिर्क्रया भई प्रनतवेदन 

प्रा त भएको । 

१. सवोच्च अदालतबाट 
िाय पिामशि प्राप्त 
हनु ि परिषदबाट 
स्वीकृत हनु बाँकी।

३.प्रचशक्षण नभएको। 

८ मास्केवािी 
तथा वार्षिक 
प्रनतवेदन 
व्यवस्थापन 

१. सबै अदालतबाट मास्केवािी, वार्षिक
प्रनतवेदन, कायियोजना माग गने तथा 
कायिप्रगनतको तलुनात्मक र्वविण 
तयाि गने

२. ननिीक्षण प्रनतवेदन तथा 
कायिसम्पादन मूल्यािनको तानलका 
र्वविण तयाि गने । 

१. र्वविणहरू माग गरिएको ि 
तलुनात्मक र्वविण तयाि 
भएको।

२. र्वविण तयाि भएको । 
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९ उजिुी 
व्यवस्थापन 

१. उजिुी व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
ननदेचशका तयाि गने । 

२. उजिुीको दताि, दिर्पठ, र्टपोट 
आदद। 

३. उजिुीउपि भएको ननणिय 
कायािन्वयन। 

१. न्यायाधीश र्वरुर्द् पिेका 
उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्धी 
कायिर्वनध, २०७५ पारित । 

२. भएको । 

३. कायािन्वयन समयमा नै भएको 
। 

 

१० चजल्ला 
न्यायाधीशको 
पदपूनति 

१. प्रनतशत ननधाििण, पिीक्षा सञ्चालन 
तथा नसफारिस । 

१. तोर्कएको कायितानलका 
बमोचजम सम्पन्न भएको । 

 

११ न्यायाधीशको 
सरुवा 

१. उच्च तथा चजल्ला अदालतका 
न्यायाधीशको सरुवाका लानग माग 
संकलन तथा सरुवाका लानग 
नसफारिस । 

१. माग संकलन भई सरुवाका 
लानग नसफारिस गरिएको । 

 

१२ न्याय सेवाका 
अनधकृतको 
बढुवा तथा 
उजिुी  

१. न्याय सेवाका िा.प. प्रथम तथा 
दद्वतीय शे्रणीको अनधकृत 
कमिचािीको रिक्त पदको प्रनतशत 
ननधाििण, आन्तरिक तथा खलुा 
पिीक्षाका लानग लोकसेवा आयोगमा 
पठाउने, बढुवाका लानग सूचना 
प्रकाशन गनेलगायत बढुवाको 
ननणिय । 

२. लोकसेवा आयोगबाट नसफारिस भै 
आएका अनधकृत कमिचािीको 
ननयचुक्तका लानग नसफारिस । 

३. बढुवा उजिुी दताि तथा सोको 
र्कनािा । 

१. कायियोजनाको समयसीमामा 
सम्पन्न भएको । 

२. ननयचुक्तका लानग नसफारिस 
भएको । 

३. उजिुी दताि ि सोउपि ननणिय 
भएको। 

 

१३ सम्पचत्त 
र्वविण 
सम्बन्धमा 

१. न्याय परिषदका सदस्य तथा सबै 
तहका न्यायाधीशहरूबाट 
कानूनद्वािा ननधािरित समयसीमा नभर 
पेस भएको सम्पचत्त र्वविण संकलन 
। 

२. कानूनद्वािा ननधािरित समयनभर 
सम्पचत्त र्वविण पेस नगने 
न्यायाधीशहरूको नामावली तयाि 
गिी परिषद समक्ष पेस गने ि 
जरिवाना गने। 

३. जरिवाना गने ननणिय कायािन्वयन । 

१. संकनलत सम्पचत्त र्वविण दताि 
गिी िाचखएको । 

२. सम्पचत्त र्वविण पेस नगने 
न्यायाधीशको र्वविण परिषद 

बैठकमा पेस भई २५  जना 
न्यायाधीशलाई जरिवाना 
भएको। 

३. ननणिय बमोचजम जरिवाना तथा 
सम्पचत्त र्वविण दाचखल गनि 
पराचाि । 
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१४ संगठन तथा 
व्यवस्थापन 
सभे गिी नयाँ 
दिबन्दी 
सजृना गने 

१. संगठन तथा व्यवस्थापन सभे गने। १. संगठन तथा व्यवस्थापन सभे 
गिी संघीय व्यवस्था तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालयमा 
पठाइएको । 

१. न्याय परिषद 
सचचवालयको 
दिबन्दी हालसम्म 
स्वीकृत नभएको ।  

१५ भौनतक तथा 
आनथिक 
व्यवस्थापन 

१. सचचवालयका लानग जनगा/भवन 
प्रानप्तको पहल । 

२. खरिद इकाई गठन, खरिद 
कायियोजना ननमािण, खरिद 
प्रयोजनाथि सूची दताि, चजन्सी 
ननिीक्षण, खरिदका लानग ईर्ष्टमेट 
तयाि, चजन्सी सामानको ममित, 
लेखा पिीक्षण, बेरुजू फर्छ्यौट । 

३. चजन्सी सामानको नललाम गने । 

१.  सवोच्च अदालतको 
स्वानमत्वको भवनप्रा त । 

२.  खरिद इकाइदेचख बेरुज ु
फर्छ्यौटसम्मका कायि सम्पन्न 
भएको । 

३. नललामी कायि 
नभएको । 

१६ आन्तरिक 
व्यवस्थापन 

१. नागरिक बडापर जािी गने, उजिुी 
पेर्टका िाख् न े। 

२. गनुासो सनेु्न अनधकािी तोक्न े। 

३. कमिचािी बैठक । 

४. कमिचािी तानलम । 

५. हाचजिी व्यवस्थापन । 

६. उत्कृष्ट कमिचािीलाई पिुस्कृत 
गने। 

१. नागरिक बडापर ननमािणका 
लानग सनमनत गठन भएको । 

२. गनुासो सनेु्न अनधकािी 
तोर्कएको। 

३. आवश्यकतानसुाि बैठक 
बसेको 

४. क्षमता अनभवरृ्र्द्सम्बन्धी 
तानलम भएको । 

५. ई-हाचजिीको शरुुवात भएको 
। 

६. पिुस्कािका लानग 
नसफारिस/आन्तरिक रूपमा 
पिुस्कृत गरिएको । 

४. सचचवालयमा 
कायिित 
कमिचािीको 
तानलमलगायतका 
अवसिको  
मनोनयनमा 
सवोच्च 
अदालतको हात 
िहने हुँदा 
त्यहाँको बेवास्ताले 
गदाि हनु 
नसकेको। 

१७ अन्तिर्क्रया, 
गोष्ठी,  
प्रचशक्षण  

१. न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका 
अनधकृत कमिचािीहरूलाई समावेश 
गिी र्वनभन्न र्वषयमा 
अन्तिर्क्रया/गोष्ठी/प्रचशक्षण 
कायिक्रम सञ्चालन गने । 

 

१. सवोच्च अदालतका 
न्यायाधीशहरू बीच, सातै 
प्रदेशका उच्च तथा चजल्ला 
अदालतका न्यायाधीशहरू ि 
न्याय सेवाका अनधकृतहरू 
समावेश गिी कायिक्रम 
सञ्चालन भएको । 

 

१८ वार्षिक 
प्रनतवेदन 

१. न्याय परिषद तथा न्याय सेवा 
आयोगको वार्षिक प्रनतवेदन तयािी 
गनि सनमनत गठन, ननमािण, 
अनमुोदन तथा िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस 
गने । 

१. वार्षिक प्रनतवेदन पेस भएको । १. कानूनद्वािा 
तोर्कएको समय 
नाघेि पेस भएको। 
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कायियोजनामा लक्ष्य नतोर्कएको ति सम्पन् न भएका कायिहरू 

१ आवश्यक 
ननयमावली, 
कायिर्वनध 
ननमािण 

न्याय परिषद ननयमावली, २०७४, न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४, न्यायाधीश 
आचाि संर्हता २०७५, न्याय सेवा आयोग )कायिसञ्चालन( ननदेचशका, २०७४, न्याय सेवा 
आयोगका पदानधकािी, दक्ष, र्वज्ञ एवम ्कमिचािीहरूको आचाि संर्हता, २०७४ ननमािण 
भएका । 

२ वेबसाइटको 
परिमाजिन 

 www.judicialcouncil.gov.np  वेबसाइटको सट्टामा www.jcs.gov.np ननमािण भई 
कायािन्वयनमा आएको । 

३ अन्तिर्क्रया न्याय सेवाका जनशचक्तलाई आकषिण गने सन्दभिमा न्यायालयमा जनशचक्तको वतिमान 
अवस्था तथा भावी कायिददशासमेतका र्वषयमा नेपाल सिकािका र्वचशष्ट पदानधकािीहरूलाई 
समावेश गिी अन्तिर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न भएको । 

४ सम्पचत्त 
र्वविण 

सम्पचत्त र्वविणलाई Software  मा दताि गिी सोको जानकािी तत्काल SMS माफि त ददने 
संयन्रको र्वकास गिी कायिन्वयन भएको । 

५ PIMS 

बाहेकका 
अन्य 
सफ्टवेयि 

उजिुीसँग सम्बचन्धत )Complaint Management System-CMS) सफ्टवेयि, अनभलेख 
व्यवस्थापन प्रणाली )Document Management System) सँग सम्बचन्धत DMS सफ्टवेयि, 

न्यायाधीश हनु योनयता पगुेका कानून व्यवसायी तथा कानूनर्वद्हरूको अनभलेखलाई समेत 
व्यवचस्थत गनि Lawyer Management System-LMS सफ्टवेयि ननमािण भएका छन ्। 

६ सूचना 
प्रवाह 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५)३( बमोचजम २०७५ साल असािसम्मको 
ि तत्पश् चातका सूचनाहरूसमेत सचचवालयको वेबसाइटमा प्रकाशन भएका छन ्। 

७ प्रकाशन न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग पक्ष वा र्वपक्ष भएका मदु्दाहरूमा सवोच्च अदालतबाट 
भएका फैसलाहरूको सँगालो प्रकाशन गरिएको छ । 
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परिच्छेद - ३ 

न्याय परिषद 
३.१ न्याय परिषदको संिचना 

नेपालको संर्वधानको धािा १५३ को उपधािा )१( मा न्यायाधीशको ननयचुक्त, सरुवा, 
अनशुासनसम्बन्धी कािबाही, बखािसी ि न्यायप्रशासनसम्बन्धी अन्य र्वषयहरूको नसफारिस गनि वा 
पिामशि ददन न्याय परिषद िहने व्यवस्था छ, जसमा देहायबमोचजमका अध्यक्ष ि सदस्यहरू िहन्छन।् 

 

क प्रधान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

ख संघीय कानून तथा न्याय मन्री सदस्य 

ग सवोच्च अदालतका वरिष्ठतम ्न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ िाष्ट्रपनतले प्रधानमन्रीको नसफारिसमा ननयचुक्त गिेको एकजना कानूनर्वद् सदस्य 

ङ नेपाल बाि एसोनसयसनको नसफारिसमा िाष्ट्रपनतद्वािा ननयकु्त कम्तीमा बीस 
वषिको अनभुव प्राप्त वरिष्ठ अनधवक्ता वा अनधवक्ता  

सदस्य 

 

न्याय परिषदमा हाल बहाल िहनभुएका तथा प्रनतवेदन अवनधमा कायम िहनभुएका अध्यक्ष 
तथा सदस्यहरूको र्वविण अनसूुची-१ मा ददइएको छ ।  
३.२ काम, कतिव्य ि अनधकाि 
 नेपालको संर्वधानको धािा १५३ ले न्याय परिषदको सम्बन्धमा व्यवस्था गिेको छ । उक्त 
धािा १५३ तथा संर्वधानका अन्य धािाहरूले न्याय परिषदका कायि तथा चजम्मेवािीका सम्बन्धमा 
व्यवस्था गिेको छ । यसका अन्य काम, कतिव्य ि अनधकािका सम्बन्धमा न्याय परिषद ऐन, 
२०७३, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ि न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ समेतको  व्यवस्था गिेको 
छ । सोही संवैधाननक एवम ्कानूनी व्यवस्थासमेतका आधािमा यसले आफ्ना काम कािबाही गदै 
आएको छ । संवैधाननक तथा कानूनी व्यवस्थाका आधािमा न्याय परिषदको काम, कतिव्य ि अनधकाि 
ननम्नानसुाि िहेको छः- 
३.२.१  न्यायाधीश ननयचुक्तको नसफारिससम्बन्धी 

नेपालको संर्वधानले न्यायाधीश ननयचुक्त सम्बन्धमा न्याय परिषदको व्यवस्था गिी नपेालको 
प्रधान न्यायाधीशको ननयचुक्त नसफारिसबाहेक सवोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको ननयचुक्त न्याय 
परिषदको नसफारिसमा िाष्ट्रपनतद्वािा हनुे, धािा १४२ को उपधािा )१( बमोचजम उच्च अदालतको 
मखु्य न्यायाधीश ि न्यायाधीशको ननयचुक्त न्याय परिषदको नसफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वािा हनुे ि 
धािा १४९ को उपधािा )१( बमोचजम चजल्ला अदालतका न्यायाधीशको ननयचुक्त न्याय परिषदको 
नसफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हनुे व्यवस्था िहेको छ ।  
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न्याय परिषदले संर्वधान ि कानूनबमोचजम न्यायाधीश हनु योनयता पगेुका व्यचक्तहरूको 
अनभलेख तयाि गिी ती व्यचक्तहरूमध्येबाट योनयता, क्षमता, अनभुव, न्यायप्रनतको ननष्ठा ि योगदान, 
साविजननक जीवनमा आजिन गिेको ख्यानत, उच्च नैनतक चरिरसमेतलाई र्वचाि गिी ननयचुक्तको 
नसफारिस गने गदिछ । नपेालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( बमोचजम चजल्ला 
न्यायाधीशको पदमा ननयकु्त गदाि रिक्त पदमध्ये ८० प्रनतशत पदमा न्याय सेवा आयोगबाट सञ्चानलत 
प्रनतयोनगतात्मक नलचखत पिीक्षामा उत्तीणि भई नसफारिस भई आएका व्यचक्तहरूलाइि ननयकु्त गने 
संवैधाननक प्रावधान िहेको ि सो प्रावधानबमोचजम प्रनतवेदन वषिबाट न्यायाधीश ननयचुक्तमा 
प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । 

३.२.२ न्यायाधीशको सरुवा ि काजसम्बन्धी 
न्याय परिषदले उच्च अदालत तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशलाइि एक अदालतबाट अको 

अदालतमा सरुवा गनि प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस गने संवैधाननक व्यवस्था िहेको छ । सरुवा 
गदाि न्यायाधीशको मदु्दा फर्छ्यौट संख्या, कायि सम्पादनको चस्थनत, कायिक्षमता सगुम तथा दगुिम 
स्थानसमेतलाई आधाि नलइन ेव्यवस्था िहेको छ । 

कुनै चजल्ला न्यायाधीशलाई एक अदालतबाट अको अदालतमा काजमा खटाउन ुपिेमा प्रधान 
न्यायाधीशले खटाउन सक्न ेव्यवस्था छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनसुाि उच्च अदालतको 
न्यायाधीशको हकमा भने न्याय परिषदको नसफारिसमा मार प्रधान न्यायाधीशले काजमा खटाउन सक्न े
व्यवस्था िहेको छ ।  

३.२.३ संवैधाननक इजलासमा न्यायाधीश तोक्नसेम्बन्धी 
संर्वधानको धािा १३७ बमोचजम सवोच्च अदालतमा एक संवैधाननक इजलास िहने ि त्यस्तो 

इजलासमा प्रधान न्यायाधीश ि न्याय परिषदको नसफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अन्य चाि 
जना न्यायाधीश िहने संवैधाननक व्यवस्था िहेको छ । नेपालको संवैधाननक इनतहासमा संवैधाननक 
इजलाससम्बन्धी व्यवस्था नौलो व्यवस्थाको रूपमा िहेको छ ।  

३.२.४ मेलनमलाप परिषदमा अध्यक्ष ननयचुक्तका लानग नसफारिस गनेसम्बन्धी 
 न्याय परिषदले मेलनमलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २६ बमोचजम प्रधान 
न्यायाधीशसमक्ष मेलनमलाप परिषदको अध्यक्षको ननयचुक्तको लानग नसफारिस गने कानूनी व्यवस्था 
िहेको छ । सो बमोचजम न्याय परिषदले ननयचुक्तको नसफारिस गने गछि । 

३.२.५ नपेाल न्यार्यक प्रनतष्ठानमा कायिकािी ननदेशक ननयचुक्तका लानग नसफारिस गनेसम्बन्धी 
न्याय परिषदले िार्ष्ट्रय न्यार्यक प्रनतष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोचजम 

सवोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा बहाल िहेको, पनुिावेदन अदालतको मखु्य न्यायाधीश वा 
न्यायाधीशको पदमा बहाल िहेको, सवोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा वा पनुिावेदन अदालतको 
मखु्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा काम गरिसकेको वा पनुिावेदन अदालतको न्यायाधीश हनु 
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योनय व्यचक्तहरूमध्येबाट व्यवस्थापन, अनसुन्धान तथा प्रचशक्षण कायिमा दक्षता भएको व्यचक्तलाई 
िार्ष्ट्रय न्यार्यक प्रनतष्ठानको कायिकािी ननदेशक पदमा खटाउन वा ननयकु्त गनिका लानग प्रधान 
न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस गने ब्यवस्था िहेको छ । सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा )३( 
बमोचजम कायिकािी ननदेशकको पदमा खर्टएको बहालवाला न्यायाधीशलाई ननजको पदावनध पूिा नहुँदै 
न्याय परिषदको नसफारिसमा न्यायाधीशकै पदमा काम गने गिी र्फताि गनि सर्कने कानूनी ब्यवस्था 
िहेको छ ।    

३.२.६ अनशुासनात्मक कािबाहीसम्बन्धी 
नेपालको संर्वधानले उच्च अदालतका मखु्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश ि चजल्ला अदालतका 

न्यायाधीशहरूलाई कायिक्षमताको अभाव, खिाब आचिण, इमान्दािीपूविक आफ्नो कतिव्यको पालना 
नगिेको, बदननयतपूविक कामकािबाही गिेको वा ननजले पालना गनुिपने आचाि संर्हताको गम्भीि 
उल्लंघन गिेको आधािमा न्याय परिषदको नसफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमकु्त गनि सक्ने व्यवस्था 
गिेको छ । उक्त संवैधाननक व्यवस्थाअनरुूप कानूनले न्यायाधीशउपिको उजिुी ि कािबाहीको 
प्रर्क्रया देहायबमोचजम हनुे व्यवस्था गिेको छ ।  

 )क( उजिुीसम्बन्धी  व्यवस्था 
उच्च तथा चजल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशले पदीय दार्यत्व इमान्दािीपूविक ननवािह नगिेको 

वा ननजमा कायिक्षमताको अभाव िहेको वा ननजबाट खिाब आचिण भएको छ भन् न ेलागेमा कुनै पनन 
व्यचक्तले भएसम्मको सबदु प्रमाण संलनन गिी न्याय परिषद सचचवालयमा उजिुी ददन सक्छन ्। 
यसबाहेक न्याय परिषदले जनुसकैु तविले प्राप्त गिेको सूचनाको आधािमा पनन सो सूचनालाइि उजिुीको 
रूपमा ग्रहण गिी कािबाही प्रर्क्रया अगानड बढाउन सक्न ेकानूनी व्यवस्था छ । उजिुी फर्छ्यौट 
कायिलाई प्रभावकािी बनाउन न्यायाधीश र्वरुर्द् पिेका उजिुी उपि कािवाही सम्बन्धी कायिर्वनध, 
२०७५ तजुिमा गिी लागू गरिएको छ ।  
 )ख( उजिुीसँग सम्बर्द् मदु्दाको अध्ययन 

कुनै मदु्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश र्वरुर्द् न्याय परिषदमा उजिुी पिेमा न्याय परिषदले 
त्यस्तो मदु्दाको अध्ययन गनि परिषदका कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्न ेि तोर्कएको सदस्यले उजिुीसँग 
सम्बचन्धत मदु्दाको अध्ययन गिी न्याय परिषदले तोकेको अवनधनभर आफ्नो िायसर्हतको प्रनतवेदन 
न्याय परिषदमा पेस गनुिपने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १७ ले गिेको छ । 

 )ग( प्रािचम्भक छाननबन  

न्याय परिषदमा प्राप्त उजिुी वा अनगुमन वा ननिीक्षण प्रनतवेदनको आधािमा वा न्याय परिषद 
आफैले उच्च अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको र्वरुर्द्मा छाननबन गनि आवश्यक 
देखेमा न्याय परिषदले न्याय परिषदका कुनै सदस्यलाई वा सवोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई 
त्यसको प्रािचम्भक छाननबन गनिको लानग तोक्न सक्न ेि त्यसिी तोर्कएको सदस्य वा न्यायाधीशले 
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तोर्कएको अवनधनभर आफ्नो िायसर्हतको प्रािचम्भक छानर्वन प्रनतवेदन परिषदसमक्ष पेस गनुिपने 
व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १८ ले गिेको छ । 

 )घ( जाचँबझु सनमनत गठन  

उजिुीसम्बन्धी अध्ययन प्रनतवेदन तथा प्रािचम्भक छाननबन प्रनतवेदनबाट कुनै न्यायाधीशको 
र्वरुर्द् जाँचबझु गिाउन न्याय परिषदले आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सवोच्च 
अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बचन्धत क्षेरको र्वज्ञसर्हतको तीन सदस्यीय जाँचबझु सनमनत 
गठन गनि सर्कने ि परिषदले तोकेको अवनधनभर जाँचबझु सम्पन् न गिी न्याय परिषदमा प्रनतवेदन पेस 
गनुि पने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १९ ले गिेको पाइन्छ ।  

उपयुिक्त बमोचजमको उजिुीसम्बन्धी मदु्दाको अध्ययन प्रनतवेदन, प्रािचम्भक छाननबन प्रनतवेदन 
ि जाँचबझु सनमनतको प्रनतवेदनको आधािमा कुनै न्यायाधीशलाई कािबाही गनुि पिेमा न्याय परिषदले 
आधाि ि कािण खलुाई कािबाही गनुिपने ि त्यसिी कािबाही गनुिपूवि सम्बचन्धत न्यायाधीशलाई 
सफाइको मौका ददन ुपने व्यवस्थासमेत न्याय परिषद ऐनले गिेको छ । 

 )ङ( तामेली वा कािबाहीको ननणिय 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १७, १८  वा १९ बमोचजमको प्रनतवेदनबाट कुनै 
न्यायाधीश र्वरुर्द्को आिोप तर्थयहीन देचखएमा पनछ प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानूनबमोचजम हनु े
गिी त्यस्तो कािबाहीलाई तामेलीमा िाखी सोको जानकािी सम्बचन्धत न्यायाधीशलाई ददनपुने कानूनी 
व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २६ मा  िहेको छ । छाननबन वा जाँचबझु प्रनतवेदनबाट 
उजिुीमा उचल्लचखत बेहोिा परु्ष्ट हनु आएमा परिषदले उपयकु्त कािबाहीको ननणिय गने गदिछ । 

)च( भ्रष्टाचािको अनभयोगमा मदु्दा चलाउन े 
नेपालको संर्वधानको धािा १५३ को उपधािा )६( बमोचजम न्यायाधीशले भ्रष्टाचाि गिी 

अचख्तयािको दरुुपयोग गिेकोमा न्याय परिषदले सो र्वषयमा सवोच्च अदालतका न्यायाधीश वा उच्च 
अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनसुन्धान अनधकृत तोक्न सक्न ेि अनसुन्धानबाट मदु्दा चलाउन ुपने 
देखेमा सोही बेहोिाको प्रनतवेदनको आधािमा न्याय परिषदको तफि बाट न्याय परिषदको सचचव वा न्याय 
परिषदको िाजपरार्ित अनधकृतद्वािा नेपाल सिकािले तोकेको अदालतमा मदु्दा दायि गनुि पने व्यवस्था 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २२ ले गिेको छ। 

)छ( न्यायाधीशको अस्वस्थताका कािण कायि गनि असमथि भएमा पदमकु्तको लानग 
नसफारिस गने 

कुनै न्यायाधीश संर्वधानको धािा १३१ को खण्ड )घ(, धािा १४२ को उपधािा )१( को 
खण्ड )घ( वा धािा १४९ को उपधािा )६( को खण्ड )घ( बमोचजम शािीरिक वा माननसक 
अस्वस्थताको कािणले सेवामा िही कायि सम्पादन गनि असमथि िहे निहेको यर्कन गनि न्याय परिषदले 
नेपाल सिकािद्वािा गदठत मेनडकल बोडिमा लेखी पठाउन ेि मेनडकल बोडिले शािीरिक वा माननसक 
कािणले कायि सम्पादन गनि असमथि भएको भनी नसफारिस गिेमा न्याय परिषदले उच्च अदालतका 
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न्यायाधीश ि चजल्ला न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशसमक्ष ि सवोच्च अदालतका न्यायाधीशको 
हकमा िाष्ट्रपनतसमक्ष पदमकु्त गनिका लानग नसफारिस गने कानूनी व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ 
को दफा १३ ले गिेको छ । 

३.२.७ नसफारिस तथा पिामशिसम्बन्धी 
नेपालको संर्वधानले न्याय परिषदलाइि न्यायाधीशको  ननयचुक्त,  सरुवा,  अनशुासनसम्बन्धी  

कािबाही  ि  बखािसीका  लानग  नसफारिस  गनुिका  अनतरिक्त  न्याय प्रशासनसम्बन्धी  अन्य  र्वषयमा  
पिामशि  ददन ेचजम्मेवािी  प्रदान गिेको छ । सो चजम्मेवािीअनरुूप न्याय परिषदसमक्ष न्याय प्रशासनका 
अन्य र्वषयमा पिामशि माग भएमा यसले पिामशि तथा नसफारिस ददन ेकायि गदिछ ।  

साथै यसले प्रचनलत कानूनबमोचजम र्वशेष अदालत, िाजस्व न्यायानधकिण, वैदेचशक िोजगाि 
न्यायानधकिण, सैननक र्वशेष अदालतलगायतका न्यार्यक ननकायहरूमा काम गनिको लानग 
न्यायाधीशहरू तोक्न नसफारिस गने तथा न्यायाधीशहरूलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक न्यार्यक 
जाँचबझुको काममा वा केही खास अवनधको लानग कानून वा न्यायसम्बन्धी अनसुन्धान, अन्वेषण वा 
िार्ष्ट्रय सिोकािका अन्य कुनै काममा खटाउन ि चजल्ला न्यायाधीशलाई ननवािचनसम्बन्धी काममा 
खटाउन ुपदाि नेपाल सिकािसमक्ष पिामशि ददने कायिसमेत गदिछ । 

३.२.८ अन्य व्यवस्थापकीय कायिसम्बन्धी 
 )क( न्यायाधीशहरूको काम कािबाहीको ननिीक्षण तथा कायिसम्पादन मूल्यािन 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १५ अनसुाि उच्च अदालतको मखु्य  न्यायाधीशले 
प्रत्येक वषि सम्बचन्धत उच्च अदालत वा मातहतका चजल्ला अदालतका न्यायाधीशको काम कािबाहीको 
सम्बन्धमा ननिीक्षण गिी न्याय परिषदमा प्रनतवेदन ददनपुछि । यसिी ननिीक्षण गदाि सम्बचन्धत न्यायाधीश 
आफूलाई खटाएको स्थानमा रुज ुिहे निहेको, न्यायाधीशले वषिभरि गिेको फैसलाको र्वविण, मानथल्लो 
अदालतबाट सदि बदि भएको र्वविण तथा अन्य व्यवस्थापकीय काम कािबाहीको र्वविणसमेत 
प्रनतवेदनमा उल्लेख गनुिपने व्यवस्था गिेको छ । यसिी ननिीक्षणकतािले ननिीक्षण प्रनतवेदन ि 
ननयमावलीले ननधाििण गिेको ढाँचामा न्यायाधीशहरूको कायि सम्पादन मूल्यािन फािाम भिी न्याय 
परिषद सचचवालयमा पठाउन ुपने ि आवश्यकता अनसुाि ती प्रनतवेदन परिषदको बैठकमा पेस हनु े
गदिछ । 

 )ख( न्यार्यक अनगुमन तथा ननगिानीको कायि गने  
न्याय परिषद ऐन , २०७३ को दफा १६ ले न्यायाधीशको काम कािबाही तथा आचिणको 

ननयनमत अनगुमन एवम ् ननगिानी गने चजम्मेवािी न्याय परिषदलाई तोकेको छ । अनगुमन तथा 
ननगिानीको कायिलाई प्रभावकािी बनाउन परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय 
न्यार्यक अनगुमन तथा ननगिानी सनमनत गठन गनिसक्ने व्यवस्था िहेको छ । सोबमोचजम तीन सदस्यीय 
न्यार्यक अनगुमन तथा ननगिानी सनमनत गठन भई यसले आफ्नो काम कािबाहीसमेत गरििहेको ि 
ननकट भर्वष्यमा न्यार्यक अनगुमनसम्बन्धी मापदण्ड तयाि गरिने लक्ष्य नलइएको छ । 
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 )ग( अनभलेख तयाि गने  

परिषदले संर्वधानबमोचजम न्यायाधीशको पदमा ननयकु्त हनु योनयता पगेुका नेपाली 
नागरिकहरूको अद्यावनधक अनभलेख तयाि गनुिपने कानूनी व्यवस्था छ । यसबाहेक परिषदले उच्च 
अदालत तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको कायिसम्पादन र्वविण, ननिीक्षण प्रनतवेदन, 
आचिणसम्बन्धी अनभलेख तथा सेवासम्बन्धी अन्य र्वविणहरूको एकीकृत अनभलेख िाख् नपुने कानूनी 
व्यवस्था िहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० अनसुाि यस्तो अनभलेखमा 
न्यायाधीशहरूको योनयता ि अनभुवलगायतका व्यचक्तगत र्वविण, उजिुी एवम ्सोमा भएको ननणिय, 
ननजले गिेका फैसला वा आदेश ि सोउपि मानथल्लो अदालतबाट भएको सदि बदिको र्वविणसमेत 
उल्लेख गनुिपने व्यवस्था िहेको छ । उपिोक्त संवैधाननक तथा कानूनी व्यवस्थाअनसुाि न्याय परिषदले 
न्यायाधीश हनु योनयता पगेुका व्यचक्तहरूको ि न्यायाधीशहरूको र्वविण अद्यावनधक गदै आएको छ। 
यसका अनतरिक्त न्यायाधीशको व्यचक्तगत र्वविण अद्यावनधक, व्यवचस्थत ि सिुचक्षत िाख् ने ि सम्बचन्धत 
न्यायाधीश ि ननकायलाई ऐनको दफा ३१ बमोचजम जानकािी गिाउने काम सचचवालयबाट हुँदै 
आएको छ । न्यायाधीश तथा िाजपरार्ित कमिचािीहरूले अनभलेख र्वविणलाई व्यवचस्थत गनि PIMS 

Software को र्वकास गिी सोमा प्रर्वष्ट गने कायि हुँदै आइिहेको छ । 

 )घ( न्यायाधीशको सम्पचत्त र्वविण अद्यावनधक िाख् न े 
न्याय परिषदका सदस्य तथा न्यायाधीशको पदमा ननयकु्त भएका व्यचक्तले ननयकु्त भएको 

नमनतले ि अन्य न्यायाधीशहरूले प्रत्येक आनथिक वषि समाप्त भएका नमनतले साठी ददननभर न्याय परिषद 
ननयमावली, २०७४ को ननयम २० को उपननयम )१( बमोचजम उक्त ननयमावलीको अनसूुची १२ 
को ढाँचामा आफ्नो ि आफ्नो परिवािका सदस्यको नाममा भएको चल, अचल सम्पचत्तको चस्थनत ि 
सोको स्रोतसमेत खलुाइएको सम्पचत्त र्वविण न्याय परिषदमा ननयनमतरूपमा पेस गनुिपने ि यस्तो 
र्वविण न्याय परिषदले गोय िाख् न ेव्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २९ ले गिेको 
छ। तोर्कएको अवनधनभर सम्पचत्त र्वविण पेस नगने न्यायाधीशलाई जरिवाना गने कानूनी 
ब्यवस्थासमेत िहेको  छ । सम्पनत र्वविण बझुाइसकेपनछ दताि भएको जानकािी SMS माफि त ददन 
थानलएको छ । 

३.२.९ न्यायाधीशको तानलमसम्बन्धी र्वषयमा ननदेशन ददन े
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को खण्ड )ग( ले न्यायाधीशहरूको तानलम तथा 

प्रचशक्षणका सम्बन्धमा सम्बचन्धत ननकायलाई पाठ्यक्रमलगायतका र्वषयमा आवश्यक ननदेशन ददनपुने 
गिी परिषदको चजम्मेवािी ननधाििण गिेको छ । न्यायाधीशको तानलम तथा प्रचशक्षणको  पाठ्यक्रम 
तयाि गदाि तानलम प्रदायक ननकायले न्याय परिषदसँग समन्वय गनुिपने व्यवस्था न्याय परिषद 
ननयमावली, २०७४ को ननयम २३ ले गिेको छ । 
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३.२.१० न्याय प्रशासनसम्बन्धी र्वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गिाउन े
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को खण्ड )ख( ले न्याय परिषदलाई न्यायाधीशहरूको 

ननयचुक्त, सरुवा ि अनशुासनसम्बन्धी कािबाहीको नसफारिसमा मार सीनमत नगिी न्याय प्रणालीको 
सधुािको लानग न्याय प्रशासनसँग सम्बर्द् र्वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गने गिाउन ेचजम्मेवािीसमेत 
तोकेको छ । यसबाट न्याय परिषदले समग्र न्यायप्रणालीको सधुाि ि क्षमता अनभवृर्र्द्सम्बन्धी 
भनूमकामा नेततृ्व नलनपुने देचखन्छ ।  

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

िाख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्रालयमाफि त सम्पकि  गने व्यवस्था िहेको छ । 
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परिच्छेद - ४ 
न्याय परिषदबाट सम्पाददत कायिहरूको र्वविण 

४.१ न्याय परिषदको बैठक तथा ननणिय संख्या 
आनथिक वषि २०७४/७५ मा जम्मा १९ पटक न्याय परिषदको बैठक बसेको देचखन्छ । 

उक्त बैठकहरूमा र्वनभन् न र्वषयहरूमा छलफल भई ७० वटा प्रस्तावहरूमा ननणिय भएको छ । 
यसैगिी र्वगत दईु आनथिक वषिको बैठक ि ननणिय हेदाि आ.व. २०७२/0७३ मा ११ पटक बैठक 
बसी १९ र्वषयमा ननणिय भएको देचखन्छ । त्यस्तै आ.व. २०७३/0७४ मा २९ पटक बैठक बसी 
४५ वटा ननणिय भएको देचखन्छ । र्वगत तीन वषिको न्याय परिषदको बैठक संख्या ि ननणियको 
तलुनात्मक अवस्था देहायबमोचजमको चचर नं. १ मा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

चचर नं. १ 

न्याय परिषदको बैठक तथा ननणिय संख्या 

 
४.२ परिषदका ननणियहरूको र्वषयगत र्वविण 

न्याय परिषदबाट मूलतः ननयचुक्त, सरुवा, न्याय प्रशासनसम्बन्धी पिामशि, अनशुासनात्मक 
कािबाही एवम ्अन्य र्वर्वध र्वषयमा ननणिय हनुे गिेको छ । प्रनतवेदन वषि २०७४/०७५ मा भएका 
ननणिय हेदाि ननयचुक्त नसफारिस पाँच, सरुवा नसफारिस )काज समेत( ११, न्याय प्रशासनसम्बन्धी पिामशि 
१९, तामेली चाि ि अन्य र्वर्वध र्वषयमा ३१ वटा ननणिय भएको देचखन्छ । 

र्वषयगत ननणियतफि  अचघल्ला वषिहरूसँग तलुनात्मक रूपमा हेदाि आ.व. २०७३/0७४ मा 
ननयचुक्त नसफारिस पाँच, सरुवा नसफारिस चाि, न्याय प्रशासनसम्बन्धी पिामशि पाँच, अनशुासनात्मक 

११

२९

१९१९

४५

७०

२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५
०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

बैठक संख्या
ननणिय संख्या
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कािबाही तीन ि अन्य र्वर्वध र्वषयमा २८ वटा ननणिय भएको देचखन्छ भने आ.व. २०७२/0७३ 
मा ननयचुक्त नसफारिस दईु, सरुवा नसफारिस दईु, न्याय प्रशासनसम्बन्धी पिामशि एक, अनशुासनात्मक 
कािबाही दईु ि अन्य र्वर्वध र्वषयमा १६ वटा ननणिय भएको देचखन्छ । 

न्याय परिषदबाट पनछल्ला तीन आनथिक वषिमा भएका र्वषयगत ननणियको तलुनात्मक र्वविण 
चचर नं. २ मा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

चचर नं. २ 

ननणियहरूको र्वषयगत र्वविण 

 

४.३ अदालतहरूमा न्यायाधीशको दिबन्दी ि पूनतिको अवस्था 
  सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा चजल्ला अदालतहरूमा िहेको न्यायाधीशको दिबन्दी ि 
प्रस्ततु प्रनतवदेन तयाि पादािको समयसम्म पूनति ि रिक्त िहेका दिबन्दीको र्वविण ननम्नानसुाि िहेको 
छ ।  

क्र.स. पद दिबन्दी पूनति रिक्त 
पूनति भएको मध्ये 

मर्हला संख्या 
१ सवोच्च न्यायाधीश २१ १७ ४ २ 

२ मखु्य न्यायाधीश ७ ७ ० १ 

३ उच्च अदालतका 
न्यायाधीश  

१५३ १३६ १७ ९ 

४ चजल्ला न्यायाधीश  २४० २३४ ६ ४ 

जम्मा ४२१ ३९५ २७ १६ 

रष्टव्य: प्रनतवेदन प्रस्ततु गदाि अवनधसम्मको । 

२
५ ५

२
४

११

१
५

१९

२ ३ ४

१६

२९
३१

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५

ननयचुक्त नसफारिस

सरुवा/काज नसफारिस

न्याय प्रशासनसम्बन्धी 
पिामशि
अनशुासनात्मक 
कािबाही/ तामेली
र्वर्वध
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४.३.१ ननयचुक्तको नसफारिस 

 )क( सवोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा ननयचुक्तको लानग नसफारिस  

न्याय परिषदले आनथिक वषि 207४/७५ मा सवोच्च अदालतमा रिक्त िहेको न्यायाधीश 
पदमा ननयचुक्तका लानग उच्च अदालतका तीन जना माननीय मखु्य न्यायाधीशहरूलाई नसफारिस गिेको 
छ । नसफारिस हनुभुएका मध्ये कानूनमा स्नातकका अनतरिक्त एक जनाले एम. ए. उत्तीणि गनुिभएको 
देचखन्छ भने उहाँहरू तीनै जना परुुष हनुहुनु्छ । उमेि समूहको दृर्ष्टले हेदाि ५५ देचख ६० वषि उमेि 
समूहका दईु जना ि ६० वषिभन्दा मानथ उमेि समूहका एक जना नसफारिस गरिएको ि नसफारिस 
भएका न्यायाधीशहरूको र्वविण अनसूुची-२ मा िाचखएको छ । र्वगत दईु आनथिक वषिहरूमा सवोच्च 
अदालतको न्यायाधीशको ननयचुक्तका लानग भएका नसफारिसको संचक्षप्त र्वविण ननम्नानसुाि छ । 

न्याय परिषदले आनथिक वषि 2073/७4 मा सवोच्च अदालतमा रिक्त िहेको न्यायाधीश 
पदमा ननयचुक्तका लानग उच्च अदालतका दईु जना माननीय मखु्य न्यायाधीशहरूलाई नसफारिस गिेको 
नथयो । उहाँहरू नमनत २०७३।१०।१८ मा उक्त पदमा ननयकु्त भई हाल कायिित िहनभुएको छ। 
नसफारिस हनुभुएकामध्ये एक जनाले न्यूनतम ् शैचक्षक योनयता कानूनमा स्नातकका अनतरिक्त 
एम.सी.एल. उत्तीण गनुिभएको ि नसफारिस भएका दवैु परुुष हनुहुनु्छ । उमेि समूहको दृर्ष्टले हेदाि 
५५ देचख ६० वषि उमेि समूहका एक जना ि ६० वषिभन्दा मानथ उमेि समूहका एक जना नसफारिस 
गरिएको अनभलेखबाट देचखन्छ ।  

आ.व. २०७२/७३ )नमनत २०७२।११।१८ को ननणियानसुाि( मा सवोच्च अदालतमा 
रिक्त िहेको न्यायाधीश पदमा ननयचुक्तका लानग ११ जना न्यायाधीशलाई नसफारिस गिेकोमा ननजहरू 
नमनत २०७३।०४।१७ मा ननयचुक्त भई कायिित िहनभुएको छ । परिषदबाट नसफारिस गरिएका 
न्यायाधीशहरूमा तत्कालीन पनुिावेदन अदालतमा कायिित मखु्य न्यायाधीशहरूबाट सातजना ि कानून 
व्यवसायीहरूबाट चाि जना िहनभुएको छ । नसफारिस भएकामध्ये दईु जना मर्हला ि नौ जना परुुष 
हनुहुनु्छ । उमेि समूहको दृर्ष्टले हेदाि ५५ वषिभन्दा कम उमेि समूहका दईु जना, ५५ देचख ६० 
वषि उमेि समूहका सात जना ि ६० वषिभन्दा मानथ उमेि समूहका दईु जना नसफारिस गरिएको 
अनभलेखबाट देचखन्छ । साथै शैचक्षक योनयताको आधािमा र्वश्लषेण गदाि न्यूनतम ्शैचक्षक योनयता 
कानून स्नातकको अनतरिक्त नसफारिस हनुभुएका न्यायाधीशहरूमध्ये एक जनाले कानूनमा र्वद्यावारिधी 
)Ph.D.(, दईु जनाले कानूनमा स्नातकोत्ति )LL.M.( उपानध हानसल गनुिभएको छ । सोबाहेक छ 
जना अन्य न्यायाधीशहरूले कानून र्वषयबाहेक अन्य र्वषयमा स्नातकोत्ति उपानध हानसल गिेको 
अनभलेखबाट देचखन्छ ।  
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 (ख)  उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश पदमा ननयचुक्तको लानग 
नसफारिस 

मखु्य न्यायाधीशमा ननयचुक्तको नसफारिस 

 आ.ब. २०७४/०७५ मा न्याय परिषदको नमनत २०७४।०९।२० को ननणियले उच्च 
अदालतको रिक्त मखु्य न्यायाधीश पदमा ननयचुक्त तथा पदस्थापनाको लानग चाि जनालाई नसफारिस 
गिेको छ । नसफारिस हनुहुनुे मध्ये तीन जना उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू ि एक जना 
मखु्य िचजस्रािबाट िहनभुएको छ ।  
 नसफारिस हनु ुहनुेहरूको उमेि समूह हेदाि ४५ देचख ५० सम्मका एकजना ि ६० वषि भन्दा 
मानथ ३ जना िहनभुएको छ। न्यूनतम ्कानूनी योनयता कानूनमा स्नातकका अनतरिक्त उहाँहरूमध्ये 
एक जना कानूनमा स्नातकोत्ति ि दईु जना अन्य र्वषयमा स्नातकोत्ति िहनभुएको छ ।  

आ.ब. २०७३/०७४ मा न्याय परिषदको नमनत २०७३।०६।०६ ि नमनत 
२०७३।१०।२४ को बेनलाबेनलै ननणियले उच्च अदालतको रिक्त मखु्य न्यायाधीश पदमा  उच्च 
अदालतका न्यायाधीशहरूबाट क्रमश: दईुदईु जनालाई ननयचुक्त एवम ्पदस्थापनाको लानग नसफारिस 
गिेको नथयो । उहाँहरूमध्ये उमेि समूहको दृर्ष्टले हेदाि ५५ देचख ६० वषि उमेि समूहका दईुजना 
ि ६० वषिभन्दा मानथ उमेि समूहका दईु जना नसफारिस गरिएको अनभलेखबाट देचखन्छ । साथै 
शैचक्षक योनयताको आधािमा र्वश्लषेण गदाि न्यूनतम ् शैचक्षक योनयता कानून स्नातकको अनतरिक्त 
नसफारिस हनुभुएका मखु्य न्यायाधीशहरूमध्ये एक जनाले कानूनमा र्वद्यावारिनध (Ph.D.), दईु जनाले 
कानूनमा स्नातकोत्ति (LL.M.) उपानध हानसल गनुिभएको छ । सोबाहेक एक जनाले कानून 
र्वषयबाहेक अन्य र्वषयमा स्नातकोत्ति उपानध हानसल गिेको अनभलेखबाट देचखन्छ ।  

आ.व.२०७२/७३ मा उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीशमा ननयचुक्त भएको अनभलेखबाट 
देचखदैँन । 

प्रनतवेदन वषिमा उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीशमा नसफारिस हनुभुएका व्यचक्तहरूको 
नामावली अनसूुची-३ मा उल्लेख छ ।  
उच्च अदालतमा न्यायाधीश ननयचुक्तको नसफारिस 
 प्रनतवेदन वषिमा उच्च अदालतको न्यायाधीश ननयचुक्तका लानग न्याय परिषदबाट कुनै नसफारिस 
भएको    देचखँदैन ।  

आ.ब. २०७३/७४ मा न्याय परिषदको नमनत २०७३।०९।२८ को ननणियानसुाि उच्च 
अदालतमा रिक्त िहेको न्यायाधीश पदमा ननयचुक्त एवं पदस्थापनाका लानग ८० जना न्यायाधीशलाई 
नसफारिस गिेको नथयो । नसफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूमा नेपाल न्याय सेवाका र्वचशष्ट शे्रणीहरूबाट 
पाँच जना, चजल्ला अदालतमा कायिित न्यायाधीशहरूबाट ३४ जना, पनुिावेदन अदालतका पूविअनतरिक्त 
न्यायाधीशहरूबाट १० जना, नेपाल न्याय सेवाका िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीबाट ६ जना ि कानून 
व्यवसायीहरूबाट २५ जना िहनभुएको नथयो ।   
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 )ग( चजल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा ननयचुक्तको लानग नसफारिस 

प्रनतवेदन अवनधमा न्याय परिषदले चजल्ला न्यायाधीश ननयचुक्तका लानग तीनवटा ननणिय गिी  
३८ जनालाई ननयचुक्त गिेको छ । जसमध्ये न्याय सेवा आयोगको नसफारिसमा १६ जनालाई चजल्ला 
न्यायाधीशमा ननयचुक्त गने नमनत २०७५।०२।२० मा ननणिय गिेको छ । सो ननयचुक्त नसफारिसमा 
नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )ख( बमोचजम प्रनतयोनगतात्मक 
पिीक्षाबाट १३ जना ि  धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )ग( बमोचजम प्रनतयोनगतात्मक 
पिीक्षाबाट ३ जना ननयचुक्तका लानग नसफारिस हनुभुएको छ । सोमध्ये एक जना मर्हला, २ जना 
आददवासी जनजानत तथा १ जना मधेशी समदुायका िहेका छन ्। जसमा न्याय समूहका १३ जना 
तथा सिकािी वर्कल समूहका ३ जना िहेका छन ्।   

त्यस्तै २२ जना न्याय सेवाका उपसचचवलाई जेष्ठता, योनयता ि कायिक्षमताका आधािमा 
चजल्ला न्यायाधीशको पदमा ननयचुक्तका लानग नमनत २०७५।०३।०७ मा नसफारिस गरिएको छ । 
यसिी नसफारिस हनुेमा न्याय समूहका १४ जना, कानून समूहको ३ जना ि सिकािी वर्कल समूहको 
५ जना नसफारिस भएका छन ्। सोमध्ये दईु जना मर्हला िहेका छन ्। नसफारिस भएका व्यचक्तहरूको 
नामावली अनसूुची-४ मा उल्लेख गरिएको छ ।  

उमेिगत रूपमा तलुना गदाि नसफारिस भई ननयचुक्त नलएका न्यायाधीशमध्ये ४० देचख ४५ 
वषिको उमेि समूहका १२ जना, ४६ देचख ५० उमेि समूहका १३ जना, ५१ देचख ५५ उमेि 
समूहका १० जना ि ५६ देचख ६० उमेि समूहका ३ जना िहेको अनभलेखबाट देचखन आएको छ। 
समग्रमा हेदाि ननयकु्त हनुेहरूमध्ये न्याय समूहबाट २७ जना, सिकािी वर्कलबाट ८ जना ि कानून 
समूहबाट ३ जना िहेको देचखन्छ । 

 यसअचघ न्याय परिषदले आ.व. २०७२/०७३ )नमनत २०७२।०४।२१ को ननणियले( मा 
चजल्ला अदालतमा ६० जना न्यायाधीश ननयचुक्तका लानग नसफारिस गिेको नथयो । यसिी नसफारिस 
गदाि एक जना मर्हला ि ५९ जना परुूष िहनभुएको पाइन्छ । ननयचुक्त नलएका न्यायाधीशहरूमध्ये 
समूहगत रूपमा तलुना गदाि न्याय सेवाका िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका अनधकृतहरूमध्ये ३९ जना 
अथाित ्६५% न्याय समूहबाट, नौ जना अथाित ्१५% कानून समूहबाट ि १२ जना अथाित २०% 
सिकािी वर्कल समूहबाट ननयचुक्तका लानग नसफारिस गरिएको देचखन्छ । उमेिगत रूपमा तलुना 
गदाि नसफारिस भई ननयचुक्त नलएका न्यायाधीशमध्ये ४० देचख ५० वषिको उमेि समूहका ३७ जना 
ि ५० वषिभन्दा मानथको उमेि समूहका २३ जना िहेको ि कानूनमा स्नातकोत्ति उपानध हानसल 
गिेका ३४ जना िहेको अनभलेखबाट देचखन आएको छ । 

४.३.२ सरुवा, काज तथा पदस्थापन नसफारिस 
उच्च अदालतका मखु्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको सरुवा, काज तथा पदस्थापन नसफारिस 
प्रनतवेदन वषि २०७४/0७५ मा नमनत २०७४।०7।28 को ननणियले उच्च अदालतको एक जना 
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मखु्य न्यायाधीशलाई सरूवा गने ननणिय गिेको छ । त्यसै गिी नमनत २०७४।०६।३० को ननणियले 
उच्च अदालतका ९८ जना न्यायाधीशलाई सरुवा गने ननणिय गिेको छ ।  

यसअचघ आ.व. २०७३/०७४ मा नेपालको संर्वधानमा उच्च अदालतको स्थापना भई 
पनुिावेदन अदालत र्वघटन भएकोले तत्काल कायम िहेको पनुिावेदन अदालतमा कायिित मखु्य 
न्यायाधीश ि न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतमा पदस्थापन गरिने भने्न संवैधाननक व्यवस्था 
भएबमोचजम न्याय परिषदको नमनत २०७३।०६।०२ मा बसेको बैठकले तत्कालीन पनुिावेदन 
अदालतका पाँचजना मखु्य न्यायाधीश ि ७५ जना न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा 
पदस्थापन नसफारिस गने ननणिय गिेको देचखन्छ । यसैगिी आ.व. २०७२/०७३ मा नमनत 
२०७२।१०।२१ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले तत्कालीन पनुिावेदन अदालतका तीन जना 
मखु्य न्यायाधीश ि २८ जना न्यायाधीशहरूलाई सरुवाको नसफारिस गने ननणिय गिेको नथयो । 
पनछल्लो तीन आनथिक वषिमा भएका सरुवाको तलुनात्मक र्वविण चचर नं. ३ मा उल्लेख गरिएको 
छ । 

चचर नं. ३ 

 
 

चजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा नसफारिस 

प्रनतवेदन अवनधमा नमनत २०७४।०५।२८ गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले १९७ जना 
चजल्ला न्यायाधीशलाई सरुवाको नसफारिस गने ननणिय गिेको छ । सोभन्दा अचघ आनथिक वषि 
२०७२/०७३ मा नमनत २०७२।०९।०५ गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले ५९ जना चजल्ला 
न्यायाधीशलाई सरुवाको नसफारिस गने ननणिय गिेको नथयो । पनछल्ला तीन आनथिक वषिमा 
सरुवासम्बन्धी भएका चजल्ला न्यायाधीशको संख्या र्वविणलाई चचर नं. ४ मा प्रस्ततु गरिएको छ । 

३१

८०

९९ २०७२/७३
२०७३/७४
२०७४/७५

तत्कालीन पनुिावदेन अदालत एवं उच्च 
अदालतका न्यायाधीशको सरुवा
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चचर नं . ४ 

चजल्ला न्यायाधीशको सरुवा 

 

काज सरुवा नसफारिस 
प्रनतवेदन वषि २०७४/७५ मा न्याय परिषदको नमनत २०७४।०४।२२ मा बसेको बैठकले 

उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशहरूलाई काजमा सरुवा गनि नसफारिस गने ननणिय गिेको  छ । 
त्यस्तै नमनत २०७४।०६।३० मा बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशहरूलाई 
काजमा सरुवा गनि नसफारिस गने ननणिय गिेको    छ । यसैगिी २०७४।०९।११ मा ४ उच्च 
अदालतका न्यायाधीशहरूलाई काजमा िाख् ने ननणिय भएको छ भने नमनत २०७४।११।०२ मा एक 
जना उच्च  अदालतका न्यायाधीश ि २०७५।०३।२० मा उच्च  अदालतका १७ जना 
न्यायाधीशहरूलाई काजमा िाख् ने प्रधान न्यायाधीशको ननणियलाई समथिन गने ननणिय भएको छ ।  

४.३.३ संवैधाननक इजलासको न्यायाधीशमा नसफारिस 
प्रनतवेदन वषि २०७४/०७५ मा नमनत २०७४।०५।१४ को न्याय परिषदको ननणियले 

सवोच्च अदालतको संवैधाननक इजलासमा देहायका न्यायाधीशहरूलाई तोक्न नसफारिस गिेको छ । 

१. माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्र शमशेि ज.ब.िा., सवोच्च अदालत 
२. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमाि काकी, सवोच्च अदालत 

त्यस्तै नमनत २०७४।१२।१३ को न्याय परिषदको ननणियले सवोच्च अदालतको संवैधाननक 
इजलासमा  सवोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री केदािप्रसाद चानलसेलाई तोक्न नसफारिस 
गिेको छ । 

यस अचघ आ.व.२०७३/०७४ मा नमनत २०७४।०१।१४ को न्याय परिषदको ननणियले सवोच्च 
अदालतको संवैधाननक इजलासमा देहायका न्यायाधीशहरूलाई तोक्न नसफारिस गिेको नथयो । 

१. माननीय न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशी, सवोच्च अदालत 
२. माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्रगोपाल शे्रष्ठ, सवोच्च अदालत 

५९

०

१९७

सरुवा

२०७२/७३
२०७३/७४
२०७४/७५
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त्यस्तै नमनत २०७२।0८।२२ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले संवैधाननक इजलासमा 
सवोच्च अदालतका देहायका न्यायाधीशहरूलाई तोक्न नसफारिस गिेको नथयो । 

१. माननीय न्यायाधीश श्री नगिीशचन्रलाल 
२. माननीय न्यायाधीश श्री सशुीला काकी 
३. माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय 
४. माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पिाजलुी 
त्यसैगिी नमनत २०७२।0९।२२ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले सवोच्च अदालतका 

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश नमश्रलाई तोक्न नसफारिस गिेको नथयो । 
४.३.४ मेलनमलाप परिषदको अध्यक्षमा नसफारिस 

आ.व. २०७३/०७४ मा न्याय परिषदको नमनत २०७४।0१।१४ को ननणियले मेलनमलाप 
परिषदको अध्यक्षमा सवोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश िहने प्रावधान भएमतुानबक 
मेलनमलापसम्बन्धी ऐन,  २०६८ को दफा २६ बमोचजम मेलनमलाप परिषदको अध्यक्षमा सवोच्च 
अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशीलाई तोक्न े नसफारिस गिेको नथयो । उहाँ 
२०७४।१२।०१ बाट कायम मकुायम प्रधान न्यायाधीश भई कायम मकुायम प्रधान न्यायाधीश 
हदुाँसम्म उहाँले नै परिषदको अध्यक्षकोरूपमा काम गनुि भयो ।  
४.३.५ सैननक र्वशेष अदालतको अध्यक्षमा नसफारिस 

प्रनतवेदन वषिमा सैननक र्वशषे अदालतको अध्यक्षमा कुनै नसफारिस नभएको ि न्याय परिषदको 
नमनत २०७३।0६।0६ को ननणियले उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री नीता गौतम 
दीचक्षतलाई सैननक ऐन, २०६३ को दफा ११९ बमोचजम सैननक र्वशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्न 
नसफारिस गिेको नथयो । यसअचघ न्याय परिषदको नमनत २०७२।०९।२२ को ननणियले तत्कालीन 
पनुिावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री नतलप्रसाद शे्रष्ठलाई तोक्न नसफारिस गिेको 
नथयो। सोपूवि न्याय परिषदको नमनत २०७१।०५।१९ को ननणियले सोही अदालतका माननीय 
न्यायाधीश श्री नािायणप्रसाद दाहाललाई सैननक र्वशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा तोक्ने ननणिय गिेको 
नथयो । 
४.३.६ न्यायानधकिणहरूको अध्यक्षमा नसफारिस 

नेपालभि हाल चािवटा िाजश्व न्यायानधकिण ि एक वैदेचशक िोजगाि न्यायानधकिण िहेको 
छ । प्रनतवेदन वषि २०७४/७५ मा नमनत २०७५।०३।२० गतेको ननणियले उच्च अदालत 
पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री र्कशोि नसलवाललाई िाजस्व न्यायानधकिण काठमाडौंको अध्यक्ष 
पदमा तोक्न नसफारिस भए अनरुूप सो पदमा तोर्कनभुएको छ । यसअचघ यही आनथिक वषिमा नमनत 
२०७४।०६।३० मा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री नतलप्रसाद शे्रष्ठ सो पदमा 
तोर्कनभुएको नथयो । सोभन्दा अचघ आ.व.२०७३/७४ मा नमनत २०७३।०६।०६ को न्याय 
परिषदको ननणियानसुाि उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री नडल्लीिाज आचायि सो पदमा 
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तोर्कनभुएको ि यस भन्दा पूवि आ.व.२०७२/०७३ मा नमनत २०७२।०५।१४ को न्याय परिषदको 
ननणियानसुाि तत्कालीन पनुिावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री सषु्मालता माथेमा उक्त 
पदमा तोर्कनभुएको नथयो ।  

यसैगिी नमनत २०७४।०६।३० को ननणिय अनसुाि उच्च अदालत पोखिाका माननीय 
न्यायाधीश श्री पवनकुमाि शमाि िाजस्व न्यायानधकिण पोखिाको अध्यक्ष पदमा तोर्कनभुएको छ । 
सोपूवि नमनत २०७३।०६।०६ को ननणिय अनसुाि उच्च अदालत पोखिाका माननीय न्यायाधीश श्री 
सत्यिाज गरुुङ सो न्यायानधकिणको अध्यक्ष पदमा तोर्कनभुएको नथयो । यसअचघ २०७२।०५।१४ 
को ननणिय अनसुाि तत्कालीन पनुिावेदन अदालत पोखिाका माननीय न्यायाधीश श्री सत्यिाज गरुुङ 
नै िाजस्व न्यायानधकिण पोखिाको अध्यक्ष पदमा तोर्कनभुएको नथयो ।  

साथै नमनत २०७४।०६।३० को ननणिय अनसुाि उच्च अदालत तलुसीपिु, नपेालगञ्ज 
इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रमेिाज काकी िाजस्व न्यायानधकिण नेपालगञ्जको अध्यक्ष पदमा 
तोर्कनभुएको छ । सोअचघ नमनत २०७३।०६।०६ को ननणिय अनसुाि उच्च अदालत नेपालगञ्जका 
माननीय न्यायाधीश श्री वीिबहादिु डाँगी सो न्यायानधकिणको अध्यक्ष पदमा तोर्कनभुएको नथयो । 
त्यसपूवि नमनत २०७२।०५।१४ को ननणिय अनसुाि तत्कालीन पनुिावेदन अदालत नेपालगञ्जका 
माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल उक्त पदमा तोर्कनभुएको नथयो ।  

त्यस्तै नमनत २०७४।०६।३० को ननणिय अनसुाि उच्च अदालत र्विाटनगिका माननीय 
न्यायाधीश श्री नथिबहादिु काकी िाजस्व न्यायानधकिण र्विाटनगिको अध्यक्ष पदमा तोर्कनभुएको 
छ। सोअचघ नमनत २०७३।०६।०६ को ननणिय अनसुाि उच्च अदालत र्विाटनगिका माननीय 
न्यायाधीश श्री कुमाि पोखिेल उक्त पदमा तोर्कनभुएको नथयो ।  

आनथिक वषि २०७४/०७५ )नमनत २०७४।०६।३०( मा उच्च अदालत पाटनका माननीय 
न्यायाधीश श्री सत्यिाज गरुुङ वैदेचशक िोजगाि न्यायानधकिण काठमाडौंमा अध्यक्ष पदमा तोर्कनभुएको 
छ । सो अचघ २०७३/०७४ मा नमनत २०७३।०६।०६ गते उच्च अदालत पाटनका माननीय 
न्यायाधीश श्री िेवन्त कँुवि सो पदमा तोर्कनभुएको नथयो भने यसअचघ सो पदमा नमनत 
२०७१।०५।१९ को ननणिय अनसुाि तत्कालीन पनुिावेदन अदालत जमु्लाका माननीय न्यायाधीश 
श्री सिेुन्रवीि नसंह बस्न्यात तोर्कनभुएको नथयो । 

४.३.७ र्वशषे अदालतमा अध्यक्ष तथा सदस्य नसफारिस 
प्रनतवेदन वषि २०७४/०७५ मा नमनत २०७४।०६।३० को न्याय परिषदको ननणियानसुाि 

र्वशेष अदालत, काठमाडौँको अध्यक्षमा उच्च अदालत सखेुतका न्यायाधीश श्री बाबिुाम िेनमी ि 
सदस्यमा उच्च अदालत ददपायलका न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी, उच्च अदालत जनकपिु, नबिगञ्ज 
इजलासका न्यायाधीश श्री ित्नबहादिु बागचन्द, उच्च अदालत ददपायलका न्यायाधीशहरू श्री चण्डीिाज 
ढकाल ि प्रमोदकुमाि बैद्य शे्रष्ठ ि उच्च अदालत जनकपिु, नबिगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्री 
नािायणप्रसाद पोख्रले तोर्कनभुएको छ । यसअचघ २०७३/०७४ मा नमनत २०७३।०६।०६ को 
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न्याय परिषदको ननणियानसुाि र्वशेष अदालत, काठमाडौँको अध्यक्षमा उच्च अदालत सखेुत, जमु्ला 
इजलासका न्यायाधीश श्री मोहनिमण भट्टिाई ि सदस्यमा उच्च अदालत सखेुतका न्यायाधीश श्री 
भपेुन्रप्रसाद िाई, उच्च अदालत तलु्सीपिु, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्री पवनकुमाि शमाि 
न्यौपाने, उच्च अदालत ददपायलका न्यायाधीश श्री निेन्रकुमाि चशवाकोटी, उच्च अदालत ददपायलका 
न्यायाधीश श्री प्रभा बस्नते ि उच्च अदालत ददपायल, महेन्रनगि इजलासका न्यायाधीश श्री महेशप्रसाद 
पडुासैनी तोर्कनभुएको नथयो । यसअचघ उक्त पदमा तत्कालीन पनुिावेदन अदालतको न्यायाधीशको 
हैनसयतले उहाँहरू नै तोर्कनभुएको नथयो । नमनत २०७४।०२।३० मा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा 
इजलासका न्यायाधीश श्री बाबिुाम िेनमी र्वशषे अदालतको सदस्य तोर्कनभुएको नथयो ।  

४.३.८ काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रानधकिण पनुिावेदन सनमनतको अध्यक्षमा नसफारिस 
प्रनतवेदन वषि २०७४/०७५ मा नमनत २०७४।०९।११ को न्याय परिषदको ननणियानसुाि 

काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रानधकिणले ददएको आदेशउपि पनुिावेदन सनु् ने पनुिावेदन सनमनतको 
अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री हेमिाज पन्तलाई तोर्कएको छ । यसअचघ 
२०७३/०७४ मा नमनत २०७३।०८।१६ को न्याय परिषदको ननणियानसुाि सो पदमा उच्च अदालत 
पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमाि वैद्य शे्रष्ठलाई तोर्कएको नथयो । 

४.४ पिामशि 
 प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक मस्यौदामा कानून, न्याय तथा 

संसदीय मानमला मन्रालयबाट िाय पिामशि माग भई आएकोमा परिषदको नमनत 
२०७४।०९।२० को बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्रालयमा िाय पिामशि 
पठाउने ननणिय भएको छ । 

 र्विाटनगि जटु नमल्स नलनमटेडमा भएको अननयनमतता ि सम्पचत्तको दरुूपयोग सम्बन्धमा 
तत्काल छाननबन  एवम ्जाँचबझु गिी दोषीलाई कािबाहीको नसफारिस गनि ि नलनमटेडलाई 
अझ ब्यवचस्थत बनाउन उपयकु्त सझुावसर्हतको प्रनतवेदन पेस गनि न्याय परिषदको 
पिामशिसर्हत नेपाल सिकाि मचन्रपरिषदमा  प्रस्ताव पेस गनि उद्योग बाचणज्य तथा आपूनति 
मन्रालयबाट न्याय परिषदको िाय माग भई आएकोमा उक्त र्वषयमा सिकािले जाँचबझु 
आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा )२( बमोचजम सम्बचन्धत क्षेरको र्वज्ञ/ 
र्वशेषज्ञसर्हतको जाँचबझु आयोग गठन गनि सक्न ेनै हुदँा संर्वधानले अनमुनत प्रदान गिेको 
काम बाहेकको प्रशासननक वा व्यवस्थापकीय अध्ययन अनसुन्धानको काममा जाँचबझु आयोग 
ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा )१( बमोचजम न्यायाधीशलाई खटाउन ेगिी पिामशि 
ददई िहन ुनपने ननणिय गिेको छ ।   
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४.५ अनशुासनात्मक कािबाही 
उजिुीउपिको कािबाही 

संर्वधान तथा कानूनबमोचजम न्यायाधीशहरूलाइि अनशुासनात्मक कािबाही गने ननकायका 
रूपमा न्याय परिषद िहेको छ ।  

आनथिक वषि २०७४/०७५ मा नयाँ दताि हनु आएका उजिुी संख्या 45 ि गत आनथिक 
वषिको चजम्मेवािी सिी आएको 63 थान गिी जम्मा 108 थान उजिुीको लगत िहेकोमा प्रनतवेदन 
वषिमा जम्मा 62 थान उजिुी फर्छ्यौट हनु आएको छ । यो प्रनतशतका र्हसाबले 57.4%  हनु 
आउँछ । प्रस्ततु प्रनतवेदन वषिमा दताि हनु आएका उजिुीको लगत, फर्छ्यौट ि बाँकी र्वविण तानलका 
नं. १ मा प्रस्ततु गरिएको छ । 

तानलका नं. १ 

आनथिक वषि २०७४/०७५ 

उजिुीको लगत पिेका उजिुीमध्ये 

जम्मा 
पिेको 
उजिुी 
संख्या 

फर्छ्यौट उजिुीमध्ये 

जम्मा 
फर्छ्यौट 

बाकँी 
उजिुी 

चजम्मेवािी 
सिी 

आएको 

नयाँ 
दताि 

उच्च 
अदालतका 

न्यायाधीशहरू 
उपि पिेको 
उजिुी संख्या 

चजल्ला 
अदालतका 

न्यायाधीशहरू 
उपि पिेका 
उजिुी संख्या 

उच्च 

अदालतका 
न्यायाधीशहरू 
उपिको उजिुी 
फर्छ्यौट संख्या 

चजल्ला 
अदालतका 

न्यायाधीशहरू 
उपिको उजिुी 
फर्छ्यौट संख्या 

63 45 40 68 108 25 37 62 46 

 

अचघल्ला तीन आनथिक वषिको अध्ययन गिी हेदाि आनथिक वषि २०७३/०७४ मा नया ँदताि 
हनु आएका उजिुी संख्या ६६ ि गत आनथिक वषिको चजम्मेवािी सिी आएको १५७ थान गिी जम्मा 
२२३ थान उजिुीको लगत िहेकोमा सो वषिमा जम्मा १६० थान उजिुी फर्छ्यौट हनु आएको नथयो। 
यो प्रनतशतका र्हसाबले ७१.७४% हनु आएको देचखन्छ । 

आनथिक वषि २०७२/०७३ मा चजम्मेवािी सिी आएको ११६ थान ि उक्त आनथिक वषिमा 
पिेका नयाँ दताि ४५ थान गिी जम्मा १६१ थान )तत्कालीन पनुिावेदन अदालतका न्यायाधीशउपि 
पिेका ३२ थान ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीशउपि पिेका १२९ थान( उजिुी दताि भएकोमा चाि 
थान उजिुी )तत्कालीन पनुिावेदन अदालतका न्यायाधीशउपि पिेका एकथान ि चजल्ला अदालतका 
न्यायाधीशउपि पिेका तीन थान(  फर्छ्यौट भई बाँकी १५७ थान उजिुी चजम्मेवािी सिेको देचखन्छ। 
सो आनथिक वषिमा सबैभन्दा कम संख्यामा अथाित ्२.४८ प्रनतशत उजिुीहरू फर्छ्यौट भएको देचखन्छ। 

न्यायाधीशहरू र्वरुध्द र्वगत वषिहरूमा पिेका उजूिीहरूलाई देहायका तानलका नं.२ मा प्रस्ततु 
गरिएको छ । 
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तानलका नं. २ 
 

नस.नं. आ.व. चजम्मेवािी सिी 
आएको  

नयाँ 
दताि 

जम्मा फर् ियौट फर्छ्यौटको र्कनसम बाँकी 

१ ०७०/७१ २२८ ८८ ३१६ १७८ तामेली १३८ 
२ ०७१/७२ १३८ ९८ २३६ १२० तामेली ११६ 
३ ०७२/७३ ११६ ४५ १६१ ४ ३ सचेत १ तामेली १५७ 
४ ०७३/७४ १५७ ६६ २२३ १६० तामेली ६३ 
५ ०७४/७५ ६३ ४५ १०८ ६२ तामेली ४६ 

रष्टव्य: 

 न्याय परिषद स्थापनाकालदेचख आ.ब.२०६९/२०७० को अवनधसम्ममा न्यायाधीशहरूउपि पनि आएको 
उजिुी संख्या ६१६ थान िहेकोमा  ३८८ थान  फर् ियौट भई २२८ थान बाँकी िही कािबाहीको 
प्रर्क्रयामा िहेको ि फर् ियौट भएका उजिुीहरू मध्ये ३६५ थान उजिुी तामेलीमा गएको, १४ थान 
उजिुीउपि सचेत गिाइएको, ८ थान गम्भीि उजिुीउपि कािबाही हुँदा बखािसीको लानग नसफारिस 
गरिएको ि एक थान उजिुीउपि भ्रष्टाचािमा कािवाहीको लानग नसफारिस भएको िेकडिबाट देचखएको । 

 हालसम्म जम्मा ९५८ उजिुी पिेकोमा ८ जनाउपि बखािसी, एक जनाउपि भ्रष्टाचािमा मदु्दा चलाउन,े 

१७ जनाउपि सचेत गिाउने गिी  ि अन्य ८८६ उजिुी तामेलीमा िाख्न ेगिी परिषदबाट ननणिय भएको 
देचखएको । 

पनछल्ला तीन आनथिक वषिको तलुनात्मक रूपमा अध्ययन गदाि न्यायाधीश र्वरुर्द् पिेका 
उजिुीको संख्या, फर्छ्यौट संख्या ि बाँकी र्वविणलाई चचर नं. ५ मा प्रस्ततु गरिएको छ । 

चचर नं. ५ 

न्यायाधीश र्वरुर्द् पिेका उजिुीको संख्या, फर्छ्यौट संख्या ि बाँकी र्वविण 
 

 

१६१

२२३

१०८

४

१६०

६२

१५७

६३ ४६

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५

उजिुी संख्या
फर्छ्यौट
बाँकी
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तीन आनथिक वषिमा पिेका उजिुीको तलुनात्मक रूपमा अध्ययन गदाि उच्च अदालत 
)तत्कालीन पनुिावेदन अदालत( का न्यायाधीश ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीशउपि पिेको उजिुी, 
फर्छ्यौट ि बाँकी र्वविणलाई चचर नं. ६ मा प्रस्ततु गरिएको छ । 

चचर नं. ६ 

उच्च अदालत ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीशउपि पिेको उजिुी, फर्छ्यौट ि बाँकी र्वविण 

 

४.६ सम्पचत्त र्वविण पेश नगने न्यायाधीशहरुलाई जरिवाना 
 

     आनथिक वषि २०७३/०७४ को सम्पचत्त र्वविण पेश नगने न्यायाधीशहरु मध्ये उच्च अदालतका 
१५ जना ि चजल्ला अदालतका १० जना न्यायाधीशहरुलाई जनही रु.५०००/- जरिवाना गिी सो 
आनथिक वषिको सम्पचत्त र्वविण पेश गनि लगाउन ेभनी न्याय परिषदको नमनत २०७५।०३।२० को 
वैठकले ननणिय गिेको छ । 

४.७ चजम्मेवािी तोर्कएको सम्बन्धमा 
 नमनत २०७4।०8।२5 मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीशहरूउपि पिेका 

उजिुीहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गिी प्रनतवेदन पेस गनि माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद वैददक 
ि माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद नसटौलालाई तोर्कएको छ । त्यसैगिी नमनत 
२०७४।१२।१३ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीशहरूउपि पिेका 
उजिुीहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गिी प्रनतवेदन पेस गनि माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद वैददक 
ि माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद नसटौलालाई तोर्कएको ि नमनत २०७५।०३।२० मा 

३२
४८

४०

१

३६
२५३१

१२ १५

१२९

१७५

६८

३

१२४

३७

१२६

५१

३१

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

१८०

२००

२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५

उच्च अदालतका 
न्यायाधीशउपि 
पिेका उजिुी
फर्छ्यौट

बाँकी

चजल्ला अदालतका
न्यायाधीशउपि 
पिेका उजिुी
फर्छ्यौट

बाँकी
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बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीशहरूउपि पिेका उजिुीहरूको सम्बन्धमा अध्ययन 
गिी प्रनतवेदन पेस गनि उहाँहरूलाई नै तोर्कएको छ । 

 नमनत २०७४।११।०२ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले थप छाननबन गनुिपने 
उजिुीहरूमा कािबाही गनुि पने वा नपने सम्बन्धमा प्रािचम्भक छाननबन गिी प्रनतवेदन पेस 
गनि सवोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश नमश्रलाई न्याय परिषद ऐन, 
२०७३ को दफा १८ बमोचजम तोर्कयो । 

4.8 सनमनतहरू गठन 
 नमनत २०७४।०५।१४ को न्याय परिषदको बैठकले ननणिय गिी न्यायाधीशको आचाि 

संर्हताको मस्यौदा तयाि गनि देहायबमोचजमको मस्यौदा सनमनत गठन गिेको देचखन्छ ।  

१. माननीय न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशी, सवोच्च अदालत – संयोजक 

२. माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद वैददक, न्याय परिषद – सदस्य 

३. माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद नसटौला, न्याय परिषद – सदस्य 

४. श्री िाजनप्रसाद भट्टिाई, सचचव, न्याय परिषद – सदस्य सचचव 

 

 नमनत २०७४।०८।२५ को न्याय परिषदको बैठकले ननणिय गिी नमनत २०७४।०९।०३ 
गते मनाइने न्याय परिषद ददवस, २०७४ को अवसिमा प्रदान गरिने पिुस्कािका लानग 
न्यायाधीशहरूको नाम नसफारिस गनि देहायबमोचजमको सनमनत गठन गिेको देचखन्छ ।  

१. माननीय न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशी, सवोच्च अदालत – संयोजक 

२. माननीय सदस्य श्री पदम प्रसाद वैददक, न्याय परिषद – सदस्य 

३. माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद नसटौला, न्याय परिषद – सदस्य 

४. श्री िाजनप्रसाद भट्टिाई, सचचव, न्याय परिषद – सदस्य सचचव 

 नमनत २०७४।१२।१३ को न्याय परिषदको बैठकले ननणिय गिी न्यायाधीश र्वरुर्द् पिेको 
उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्धी कायिर्वनधको ि न्यायाधीशहरूको कामकािबाही तथा आचिणको 
अनगुमन तथा ननगिानीसम्बन्धी कायिर्वनधको मस्यौदा तयाि गनि देहायबमोचजमको मस्यौदा 
सनमनत गठन गिेको छ ।  

१ माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद नसटौला, न्याय परिषद – संयोजक 

२ श्री नपृध्वज ननिौला, सचचव, न्याय परिषद – सदस्य 

३. न्याय परिषदका सचचवले तोकेको अनधकृत  – सदस्य सचचव 

यसमा सदस्य सचचवका रूपमा न्यायाधीश र्वरुर्द् पिेको उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्धी कायिर्वनध मस्यौदा 
सनमनतमा उप-सचचव श्री आनन्दप्रसाद शे्रष्ठलाई ि न्यायाधीशहरूको कामकािबाही तथा आचिणको 
अनगुमन तथा ननगिानीसम्बन्धी कायिर्वनधको मस्यौदा सनमनतमा उप-सचचव श्री उत्तम नसलवुाललाई 
तोर्कएको छ ।  
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४.9 ननयमावली, आचािसंर्हता तथा कायिर्वनध/मापदण्ड पारित गने 

न्याय परिषदको काम कािवाहीलाई व्यवचस्थत गनि न्याय परिषद ननयमावलीको मस्यौदा गनि 
सनमनत गठन भै सो सनमनतले पेश गिेको मस्यौदालाई नमनत २०७४।०५।१४ को वैठकले स्वीकृत 
गिी न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ जािी भएको छ भन े नमनत २०७४।०५।१४ को ननणिय 
वमोचजम न्यायाधीशको आचाि संर्हताको मस्यौदा तयाि गनि गदठत सनमनतले पेश गिेको मस्यौदामा 
छलफल भै नमनत २०७४।०६।२७ को वैठकले न्यायाधीश आचाि संर्हता, २०७४ लाई स्वीकृत 
गने ननणिय गिेको छ । त्यसै गिी परिषदको नमनत २०७५।०२।२० को वैठकले न्यायाधीश र्वरुर्द् 
पिेका उजूिी उपि कािबाही सम्बन्धी कायिर्वनध‚ २०७५ लाई पारित गिेको छ । सोही नमनतको 
वैठकले न्यायाधीशहरुको कामकािवाही तथा आचिणको अनगुमन तथा ननगिानी सम्बन्धी कायिर्वनध, 

२०७५ को मस्यौदा सर्हत सवोच्च अदालतको पूणि वैठकमा प्रनतर्क्रया तथा पषृ्ठपोषण प्राप्तीको लानग 
लेखी पठाउने ननणिय गनुिका अनतरिक्त न्यायाधीश ननयचुक्त सम्बन्धी ननदेचशका वा कायिर्वनधको एक 
प्रािचम्भक मस्यौदा तयाि गिी न्याय परिषद ि सवोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको अन्तिर्क्रया 
कायिक्रममा छलफल तथा पषृ्ठपोषणको लानग पेश गने भने्न ननणिय भएको नथयो । 

४.१० मखु्य ननवािचन अनधकृत तथा ननवािचन अनधकृतमा ननयचुक्तका लानग पिामशि 
नेपालको संर्वधानको धािा १४३ को उपधािा (१) मा उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीश वा 

न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन 
ति नेपाल सिकािले न्याय परिषदसँग पिामशि गिी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यार्यक 
जाँचबझुको काममा वा केही खास अवनधका लानग कानून वा न्यायसम्बन्धी अनसुन्धान, अन्वेषण वा 
िार्ष्ट्रय सिोकािको कुनै काममा खटाउन सक्नछे भने्न व्यवस्था गिेको पाईन्छ भन ेधािा १५० को 
उपधािा (१) मा चजल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइन े
वा काजमा खटाइन ेछैन; ति, नेपाल सिकािले न्याय परिषदसँग पिामशि गिी चजल्ला न्यायाधीशलाई 
न्यार्यक जाँचबझुको काममा वा केही खास अवनधका लानग कानून वा न्यायसम्बन्धी अनसुन्धान वा 
अन्वेषण तथा ननवािचनसम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ भने्न संवैधाननक व्यवस्था िहेको देचखन्छ । 
संर्वधानको सो प्रावधानबमोचजम नेपाल सिकािले उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा चजल्ला अदालतका 
न्यायाधीशलाई ननवािचनसम्बन्धी काममा खटाउन माग गिेकोमा न्याय परिषदले र्वनभन्न नमनतमा पिामशि 
प्रदान गिेको छ ।  

न्याय परिषदको नमनत २०७४।०४।२२ को वैठकले प्रदेश नं. २ का आठ चजल्लामा 
सम्पन् न हनुे स्थानीय ननवािचनका लानग तत ्तत ्अदालतका आठ जना चजल्ला न्यायाधीशलाई मखु्य 
ननवािचन अनधकृतका रुपमा खटाउन ेगिी नेपाल सिकािलाई पिामशि ददने ननणिय गिेको छ भने सोही 
नमनतको वैठकले स्थानीय तह ननवािचन, २०७४ अन्तिगत पर्हलो चिणमा ननवािचन सम्पन् न भएका 
३४ चजल्लामध्ये ३१ चजल्लामा चजल्ला समन्वय सनमनतको ननवािचनका लानग ३१ जना चजल्ला 
न्यायाधीशलाई मखु्य ननवािचन अनधकृतको रुपमा खटाउने गिी नेपाल सिकािलाई पिामशि ददने गिी 
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सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशवाट नमनत २०७४।०३।१९ को ननणियलाई समथिन गने ननणिय गिेको 
छ । यसै गिी परिषदको नमनत २०७४।५।१४ को वैठकवाट प्रदेश नं. ४ मा पने नवलपिासी 
)वदिघाट ससु्ता पूवि( ि प्रदेश नं. ५ मा पने  नवलपिासी )वदिघाट ससु्ता पचश् चम( गिी दईु चजल्ला 
ि प्रदेश नं. ५ मा पने रुकुम )पूवी भाग( ि प्रदेश नं. ६ मा पने रुकुम )पचश् चम भाग( गिी चाि 
चजल्लाको चजल्ला समन्वय सनमनतको ननवािचन प्रयोजनका लानग चाि जना चजल्ला न्यायाधीशलाई मखु्य 
ननवािचन अनधकृतका रुपमा खटाउन ेगिी नेपाल सिकािलाई पिामशि प्रदान गिेको छ । 

न्याय परिषदको नमनत २०७४।०५।२८ को ननणियले प्रनतनननध सभा तथा प्रदेश सभा  
ननवािचनको लानग ७७ जना चजल्ला न्यायाधीशलाई मखु्य ननवािचन अनधकृतमा ि १० जना चजल्ला 
न्यायाधीशलाई जगेडा मखु्य ननवािचन अनधकृतमा ननयचुक्तका लानग नेपाल सिकािसमक्ष पिामशि प्रदान 
गिेको छ । त्यसैगिी नमनत २०७४।०६।२२ को न्याय परिषदको ननणियले स्थानीय ननकायको 
तेस्रो चिणको ननवािचनमा महोत्तिी चजल्लाका मखु्य ननवािचन अनधकृत श्री र्किणकुमाि पोखिेलको 
आमाको ननधन भएकोले उक्त स्थानमा चजल्ला न्यायाधीश श्री दीपकिाज पन्तलाई खटाउन े गिी 
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट भएको नमनत २०७४।०६।१८ को ननणियलाई समथिन गरिएको छ।  

साथै नमनत २०७४।१२।१३ को न्याय परिषदको बैठकले िाष्ट्रपनतको ननवािचनका लानग 
एक जना ननवािचन अनधकृत ि एक जना जगेडा ननवािचन अनधकृतलाई खटाउने गिी नमनत 
२०७४।११।१३, उपिाष्ट्रपनतको ननवािचनका लानग ननवािचन अनधकृत खटाउने गिी नमनत 
२०७४।११।१७ ि िार्ष्ट्रय सभा सदस्यका लानग सात जना ननवािचन अनधकृत ि दईु जना जगेडा 
ननवािचन अनधकृत खटाउने गिी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट भएको नमनत २०७४।०९।२४ 
को ननणियलाई समथिन गिेको देचखन्छ ।  

४.11 चजल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदमा प्रनतशत ननधाििण     

आ.व. २०७४।०७५ मा रिक्त िहेका चजल्ला न्यायाधीशको ३८ पदमा नेपालको संर्वधानको 
धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )क(, )ख( ि )ग( बमोचजम पदपूनतिका लानग प्रनतशत ननधाििण 
गने ननणिय न्याय परिषदको नमनत २०७४।०८।२५ को बैठकबाट गरिएको छ । उक्त प्रनतशत 
ननधाििण हुँदा नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )क( बमोचजम पूनति हनु े
पदमा ८ पद,  खण्ड )ख( बमोचजम पूनति हनुे पदमा १५ पद ि खण्ड )ग( बमोचजम पूनति हनुे पदमा 
१५ पद प्रनतशत ननधाििण भएको पाइन्छ । नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को 
खण्ड )ग( बमोचजम पूनति हनुे पदमा १५ पदमध्ये खलुातफि  ८ पद ि समावेशी समूहमा मर्हला-२, 
आददवासी जनजानत-२, मधेसी-२ ि दनलत-१ गिी ७ पद प्रनतशत ननधाििण भएको देचखन्छ । 
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४.१2 थप भएका चजल्लामा चजल्ला अदालत स्थापनाका लानग मकुाम तोक्न नसफारिस 

नेपालको संर्वधानको धािा १४८ को उपधािा )१( मा प्रत्येक चजल्लामा एक चजल्ला अदालत 
हनुेछ ि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३)१( ले प्रत्येक चजल्लामा एक चजल्ला अदालत िहनछे 
भनी व्यवस्था गिेको पाइन्छ । नेपालको संर्वधानको धािा ५६ को उपधािा )३( एवम ्अनसूुची ४ 
ले नवलपिासी चजल्लालाई नवलपिासी )वदिघाट ससु्ता पूवि( ४ नं. प्रदेशमा तथा नवलपिासी )वदिघाट 
ससु्ता पचिम( ५ नं. प्रदेशमा ि रुकुम चजल्लालाई रुकुम पूवी भाग ५ नं. प्रदेश ि रुकुम पचिम भाग 
६ नं. प्रदेशमा िहने गिी व्यवस्था गिेको छ । सो अनसुाि नवलपिासी चजल्ला ि रुकुम चजल्लामा 
दईु दईु चजल्ला कायम हनु े संवैधाननक व्यवस्था हुदँा हाल नवलपिासी )वदिघाट ससु्ता पचिम( ि 
रुकुम चजल्ला पचिम भागमा सदि मकुाम िही चजल्ला अदालत समेत िहेकोले नवलपिासी )वदिघाट 
ससु्ता पूवि( ि रुकुम चजल्ला पूवी भागमा चजल्ला अदालत स्थापनाका लानग मकुाम तोकी आवश्यक 
भौनतक पूवािधाि लगायतको व्यवस्था गनिका लानग नेपाल सिकािमा नसफारिस प्रदान गने ननणिय न्याय 
परिषदको नमनत २०७४।०६।२२ को वैठकले गिेको छ । त्यस्तै नमनत २०७४।०७।२८ को 
न्याय परिषदको वैठकले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोचजमको क्षरेानधकाि सर्हत 
नवलपिासी )वदिघाट ससु्ता पूवि( चजल्लामा नवलपिु चजल्ला अदालत, कावासोती ि रुकुम )पूवी भाग( 
चजल्लामा रुकुमकोट चजल्ला अदालत, रुकुमकोट स्थापना गने ननणिय गिेको छ । 

४.१3 थप भएका चजल्लामा चजल्ला अदालतको स्थापना, क्षरेानधकाि तथा मदु्दा साने 
नसफारिस 
नेपाल सिकाि, मन्रीपरिषदले नमनत २०७४।६।२७ मा नेपालको संर्वधानको अनसुचुी - ४ 

मा उल्लेचखत प्रदेश नं. ४ चजल्ला नवलपिासी )वदिघाट ससु्ता पूवि( ि प्रदेश नं. ५ चजल्ला रुकुम 
)पूवी भाग( को सदिमकुाम अको व्यवस्था नभएसम्म हाललाई क्रमशः कावासोती ि रुकुमकोट तोक्न े
भनी ननणिय गिेको हुँदा नवलपिासी  )ससु्ता वदिघाट पूवि( चजल्लाको कावासोती ि रुकुम )पूवी भाग( 
चजल्लाको रुकुमकोटमा नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )१( ि न्याय प्रशासन ऐन, 

२०७३ को दफा ३ को उपदफा )१( बमोचजम चजल्ला अदालत स्थापना गनि सवोच्च अदालतमा 
लेचख पठाउने ननणिय न्याय परिषदको नमनत २०७४।०६।३० को वैठकले गिेको छ । सोही 
वैठकले नत अदालतमा क्रमश: चाि ि एक जना चजल्ला न्यायाधीशको दिवन्दी सजृनाका लानग नेपाल 
सिकाि समक्ष लेखी पठाउने तथा नत चजल्लाका प्रादेचशक के्षरानधकाि नभरका नगिपानलका तथा 
गाँउपानलकाका मदु्दा, ननवेदन/प्रनतवेदन समेत नवलपिासी ि रुकुम चजल्ला अदालतवाट क्रमश: 
नवलपिासी )ससु्ता वदिघाट पूवि( चजल्ला अदालत ि रुकुम )पूवी भाग( चजल्ला अदालतमा सानि नेपाल 
सिकािलाई नसफारिस गने ननणिय गिेको छ । 

न्याय परिषदको नमनत २०७५।०६।३० को ननणियले नवलपिासी )ससु्ता वदिघाट पूवि( 
चजल्ला अदालत ि रुकुम )पूवी भाग( चजल्ला अदालत स्थापना भएपश् चात न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ 
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को दफा ३१ को उपदफा ५ बमोचजम देहायका चजल्ला अदालत देहायका उच्च अदालत/इजलासको 
प्रादेचशक अनधकाि के्षर नभर िाखी के्षरानधकाि तोक्न नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गने ननणिय 
गिेको छ ।  

नस.नं.  चजल्ला अदालतको नाम प्रादेचशक अनधकाि िहने उच्च 
अदालत/इजलास 

कैर्फयत 

१. नवलपिासी )ससु्ता वदिघाट पूवि( चजल्ला 
अदालत, कावासोती 

उच्च अदालत पोखिा  

२. नवलपिासी चजल्ला अदालत, पिासी  उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुवल 
इजलास 

 

३. रुकुम )पूवी भाग( चजल्ला अदालत, 
रुकुमकोट 

उच्च अदालत तलुसीपिु  

४. रुकुम चजल्ला अदालत, मसुीकोट उच्च अदालत सखेुत  

 

नमनत २०७५।०७।२८ को वैठकले न्याय परिषदको नमनत २०७४।०६।३० को ननणिय 
बमोचजम नवलपिासी  )वदिघाट ससु्ता पूवि( चजल्ला अदालत ि रुकुम  )पूवी भाग( चजल्ला अदालत 
स्थापना भए पिात न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ५ बमोचजम नवलपिासी 
)वदिघाट ससु्ता पूवि(  चजल्ला अदालतको लानग पनुिावेदकीय अनधकाि उच्च अदालत पोखिा ि रुकुम 
)पूवि भाग( चजल्ला अदालत रुकुमकोटको पनुिावेदकीय अनधकाि उच्च अदालत तलु्सीपिु िहने गिी 
ननणिय भएकोमा हाल कायम गरिएको नवलपिु चजल्ला अदालत कावासोतीको ननणिय उपि उच्च 
अदालत पोखिा ि रुकुमकोट चजल्ला अदालतको ननणिय उपि उच्च अदालत तलु्सीपिुमा पनुिावेदन 
लानने गिी तोक्ने ननणिय गिेको छ । 

साथै सोही वैठकले न्याय परिषदको नमनत २०७४।०६।३० को ननणियानसुाि नपेालको 
संर्वधानको धािा ५६ को उपधािा )३( एवम ्अनसूुची ४ ले नवलपिासी चजल्लालाई नवलपिासी 
)वदिघाट ससु्ता पूवि( ४ नं. प्रदेशमा तथा नवलपिासी )वदिघाट ससु्ता पचिम( ५ नं. प्रदेशमा ि रुकुम 
चजल्लालाई रुकुम पूवी भाग ५ नं. प्रदेश ि रुकुम पचिम भाग ६ नं. प्रदेशमा िहन ेगिी व्यवस्था 
भए बमोचजम नवलपिासी चजल्ला ि रुकुम चजल्लामा दईु दईु चजल्ला कायम हनुे संवैधाननक व्यवस्था 
हुँदा हाल नवलपिु चजल्ला अदालत कावासोती ि रुकुमकोट चजल्ला अदालत रुकुमकोट स्थापना भई 
अदालतको के्षरानधकाि समेत हेिफेि भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा 
)५( बमोचजम सार्वक नवलपिासी चजल्ला अदालत ि रुकुम चजल्ला अदालतमा र्वचािाधीन िहेका 
मदु्दा, ननवेदन, प्रनतवेदनहरु मध्ये हाल स्थापना भएका अदालतहरू नवलपिु चजल्ला अदालत, कावासोती 
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ि रुकुमकोट चजल्ला अदालत, रुकुमकोटको प्रादेचशक के्षरानधकाि अन्तगित पिेका मदु्दा, ननवेदन, 

प्रनतवेदनहरु सोही चजल्ला अदालतमा साने ननणिय समेत गिेको छ । 
४.१4 उत्कृष्ट न्यायाधीशहरूलाई सम्मान तथा पिुस्काि प्रदान  

न्याय परिषदको नमनत २०७४।०८।२९ को बैठकले देहायका उच्च अदालतका 
न्यायाधीशहरूलाई जनही रु. १५,०००।- )पन्र हजाि(  ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई 
जनही रु. १०,०००।- )दश हजाि( सर्हत पिुस्कृत ि सम्माननत गने ननणिय गरिएको छ ।  

(१)  माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्र गजिेुल, उच्च अदालत र्विाटनगि,  इलाम इजलास 

)२( माननीय न्यायाधीश श्री नीता गौतम दीचक्षत, उच्च अदालत पाटन 

)३( माननीय न्यायाधीश श्री धमििाज पौडेल, अछाम चजल्ला अदालत  

)४( माननीय न्यायाधीश श्री र्वदिु कोइिाला, भक्तपिु चजल्ला अदालत )हाल काज काठमाडौं 
चजल्ला अदालत(  

४.१5 चजल्ला न्यायाधीशको पाठ्यक्रम सम्वन्धमा पिामशि 
 न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४ को ननयम १० बमोचजमको पाठ्यक्रम ननमािण 

सनमनतले पेश गिेको पाठ्यक्रम सर्हतको प्रनतवेदन पारित गनि न्याय सेवा आयोगलाई पिामशि ददन े
ननणिय न्याय परिषदको नमनत २०७४।०७।२८ को वैठकले गिेको छ । 

४.१6 र्वर्वध ननणियहरू 
न्याय परिषद सचचवालयको भवन सवोच्च अदालत परिसिमा सानिका लानग आवश्यक भवन 

व्यवस्था गनि सवोच्च अदालतमा लेखी पठाउन न्याय परिषदको नमनत २०७४।०६।३० को ननणिय 
भएकोमा नमनत २०७५।०१।२४ देचख सवोच्च अदालत परिसिमा िहेको नयाँ भवन )चस्टल स्रक्चि( 
मा सिी कायि सञ् चालन गदै आएको छ ।  

न्याय परिषदको नमनत २०७४।०८।२९ को बैठकले न्याय परिषदको प्रनतक चचन्य )लोगो( 
पारित गिेको   छ । उक्त लोगोमा डण्डीसर्हतको तिाज,ु चन्र सूयि अंर्कत गोलो घेिानभर "न्यायलाई 
सम्मान गिौँ, कानूनको पालना गिौँ” भने्न शब्दहरू उर्द्िण गरिएको छ । साथै नमनत 
२०७४।१२।२९ को वैठकले न्याय परिषदको आ.व. २०७३/०७४ वार्षिक प्रनतवेदनलाई पारित 
गने ननणिय गिेको छ । 
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परिच्छेद - ५ 
न्याय सेवा आयोग 

५.१ परिचय 
नेपालको संर्वधानको धािा १५४ को उपधािा )१) बमोचजम नेपाल सिकािले कानूनबमोचजम 

संघीय न्याय सेवाको िाजपरार्ित पदमा ननयचुक्त, सरुवा, बढुवा गदाि वा त्यस्तो पदमा बहाल िहेको 
कुनै कमिचािीलाई र्वभागीय सजाय गदाि न्याय सेवा आयोगको नसफारिसबमोचजम गने संवैधाननक 
व्यवस्था िहेको छ । यसका अलावा चजल्ला न्यायाधीशको पदमा ननयचुक्तको लानग पिीक्षा सञ् चालन 
गनेसम्बन्धी थप चजम्मेवािीसमेत न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले न्याय सेवा आयोगलाई प्रदान 
गिेको छ । 

न्याय सेवा आयोगमा देहायबमोचजमका अध्यक्ष ि सदस्यहरू िहने संवैधाननक प्रावधान िहेको 
छ । 

क प्रधान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

ख संघीय कानून तथा न्याय मन्री सदस्य 

ग सवोच्च अदालतको वरिष्ठतम ्न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य 

ङ महान्यायानधवक्ता सदस्य 

न्याय सेवा आयोगमा हाल बहाल िहन ुभएका तथा प्रनतवेदन अवनधमा कायम िहनभुएका 
अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको र्वविण अनसूुची- ५ मा ददइएको छ । 

५.२ न्याय सेवा आयोगको काम, कतिव्य तथा अनधकाि 
न्याय सेवा आयोगको काम कतिव्य तथा अनधकािका सम्बन्धमा  नेपालको संर्वधान तथा 

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले स्पष्टरूपमा तोर्कददएको पाइन्छ । सोही संवैधाननक एवम ्कानूनी 
व्यवस्थासमेतका आधािमा आयोगले आफ्नो काम कािबाही सम्पन् न गदै आइिहेको छ । संवैधाननक 
तथा कानूनी व्यवस्थाका आधािमा न्याय सेवा आयोगको काम, कतिव्य ि अनधकाि ननम्नानसुाि िहेको 
छ ।   
 ५.२.१ नपेाल न्याय सेवाको िाजपरार्ित पदमा ननयचुक्त, सरुवा ि बढुवा 

नेपालको संर्वधानको धािा १५४ को उपधािा )१( बमोचजम संघीय न्याय सेवाका िाजपरार्ित 
अनधकृतहरूको ननयचुक्त, सरुवा ि बढुवा गदाि न्याय सेवा आयोगको नसफारिसमा गने व्यवस्था छ । 
न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० अनसुाि आयोगले सेवाका िाजपरार्ित अनधकृतको 
ननयचुक्त, सरुवा ि बढुवाको नसफारिस गदाि सेवासम्बन्धी प्रचनलत कानूनबमोचजम गने व्यवस्था िहेको 
छ । नेपाल न्याय सेवाको सेवासम्बन्धी कानूनका रूपमा ननजामती सेवा ऐन, २०४९,  ननजामती 
सेवा ननयमावली, २०५० ि नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी र्वभाजन, ननयचुक्त सरुवा ि 
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बढुवा) ननयमहरू, २०५१ िहेको ि न्याय सेवा आयोगले सोही ऐन, ननयमको आधािमा ननयचुक्त, 
सरुवा ि बढुवाको नसफारिस गने गदिछ । 
५.२.२ नपेाल न्याय सेवाका िाजपरार्ित अनधकृतहरूलाई र्वभागीय कािबाहीको पिामशि 

नेपालको संर्वधानको धािा १५४ को उपधािा )१( बमोचजम संघीय न्याय सेवाका िाजपरार्ित 
अनधकृतहरूलाई र्वभागीय कािबाही गदाि न्याय सेवा आयोगको पिामशि नलनपुने व्यवस्था गिेको छ। 
न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ११ मा  र्वभागीय कािबाहीको सम्बन्धमा पिामशि प्रदान 
गने कायिर्वनध तय गिेको छ । सो बाहेकका अन्य र्वषयमा ननजामती सेवा ऐन तथा ननयमावली ि 
नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी र्वभाजन, ननयचुक्त, सरुवा ि बढुवा) ननयमहरू, २०५१ 
बमोचजम र्वभागीय कािबाहीको सम्बन्धमा पिामशि प्रदान गने व्यवस्था िहेको छ । 
५.२.३ चजल्ला न्यायाधीशको पदमा ननयचुक्तका लानग पिीक्षा सञ् चालन ि नसफारिस 

नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )ख( ि )ग( बमोचजम ननयकु्त 
हनुे चजल्ला न्यायाधीशको पदमा प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा सञ्चालन गिी नसफारिस गने चजम्मेवािी 
नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )३( ले न्याय सेवा आयोगलाई प्रदान गिेको छ । 
आयोगको काम कािबाहीलाई व्यवचस्थत गनि न्याय परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय सेवा आयोग ऐन, 
२०७३ जािी भई न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४ न्याय सेवा आयोग आन्तरिक कायि 
सञ् चालन ननदेचशका, २०७४, न्याय सेवा आयोगका पदानधकािी, दक्ष र्वज्ञ एवम ्कमिचािीको आचाि 
संर्हता, २०७४ समेत जािी भएका छन ्। प्रनतवेदन वषिमा न्याय परिषदबाट चजल्ला न्यायाधीशको 
प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा सञ् चालनाथि आन्तरिक खलुा-१५, खलुा-८, मर्हला-२, आददवासी-२, मधेसी-
२ ि दनलत-१ गिी जम्मा ३० पदका लानग न्याय परिषदबाट लेखी आएकोमा न्याय सेवा आयोगबाट 
भएको र्वज्ञापनमा जम्मा ४२४ जनाको दिखास्त पिी अचन्तम पिीक्षामा ३७३ जना पिीक्षाथी उपचस्थत 
भएका ि आन्तरिक खलुातफि  १३ जना ि खलुातफि  ३ जना गिी जम्मा १६ जना नलचखत पिीक्षामा 
उत्तीणि भई सोही संख्यामा अन्तवातािबाट समेत नसफारिस भएको देचखन्छ । पदपूनति हनु नसकेको 
बाँकी १४ पद न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ को ननयम ६ को उपननयम )४( बमोचजम नेपालको 
संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )क( को पदमा समावेश भई पूनति भएको 
पाइन्छ।  

५.२.४ अन्य व्यवस्थापकीय कायि 
५.२.४.१ पिामशि ददन े

सेवासम्बन्धी ननयममा नेपाल सिकाि वा अन्य कुनै ननकायले पिामशि माग गिेमा पिामशि 
ददनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

५.२.४.२ अनसुन्धानात्मक तथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गने 

 न्याय सेवालाई सक्षम ि प्रभावकािी वनाउन तथा न्याय सेवाप्रनत आकषिण बढाउन समय 
समयमा आयोगले अनसुन्धानात्मक तथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गनि सक्ने व्यवस्था छ ।  
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परिच्छेद - ६ 

न्याय सेवा आयोगबाट सम्पाददत कायिहरूको र्वविण 
संर्वधानको धािा १५४ को उपधािा )१( ले नेपाल सिकािले कानूनबमोचजम संघीय न्याय 

सेवाको िाजपरार्ित पदमा ननयचुक्त, सरुवा, बढुवा गदाि वा त्यस्तो पदमा बहाल िहेको कुनै 
कमिचािीलाई र्वभागीय सजाय गदाि न्याय सेवा आयोगको नसफारिस बमोचजम गने व्यवस्था गिेको 
छ। न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाका िाजपरार्ित पदहरूमा ननयचुक्त, सरुवा, बढुवा ि 
र्वभागीय सजाय गने कायि संर्वधान ि कानूनबमोचजम गदै आएको छ । त्यसै गिी नेपाल न्याय 
सेवाका िाजपरार्ित अनधकृतहरूको वैयचक्तक तथा सेवासम्बन्धी अन्य र्वविणहरू तयाि गिी 
अद्यावनधक गदै आएको छ। प्रनतवेदन वषि २०७४/०७५ मा न्याय सेवा आयोगबाट सम्पाददत 
कायिहरूको र्वविण ननम्न बमोचजम िहेका छन ्। 
६.१ आयोगको बैठक तथा ननणिय संख्या 

आनथिक वषि २०७४/०७५ मा आयोगको कूल १४ वटा बैठक बसी र्वनभन् न र्वषयहरूमा 
गिी जम्मा ३८ वटा प्रस्तावहरूमा छलफल भई ननणिय भएको देचखन्छ । पनछल्ला तीन आनथिक 
वषिको अध्ययन गदाि आ.व. २०७१/०७२ मा क्रमशः बैठक संख्या  १२ ि ननणिय संख्या ४८, 
आ.व. २०७२/०७३ मा क्रमश: बैठक संख्या १२ ि ननणिय संख्या ३२ तथा आ.व. २०७३/०७४ 
मा क्रमशः बैठक संख्या  १३ ि ननणिय संख्या ३८ वटा भएको देचखन्छ । पनछल्ला तीन आनथिक 
वषिमा भएका आयोगका बैठक ि ननणिय संख्यालाई चचर नं. ७ मा प्रस्ततु गरिएको छ । 

चचर नं.  ७ 
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०

५
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३५

४०

२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५

तीन आनथिक वषिको बैठक ि ननणिय संख्या

बैठक संख्या
ननणिय संख्या
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६.२ आयोगका ननणियहरूको र्वषयगत र्वविण 
न्याय सेवा आयोगबाट हनुे र्वनभन् न र्वषयगत ननणियहरूलाई सात वटा शीषिकमा र्वभाजन 

गरिएको छ । जसअनसुाि र्वभागीय सजायको पिामशिसम्बन्धी, सरुवा नसफारिस, बढुवा नसफारिस, 
ननयचुक्त नसफारिस, नीनत ननयमसम्बन्धी, नलचखत पिीक्षा ि अन्तवािताि तथा र्वर्वध िहेका छन ्। आनथिक 
वषि २०७३/०७४ मा र्वभागीय सजायको पिामशिसम्बन्धी नभएको, सरुवा नसफारिस छ, बढुवा 
नसफारिस सात, ननयचुक्त तथा पदस्थापन नसफारिस पाँच, नीनत ननयमसम्बन्धी दईु, चजल्ला न्यायाधीशको 
नलचखत पिीक्षा ि अन्तवाितािसम्बन्धी पाँच तथा र्वर्वधतफि  १३ वटा ननणिय भएका छन ्। अचघल्ला 
तीन आनथिक वषि ि प्रनतवेदन वषिको तलुनात्मक र्वषयगत र्वविण चचर नं. ८ मा प्रस्ततु गरिएको 
छ।  

चचर नं. ८ 

 
 

६.३ ननयचुक्त नसफारिस 
आयोगले न्याय सेवाका िाजपरार्ित र्वचशष्ट शे्रणी,  प्रथम शे्रणी, दद्वतीय शे्रणी ि ततृीय शे्रणीका 

अनधकृतहरूमा खलुा प्रनतयोनगता, आन्तरिक प्रनतयोनगता, बढुवाद्वािा हनुे ननयचुक्तका लानग नसफारिस 
गदिछ । यसिी नसफारिस गदाि बढुवा ननयचुक्तका हकमा न्याय सेवा आयोगले जेष्ठता तथा कायि 
सम्पादन मूल्यािन ि कायि क्षमताको मूल्यािनका  आधािमा बढुवा नसफारिस गने गदिछ । खलुा 
तथा आन्तरिक प्रनतयोनगताबाट हनु े ननयचुक्तका हकमा लोक सेवा आयोगबाट नसफारिस भई 
आएबमोचजम नसफारिस गने गिेको छ । नेपाल न्याय सेवाका अनधकृतहरूको दिबन्दी, 
पदपूनतिलगायतको अवस्था ि प्रनतवेदन वषि २०७४/७५ मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका 
ननयचुक्तसम्बन्धी नसफारिसका सम्बन्धमा देहायबमोचजम उल्लेख गरिएको छ । 
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पिामशि
सरुवा नसफारिस

बढुवा नसफारिस

ननयचुक्त नसफारिस

नीनत ननयमसम्बन्धी

नलचखत पिीक्षा
अन्तवािताि
र्वर्वध



 

41 
 

६.३.१ नपेाल न्याय सेवामा अनधकृतहरूको दिबन्दी ि पदपूनतिको अवस्था 
नेपाल न्याय सेवाका अनधकृतहरूको दिबन्दी तथा प्रनतवेदन तयाि पादाि ताकाको पदपूनतिको 
अवस्था ननम्नानसुाि छ ।  
र्वचशष्ट शे्रणी 

नस.नं. पद दिबन्दी  पूनति रिक्त 
पूनति भएका मध्ये 

मर्हला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग र्प.क्ष.े 
१ अदालत ि न्याय परिषद 

तफि   र्वचशष्ट शे्रणी  ४ ४ ० ० ० ० ० ० ० 

२ कानून, न्याय तथा 
संसदीय मानमला 
मन्रालय ि अन्य 
ननकायमा र्वचशष्ट शे्रणी  

५ ५ ० ० ० ० ० ० ० 

३ महान्यायानधवक्ताको 
कायािलय ि सिकािी 
वर्कल िहने अन्य 
ननकायहरूमा र्वचशष्ट 
शे्रणी  

५ ५ ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा १४ १४ ० ० ० ० ० ० ० 
 

 

 

 

न्याय समूह 

नस.नं. पद दिबन्दी पूनति रिक्त 
पूनति भएका मध्ये 

मर्हला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग र्प.क्ष.े 

१ िाजपरार्ित 

प्रथम शे्रणी 
२४ २१ ३ २ २ ० ० ० १ 

२ िाजपरार्ित 

दद्वतीय शे्रणी 
१७८ ९५ ८३ ८ १० ३ ३ ० १ 

३ िाजपरार्ित 

ततृीय शे्रणी 
६३० ४५१ १७९ ६४ ३३ २० ६ ३ १२ 

जम्मा ८३२ 56७ २६५ 
७४ ४५ २३ ९ ३ १४ 
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कानून समूह 

नस.नं. पद दिबन्दी  पूनति रिक्त 
पूनति भएका मध्ये 

मर्हला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग र्प.क्ष.े 
१ िाजपरार्ित 

प्रथम शे्रणी २८ १९ ९ ३ २ ० ० ० ० 

२ िाजपरार्ित 

दद्वतीय शे्रणी ९५ ६२ ३३ ९ ६ १ ० १ १ 

३ िाजपरार्ित 

ततृीय शे्रणी १६८ ९२ ७६ २५ १४ ५ ० ० ३ 

जम्मा २९१ १७३ ११८ ३७ २२ ६ ० १ ४ 

 

सिकािी वर्कल समूह 

नस.नं. पद दिबन्दी  पूनति रिक्त 
पूनति भएका मध्ये 

मर्हला आ.ज. मधेसी दनलत अपाङ्ग र्प.क्ष.े 
१ िाजपरार्ित 

प्रथम शे्रणी ३४ २५ ९ १ ० ० ० ० १ 

२ िाजपरार्ित 

दद्वतीय शे्रणी १५८ १२६ ३२ ८ ८ २ ० १ १ 

३ िाजपरार्ित 

ततृीय शे्रणी २५७ २३० २७ ५२ २२ ८ २ २ १४ 

जम्मा ४४९ ३८१ ६८ ६१ ३० १० २ ३ १६  

६.३.२ प्रनतवेदन वषि २०७४/७५ मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका ननयचुक्तसम्बन्धी 
नसफारिस 
)क( न्याय सेवाका र्वचशष्ट शे्रणीका अनधकृतमा बढुवा ननयचुक्त तथा पदस्थापन नसफारिस 

न्याय सेवा आयोगले न्याय परिषदका सचचव श्री िाजनप्रसाद भट्टिाईलाई सवोच्च अदालतको 
िाजपरार्ित र्वचशष्ट शे्रणीको मखु्य िचजस्राि पदमा नमनत २०७४।१०।१७ मा बढुवाको नसफारिस 
गिेको छ । 

प्रनतवेदन वषिमा न्याय सेवा आयोगबाट र्वनभन् न नमनतमा भएको ननणियानसुाि न्याय सेवाका 
िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीमा कायिित अनधकृतहरूलाई न्याय सेवाको र्वचशष्ट शे्रणीमा बढुवा नसफारिस 
गरिएको छ । नसफारिस हनु ुभएका अनधकृतहरूको नामावली अनसूुची-६ मा उल्लेख गरिएको छ। 
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)ख( िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीको पदमा खलुा, आन्तरिक तथा बढुवा प्रर्क्रयाबाट ननयचुक्त तथा 
पदस्थापन नसफारिस 
प्रनतवेदन वषिमा न्याय सेवा आयोगबाट र्वनभन् न नमनतमा भएको ननणियानसुाि न्याय सेवाको 

र्वनभन् न समूहको िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीको पदमा आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक बढुवाद्वािा ननयचुक्तको 
लानग नसफारिस गरिएको छ । आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षामा उत्तीणि भई नसफारिस भई आएका 
दईु जना उम्मेदवािहरूमध्ये न्याय समूहमा एक जना ि कानून समूहमा एक जना हनुहुनु्छ । नसफारिस 
हनु ुभएका अनधकृतहरूको नामावली अनसूुची-७ मा उल्लेख गरिएको छ । 
)ग( िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीमा बढुवा प्रर्क्रयाबाट ननयचुक्त तथा पदस्थापनको नसफारिस 

प्रनतवेदन वषिमा नेपाल न्याय सेवाको िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीमा जेष्ठता तथा कायिक्षमताको 
मूल्यािनको आधािमा बढुवा हनु ु भएका न्याय सेवा, न्याय समूहका पाँच जना, सिकािी वर्कल 
समूहका छ जना गिी जम्मा ११ जना उम्मेदवािहरूको ननयचुक्त तथा पदस्थापनको नसफारिस र्वनभन् न 
नमनतमा भएको पाइन्छ । प्रनतवेदन वषिमा खलुा प्रनतयोनगताबाट तीन जना लोक सेवा आयोगबाट 
नसफारिस भई आएकोमध्ये दईु जना न्याय समूहमा नसफारिस भएका, जसमा एक जना आददवासी 
जनजानत िहेको ि कानून समूहमा एक जना िहेका छन ्। प्रनतवेदन वषिमा आन्तरिक प्रनतयोनगताबाट 
चाि जना लोक सेवा आयोगबाट नसफारिस भई आएबमोचजम नसफारिस भएको छ । सोमध्ये एक 
जना न्याय समूहमा, दईुजना कानून समूहमा ि एक जना सिकािी वर्कल समूहमा नसफारिस भएका 
छन ्। नसफारिस भएका उम्मेदवािहरूको नामावली अनसूुची-८ मा उल्लेख भएको छ । 
)घ( िाजपरार्ित ततृीय शे्रणीमा नसफारिस 

आ.व. ०७४/७५ मा लोक सेवा आयोगबाट िाजपरार्ित ततृीय शे्रणीमा ८० जना खलुा 
प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षामा उत्तीणि उम्मेदवािलाई ननयचुक्तका लानग नसफारिस भई आएकोमा सोमध्ये 
न्याय समूहमा ३४ जना, कानून समूहमा १५ जना ि सिकािी वर्कल समूहमा ३१ जना िहेका 
छन।् ननजहरूलाई न्याय सेवा आयोगले ननयचुक्त तथा पदस्थापनको लानग नसफारिस गिेको छ । 
यस्तैगिी न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।०४।२२ ि नमनत २०७५।०३।२५ को ननणिय 
बमोचजम नेपाल न्याय सेवाका िाजपर अनंर्कत प्रथम शे्रणीबाट नेपाल न्याय सेवाको िाजपरार्ित 
ततृीय शे्रणीमा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह २१ जना ि कानून समहुतफि  दईुजना गिी २३ जना 
बढुवा तथा पदस्थापनका लानग नसफारिस हनु ु भएको छ । नसफारिस हनुभुएका अनधकृतहरुको 
नामावली अनसूुची-९ मा उल्लेख छ । 
६.४ सरुवा नसफारिस 

प्रनतवेदन वषिमा छ पटक )नमनत २०७४।०४।२२, २०७४।०९।२०, 
२०७४।१०।१७, २०७४।१२।२२, २०७५।०१।२० ि २०७५।०३।२५( सरुवा 
नसफारिस गरिएको छ । सो सरुवाहरूमा िाजपरार्ित र्वचशष्ट शे्रणीको अनधकृतमा तीन पटक गिी 
छ जनालाई सरुवाका लानग नसफारिस गरिएको छ । िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीमा दईु पटक गिी १९ 
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जना सरुवा गरिएको, जसमा न्याय समूहका १० जना, कानून समूहको सात ि सिकािी वर्कल 
समूहको दईुजना िहेका छन ्। त्यसैगिी िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीमा तीन पटक गिी ४६ जना सरुवा 
गरिएको, जसमा न्याय समूहका १०, कानून समूहको १८ ि सिकािी वर्कल समूहको १८ जना 
िहेका छन ्। साथै िाजपरार्ित ततृीय शे्रणीमा तीन पटक गिी १३६ जना सरुवा गरिएको, जसमा 
न्याय समूहका ८२, कानून समूहको १३ ि सिकािी वर्कल समूहको ४१ जना िहेका छन ्। 
६.५ चजल्ला न्यायाधीशको पाठ्यक्रम ननमािण 

 न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४ को ननयम १० बमोचजम नमनत 
२०७४।०६।२५ गते परिषदका तत्कालीन सचचव श्री िाजनप्रसाद भट्टिाईको संयोजकत्वमा सवोच्च 
अदालतका सह िचजस्राि श्री अच्यूत कुइँकेल, कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्रालयका सह-
सचचव श्री िमेश ढकाल, महान्यायानधवक्ता कायािलयका सह-न्यायानधवक्ता श्री संचजविाज िेनमी, लोक 
सेवा आयोगका सह-सचचव श्री खगेन्रप्रसाद सवेुदी, आमचन्रत र्वज्ञ नर.र्व.र्व. कानून संकायका नडन 
डा. तािाप्रसाद सापकोटा ि सदस्य सचचवका रूपमा न्याय परिषद सचचवालयका सह-सचचव श्री 
यमबहादिु बढुामगि िहेको पाठ्यक्रम ननमािण सनमनत गठन भई सो सनमनतले नमनत २०७४।०७।२८ 
मा आयोगसमक्ष पाठ्यक्रमसर्हतको प्रनतवेदन पेस गिी सोही ददनको आयोगको बैठकबाट चजल्ला 
न्यायाधीश पदको पाठ्यक्रम स्वीकृत गिी सोही नमनतमा नै आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गिेको 
नथयो ।  
६.६ प्रनतशत ननधाििण 

आयोगले नेपाल न्याय सेवाका िाजपरार्ित प्रथम तथा दद्वतीय शे्रणीमा रिक्त िहेका पदहरूमा 
पदपूनतिको लानग प्रनतशत ननधाििण गने गिेको छ । प्रनतशत ननधाििण गदाि सेवासम्बन्धी कानून ि 
लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गिेका नसर्द्ान्तका आधािमा प्रनतशत ननधाििण गरिदै आएको पाइन्छ। 
प्रनतवेदन अवनधमा ननधाििण गरिएको प्रनतशत र्वविण तानलका नं. 3 मा िहेको छ । 

तानलका नं. ३ 

प्रनतशत ननधाििणको र्वविण 

क्र.सं. 

प्रनतशत ननधाििण भएको 

शे्रणी समूह 
सं
ख्या 

वगि 
जेष्ठता तथा 
कायिसम्पादन 
मूल्यािन 

कायिक्षमता 
मूल्यािन 

आन्तरिक 
प्रनतयोनगता 

खलुा 
प्रनतयोनगता 

१ 
िाजपरार्ि
त दद्वतीय 

न्याय ७ २ ३ १ १ 

कानून - - - - - 

सिकािी 
वर्कल 

८ ३ ३ १ १ 
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प्रनतशत ननधाििणको समावेशीगत र्वविण 

क्र.सं. 

प्रनतशत ननधाििण भएको 

शे्रणी समूह संख्या 
वगि 

खलुा समावेशी 

१ 
िाजपरार्ित 

दद्वतीय 

न्याय १ - १ 

कानून - - - 

सिकािी वर्कल १ १ - 

६.7 र्वज्ञापन 

आयोगले न्याय सेवाका िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीमा पदपूनतिको लानग प्रनतशत ननधाििण गिी 
खलुा तथा आन्तरिक प्रनतयोनगताबाट पूनति हनु ेपदमा लोक सेवा आयोगमा पिीक्षाका लानग लेखी पठाइि 
जेष्ठता तथा कायिसम्पादन मूल्यािन ि कायिक्षमता मूल्यािनबाट हनुे बढुवाका लानग र्वज्ञापन गिेको 
छ । साथै चजल्ला न्यायाधीशको प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षाका लानग पिीक्षा कायिक्रमसर्हतको र्वज्ञापन 
प्रकाचशत गने गिेको छ । प्रनतवेदन अवनधमा भएका र्वज्ञापनको र्वविण तानलका नं. 4 मा प्रस्ततु 
गरिएको छ । 

तानलका नं. 4 

र्वज्ञापनको र्वविण 

क्रम 
संख्या 

शे्रणी समूह 

र्वज्ञापन संख्या र्वज्ञापन गिेको पद 

कैर्फयत जेष्ठता तथा 
कायिसम्पादन 
मूल्यािन 

कायिक्षमता 
मूल्यािन 

जेष्ठता तथा 
कायिसम्पादन 
मूल्यािन 

कायिक्षमता 
मूल्यािन 

१ िाजपरार्ित 
दद्वतीय 

न्याय १ १ २ ३  

कानून - - - -  

सिकािी 
वर्कल 

१ १ ३ ३ 
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क्रम 
संख्या पद र्वज्ञापन नम्वि 

र्वज्ञापन 
गिेको पद 

कैर्फयत 

१ चजल्ला न्यायाधीश ००१ आन्तरिक खलुा  १५ नमनत २०७४।८।२५ 
मा प्रनतशत ननधाििण भई 
२०७४।८।२७ गते 

गोिखापर तथा 
आयोगको वेबसाइटमा 

र्वज्ञापन प्रकाशन 
गरिएको  

२ चजल्ला न्यायाधीश ००२ खलुा ८ 
३ चजल्ला न्यायाधीश ००३ मर्हला २ 
४ चजल्ला न्यायाधीश ००४ आददवासी जनजानत २ 
५ चजल्ला न्यायाधीश ००५ मधेसी २ 

६ चजल्ला न्यायाधीश ००६ दनलत १ 

६.8 चजल्ला न्यायाधीशको पिीक्षा, ननतजा ि सोको समीक्षा   
 नेपालको बतिमान संवैधाननक प्रावधानबमोचजम पर्हलो पटक चजल्ला न्यायाधीश पदको 
प्रनतयोनगतात्मक नलचखत पिीक्षा सञ् चालन गने क्रममा र्वज्ञापन गरिएको नथयो । छ समूहको रिक्त 
कूल ३० पदको लानग ननधािरित ३० ददने म्याद सम्म ४१५ वटा ि दोब्बि दस्तिुमा थप ९ वटा 
दिखास्तसमेत गिी जम्मा ४२४ वटा दिखास्त पिेको नथयो भने आयोगको नमनत २०७४।०९।२० 
को ननणिय अनसुाि छ वटा दिखास्त अस्वीकृत गरिएको नथयो । पिीक्षामा दिखास्त ददनेमा आन्तरिक 
खलुातफि  १२५, खलुातफि  ४०९, मर्हलातफि  ४७, आददवासी जनजानततफि  ६१, मधेसीतफि  ४९ ि 
दनलततफि  ३ उम्मेदवािको दिखास्त पिेको नथयो भन ेकानून व्यवसायीमा संलनन १९६ जना, न्याय 
सेवामा कायिित २१४ जना ि कानून तथा न्याय सम्बन्धी के्षरमा काम गिेका १४ जनाले दिखास्त 
ददएको पाइन्छ । जम्मा ४२४ जना उम्मेदवाि मध्ये पिीक्षाको अचन्तम ददनसम्म ३७३ जना उपचस्थत 
िहेका नथए । नमनत २०७४।११।०९ गते नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन गरिएको ि नमनत 
२०७४।११।२४ गते अन्तिवाताि नलइएकोमा नमनत २०७४।१२।१३ को ननणिय अनसुाि सफल 
भएका १६ जनाको अचन्तम नतीजा योनयताक्रम सूचीअनसुाि प्रकाशन गरिएको नथयो । आन्तरिक 
खलुातफि  माग गरिएको १५ पदमध्ये १३ पद ि खलुातफि  माग गरिएको आठ मध्ये तीन पद गिी 
जम्मा १६ मार पदपूनति भई आन्तरिक खलुातफि को दईु पद, खलुातफि को पाँच पद, मर्हलातफि  दईु 
पद, आ.ज.तफि  दईु पद, मधेसीतफि  दईु पद ि दनलततफि  एक पद गिी जम्मा १४ पदमा पदपूनति हनु 
नसकी न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ को ननयम ६ को उपननयम )४( बमोचजम संर्वधानको धािा 
१४९ को उपधािा )२( को खण्ड )क(  बमोचजमको पदपूनति हनुे पदमा समावेश गरिएको नथयो । 
चजल्ला न्यायाधीशको प्रनतयोनगतात्मक नलचखत पिीक्षामा नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहका १२ जना 
उपसचचव ि एक जना शाखा अनधकृत तथा नेपाल न्याय सेवा सिकािी वर्कल समूहका तीन जना 
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उपसचचव उत्तीणि भए भने कानून व्यवसायमा संलनन कानून व्यवसायी ि कानून तथा न्याय सम्बन्धी 
अन्य के्षरमा कायिित कुनै पनन उम्मेदवाि उत्तीणि हनु सकेनन ्।  

६.9 िाय पिामशि 
प्रनतवेदन वषिमा न्याय सेवा आयोगबाट देहायको र्वषयमा िाय पिामशि प्रदान गरिएको छ:- 

१. स्थानीय तहको तेस्रो चिणको ननवािचनको लानग न्याय सेवाको िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका 
अनधकृतहरूलाई ननवािचन अनधकृतको रूपमा खटाउन ननवािचन आयोगले नेपाल सिकािमाफि त 
पिामशि माग गिेकोमा न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।०४।२२ मा बसेको बैठकको 
ननणियले न्याय सेवाको िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका १२८ जना अनधकृतहरूलाई खटाउन 
नामावलीसर्हत पिामशि प्रदान गिेको छ भने २०७४।०५।१४ को वैठकले नपगु एक जना 
ननवािचन अनधकृत खटाउने गिी प्रधान न्यायाधीशवाट नमनत २०७४।०४।२५ मा भएको 
ननणियलाई समथिन समेत गिेको ।   

२. स्थानीय तहको ननवािचनको लानग न्याय सेवाको िाजपरार्ित अनधकृतहरूलाई ननवािचन 
अनधकृतको रूपमा खटाउन ननवािचन आयोगले नेपाल सिकािमाफि त पिामशि माग गिेकोमा 
एक जना िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका अनधकृतलाई खटाउन े प्रधान न्यायाधीशको नमनत 
२०७४।०४।२५ को ननणिय समथिन गने गिी न्याय सेवा आयोगको नमनत 
२०७४।०५।१४ को बैठकले ननणिय गिेको ।   

३. प्रनतनननध सभा तथा प्रदेश सभा ननवािचनका लानग न्याय सेवाको िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका 
अनधकृतहरूलाई ननवािचन अनधकृतको रूपमा खटाउन ननवािचन आयोगले नेपाल सिकािमाफि त 
पिामशि माग गिेकोमा न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।०५।२८ मा बसेको बैठकको 
ननणियले न्याय सेवाको िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका अनधकृतहरूलाई ८८ जना ननवािचन 
अनधकृतमा ि २० जना जगेडा ननवािचन अनधकृतमा खटाउन नामावलीसर्हत पिामशि प्रदान 
गिेको । 

४. वैदेचशक िोजगाि ऐन, २०६४ को दफा ६४ बमोचजम तोर्कएको वैदेचशक िोजगाि 
न्यायानधकिणको सदस्य श्री कृष्णचजर्व चघनमिे बेपत्ता पारिएका व्यचक्तहरूको छाननबन 
आयोगको सचचवमा बढुवा ननयकु्त हनु ुभई रिक्त पदमा नेपाल न्याय सेवा, सिकािी वर्कल 
समूहका िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीका सह न्यायानधवक्ता श्री िमादेवी पिाजलुीलाई तोक्न 
नेपालको संर्वधानको धािा १५४ ि न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० बमोचजम 
नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ।  
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५. दूि संचाि ऐन, २०५३ को दफा ४८ बमोचजम नेपाल दूि संचाि प्रानधकिणले ददएको 
आदेशउपिको पनुिावेदन सनु् ने पनुिावेदन सनमनतको व्यवस्था गिेको ि दूि संचाि ननयमावली, 
२०५४ को ननयम २७ बमोचजम पनुिावेदन सनमनतमा नपेाल न्याय सेवाको र्वचशष्ट शे्रणीको 
अनधकृतलाई अध्यक्षमा तोक्न सर्कने व्यवस्था भएकोले न्याय परिषदका सचचव श्री नपृध्वज 
ननिौलालाई तोक्न नेपालको संर्वधानको धािा १५४ ि न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को 
दफा १० बमोचजम नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ।  

६.10 नीनतगत ननणिय 
न्याय सेवा आयोगको र्वनभन् न नमनतमा बसेको बैठकले देहायका नबषयमा नीनतगत ननणिय 

गिेको छ:-  
 संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )ग( बमोचजम चजल्ला 

न्यायाधीशको पद  ननयकु्त हनुका लानग कानूनमा स्नातक उपानध प्राप्त गिी 
अनधवक्ताको रूपमा ननिन्ति कम्तीमा आठ वषि वकालत गिेको, कानूनमा स्नातक 
उपानध प्राप्त गिी न्याय सेवाको िाजपरार्ित पदमा कम्तीमा आठ वषि काम गिेको 
वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै के्षरमा 
ननिन्ति कम्तीमा आठ वषि काम गिेका नेपाली नागरिक हनु ु पने व्यवस्था गिी 
स्पष्टतः तीनवटा समूह )क्लष्टि( ननधाििण गिी कुनै समूहबाट उम्मेदवाि हनु चाहन े
व्यचक्तले सोही समूहमा तोर्कएको अनभुव तथा योनयता पूिा गिेको हनु ुपने भन् न े
देचखँदा सर्वधानले ननधाििण गिेको उक्त समूहमध्ये कुनै समूहमा योनयता पूिा गिेको 
अवस्थामा पनन पनछल्लो समयमा समूह छोडी अन्य समूहमा प्रवेश गिेको अवस्थामा 
अनभुवको ननिन्तिता निहन ेहुँदा सो र्वषयलाई ननिन्ति मान् न तथा एकभन्दा बढी 
समूहको अनभुव जोडी योनयता पगेुको भन्न नमल्ने देचखदैँन । तसथि अनधवक्ता समूहमा 
दिखास्त पेस गदाि ननिन्तिरूपमा हालसम्म कम्तीमा आठ वषि वकालत गिेको, न्याय 
सेवाको िाजपरार्ित अनधकृत समूहमा दखािस्त पेस गदाि ननिन्तिरूपमा हालसम्म 
न्याय सेवाका िाजपरार्ित पदमा कम्तीमा आठ वषि काम गिेका वा कानूनको 
अध्यापन, अन्वेषण वा कानून ि न्यायको अन्य के्षरको समूहमा दखािस्त पेस गदाि 
कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै के्षरमा हालसम्म ननिन्ति कम्तीमा आठ वषि 
काम गिेको स्पष्ट देचखने कागज तथा प्रमाणपर पेस गिेको अवस्थामा मार दखािस्त 
फािाम स्वीकृत गने व्यवस्था सचचवालयले गने ।   
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 ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ ग बमोचजम र्वनभन् न भौगोनलक क्षरेमा 
काम गिेबापत प्राप्त हनुे भौगोनलक के्षरको अंकको गणना गदाि उक्त के्षरमा कायि 
गिेको अवनधका आधािमा वषि पूिा वषिका र्हसाबले ि वषिबाट बाकँी ददनका हकमा 
वाँकी ददनको दामासाही र्हसाबले ददनका आधािमा अंक गणना गनुि पने हुँदा 
सोहीबमोचजम अंक गणना गने । 

 नेपाल सिकािले ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० को अनसूुची २क मा हेिफेि 
गिी िाष्ट्रपनत कायािलयमा िहेको नेपाल न्याय सेवाको िाजपरांर्कत र्वचशष्ट शे्रणीको 
पदमा नेपाल प्रशासन सेवाको र्वचशष्ट शे्रणीको पद कायम गरिएको ि नेपाल न्याय 
सेवा अन्तगित िार्ष्ट्रय सूचना आयोगको सचचव पदमा िाचखएको अवस्था देचखएको ि 
नेपाल न्याय सेवाको पदमा हेिफेि गदाि न्याय सेवा आयोगसँग पिामशि नलएको समेत 
नपाइएको अवस्था हुँदा नेपाल न्याय सेवाको पदहरुलाई नसजिना, समायोजन, परिवतिन 
वा खािेज गदाि न्याय सेवा आयोगको सहमनत तथा पिामशि नलएि गनिका लानग नेपाल 
सिकाि समक्ष अनिुोध गने ।   

६.११ ननयमावली तथा कायिर्वनध/ननदेचशका/वार्षिक प्रनतवेदन 
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।०५।१४ मा बसेको बैठकले न्याय सेवा आयोग 

ननयमावली, २०७४ लाई पारित गने ननणिय गिेको छ । साथै न्याय सेवा आयोग )आन्तरिक 
कायिसञ्चालन( ननदेचशका, २०७४ तथा न्याय सेवा आयोगका पदानधकािी एवम ् र्वज्ञ/दक्ष तथा 
कमिचािीहरूको आचािसंर्हता, २०७४ पारित गने ननणिय नमनत २०७४।०८।२५ को बैठकले गिेको 
छ । त्यसै गिी सोही वैठकले चजल्ला न्यायाधीशको पिीक्षाका लानग दक्ष/र्वज्ञको सूची स्वीकृत गने 
ननणिय गिेको छ । न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।१२।२९ मा वसेको वैठकले न्याय सेवा 
आयोगको आनथिक वषि २०७३/०७४ को वार्षिक प्रनतवेदनलाई पारित गिेको छ । 
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परिच्छेद  - ७ 

न्याय परिषद सचचवालय 
७.१ सचचवालयको संगठन संिचना 

न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको प्रशासकीय ननकायको रूपमा न्याय परिषद सचचवालय िहेको छ । न्याय परिषद सचचवालयको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको िाजपरार्ित र्वचशष्ट शे्रणीको एक सचचव िहने ि न्याय 
परिषदको सचचवले न्याय सेवा आयोगको समेत सचचव भई काम गने कानूनी व्यवस्था छ । 

न्याय परिषद सचचवालयको संिचना

 

सचचव-१ 
)र्वचशष्ट शे्रणी(

प्रशासन महाशाखा
न्याय/न्याय, िा.प.प्रथम, सहसचचव-१
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथम, ना.स.ु-१

प्रशासन शाखा
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व., उप-सचचव-१ 
न्याय/न्याय िा.प.त.ृ, शा.अ.-२ 
न्याय/न्याय िा.प.अनं.प्रथम, ना.स.ु-१
प्रशासन, िा.प.अनं.प्रथम, टा.ना.स.ु-१
हलकुा सवािी चालक-३
कायािलय सहयोगी-२
स्वच्छकमी-१

आनथिक प्रशासन शाखा
प्रशासन/लेखा,िा.प.अनं.प्रथम,लेखापाल-१

दताि चलानी तथा सोधपछु शाखा
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथम, ना.स.ु-१
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व., नडठ्ठा-१

पसु्तकालय शाखा
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथम, ना.स.ु-१

अनभलेख शाखा 
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व., उपसचचव-१
न्याय/न्याय, िा.प.त.ृशा.अ-१
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथम,ना.स.ु-१

सूचना प्रर्वनध शाखा 
र्वर्वध कम्यटुि अपिेटि-१
र्वर्वध कम्यटुि टेचक्ननसयन-१

योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा *

योजना शाखा

अध्ययन  तथा अनसुन्धान शाखा

बाह् य सम्बन्ध समन्वय शाखा

पिीक्षा महाशाखा *

पिीक्षा सञ् चालन शाखा

ननतजा तथा अन्तवािता शाखा

उजिुी तथा अनगुमन महाशाखा
न्याय/न्याय, िा.प.प्रथम, सहसचचव-१
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथम, -१

उजिुी शाखा
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व, उपसचचव-१
न्याय/न्याय, िा.प.त.ृ,शा.अ.-१
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्र.,ना.स.ु-१

ननिीक्षण तथा अनगुमन शाखा
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व, उपसचचव-१
न्याय/न्याय, िा.प.त.ृ,शा.अ.-१
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्र.,ना.स.ु-१

ननजी सहायक न्याय/न्याय िा.प.त.ृ, शा.अ.-१ माननीय सदस्यज्यूहरूको ननजी सहायक न्याय/न्याय, िा.प.त.ृ, शा.अ.-२

*रष्टव्य : हाल सचचवालयमा २ वटा महाशाखा ि त्यस अन्तगितका शाखाहरू मारै िहेकोमा न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ ले थप २ महाशाखा ि सो महाशाखाअन्तगितका शाखाहरू िहने व्यवस्था गिेअनरुूप थप २ महाशाखा ि त्यसअन्तगितका शाखाको लानग संगठन तथा व्यवस्थापन 
)O&M( सवेक्षण सनमनतको कायि शरुू भएको छ । 
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७.२  न्याय परिषदको सचचवको काम, कतिव्य ि अनधकाि 
न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको िाजपरार्ित र्वचशष्ट शे्रणीको 

एकजना सचचव िहने ि ननजले नै न्याय सेवा आयोगको समेत सचचव भई काम गने कानूनी व्यवस्था 
िहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३६ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को 
दफा ५ मा ऐनमा अन्यर लेचखएका काम, कतिव्य ि अनधकािका अनतरिक्त न्याय परिषद ि न्याय 
सेवा आयोगको सचचवको काम, कतिव्य ि अनधकाि देहायबमोचजम हनुे व्यवस्था गिेको छः- 
(क) परिषद/आयोगले गिेको ननणिय कायािन्वयन गने गिाउने, 
(ख) परिषद/आयोगको सचचवालयमा िहने अनभलेख प्रमाचणत गिी अद्यावनधक, व्यवचस्थत ि सिुचक्षत 

िाख् ने, 
(ग) परिषद/आयोगको कमिचािीलाई कायि र्वभाजन गिी काममा लगाउने, 
(घ) परिषद/आयोगको सचचवालयको काम कािबाहीको अनगुमन, ननयन्रण, सपुरिवेक्षण गने, 
(ङ) परिषद/आयोगको ननणिय सम्बचन्धत व्यचक्त वा ननकायलाई जानकािी गिाउने, 
(च) नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्धत ननकायसँग आवश्यकताअनसुाि सम्पकि  ि समन्वय गने, 
(छ) परिषद/आयोगले तोकेका अन्य काम गने । 

यसका अनतरिक्त न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ तथा न्याय सेवा आयोग ननयमावली, 
२०७४ ले समेत सचचवलाई अन्य अनधकाि प्रदान गिेको छ । साथै न्याय परिषदको र्वनभन्न 
नमनतको ननणियले सचचवलाई न्यायाधीशको उमेि यर्कन गिी उमेिहदको  आधािमा अवकासको 
जानकािी ददने लगायतका कायि सचचवले गने भनी उल्लेख भएको छ । 

७.३ न्याय परिषद सचचवालयको काम, कतिव्य ि अनधकाि 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले न्याय परिषदको एउटा छुटै्ट सचचवालय िहने ि 

सो सचचवालय काठमाडौं उपत्यकामा िहने व्यवस्था गिेको छ । न्याय सेवा ऐन, २०७३ को दफा 
३ मा आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिेमा बाहेक आयोगको सचचवालय न्याय परिषदको सचचवालय 
िहेको ठाउँमा िहने व्यवस्था गिेको पाइन्छ । नमनत २०७३।०६।०३ देचख न्याय परिषद ऐन, 
२०७३ ि न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ जािी भई लागू भएकोले उक्त ऐनहरू लागू हनुभन्दा 
पर्हले न्याय परिषद सचचवालयले नेपालको संर्वधान, न्याय परिषद ऐन, २०४७, न्याय सेवा आयोग 
ऐन, २०४८ तथा न्याय परिषद )कायिर्वनध( ननयमावली, २०५६ बमोचजम काम कािबाही सञ् चालन 
गदै आएकोमा नमनत २०७३।०६।०३ देचख नेपालको संर्वधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय 
सेवा आयोग ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद ननयमावली, २०७४, न्याय सेवा आयोग ननयमावली, 
२०७४ बमोचजम काम कािबाही सञ् चालन गदै आएको छ । न्याय परिषद सचचवालयका कायिहरू 
देहायबमोचजम िहेको छ । 
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७.३.१ अनभलेख व्यवस्थापन गने 
न्याय परिषदले संर्वधानबमोचजम न्यायाधीशको पदमा ननयकु्त हनु योनयता पगेुका नेपाली 

नागरिकहरूको र्वविण तयाि गिी अद्यावनधक गने कानूनी व्यवस्था भएबमोचजम अनभलेख िाख् न े
प्रयोजनका लानग सम्बचन्धत ननकायहरूसँग र्वविण माग गने, सूचना प्रकाशन गने ि प्राप्त भएको 
अनभलेखहरूलाई अद्यावनधक, व्यवचस्थत ि सिुचक्षत गनेलगायतका कायिहरू सचचवालयले गदिछ । 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० मा प्रत्येक न्यायाधीशको ननयचुक्त नमनत, अवकास नमनत, 
योनयता, अनभुव ि र्वशेषज्ञता, न्यायाधीशउपि कुनै उजिुी पिेको भए सो उजिुीमा न्याय परिषदबाट 
भएको ननणियको संचक्षप्त र्वविण, संर्वधान तथा न्याय परिषद ऐनबमोचजम कुनै कािबाही भएको भए 
सोको र्वविण, ननजले गिेको फैसला वा आदेश मानथल्लो अदालतबाट सदि बदि भएको र्वविण, 
ननजले प्रत्येक अदालतमा गिेको फैसला ि आदेशको संख्यात्मक र्वविणलगायतका र्वविणहरूको 
एकीकृत अनभलेख तयाि गनुिपने गिी तोकेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाबमोचजमको अनभलेख छरिएि 
िहेकोमा एकीकृत अनभलेख िाख् ने प्रयोजनका लानग न्याय परिषद सचचवालयले PIMS, DMS, Software  

ननमािण गिी हाल र्वविण प्रर्वष्ट गने कायि गदै आएको छ । 

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका प्रत्येक ननणियहरूको अनभलेख िाख् न े
कायिसमेत सचचवालयले गदिछ । यसका अनतरिक्त न्याय परिषदका सदस्य तथा न्यायाधीशले आफ्नो 
ि आफ्नो परिवािका नाउँमा िहेको सम्पचत्तको र्वविण न्याय परिषदमा पेस गनुिपने कानूनी व्यवस्था 
भएअनरुूप पेस हनु आएका सम्पचत्त र्वविणको अनभलेख िाख् ने कायि तथा ननजामती र्कताबखानासगँ 
समन्वय गिी न्यायाधीशको वैयचक्तक र्वविण )नसटिोल( लाई अद्यावनधक गने कायिहरूसमेत न्याय 
परिषद सचचवालयबाट हनुे गदिछ । यसका अनतरिक्त न्यायाधीशको व्यचक्तगत र्वविण अद्यावनधक, 
व्यवचस्थत ि सिुचक्षत गने काम सचचवालयले गने दार्यत्व िहेको सन्दभिमा न्यायाधीशको वैयचक्तक 
र्वविणसगँ सम्बचन्धत कागजातहरू सम्बचन्धत न्यायाधीशसँग ि सम्बचन्धत ननकायहरूसँग माग गिी 
अद्यावनधक गने, सचचवालयमा िाचखएको अद्यावनधक अनभलेख अनसुाि न्यायाधीशको अवकाश हनु े
भएमा ऐनको दफा ३१ बमोचजम यर्कन गिी सम्बचन्धत न्यायाधीश ि ननकायलाई जानकािी ददने तथा 
अन्य ननकायहरूमा आवश्यक र्वविण पठाउनेलगायतका काम सचचवको नेततृ्वमा िहेको सचचवालयले 
गदै आएको छ ।  
७.३.२ बैठक व्यवस्थापन गने 

परिषद तथा आयोगको बैठक बस्न ेनमनत, समय, स्थान ि बैठकमा पेस हनु ेर्वषयसूचीसर्हत 
कानूनद्वािा ननधािरित समयमा सदस्यहरूलाई जानकािी पठाउने, परिषद तथा आयोगको बैठकका लानग 
आवश्यक पने सूचना एवम ्तर्थयाि उपलब्ध गिाई सहयोग गनुि सचचवालयको काम तथा कतिव्य हो। 
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७.३.३ ननणिय कायािन्वयन 
न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका ननणिय कायािन्वयन गने प्रमखु चजम्मेवािी 

न्याय परिषद सचचवालयका सचचवको भएकाले परिषद तथा आयोगको बैठकबाट भएका ननणियहरूको 
कायािन्वयन गनुि सचचवालयको प्रमखु कायि हो । 

७.३.४ सहयोगात्मक कायि 
न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगले सम्पादन गने कायिका लानग सूचना वा तर्थयाि 

उपलब्ध गिाउनकुा अनतरिक्त परिषदले गने अनगुमन तथा ननगिानीको कायि, उच्च अदालत तथा 
चजल्ला अदालतका न्यायाधीशउपि गठन हनुे जाँचबझु सनमनतबाट सम्पादन हनुे कायिहरूमा समेत 
आवश्यक जनशचक्त तथा स्रोतसाधनको उपलब्धता गिाई सहयोग गनुि न्याय परिषद सचचवालयको 
कायि हो । 

७.३.५ र्वनभन् न तानलम गोष्ठी, अन्तिर्क्रया आदद सञ् चालन गने 
न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका जनशचक्तको क्षमता अनभवृर्र्द् गिाउने हेतलेु र्वनभन् न तानलम 

सञ् चालन गने, न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको भनूमकालाई प्रभावकािी बनाउन सिोकािवाला 
र्वनभन् न ननकायहरूसँग अन्तिर्क्रया, गोष्ठी आदद सञ्चालन गने कायिसमेत न्याय परिषद सचचवालयले 
गने गदिछ । 

७.३.६ िाष्ट्रपनतसमक्ष वार्षिक प्रनतवेदन पेस गने व्यवस्था नमलाउन े

संर्वधानको धािा १३८ ले न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रनतवेदन 
िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनुिपने संवैधाननक व्यवस्था गिेको छ । उक्त संवैधाननक व्यवस्थाबमोचजम वार्षिक 
प्रनतवेदन तयाि गिी परिषद ि आयोगसमक्ष पेस गिी पारित भएपनछ िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गने प्रबन्ध 
गनुि न्याय परिषद सचचवालयको अको महत्त् वपूणि कायि हो । 

७.३.७ र्वर्वध 
न्यार्यक सशुासन, स्वतन्रता एवम ्न्यार्यक ननभीकता कायम िाख् न र्वनभन् न अनसुन्धानात्मक 

एवम ्खोजमूलक कायि गने, न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगसँग सम्बचन्धत समसामर्यक र्वषयमा 
सूचना, र्वज्ञनप्त वा खण्डन प्रकाशन गने, न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भए गिेका काम 
कािबाहीको संचक्षप्त र्वविण, न्याय ि कानूनको के्षरमा र्वकनसत नवीनतम ्अवधािणासर्हतको उपयोगी 
लेख िचना समावेश गरिएको बलेुर्टन तथा अन्य आवश्यक संग्रह प्रकाशन गनुिसमेत न्याय परिषद 
सचचवालयको काम कतिव्य िहेको छ । 

७.४ न्याय परिषद सचचवालयबाट सम्पाददत कामहरूको र्वविण 
प्रनतवेदन वषि २०७४/०७५ मा न्याय परिषद सचचवालयबाट सम्पाददत काम कािबाहीको 

र्वविण देहायबमोचजम िहेको छः- 
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)क( अनभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि 
न्यायाधीश हनु योनयता पगेुका व्यचक्तहरूको अनभलेख िाख् ने प्रयोजनाथि सेवामा कायिित 

न्यायाधीशहरू, न्याय सेवामा कायिित िाजपरार्ित अनधकृतहरू, कानून व्यवसायीहरू तथा कानून तथा 
न्यायको के्षरमा अध्ययन अध्यापन गने कानूनर्वद् हरूको अनभलेख िाख् ने गरिएको छ । सवोच्च 
अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्रालय, महान्यायानधवक्ताको 
कायािलय, नपेाल कानून व्यवसायी परिषदलगायत उपयकु्त संस्थासमेतबाट र्वविण माग गिी प्राप्त 
अनभलेख ि स्वयम ् कानून व्यवसायीहरूले सचचवालयसमक्ष पेस गिेका आफ्नो व्यचक्तगत र्वविणलाई 
समेत अनभलेखको रूपमा सचचवालयले िाखेको छ । प्रनतवेदन अवनधभि न्यायाधीश हनु योनयता 
पगेुका कायिित न्यायाधीश ि न्याय सेवाका अनधकृत कमिचािीहरू तथा कानून व्यवसायीको र्वविण 
संकलन गरिएको छ । साथै कायिित न्यायाधीश एवम ्न्याय सेवाका िाजपरार्ित अनधकृतहरूको 
ननयचुक्त, सरुवा तथा बढुवा, अनशुासनात्मक कािबाहीसम्बन्धी र्वविणसमेत अनभलेखको रूपमा 
िाचखएको छ । 

हालसम्म न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगबाट भए गिेका सम्पूणि ननणियहरू यस 
सचचवालयमा सिुचक्षतरूपमा िाचखएको ि न्यायाधीशहरूले पेस गिेको सम्पचत्त र्वविणसमेत अनभलेखको 
रूपमा िाचखएको छ । 

)ख( बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि 
न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको बैठक आवश्यकताअनसुाि अध्यक्षले तोकेको नमनत, 

समय ि ठाउँमा बस्न ेगदिछ । यस्तो बैठक बस्नभुन्दा ४८ घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई बैठक बस्न े
नमनत ि समय तोकी बैठकमा छलफल हनुे र्वषयसूचीसमेत समावेश गिी सूचना ददने व्यवस्था िहेको 
छ । बैठकका लानग चार्हन ेआवश्यक कागजात एवम ्तर्थयाङ् कहरू सचचवालयले उपलब्ध गिाउँदै 
आएको छ । प्रनतवेदन वषिमा न्याय परिषदको २९ वटा ि न्याय सेवा आयोगको १३ वटा बैठक 
बसेको देचखन्छ । 

)ग( ननणिय कायािन्वयनसम्बन्धी 
न्याय परिषदबाट सवोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नसफारिस गरिएका व्यचक्तहरूको संसदीय 

सनुवुाइको लानग लेखी पठाउने, उच्च अदालत तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशको ननयचुक्त, सरुवा, 
अनशुासनात्मक कािबाही सम्बन्धमा भए गिेका ननणियहरूलाई कायािन्वयन गने, परिषदबाट भए गिेका 
िाय पिामशिसम्बन्धी ननणियहरूलाई सम्बचन्धत ननकायमा लेखी पठाउने काम सचचवालयबाट हुँदै आएको 
छ । साथै न्याय सेवा आयोगबाट भए गिेका सरुवा, बढुवा, र्वभागीय कािबाहीको लानग 
पिामशिसम्बन्धी ननणियहरूको कायािन्वयनसमेत सचचवालयले गदै आएको छ । 
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)घ( संवैधाननक परिषदको सचचवालयमा अनभलेख पठाउन े
संवैधाननक परिषद )काम, कतिव्य, अनधकाि ि कायिर्वनध( सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा 

४ बमोचजम संवैधाननक परिषदको सचचवालयले संवैधाननक ननकायका पदानधकािीहरूको पदमा 
संर्वधानबमोचजम ननयकु्त हनु योनयता पगेुका व्यचक्तहरूको छुट्टाछुटै्ट अनभलेख तयाि गिी िाख्न ुपने 
व्यवस्था गिेको गिेको छ । सो प्रयोजनका लानग न्याय परिषद सचचवालयले नेपालको संर्वधानको 
धािा १२९ को उपधािा (३) बमोचजम योनयता पगेुका सवोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वैयचक्तक 
र्वविणसर्हतको अनभलेख संर्वधानको धािा २८४ को उपधािा (३) मा उचल्लचखत समयलाई मध्यनजि 
गिी संवैधाननक परिषदको सचचवालयमा पठाउने गरिएको छ । प्रनतवेदन वषिमा देहायबमोचजमको 
नामावली देहायको नमनतमा पठाएको अनभलेखबाट देचखन्छ । 

 

नस.नं. न्यायाधीशको नाम नमनत  

१ माननीय न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशी २०७४।१२।०६ 

२ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश नमश्र                  “ 

३ माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्र शमशेि ज.ब.िा.                   “ 

 

)ङ( वार्षिक प्रनतवेदन प्रकाशनसम्बन्धी कायि 
नेपालको संर्वधानको धािा १३८ बमोचजम न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगबाट भए गिेका 

काम कािबाहीको र्वविणसर्हतको वार्षिक प्रनतवेदन िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनुिपने ि न्याय परिषद ऐन, 
२०७३ को दफा ३८ बमोचजम त्यस्तो प्रनतवेदन आनथिक वषि पूिा भएको तीन मर्हनानभर पेस 
गरिसक्नपुने संवैधाननक एवम ् कानूनी व्यवस्था िहेको छ । सोही व्यवस्थाअनरुूप नमनत 
२०७४।०३।०८ गते सम्माननीय िाष्ट्रपनतसमक्ष पर्हलो वार्षिक प्रनतवेदन पेस गरिएको ि दोस्रो 
वार्षिक प्रनतवेदन नमनत २०७५।०१।३१ मा पेश गरिएको नथयो । 

)च( न्याय परिषद ददवस मनाउन ेकायि 
नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, २०४७ तथा न्याय परिषद ऐन, २०४७ ले व्यवस्था गिेको 

न्याय परिषदको  पर्हलो बैठक र्व.सं. २०४७ साल पौष ३ गते बसेकाले सोही ददनलाई नै न्याय 
परिषदको र्वनधवत ्स्थापना भएको ददन मानी प्रत्येक वषि पौष ३ गतेका ददन न्याय परिषद ददवस 
मनाउने गरिन्छ । र्व.सं. २०५८ सालदेचख न्याय परिषद ददवसको उपलक्ष्यमा परिषदले 
कामकािबाहीको र्वविणसर्हतको बलेुर्टन प्रकाशन गदै आएको ि यस प्रनतवेदन वषिमा समेत बलेुर्टन 
प्रकाशन गिेको छ ।  
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)छ( न्यायाधीशको अवकाश 
प्रनतवेदन वषि २०७४/०7५ मा उमेि हदका कािण सेवा ननवृत्त हनुभुएका माननीय न्यायाधीशहरूको 
र्वविण देहायबमोचजम िहेको छ । 

नस.नं. न्यायाधीशको नाम पद अदालत 

1.  श्री गोपाल पिाजलुी प्रधान न्यायाधीश सवोच्च अदालत 

2.  श्री पद् मिाज भट्ट न्यायाधीश उच्च अदालत पाटन 

3.  श्री चचरदेव जोशी न्यायाधीश उच्च अदालत ददपायल 

4.  श्री मोहनिमण भट्टिाई न्यायाधीश 
उच्च अदालत सखेत, जमु्ला इजलास, काज 

अध्यक्ष र्वशषे अदालत 

5.  श्री भीम बहादिु बोहिा न्यायाधीश 
उच्च अदालत पोखिा बानलङु इजलास, काज 
उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज इजलास 

6.  श्री दगुािदत्त भट्ट न्यायाधीश उच्च अदालत पाटन 

7.  
श्री लक्ष्मीकृष्ण शे्रष्ठ न्यायाधीश उच्च अदालत पाटन 

8.  
श्री कोषकुमाि नेम्वाङ चजल्ला 

न्यायाधीश न्याय परिषद 

७.५ न्याय परिषद सचचवमा सरुवा 
प्रनतवेदन वषिमा तत्कालीन न्याय परिषदका सचचव श्री िाजनप्रसाद भट्टिाई नमनत 

२०७४।१०।१७ को न्याय सेवा आयोगको बैठकले सवोच्च अदालतको मखु्य िचजस्राि पदमा 
ननयचुक्तको लानग नसफारिस हनु ुभयो । न्याय सेवा आयोगको सोही नमनत २०७४।१०।१७ को 
नसफारिसबमोचजम बेपत्ता पारिएका व्यचक्तहरूको छाननबन आयोगका  सचचव श्री नपृध्वज ननिौला 
नेपाल सिकािको २०७४।१०।१८ को ननणियबमोचजम न्याय परिषदको सचचवमा सरुवा हनु ुभएको 
छ । 
७.६ वैदेचशक भ्रमण/तानलम 

न्याय परिषदका तत्कालीन सचचव श्री िाजनप्रसाद भट्टिाईले नमनत २०७४।०७।१९ देचख 
नमनत २०७४।०७।२७ सम्म अर्ष्ट्रया ि क्रोनसया भ्रमण, सह-सचचव श्री यमबहादिु बढुामगिले नमनत 
२०७४।१२।१२ देचख नमनत २०७४।१२।२५ सम्म कोरियाको तानलम ि उप-सचचब श्री बलिाम 
लम्सालले नमनत २०७५ साल असाि ११ गतेदेचख साउन २ गतेसम्म चीनको तानलममा संलनन भई 
भाग नलई आउनभुएको हो । 
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७.७ न्याय परिषद सचचवालयमा सरूवा तथा पदस्थापन 
न्याय परिषद सचचवालयमा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीको सह-

सचचव श्री ननमिला भट्टिाई पौडेलको उच्च अदालत र्विाटनगि, धनकुटा इजलासको िचजस्राि सरूवा 
भई सो पदमा उच्च अदालत पोखिाका िचजस्राि श्री िामेश्वि िेनमीलाई सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै 
यस सचचवालयमा रिक्त एक शाखा अनधकृत पदमा श्री चन्रमचण चापागाईलाई सरुवा गरिएको छ । 

७.८ अनचुशक्षण एवम ्अन्तिर्क्रया कायिक्रम 
 प्रनतवेदन वषिमा न्याय परिषद सचचवालयबाट भए गिेका अनचुशक्षण एवम ् अन्तिर्क्रया कायिक्रम 
देहायबमोचजम िहेका छन ्:- 

 सक्षम एवम ् स्वतन्र न्यायपानलकाका लानग न्याय परिषदको भनूमका, न्यायाधीशहरूको 
आचाि संर्हता कायािन्वयन ि प्रभाव तथा न्यार्यक काम कािबाहीमा हनुे अननयनमतता ि 
त्यसको अनगुमन ि ननगिानी र्वषयमा नमनत २०७४।०५।१७ ि १८ मा उच्च अदालत 
जनकपिु, वीिगंज इजलास तथा अन्तगितका चजल्ला अदालतका न्यायाधीश, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरूको सहभानगतामा र्विगंजमा दईु ददवसीय अन्तिर्क्रया कायिक्रम सम्पन् न भएको।  

 न्याय परिषद ददवसको उपलक्ष्यमा नमनत २०७४ पसु ३ गते न्याय परिषद ददवस मनाइयो। 
सो अवसिमा न्याय परिषद बलेुर्टन लोकापिण तथा उत्कृष्ट न्यायाधीशहरूलाई पिुस्काि 
र्वतिण गने कायिक्रम सम्पन् न भएको । 

 न्यार्यक सधुािमा न्यायालयका जनशचक्तको भनूमका र्वषयमा र्वनभन् न नमनत ि स्थानमा 
भएका एक ददवसीय तथा दईु ददवसीय अन्तिर्क्रया कायिक्रमहरू ननम्नानसुाि छन ्।   

क्र.सं.  नमनत स्थान सहभानगता 
१ २०७४।१२।२३ ि २४ धनकुटा उच्च अदालत र्विाटनगि, धनकुटा ि इलाम 

इजलास तथा अन्तगितका चजल्ला अदालतका 
न्यायाधीश, िचजस्राि तथा से्रस्तेदािहरू 

२ २०७५।०१।०७ ि ०८ धनगढी उच्च अदालत ददपायल तथा अन्तगितका 
इजलास ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीश, 
िचजस्राि तथा से्रस्तेदािहरू 

३ २०७५।०१।१० ि ११ सखेुत उच्च अदालत सखेुत तथा अन्तगितका इजलास 
ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीश, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरू 

४ २०७४।०१।२१ ि २२ ओखलढुङ्गा उच्च अदालत र्विाटनगि, ओखलढंुगा इजलास 
तथा अन्तगितका चजल्ला अदालतका न्यायाधीश, 
िचजस्राि तथा से्रस्तेदािहरू ि िामेछाप ि 
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नसन्धलुी चजल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा 
से्रस्तेदािहरू 

५ २०७५।०२।११ ि १२ बटुवल उच्च अदालत तलु्सीपिु तथा अन्तगितका 
इजलास ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीश, 
िचजस्राि तथा से्रस्तेदािहरू 

६ २०७५।०२।२५ ि २६ जनकपिु उच्च अदालत जनकपिु तथा अन्तगितको 
िाजर्विाज इजलास ि सो अन्तगितका चजल्ला 
अदालतका न्यायाधीश, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरू 

७ २०७५।०३।०८ ि ०९ पोखिा उच्च अदालत पोखिा तथा अन्तगितका इजलास 
ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीश, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरू 

८ २०७५।०३।३० चन्रानगिी, 
काठमाडौं 

उच्च अदालत पाटन तथा अन्तगितका इजलास 
ि चजल्ला अदालतका न्यायाधीश, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरू 

 न्याय सेवामा जनशचक्तको आपूनति, वृचत्त र्वकासको अवस्था ि सधुािको के्षरहरू र्वषयमा 
नमनत २०७५।०३।१२ मा होटल र्हमालयन लनलतपिुमा न्याय सेवा तथा न्याय सेवा 
सम्बर्द् र्वचशष्ट पदानधकािीहरू तथा सिोकािवाला र्वनभन् न मन्रालयका सचचवहरू तथा अन्य 
सिोकािवाला ननकायहरूः र्वश् वर्वद्यालय, कानून क्याम्पस कानून अध्यापन गने र्वनभन् न 
र्वद्यालय तथा कलेजका प्राचायिहरू समेतलाई सहभागी गिाई एक ददवसीय कायिक्रम सम्पन् न 
भएको ।  

 सवोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको सहभानगतामा “न्याय ि कानूनका के्षरका 
समसामर्यक र्वषय” मा दईु ददवसीय अन्तिर्क्रया कायिक्रम नमनत २०७५।०३।१५ ि 
१६ गते लनलतपिुको गोदाविीमा सम्पन् न भएको । 

७.९ न्याय परिषद सचचवालयको र्वत्तीय चस्थनत 
यस आनथिक वषिमा सचचवालयमा चालतुफि  रु. ६,४६,४४,००० ि पुजँीगत तफि  रु. 

९०,८७,००० समेत गिी कूल ७,३७,३१,००० बजेट र्वननयोजन भएकोमा क्रमशः 
५,७८,८५,१६७.०३ ि ५४,४३,२४७ गिी जम्मा ६,३३,२८,४१४.०३ खचि भइि चाल ु ि 
पुजँीगततफि  क्रमशः ६७,५८,८३२.९७ ि ३६,४३,७५३ गिी जम्मा रु. १,०४,०२,५८५.९७ बजेट 
बाँकी िहेको छ । सचचवालयको बजेट शीषिकगत र्वननयोजन ि खचि र्वविण तानलका नं. 5 मा 
प्रस्ततु गरिएको छ । 
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तानलका नं. ५ 

न्याय परिषद सचचवालयको चाल ुखचिको शीषिकगत र्वविण 

बजेट शीषिक र्हसाबको नाम बजेट िकम जम्मा खचि बाकँी 
21111 तलब 21134000 19347813.87 1786186.13 
21113 महँगी भत्ता 516000 494566.67 21433.33 
21119 अन्य भत्ता 5911000 5910499.77 500.23 
21121 पोसाक 345000 345000.00 0.00 
22111 पानी तथा नबजलुी 576000 525821.00 50179.00 
22112 सञ् चाि  918000 917996.00 4.00 
22121 घि भाडा  2688000 2263797.00 424203.00 
22211 इन्धन 2053000 2052771.80 228.20 
22212 ममित  1456000 1455735.90 264.10 
22213 नबमा  243000 242592.00 408.00 
22311 कायािलयसम्बन्धी खचि 2930000 2929003.22 996.78 
22313 पसु्तक 144000 143962.00 38.00 
22411 सेवा ि पिामशि{ 500000 499780.00 220.00 
22412 अन्य सेवा शलु्क  2762000 1856381.60 905618.40 
22522 कायिक्रम 19200000 15855295.20 3344704.801 
22529 अन्य कायिक्रम 1100000 878139.00 221861.00 
22611 अन.ु मूल्यािन 429000 428957.00 43.00 
22612 भ्रमण 200000 198055.00 1945.00 
22711 र्वर्वध खचि{ 1539000 1539000.00 0.00 

  जम्मा  6,46,44,000 57885167.03 67,58,832.97 

पुजँीगत खचिको शीषिकगत र्वविण 

बजेट शीषिक र्हसाबको नाम बजेट िकम जम्मा खचि  बाकँी 

29311 फननिचि तथा र्फक्चसि 310000 308454.00 1546.00 

29411 सवािी साधन 190000 190000.00 0.00 

29511 मेनसनिी औजाि 587000 586164.00 836.00 

29712 सफ्टवेयि ननमािण ि खरिद 8000000 4358629.00 3641371.00 

  जम्मा  90,87,000 54,43,247 36,43,753.00 
 

बेरुज ुसम्बन्धमा 
यस आनथिक वषिसम्ममा सचचवालयको नाममा कुनै पनन बेरुज ुिहेको अनभलेखबाट देचखँदैन ।  

                                                           
1  बैदेचशक भ्रमणको लानग र्वननयोचजत िकम खचि हनु नसकेको ।  
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परिच्छेद - ८ 

समस्या, चनुौती ि सधुािका के्षरहरू 

 नेपालको संर्वधानले स्वतन्र न्यायपानलकाको अवधािणालाई अङ्गीकाि गिेको छ । 
न्यायपानलकाको स्वतन्रतालाई अदालतको क्षेरानधकाि, न्यायाधीश ननयचुक्त प्रर्क्रया, सेवाको सिुक्षा, 
पारिश्रनमक तथा सेवाका अन्य सतिहरूको ननधाििण जस्ता संिचनात्मक तथा वाताविणजन्य पक्षले 
ननधाििण गिेको हनु्छ । न्यायाधीश ननयचुक्त, सरूवा तथा अनशुासनसम्बन्धी कािबाहीको प्रर्क्रयालाई 
प्रभावकािी बनाई न्यायपानलकालाई स्वतन्र, सक्षम ि उत्तिदायी बनाउने संवैधाननक परिकल्पना 
अनरुूप अढाई दशकअगानड नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, २०४७ मा न्याय परिषदको व्यवस्था 
गरिएको हो । तदोपिान्त न्यायाधीशको ननयचुक्त, सरुवा ि कािबाहीका र्वषयमा न्याय परिषदबाट 
नसफारिसका ननणियहरू भइिहेका छन ्। यद्यर्प यसको प्रभावकारिताका र्वषयमा सिोकािवालाहरूको 
चासो तथा ननिन्ति चचाि ि र्टपणीहरू हुँदै आएको पाइन्छ । त्यस्तै नेपाल न्याय सेवाका िाजपरार्ित 
जनशचक्तको ननयचुक्त, सरुवा, बढुवा वा र्वभागीय सजाय गदाि नसफारिस गने दार्यत्व संर्वधानले न्याय 
सेवा आयोगलाई ददएको छ । न्याय सेवालाई सक्षम ि प्रभावकािी बनाउन ि न्याय सेवाप्रनत आकषिण 
बढाउन अनसुन्धानात्मक तथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गने कानूनी चजम्मेवािीसमेत यस आयोगले पाएकोमा 
यसका चजम्मेवािीहरू ओझेलमा पिेको छ । यी कामप्रनत यस संस्थाको प्रभावकारिता अपेचक्षतरूपमा 
अनभवृर्र्द् गनि सर्कएको छैन । 

 न्यायाधीशहरूको ननयचुक्त, सरुवा तथा कािबाहीको अचख्तयाि प्राप्त ननकाय भएको हनुाले 
न्यायपानलकाप्रनतको जनताको उलँदो आशा ि अपेक्षा अन्तत: न्याय परिषदमा गएि ठोर्कन पनुदछ । 
ति समग्र िाज्य संिचनामा संर्वधानमा न्याय परिषदसम्बन्धी व्यवस्था कोनेबाहेक यसलाई साधन स्रोत 
सम्पन् न बनाई संगठनात्मक ि संस्थागत सदुृढीकिण गने काम अझै पनन हनु सकेको छैन । न्याय 
परिषदको स्वतन्रता ि स्वायत्ततामा र्वनभन् न पक्षबाट हस्तके्षप हनु पगेुको भनी आएका साविजननक 
र्टपणीहरूलाई यसैको सापेक्षतामा हेनुिपछि । न्याय परिषदका काम कािबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन 
नसर्कएमा अन्ततः न्यायपानलकाको काम कािबाहीको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ । न्याय परिषदलाई 
थप संस्थागत ि सदुृढ गने र्वषयलाई प्राथनमकतामा िाख् न सर्कएन भने न्याय प्रणालीको 
प्रभावकारितामाफि त र्वनधको शासन सनुनचश् चत तलु्याउने िाज्यको उद्देश्य प्राप्त हनु सक्दैन । िाज्यको 
यो ध्येय प्राप्त गने मखु्य संयन्र न्याय परिषद नै हो । न्याय परिषदले आफ्ना कायि तथा ननणियबाट 
न्यायपानलकामाफि त स्वच्छ न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासनसम्बन्धी काम कािबाहीमा पािदचशिता, 
न्यायकमीहरूमा उच्च नैनतक आचािणको नननभिकतापूविक प्रदशिन ि समग्र न्याय प्रणालीमाफि त 
सामाचजक उत्तिदार्यत्वको र्वकास हनु सकोस ्भन् ने अपेक्षा िाखेको छ । न्याय परिषद तथा न्याय 
सेवा आयोगका काम कािबाही यसै कसीमा पिीक्षण हनुपुछि । तथार्प यसको काम कािबाहीमा 
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पर्द्नतगत एवम ्प्रणालीबर्द् सधुािका लानग अनकेौँ चनुौतीहरूको सामना गनुि पिेको छ । तीमध्ये 
मखु्य मखु्य समस्या ि चनुौतीहरू देहायबमोचजम िहेका छन ्:- 
८.१ बजेट तथा स्रोत साधन  

नेपालको संर्वधानले न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको भनूमकामा र्वस्ताि गिेको 
परिप्रके्षमा ननमािण भएका न्याय परिषद ऐन, २०७३ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले समेत 
यी ननकायका कायि चजम्मेवािीहरू थप गिेको छ । संर्वधान तथा कानूनले प्रदान गिेका यी 
चजम्मेवािीलाई परिषद तथा आयोगले पूिा गदै आएको छ । तापनन संर्वधान तथा कानूनले परिकल्पना 
गिेजस्तै गिी यी चजम्मेवािी पूिा गनिका लानग बजेट, जनशचक्तलगायतका स्रोत साधनको न्यूनता िहेको 
छ । र्वगत आनथिक वषिमा सचचवालयको बजेटमा केही बढोत्तिी हुँदै आए तापनन सो बजेट परिषद 
तथा आयोगलाई संर्वधान तथा कानूनले प्रदान गिेको चजम्मेवािी पूणिरूपमा ननवािह गनि सक्न ेअवस्था 
िहेको नथएन । गत वषि मार आयोगले संवैधाननक चजम्मेवािी अन्तगित चजल्ला न्यायाधीशको पिीक्षा 
सञ्चालन गिेको छ । न्यायाधीशहरूका कायिक्षमता एवं आचिणको र्वषयमा अनगुमन तथा ननगिानीका 
लानग,  न्यायाधीश तथा अनधकृतहरूको क्षमता र्वकास न्याय प्रशासनका र्वषयमा अध्ययन जस्ता 
कायिका लानग बजेटको दायिालाई वृर्र्द् गनुिपने नै हनु्छ । चाल ुआ.व.को बजेटमा र्वगत आनथिक 
वषिभन्दा पनन कम बजेट र्वननयोजन भएको हुँदा यसका चजम्मेवािीअनरुूप बजेट व्यवस्था तथा स्रोत 
साधनको सनुनचितताका लानग सम्बचन्धत ननकायका ध्यान आकृष्ट गरिएको छ ।  

८.२ जनशचक्त  

संर्वधान तथा कानूनले परिषद तथा आयोगको कायि तथा चजम्मेवािी थप गिेको ि सो थप 
भएका कायि तथा चजम्मेवािी ननवािहका लानग अन्य स्रोत साधनका अनतरिक्त जनशचक्तसमेतको अपेक्षा 
हनु्छ । न्याय परिषदमा २०६८ सालमा संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गिी जनशचक्त थप गरिएको 
नथयो । हाल बढेको कायि चजम्मेवािीका सन्दभिमासमेत सचचवालयमा हनुे कायिका प्रकृनत सो कायिका 
प्रकृनत एवं र्वचशष्टता,  त्यसले माग गने स्वतन्रता,  ननष्पक्षता जस्ता र्वषयसमेतले सचचवालयमा हाल 
िहेको महाशाखा ि शाखामा वृर्र्द् गनुिपने अवस्था िहेअनरुूप न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ ले थप 
महाशाखा,  शाखासमेत परिकल्पना गिेको छ । यसिी परिकल्पना गरिएका महाशाखा,  शाखाका लानग 
थप जनशचक्तको अपेक्षा तथा आवश्यकता हनु्छ । यस सचचवालयमा जनशचक्तको पनुिावलोकनका 
लानग संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सनमनत गठन गरिएकोमा सो सनमनतमा नेपाल सिकािका संघीय 
मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय ि अथि मन्रालयबाट प्रनतनननधहरू खटाई पठाइएकोमा सो 
सनमनत पूणि नभई केही समय कायि चजम्मेवािी पूिा गनि नसकेको ि कमिचािी समायोजन ऐन, २०७४ 
बमोचजम गदठत संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सनमनतबाटै यस र्वषयमा छलफल गिी जनशचक्तको 
पनुिावलोकन गने प्रयाससमेत गरिएकोमा सो सनमनतबाटसमेत सवोच्च अदालतको संगठन तथा 
व्यवस्थापन सभेक्षण प्रनतवेदन टुङ्गो लगाउदा गने गिी यथावतरूपमा र्फताि पठाइएको नथयो । हाल 
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संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सनमनत पूणि भई दईु पटक बैठकसमेत बसी प्रनतवेदन तयािीका 
लानग अचन्तम चिणमा भए पनन दिबन्दी के कनत थप हनुे हो भने्न सम्बन्धमा अझै यर्कन हनु सकेको 
छैन। सचचवालयको चजम्मेवािीअनरुूप हालको र्वद्यमान जनशचक्तमा पनुिावलोकन गिी प्रस्तार्वत 
दिबन्दीबमोचजम जनशचक्त आपूनति गनि सर्कएमा तोर्कएका चजम्मेवािीलाई कुशलतापूविक सम्पादन गनि 
सर्कन े अपेक्षा गनि सर्कन्छ । दिबन्दी पनुिावलोकनमा सम्बचन्धत ननकायहरूको सकािात्मक 
सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । साथै सचचवालयमा िहेका जनशचक्तको उत्प्रिेणालगायतका र्वषयबाट 
मनोबलमा अनभवृर्र्द् अपेचक्षत िहेकोले सम्बचन्धत ननकायको ध्यान जान आवश्यक िहेको छ ।  

८.३ ननयचुक्तलगायतका कायि पर्द्नतहरूमा सधुाि  

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगले संर्वधान तथा कानूनबमोचजम तोर्कएका चजम्मेवािीहरू 
पूिा गदै आएको छ तापनन यसका कामकािबाहीका सम्बन्धमा फिक फिक समयमा फिक फिक 
रूपमा कामकािबाही हनुे अथाित ्कामकािबाहीको प्रर्क्रया,  पर्द्नत ि मापदण्डमा फिकपन िहेका कािण 
र्टका र्टपणी हनुे गिेको ि सो र्वषयमा गनुासोहरू अनभव्यक्त हनुे गिेको देचखन्छ । यी र्वषयमा 
िहेका सिोकािवालाका गनुासा तथा अनभव्यचक्तहरूको यथोचचत सम्बोधन गदै यसका कामकािबाही 
अगानड बढाउनका लानग परिषद तथा आयोगले प्रयास गदै आएको           छ । यसका कामकािबाहीलाई 
पािदशी तथा जवाफदेही बनाउनका लानग परिषद तथा आयोगले आफ्ना कामकािबाहीलाई ननचश् चत 
मापदण्डहरूमा आधारित िहेि गनुिपने ि सोका लानग कायिर्वनध ननदेचशका मापदण्डहरू ननमािण गिी 
लागू गनुिपने अवस्था िहेको छ । परिषद तथा आयोगले संर्वधान,  ऐन,  ननयमावलीसमेतको 
कायािन्वयनका लानग केही र्वषयहरू उजिुी छाननबन ननदेचशका ननमािण गिी कायािन्वयन गिेको छ । 
न्यायाधीश ननयचुक्तसम्बन्धी मापदण्ड,  अनगुमन तथा ननगिानी मापदण्डसमेत ननमािण गने क्रममा 
िहेकोले सो ननदेचशका वा कायिर्वनध कायािन्वयन गिी परिषद तथा आयोगका कामकािबाहीलाई थप 
पािदशी तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गने हुँदा यस र्वषयमा सिोकािवालाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा 
गरिएको छ ।  

८.४ भौनतक संिचनालगायतका र्वषय 

न्याय परिषद सचचवालय र्वगतमा सवोच्च अदालतको केही कोठाबाट सरुु भई सवोच्च 
अदालतकै एनेक्स भवनमा िही कायि सम्पादन गिी आएकोमा २०७२ सालको महाभकूम्पपश् चात ्
कुपण्डोलको कानून व्यवसायी परिषदको भवनमा भाडामा िही आएको नथयो । २०७५ साल वैशाख 
२४ गतेदेचख सवोच्च अदालत परिसिमा नननमित सवोच्च अदालतको नयाँ भवन )चस्टल स्रक्चि( का 
दईु तल्ला प्राप्त गिी सोही दईु तल्लालाई र्वभाजन गिी कायि सञ् चालन गदै आएको छ । परिषद 
तथा आयोगको कायि चजम्मेवािीअनरुूप र्वचशष्ट कायिहरू सम्पादनका लानग आवश्यक पने र्वशेष 
कोठाहरूसमेत यस भवनमा पयािप्त मारमा उपलब्ध हनु नसकेकोसमेत परिप्रके्ष्यमा थप कोठाहरूका 
लानग सिोकािवालाहरूबाट सहयोग हनुे अपेक्षा गरिएको छ ।  
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८.५ न्यार्यक अनगुमन तथा ननगिानीको कायि  

न्यायपानलका र्वचशष्ट प्रकृनतको ि यो आफैँ मा स्वतन्र ि कायिगत रूपमा स्वायत्त संस्था िहेको 
हनु्छ । यसमा मूलतः  पूणि न्यार्यक जनशचक्तका रूपमा िहेका न्यायाधीशहरूका काम कािबाहीमा 
स्वायत्तता ि स्वतन्र िहने हनु्छ । यसथि यसका कामकािबाहीहरूलाई प्रत्यक्ष अन्यरबाट ननगिानी 
वा मूल्यािन हनु नहनु ेि यसका कामकािबाहीप्रनत बेलाबखतमा र्टपणी हनु ेि यस्ता र्टपणीहरूले 
न्यायपानलकाकै छर्व धनुमल हनुे अवस्था हुँदा यी कामकािबाहीहरूका सम्बन्धमा कहीीँ न कहीीँ हेरिन ु
पने हन्छ । न्याय परिषद ऐन,  २०७३ को दफा १६ ले संर्वधान ि कानूनबमोचजम न्यायाधीशले 
पालना गनुिपने कतिव्य वा पदीय आचिण पालना गिे नगिेको सम्बन्धमा न्याय परिषदले ननयनमत 
अनगुमन तथा ननगिानी गनुि पने व्यवस्था गिेको छ । यस व्यवस्थाअनरुूप न्यार्यक अनगुमन तथा 
ननगिानी सनमनत ननमािण भई त्यसले आफ्ना कायिहरू अचघ बढाएको अवस्था छ । सो व्यवस्था तथा 
कायिले अनगुमन तथा ननगिानीको कायिमा दक्ष जनशचक्त एवं प्रर्वनधसमेतको अपेक्षा गने ि सो 
अनसुािको दक्ष जनशचक्त र्वकास तथा प्रर्वनधका लानग स्रोत साधनको पयािप्तताका सम्बन्धमा सम्बचन्धत 
ननकायले ध्यान ददन ुपने हनु्छ ।  

८.६ अनसुन्धानात्मक तथा प्रवर्द्िनात्मक कायि  

न्याय परिषदलाई न्याय प्रशासनका र्वषयहरूमा पिामशि प्रदान गने संवैधाननक दार्यत्व 
सचुम्पएको अवस्था  छ । न्याय परिषद ऐन,  २०७३ ले न्याय परिषदलाई न्याय प्रशासनका र्वषयमा 
अध्ययन अनसुन्धान गने चजम्मेवािीसमेत प्रदान गिेको छ । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले न्याय 
सेवा आयोगलाई अनसुन्धानात्मक तथा प्रवर्द्िनात्मक कायि गने गिाउने चजम्मेवािी प्रदान गिेको छ । 
न्यायपानलकालाई सक्षम,  स्वतन्र ि प्रभावकािी रूपमा र्वकास गनि न्याय प्रशासन सक्षम,  स्वतन्र ि 
प्रभावकािी रूपमा र्वकास गनि न्याय प्रशासनका नवीनतम अवधािणाहरूसमेतका र्वषयमा अध्ययन 
अनसुन्धानबाट प्राप्त भएको ननष्कषिलाई परिषद ि आयोगबाट न्यार्यक जनशचक्तको पूनति गिी 
कायािन्वयन गनि सकेमा मार यस आयोगको प्रभावकािीतामा वृर्र्द् गनि सर्कने हनु्छ । यस सम्बन्धमा 
अध्ययन अनसुन्धान गिी गिाई त्यसबाट प्राप्त ननष्कषिलाई परिषद तथा आयोगको कामकािबाहीमा 
आबर्द् गने तथा न्याय प्रशासनका र्वषयमा सधुािका लानग नसफारिस गनि सर्कएमा यी ननकायका 
कामकािबाहीमा प्रभावकािीता अनभवृर्र्द् हनु े साथै न्यार्यक कामकािबाहीमासमेत सधुाि एवम ्
गणुस्तिीयताको अपेक्षा गनि सर्कन्छ । यसका लानग बजेट,  जनशचक्तलगायतका स्रोत साधनहरूको 
उपलब्धता तथा आवश्यक समन्वय ि सहयोग सम्बचन्धत सबैबाट आदेश गरिएको छ।  

८.७ कमिचािीको कायिदक्षता एवम ्उत्प्रिेणा अनभवरृ्र्द् गने  

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको संयकु्त सचचवालयको रूपमा न्याय परिषद सचचवालय 
िहेको छ । यसमा न्याय सेवा आयोगका र्वचशष्ट शे्रणीका सचचवको नेततृ्व िहेको छ । संर्वधान 
तथा कानूनले न्याय परिषद तथा आयोगको चजम्मेवािीमा व्यापक रूपमा वृर्र्द् गिेको छ । यस 
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सचचवालयमा जनशचक्त,  स्रोत साधनलगायतमा चजम्मेवािीअनरुूपमा वृर्र्द् हनु नसकेको अवस्था छ । 
यस आनथिक वषिदेचख सचचवालयका कमिचािीहरूले कायिसम्पादनका आधािमा प्राप्त गदै आएको प्रोत्साहन 
भत्तासमेत खािेज गने ि सो र्वषयमा वस्तगुत आधािमा सेवा प्रवाहसँग आबर्द् गने गिी पनुिावलोकन 
गने भनी नेपाल सिकािबाट ननणिय भएको छ । यस सचचवालयमा हाल कायिित जनशचक्त कम िहेको 
ि सो जनशचक्तबाट नै चजम्मेवािी अनरुूपको कायि सम्पादन गनुिपने अवस्था िहेको हुँदा यी जनशचक्तको 
कायि दक्षता वृर्र्द् तथा उत्प्रिेणा वृर्र्द्का लानग कायिक्रमहरू सञ् चालन गने ि प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता 
पनुिावलोकन गिी लागू गने र्वषयमा सम्बचन्धत ननकायको ध्यान आकृष्ट हनु जरूिी छ ।  

८.८ अन्य ननकायसँगको समन्वय ि सहयोग  

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगलाई संर्वधानले नै स्पष्ट कायि चजम्मेवािी प्रदान गिेको 
छ । तथार्प यसका कनतपय कायिहरूमा नबनभन् न ननकायहरूले यससँग समन्वय नगिी तथा यसका 
कायि चजम्मेवािीका कायिहरू अन्य ननकायबाट नै सम्पादन भएको अनभुनूत भएको छ । यसबाट 
संर्वधान तथा कानूनले प्रदान गिेको कायि चजम्मेवािी परिषदका अनधकािके्षरको त्याग ि अन्य ननकायले 
अनधकािक्षरे अनधग्रहण गनि पगेुको अवस्था छ । संर्वधानतः परिषद ि आयोगलाई तोर्कएको 
चजम्मेवािीका सम्बन्धमा समन्वय गिी परिषद ि आयोगबाट नै सम्पादन हनुे वाताविण नसजिना गनि 
आवश्यक िहेको छ ।  

८.९ जनआस्था तथा र्वश्वासमा अनभवरृ्र्द् गने  

न्याय परिषदलाई संर्वधानतः प्राप्त चजम्मेवािी अनसुाि यो न्यायाधीशको पनन न्यायाधीशको 
रूपमा िहेको छ । यसका ननणिय तथा कामकािबाहीले समग्र न्यायपानलकाको जनआस्था तथा 
र्वश्वासमा प्रभाव पाने ि न्यायपानलकाको योजना कायािन्वयनलगायतका कामकािबाहीमा प्रभार्वत हनु े
हनु्छ । यसका आफ्नै काम तथा ननणियका सन्दभिमासमेत यसका कामकािबाहीप्रनत जनताको र्वश्वास 
तथा आयोगका कामकािबाहीका सन्दभिमा र्वगतमा यसका सिोकािवालासमेतबाट प्रश् नहरू अगानड 
आएका सन्दभिमा यसले आफ्ना कामकािबाहीलाई सधुाि गदै अगानड बढ्न ुपने अवस्था िहेको छ । 
यसका लानग सिकािलगायतका अन्य ननकायहरूकोसमेत सकािात्मक सहयोग अपेचक्षत िहन्छ। 

८.१० न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगलाई संवैधाननक ननकायको रूपमा स्थार्पत गनि 
आवश्यक 
 न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको स्थापना लगायतका र्वषयहरू संर्वधानमा नै उचल्लचखत 
छन ्। तथार्प, यी ननकायहरू संवैधाननक ननकायका रूपमा भन ेपरिभार्षत गरिएका छैनन ्। कामको 
प्रकृनत ि स्वरूपका आधािमा न्यायपानलकासँग प्रत्यक्षतः अन्तिसम्बचन्धत यी दवैु ननकायहरूका 
कायिहरू संवैधाननक ननकायले गने र्वचशष्टीकृत प्रकृनतका िहेका हुँदा यी ननकायहरूलाई संवैधाननक 
ननकायका रूपमा नै स्थार्पत गिी न्याय प्रणाली तथा न्याय प्रशासनमा र्यनीहरूको भनूमकालाई अझै 
प्रभावकािी बनाउन ुपने आवश्यकता मार नभई चनुौतीको रूपमासमेत िहेको छ । 
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८.११ न्याय परिषदका पदेन वाहेकका अन्य सदस्यको पदावनधमा सधुािको आवश्यकता 
न्याय परिषदलाई संर्वधानले सवोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्मको ननयचुक्तको अनधकाि प्रदान 

गिेको छ । संर्वधानको धािा १५३ को उपधािा )१( को खण्ड )घ( ि )ङ( बमोचजम ननयकु्त हनु े
सदस्य सवोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधाननक ननकायका पदानधकािी सिह संसदीय सनुवुाईपनछ 
मार िाष्ट्रपनतबाट ननयकु्त हनु ेि पदमकु्त पनन समान आधािवाट हनुे व्यवस्था देचखन्छ । संर्वधानले 
संवैधाननक ननकायका पदानधकािीको पदावनध छ वषि तोकेकोमा न्याय परिषदका उपिोक्त सदस्यको 
पदावनध चाि वषिमार उल्लेख गनुि न्यायोचचत नभएकाले त्यसतफि  संर्वधानमा आवश्यक सधुािको 
आवश्यकता देचखन्छ ।  

८.१२ न्यार्यक जनशचक्तको वचृत्त र्वकासलाई सम्बोधन गनि पहल गनुि पने 
नेपाल अनधिाज्यको संर्वधान, २०४७ मा कानूनमा स्नातकोपानध प्राप्त गिी न्याय 

सेवाको िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका नेपाली नागरिकमार चजल्ला न्यायाधीशको पदमा 
ननयचुक्तका लानग योनय माननने व्यवस्था िहेकोमा नेपालको अन्तरिम संर्वधान, २०६३ ले 
न्याय सेवाको िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका अनधकृतका अनतरिक्त आठ वषि वकालत गिेको 
अनधवक्तालाई समेत चजल्ला न्यायाधीशको पदमा ननयचुक्तका लानग योनय माननने व्यवस्था 
गर् यो। यद्यर्प आवश्यक कानून ननमािण नहुँदा खलुा पिीक्षाद्वािा अनधवक्ताहरुलाई ननयचुक्त 
गरिने व्यवस्था कायािन्वयन हनु सकेन । हालको नपेालको संर्वधानले कुल रिक्त पदको बीस 
प्रनतशतमा मार न्याय सेवाका िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका अनधकृतहरुको ननयकु्त हनु सक्न े
गिी लगभग २०४७ सालको संर्वधानको जस्तो व्यवस्था गिी बाँकी ८० प्रनतशत रिक्त 
पदमध्ये चालीस प्रनतशतमा िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीका अनधकृतहरुका वीचमा ि बाँकी चालीस 
प्रनतशतमा अनधवक्ता समेतले प्रनतस्पधाि गनि पाउने गिी प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षाको व्यवस्था 
गिेको छ । संर्वधानले सवोच्च अदालत तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कानून 
व्यवसायीलाई ननयकु्त गनि सक्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थालाई तन्काउँदै चजल्ला 
न्यायाधीशसम्म प-ुयाएबाट यस्तो व्यवस्थाले न्याय सेवामा प्रवेश गने ि कायिित अनधकृतहरूको 
मनोवलमा असि पनि गएको तर्थय अनधकृत तहमा माग अनसुाि दिवन्दी पूनति हनु नसकेको, 
सेवामा जनशचक्त र्टकाई िाख् न नसकेको अवस्थावाट स्पष्ट हनु्छ । यसप्रकाि न्याय सेवामा 
दक्ष जनशचक्त आपूनति गनि तथा उनीहरुको मनोवल उच्च वनाई िाख् न चजल्ला न्यायाधीश 
ननयचुक्तमा िहेको संर्वधान तथा कानूनका व्यवस्थाहरुमा संशोधन गिी कमिचािीको 
वचृत्तर्वकासमा सकािात्मक टेवा परु् याउन ुपने अवस्था छ ।   
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अनसूुचीहरू 
अनसूुची-१ 

न्याय परिषद्का अध्यक्ष ि सदस्यहरूको नामावली2 
नस.नं. पद नाम थि नमनत 

१. अध्यक्ष एवम ्प्रधान न्यायाधीश  श्री चोलेन्रशमशेि ज.ब.िा. २०७५।९।१८ 
२. सदस्य एवम ्कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्री श्री भान ुभक्त ढकाल २०७५।४।१८ 
३. सदस्य एवम ्सवोच्च अदालतका वरिष्ठतम ्न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशी २०७५।५।२५ 
४. सदस्य (िाष्ट्रपनतबाट प्रधानमन्रीको नसफारिसमा ननयकु्त 

कानूनर्वद्) 
श्री पदमप्रसाद वैददक २०७३।७।१९ 

५. सदस्य (नेपाल वाि एशोनसएसनको नसफारिसमा  
िाष्ट्रपनतबाट ननयकु्त वरिष्ठ अनधवक्ता)  

श्री िामप्रसाद नसटौला २०७३।६।३० 

 प्रनतवेदन अवनधमा िहेका न्याय परिषदका पदानधकािीहरूको नामावली 
नस.नं. पद नाम थि कायि गिेको अवनध 

१. अध्यक्ष एवम ्का.म.ु प्रधान न्यायाधीश  श्री दीपकिाज जोशी 3  २०७४।१२।०१ देचख 
२०७५।०५।२४ 

२. अध्यक्ष एवम ्प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पिाजलुी २०७४।०२।२४ देचख 
२०७४।११।३० 4 

३. सदस्य एवम ्कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्री 

श्री शेिबहादिु तामाङ २०७४।१२।०२ देचख 
२०७५।०४।०८ 

४. सदस्य एवम ्कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्री 

श्री यज्ञबहादिु थापा २०७४।०४।११ देचख 
२०७४।११।०३ 

५. सदस्य एवम ्उपप्रधान तथा कानून, न्याय 
तथा संसदीय मानमला मन्री 

श्री गोपालमान शे्रष्ठ २०७४।०२।२९ देचख 
२०७४।०४।१० 

                                                           
2 प्रनतवेदन पसे गदाि अवनधको । 
3  नमनत २०७४।१२।०१ देचख २०७५।०५।२४ सम्म कायम मकुायम प्रधान न्यायाधीशको हैनसयतमा तथा नमनत 

२०७४।०२।२४ देचख  नमनत २०७४।११।३० सम्म ि नमनत २०७५।०५।२५ देचख हालसम्म सवोच्च 
अदालतको वरिष्ठतम ्न्यायाधीशको हैनसयतले परिषदको सदस्यको रूपमा िहनभुएको । 

4 न्याय परिषद सचचवालयको २०७४।११।३० को परले न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (७) 
का आधािमा नमनत २०७४।०४।२१ बाट सेवामा निहनभुएको भन् न ेजानकािी गिाएको ।  
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अनसूुची- २ 

नमनत २०७३।०९।१८ मा सवोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नसफारिस भएका व्यचक्तहरूको 
नामावली 

क्र.सं. नाम, थि ि पद नसफारिस भएको पद 
ि अदालत 

नसफारिस भएको नमनत 

१ श्री बमकुमाि शे्रष्ठ 

मखु्य न्यायाधीश, उच्च अदालत तलु्सीपिु 

न्यायाधीश,  सवोच्च 
अदालत 

२०७४।०५।२८ 

२ श्री डम्बिबहादिु शाही 
मखु्य न्यायाधीश, उच्च अदालत सखेुत 

न्यायाधीश,  सवोच्च 
अदालत 

२०७४।०५।२८ 

३ श्री टंकबहादिु मोक्तान 

मखु्य न्यायाधीश, उच्च अदालत पाटन 
न्यायाधीश,  सवोच्च 
अदालत 

२०७४।०५।२८ 

 

अनसूुची - ३ 

उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीशमा ननयचुक्त तथा पदस्थापन भएका व्यचक्तहरूको नामावली 

क्र.सं. नाम थि, पद ि अदालत नसफारिस भएको पद 
ि अदालत 

नसफारिस भएको 
नमनत 

1.  श्री नहकुल सवेुदी, 
मखु्य िचजस्राि, सवोच्च अदालत 

मखु्य न्यायाधीश, 
उच्च अदालत 
तलु्सीपिु 

२०७४।०९।२० 

2.  श्री उदयप्रकाश चापागाई 

न्यायाधीश, उच्च अदालत जनकुपिु 

मखु्य न्यायाधीश, 
उच्च अदालत 
जनकपिु 

२०७४।०९।२० 

3.  
 

श्री यज्ञप्रसाद बस्याल, 
न्यायाधीश, उच्च अदालत जनकपिु, 
र्विगञ् ज इजलास 

मखु्य न्यायाधीश, 
उच्च अदालत 
दीपायल 

२०७४।०९।२० 

4.  श्री हरिकुमाि पोखिेल, 
न्यायाधीश, उच्च अदालत तलु्सीपिु, 
बटुवल इजलास 

मखु्य न्यायाधीश, 
उच्च अदालत सखेुत 

२०७४।०९।२० 
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अनसूुची-४ 

र्वनभन् न नमनतमा चजल्ला अदालतको न्यायाधीशमा ननयचुक्त नसफारिस भएका व्यचक्तहरूको नामावली 

क्र.सं. नाम थि, पद ि कायािलय 
ननयचुक्त नसफारिस 

नमनत 
कैर्फयत 

1.  श्री कुलप्रसाद पाण्डे, उप-न्यायानधवक्ता, महान्यायानधवक्ताको 
कायािलय  

२०७४।०२।२०  

2.  श्री नन्दर्कशोिप्रसाद यादव, इजलास अनधकृत, सवोच्च 
अदालत 

२०७४।०२।२०  

3.  
 

श्री कमला पौडेल, से्रस्तेदाि, िामेछाप चजल्ला अदालत २०७४।०२।२०  

4.  श्री समुनकुमाि न्यौपाने, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

5.  श्री प्रमेश पोख्रले, उप-न्यायानधवक्ता, सत्य ननरूपण तथा 
मेलनमलाप आयोग 

२०७४।०२।२०  

6.  श्री ईश्विीप्रसाद भण्डािी, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

7.  श्री िामप्रसाद बस्याल, सम्पादक, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

8.  श्री तेजबहादिु खड्का, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

9.  श्री सन्तोषप्रसाद पिाजलुी, इजलास अनधकृत, सवोच्च 
अदालत 

२०७४।०२।२०  

10.  श्री केदािनाथ पौडेल, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

11.  श्री आत्मदेव जोशी, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

12.  श्री मनोज शे्रष्ठ, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

13.  श्री हरिकृष्ण शे्रष्ठ, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

14.  श्री ददलीपिाज पन्त, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

15.  श्री र्वश्वनाथ भट्टिाई, उप िचजस्राि, सवोच्च अदालत २०७४।०२।२०  

16.  श्री िोमनाथ अनधकािी, उप-न्यायानधवक्ता, उच्च सिकािी 
वर्कल कायािलय, जनकपिु 

२०७४।०२।२०  

17.  श्री सदुशिन लानमछाने, उप न्यायानधवक्ता, र्वशेष सिकािी 
वर्कल कायािलय काठमाडौं 

२०७४।०३।०७  

18.  श्री चखमानन्द भसुाल, कानून अनधकृत, कृर्ष मन्रालय २०७४।०३।०७  

19.  श्री र्टकेन्र दाहाल, उप-न्यायानधवक्ता अचख्तयाि दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग 

२०७४।०३।०७  

20.  श्री बसन्तजंग थापा, शे्रस्तेदाि, िाजश्व न्यायानधकिण 
काठमाडौं 

२०७४।०३।०७  
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रश्टव्यः क्र.सं.१ देचख १६ सम्म नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )ख( ि )ग( बमोचजम, 
क्र.स. १७ देचख २४ सम्म नेपालको संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( को खण्ड )क( बमोचजम ि नस.नं. २५ 
देचख ३८ सम्म न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ को ननयम ६)४( बमोचजम संर्वधानको धािा १४९ को उपधािा )२( 
को खण्ड )क( मा रूपान्तरित भएबमोचजम ननयचुक्तको लानग नसफारिस ।   

21.  श्री चाणकमचण अयािल, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०३।०७  

22.  श्री कर्पलमचण गौतम, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०३।०७  

23.  श्री र्वदिु काफ्ले, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०३।०७  

24.  श्री रवुकुमाि उप्रतेी, उप िचजस्राि, उच्च अदालत पाटन २०७४।०३।०७  

25.  श्री चन्रकान्त पौडेल, उप सचचव, शहिी र्वकास मन्रालय २०७४।०३।०७  

26.  श्री िाजेशकुमाि कटुवाल, उप न्यायानधवक्ता 
महान्यायानधवक्ताको कायािलय 

२०७४।०३।०७  

27.  श्री देवप्रसाद योगी, उप-िचजस्राि, उच्च अदालत पाटन २०७४।०३।०७  

28.  श्री ददलप्रसाद सापकोटा, उप िचजस्राि, उच्च अदालत 
तलुसीपिु 

२०७४।०३।०७  

29.  श्री श्यामलाल चघनमिे, िचजस्राि, उच्च अदालत ददपायल २०७४।०३।०७  

30.  श्री प्रमेप्रसाद न्यौपाने, शे्रस्तेदाि, झापा चजल्ला अदालत २०७४।०३।०७  

31.  श्री प्रल्हादकुमाि योगी, उप िचजस्राि, सवोच्च अदालत २०७४।०३।०७  

32.  श्री ददनवन्ध ुबिाल, उप िचजस्राि, सवोच्च अदालत २०७४।०३।०७  

33.  श्री र्वनोद खनतवडा, उप िचजस्राि, उच्च अदालत धनकुटा २०७४।०३।०७  

34.  श्री डण्डपाणी लानमछान,े शे्रस्तेदाि, वांके चजल्ला अदालत २०७४।०३।०७  

35.  श्री माधवप्रसाद सवेुदी, कानून अनधकृत, संचाि तथा सूचना 
प्रर्वनध मन्रालय  

२०७४।०३।०७  

36.  श्री मचणिाम न्यौपाने, चजल्ला न्यायानधवक्ता, चजल्ला सिकािी 
वर्कल कायािलय चचतवन 

२०७४।०३।०७  

37.  श्री गीता शे्रष्ठ, इजलास अनधकृत, सवोच्च अदालत २०७४।०३।०७  

38.  श्री दगुाि खड्का, उप न्यायानधवक्ता महान्यायानधवक्ताको 
कायािलय 

२०७४।०३।०७  
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अनसूुची– ५ 

न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यहरूको नामावली5 
नस.नं. पद नाम थि नमनत 
१. अध्यक्ष एवम ्प्रधान न्यायाधीश  श्री चोलेन्रशमशेि ज.ब.िा. २०७५।०९।१८ 
२. सदस्य एवम ्कानून, न्याय तथा संसदीय 

मानमला मन्री 
श्री भान ुभक्त ढकाल २०७५।०५।१८ 

३. सदस्य एवम ्सवोच्च अदालतका वरिष्ठतम ्
न्यायाधीश 

श्री दीपकिाज जोशी 
 

२०७५।०५।२५ 

४. सदस्य एवम ्लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष श्री उमेशप्रसाद मैनाली २०७१।१२।११  
५. सदस्य एवम ्महान्यायानधवक्ता श्री अचननप्रसाद खिेल २०७४।११।०८ 

प्रनतवेदन अवनधमा िहेका न्याय सेवा आयोगका पदानधकािीको नामावली 

नस.नं. पद नाम थि कायि गिेको अवनध 

१ अध्यक्ष एवम ्का.म.ु प्रधान न्यायाधीश श्री दीपकिाज जोशी 6 २०७४।१२।०१ देचख 
२०७५।०५।२४ 

२ अध्यक्ष एवम ्प्रधान न्यायाधीश  श्री गोपाल पिाजलुी २०७४।०२।२४ देचख 
२०७४।११।३०7 

३ सदस्य एवम ्कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्री 

श्री शेिबहादिु तामाङ २०७४।१२।०२ देचख 
२०७५।०४।०८ 

४ सदस्य एवम ्कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्री 

श्री यज्ञबहादिु थापा २०७४।०४।११ देचख 
२०७४।११।०३ 

५ सदस्य एवम ्कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्री 

श्री गोपालमान शे्रष्ठ २०७४।०२।२९ देचख 
२०७४।०४।१० 

६ सदस्य एवम ्महान्यायानधवक्ता श्री िमनकुमाि शे्रष्ठ २०७३।०४।२४ देचख 
२०७४।०४।२९ 

  
                                                           
5 प्रनतवेदन पसे गदाि अवनधको ।  
6 नमनत २०७४।१२।०१ देचख २०७५।०५।२४ सम्म कायम मकुायम प्रधान न्यायाधीशको हैनसयतमा तथा नमनत 
२०७४।०२।२४ देचख  नमनत २०७४।११।३० सम्म ि नमनत २०७५।०५।२५ देचख हालसम्म सवोच्च 
अदालतको वरिष्ठतम ्न्यायाधीशको हैनसयतले आयोगको सदस्यको रूपमा िहनभुएको । 

7 न्याय परिषद सचचवालयको २०७४।११।३० को परले न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (७) 
का आधािमा नमनत २०७४।०४।२१ बाट सेवामा निहन ुभएको भन् ने जानकािी गिाएको। 
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अनसूुची -६ 

िाजपरार्ित र्वचशष्ट शे्रणीमा बढुवा हनुभुएका अनधकृतहरूको नामावली 
क्र.सं. बढुवा हनुभुएको अनधकृतको नाम 

थि 

बढुवा भएको पद ि 
कायािलय 

नसफारिस भएको 
नमनत 

1.  श्री महेन्रनाथ उपाध्याय सह-
िचजस्राि, सवोच्च अदालत  

िचजस्राि 

सवोच्च अदालत  

 

२०७४।०९।२० 

2.  श्री चचिञ्जीर्व खनाल, सह सचचव, 

नेपाल कानून आयोग 

सचचव 

नेपाल कानून आयोग 
 

२०७४।०९।२० 

3.  श्री कृष्णचजवी चघनमिे, सह-
न्यायानधवक्ता 
महान्यायानधवक्ताको कायािलय 

 

सचचव, 
बेपत्ता पारिएका व्यचक्तहरूको 
छानर्वन आयोग 

२०७४।१०।१७ 

4.  श्री गणेशबाब ुअयािल, सह-
न्यायानधवक्ता 
महान्यायानधवक्ताको कायािलय 

नायव महान्यायानधवक्ता  

महान्यायानधवक्ताको 
कायािलय 

२०७४।१२।०५ 

5.  श्री नडल्लीिाज चघनमिे, सह-सचचव 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

सचचव )कानून( 

प्रधानमन्री तथा 
मचन्रपरिषदको कायािलय 

२०७४।१२।२२ 

अनसूुची -७ 

िाजपरार्ित प्रथम शे्रणीमा खलुा, आन्तरिक तथा बढुवा प्रर्क्रयाबाट ननयचुक्त तथा 
पदस्थापनका लानग नसफारिस हनुभुएका अनधकृतहरूको नामावली 

 

क्र.सं. बढुवा हनुभुएको 
अनधकृतको नाम थि 

बढुवा  भएको  पद ि कायािलय नसफारिस भएको 
नमनत 

1.  श्री श्रीलाल पौडेल 

सरु्द्ोधन-३, रुपन्देही 
िचजस्राि,  उच्च अदालत र्विाटनगि, 

धनकुटा इजलास 

 

२०७५।०१।२० 

2.  श्री भितमचण रिजाल 

झापा-६ झापा 
सह-सचचव,  नेपाल कानून आयोग 

 

२०७५।०१।२० 
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अनसूुची – ८ 

लोक सेवा आयोगको आन्तरिक तथा खलुा पिीक्षावाट िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीमा नसफारिस 
भै ननयचुक्तका लानग नसफारिस गरिएका अनधकृतहरुको नामावली  

नस.नं. 
ननयचुक्तका लानग नसफारिस भएका 

उम्मेदवािको नाम ि ठेगाना 
ननयचुक्त भएको 

अदालत/कायािलय 
नसफारिस नमनत 

१. श्री िामप्रसाद पौडेल स्विेक-६ स्याङ्जा ननजी सचचव, सवोच्च अदालत  
 
 
 
 
 
 
 
 

२०७४।०४।२२ 

२. श्री सिोजिाज िेनमी, फलेवास-६ पवित उप-िचजष्ट्राि, सवोच्च अदालत 
३. श्री तािादेवी महजिन, काठमाडौं-१८ काठमाडौं इजलास अनधकृत, सवोच्च 

अदालत 
४ श्री अरुणा जोशी, तािकेश् वि-१० काठमाडौं  उप सचचव, कानून, न्याय तथा 

संसदीय मानमला मन्रालय 
५. श्री मानबहादिु बस्नेत, मानलका-६ गलु्मी उप सचचव, नेपाल कानून 

आयोग 
६ श्री र्पताम्वि भण्डािी, गल्याङ-२ स्याङ्जा उप सचचव, अचख्तयाि 

दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायािलय, पोखिा 

७. श्री मीना गरुुङ, दिुागाँउ-८ िामेछाप उप-न्यायानधवक्ता, उच्च 
सिकािी वर्कलको कायािलय 
जनकपिु 

 

िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणीमा बढुवा नसफारिस हनु ुभएका अनधकृतहरूको नामावली 

क्र.सं. बढुवा हनु ुभएको अनधकृतको नाम थि बढुवा  भएको  पद ि कायािलय 

जेष्ठता लागू हनु े
नमनत 

)२०७५।०१।२० 
को ननणिय वमोचजम( 

1.  श्री ढाकािाम पौडेल   

शाखा अनधकृत, सवोच्च अदालत 

अनसुन्धान अनधकृत 

सवोच्च अदालत 

२०७५।०१।१० 

2.  श्री डल्लिुाम चौधिी  
शाखा अनधकृत, उच्च अदालत पाटन 

इजलास अनधकृत 

सवोच्च अदालत 
२०७५।०१।१० 

3.  श्री कृष्णचन्र पाण्डे  

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता, 
उप न्यायानधवक्ता २०७५।०१।१० 
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चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, मगु ु उच्च सिकािी वर्कल 
कायािलय, बटुवल 

4.  श्री नसतािाम अयािल  

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता,  चजल्ला 
सिकािी वर्कल कायािलय, िोल्पा 

उप न्यायानधवक्ता 
उच्च सिकािी वर्कल 
कायािलय, नेपालगञ्ज 

२०७५।०१।१० 

5.  श्री खनडन्रिाज कटुवाल 

 शाखा अनधकृत, महान्यायानधवक्ताको 
कायािलय 

उप न्यायानधवक्ता 
उच्च सिकािी वर्कल 
कायािलय, जनकपिु 

२०७५।०१।१० 

6.  श्री पषु्पिाज दाहाल 

शाखा अनधकृत, उच्च अदालत पोखिा, 
बानलङु इजलास 

उप िचजस्राि  

उच्च अदालत पोखिा 
 

२०७५।०१।१० 

7.  श्री तािाकुमािी शमाि 
इजलास अनधकृत, उच्च अदालत पाटन 

इजलास अनधकृत 

सवोच्च अदालत 
२०७५।०१।१० 

8.  श्री भगवती शमाि ढंुगाना 
शाखा अनधकृत, सवोच्च अदालत  

इजलास अनधकृत 

सवोच्च अदालत 
२०७५।०१।१० 

9.  श्री एकिाज अनधकािी  

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता, 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, संखवुासभा 

उप न्यायानधवक्ता 
उच्च सिकािी वर्कल 
कायािलय, िाजर्विाज 

२०७५।०१।१० 

10.  श्री िोमकान्त ज्ञावाली 
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता, 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय, अघािखाची 

उप न्यायानधवक्ता 
उच्च सिकािी वर्कल 
कायािलय, धनकुटा 

२०७५।०१।१० 

11.  श्री संनगता न्यौपाने )ढुङ्गेल( 

शाखा अनधकृत, चजल्ला प्रशासन कायािलय, 

काठमाडौं 

उप न्यायानधवक्ता 
उच्च सिकािी वर्कल 
कायािलय, हेटौंडा 

२०७५।०१।१० 

अनसूुची -९ 

िाजपरार्ित ततृीय शे्रणीमा ननयचुक्त एवं पदस्थापनको लानग नसफारिस हनुभुएका 
अनधकृतहरूको नामावली 

क्र.सं. 
ननयचुक्तको एवं पदस्थावनाका 

लानग नसफारिस भएका 
अनधकृतको नाम थि 

पदस्थापन  भएको  पद ि कायािलय जेष्ठता लागू हनु ेनमनत 

1.  श्री दीर्पका थापा मगि 

बटुवल-१५, रुपन्देही 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुवल 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

2.  श्री नवीन के.सी. शाखा अनधकृत  २०७४।०८।२९ 
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चाँगनुािायण-४, भक्तपिु उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुवल 
इजलास  

3.  श्री इशा सवेुदी 
का.म.न.पा.-३२, काठमाडौं 

शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुवल 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

4.  श्री र्वष्णपु्रसाद पौडेल 

जकेुना-५, अघािखाँची 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुवल 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

5.  श्री कृष्णप्रसाद दाहाल 

पनौती-१२ काभ्र े
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत जनकपिु 
२०७४।०८।२९ 

6.  श्री पािाश्वि कडेल 

ददगाम-२, गलु्मी 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत तलु्सीपिु, बटुवल 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

7.  श्री श्रीदीप वानले 

भितपिु-३, चचतवन 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास 
२०७४।०८।२९ 

8.  श्री नेरप्रसाद पौडेल 

नछस्ती-१, बानलङु   
शाखा अनधकृत 

 उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

9.  श्री ईश्विीप्रसाद सवेुदी 
लखनपिु-४, झापा 

शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

10.  श्री िोददप सनुाम 

धापासी-१, काठमाडौं 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

11.  श्री कृनत थापा 
पोखिा लेखनाथ-१६,  कास्की 

शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत पोखिा 
२०७४।०८।२९ 

12.  श्री ददनेश पौडेल 

भितपिु-७,  चचतवन 
इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास 
२०७४।०८।२९ 

13.  श्री लक्ष्मी शमाि पौडेल 

मालािानी,  अघािखाँची 
इजलास अनधकृत  

उच्च अदालत तलुसीपिु, बटुवल 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

14.  श्री िाजनप्रसाद सवेुदी 
मेचीनगि-१०, झापा 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 
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15.  श्री मञ्जुकुमािी ओझा 
र्फददम-२, पाँचथि 

शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

16.  श्री रिता नबसिुाल 

बेनीघाट-८, धाददङ 
इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलास 
२०७४।०८।२९ 

17.  श्री िाजकुमाि गरुुङ 

ददव्यनगि-९,  चचतवन 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलास 
२०७४।०८।२९ 

18.  श्री गम्भीिबहादिु िाउत 

ढल्केवि-१, धनषुा 
इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत जनकपिु 
२०७४।०८।२९ 

19.  श्री दीपक दाहाल 

पोखिा लेखनाथ-२१,  कास्की 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत पोखिा 
२०७४।०८।२९ 

20.  श्री सचन्दप ढकाल 

धधवाि-३,  बददिया 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत ददपायल 
२०७४।०८।२९ 

21.  श्री यादवप्रसाद जोशी 
अमिगढी-११,  डडेल्धिुा 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत तलु्सीपिु, बटुवल 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

22.  श्री नर्वन आचायि 
अमलाचौि-२, बानलङु 

इजलास अनधकृत  

उच्च अदालत तलु्सीपिु, बटुवल 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

23.  श्री सभुरा चज.सी. 
काठमाडौं-३५,  काठमाडौं 

शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत जनकपिु 
२०७४।०८।२९ 

24.  श्री सनीलकुमाि यादव 

द.चझटकैया-२, बािा 
इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत जनकपिु 
२०७४।०८।२९ 

25.  श्री नडचल्लशेि िाई 

ददसङु-६,  खोटाङ 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

26.  श्री कर्वता दाहाल 

भलायडाँडा-१, उदयपिु 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलास 
२०७४।०८।२९ 

27.  श्री शािदा थापा क्षेरी 
कनका सनु्दिी-५, जमु्ला 

शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत तलु्सीपिु, नेपालगञ् ज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

28.  श्री प्रमोद रिजाल 

गेखुि-४,  नवुाकोट 
शाखा अनधकृत  

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 
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29.  श्री िाजेन्र जोशी 
धनगढी-४,  कैलाली 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत ददपायल 
२०७४।०८।२९ 

30.  श्री र्वजय भसुाल 

बरु्द्भमुी-९, कर्पलवस्त ु
मदु्दा शाखा प्रमखु  

उच्च अदालत तलु्सीपिु, नेपालगञ् ज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

31.  श्री प्रमेिाज खननया 
सनु्दिबजाि-४, लमजङु 

इजलास अनधकृत  

उच्च अदालत तलु्सीपिु, नेपालगञ् ज 
इजलास 

२०७४।०८।२९ 

32.  श्री िञ् जना र्वश्वकमाि 
मेघनाथ, गोिहन्ना-३, महोत्तिी 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत र्विाटनगि 
२०७४।०८।२९ 

33.  श्री सनुनता अनधकािी 
काठमाडौं-३१, काठमाडौं 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलास 
२०७४।०८।२९ 

34.  श्री िेबती आचायि 
पोखिा लेखनाथ-२५, कास्की 

शाखा अनधकृत 

उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलास 
२०७४।०८।२९ 

35.  श्री मञ्जु खड्का 
ज्यानमिे-५, ओखलढंुगा 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

36.  श्री िामकृष्ण पाठक 

ससु्पा क्षमावती-५, दोलखा 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

37.  श्री िामबहादिु चन्द 

चशखिपिु-८, बैतडी 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

38.  श्री मदनप्रसाद चशवाकोटी 
हेटौंडा-४, मकवानपिु 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

39.  श्री अनम सवेुदी 
पदनाह-३, बददिया 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

40.  श्री अमतृा बोगटी 
का.म.न.पा.-१५, काठमाडौं 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

41.  श्री प्रकाश चापागाई 

अयोध्यापिुी-२, चचतवन 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 
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42.  श्री सचुशला अनधकािी 

र्वन्ध्यावानसनी-५, दैलेख 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

43.  श्री आमोद दाहाल 

र्ढकुिपोखिी-९, कास्की 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

44.  श्री ननमिला पचण्डत 

िन्तनगि-८, चचतवन 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

45.  श्री तलुसा गैहे्र 

वानलङ-२, स्याङ्जा 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

46.  श्री सनबना महजिन 

गोंगब-ु३, काठमाडौं 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

47.  श्री ददपेन्र िाई 

बतासे-४, खोटाङ 
कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय  

२०७४।०८।२९ 

48.  श्री सिेुन्र महतो 
र्वष्णपुिुकट्टी-८, नसिहा 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

२०७४।०८।२९ 

49.  श्री लक्ष्मीप्रसाद जोशी 
कफलसेिी-२, 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय  

२०७४।०८।२९ 

50.  श्री सदुीप शाक्य 

लनलतपिु-२२, लनलतपिु 
शाखा अनधकृत 

अचख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग 

२०७४।०८।२९ 

51.  श्री हरिहि नतनमल्सीना 
चचलाउनेबास-२, स्याङ्जा  

शाखा अनधकृत 

अचख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग 

२०७४।०८।२९ 

52.  श्री िन्जीता पोख्रले 

जकेुना-९, अघािखाँची 
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
जमु्ला 

२०७४।०८।२९ 

53.  श्री ददपेशप्रताप साह सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता २०७४।०८।२९ 
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गौि-१३, िौतहट  चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
सलािही 

54.  श्री बसन्त काफ्ले 

वोया-५, भोजपिु  
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
धनकुटा 

२०७४।०८।२९ 

55.  श्री सचन्जत गौतम 

पोखिी चौिी-५, काभ्र े  
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
दोलखा 

२०७४।०८।२९ 

56.  श्री र्वकाश ढंुगाना 
जैदी-१, बानलङु 

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
पवित 

२०७४।०८।२९ 

57.  श्री केशव न्यौपाने 
सैनामैना-९, रुपन्देही 

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
गोिखा 

२०७४।०८।२९ 

58.  श्री नसजिना ढकाल 

चाल्सा-५, अछाम  
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
कैलाली 

२०७४।०८।२९ 

59.  श्री ठाकुििाम भण्डािी 
हेटौंडा-४, मकवानपिु  

शाखा अनधकृत 

चजल्ला प्रशासन कायािलय पसाि 
२०७४।०८।२९ 

60.  श्री कल्याण पिाजलुी 
धिान-१६, सनुसिी  

शाखा अनधकृत 

उच्च सिकािी वर्कल कायािलय, 

धनकुटा 

२०७४।०८।२९ 

61.  श्री अननल िेनमी 
बतासे-२, खोटाङ  

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
सनुसिी 

२०७४।०८।२९ 

62.  श्री संनगता थोकि 

फापिबािी-८, मकवानपिु  
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
मकवानपिु 

२०७४।०८।२९ 

63.  श्री शृ्रजना चघनमिे 

नसर्र्द्चिण-२, ओखलढंुगा 
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
ओखलढंुगा 

२०७४।०८।२९ 

64.  श्री चन्रप्रसाद संजेल 

दठ·न-४, मकवानपिु 
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
नसिहा 

२०७४।०८।२९ 

65.  श्री चशचशि लानमछाने शाखा अनधकृत २०७४।०८।२९ 
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पतुलीबजाि-८, स्याङ्जा उच्च सिकािी वर्कल कायािलय 
र्विाटनगि 

66.  श्री गायरी वानले 

हुसेकोट-३, नवलपिासी  
शाखा अनधकृत 

अचख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग 

२०७४।०८।२९ 

67.  श्री महेन्रप्रसाद अनधकािी 
चापाकोट-७, स्याङ्जा 

शाखा अनधकृत 

चजल्ला प्रशासन कायािलय धनषुा 
२०७४।०८।२९ 

68.  श्री मदन न्यौपाने 
सनु्दिहिैचा-१, मोिङ 

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
इलाम 

२०७४।०८।२९ 

69.  श्री र्वष्णहुरि मिानसनी 
हंसपिु-८, अघािखाँची 

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
नवलपिासी वदिघाट ससु्ता पचिम 

२०७४।०८।२९ 

70.  श्री दीपा खिाल 

कोहलपिु-१० बाँके 
शाखा अनधकृत 

उच्च सिकािी वर्कल कायािलय 
सखेुत 

२०७४।०८।२९ 

71.  श्री श्रीिाम ओझा 
अमिगढी-८, डडेल्धिुा 

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
डोटी 

२०७४।०८।२९ 

72.  श्री ननसा कुसमु पौडेल 

र्ढकुिपोखिी-५, कास्की 
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
कालीकोट 

२०७४।०८।२९ 

73.  श्री चशलकुा नलंथेप 

मादी-१०, संखवुासभा 
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
बािा 

२०७४।०८।२९ 

74.  श्री अचम्बका िघबंुसी 
लनलतपिु-६, लनलतपिु 

शाखा अनधकृत 

अचख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग 

२०७४।०८।२९ 

75.  श्री कंचन चघनमिे 

चन्रपिु-९, िौतहट 
शाखा अनधकृत 

उच्च सिकािी वर्कल कायािलय 
जनकपिु 

२०७४।०८।२९ 

76.  श्री लोकमणी पाण्डे 

नसमीचौि-४, गलु्मी 
शाखा अनधकृत 

चजल्ला प्रशासन कायािलय कैलाली 
२०७४।०८।२९ 

77.  श्री यवुिाज शमाि 
नछस्ती-३, बानलङु 

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता २०७४।०८।२९ 
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चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
कञ्चनपिु 

78.  श्री महदत्त पौडेल 

चचलाउनेबास-९, स्याङ्जा 
सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
बानलङु 

२०७४।०८।२९ 

79.  श्री र्टकािाम भण्डािी 
िामपिु-६, पाल्पा  

सहायक चजल्ला न्यायानधवक्ता 
चजल्ला सिकािी वर्कल कायािलय 
रुकुम पचिम भाग 

२०७४।०८।२९ 

80.  श्री इन्द ुबस्याल )भण्डािी(  

वानलङ–२, स्याङ्जा 
शाखा अनधकृत 

चजल्ला प्रशासन कायािलय रुपन्देही 
२०७४।०८।२९ 

न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।४।२२ को ननणिय वमोचजम िा.प. ततृीय शे्रणीको अनधकृत 
पदमा ननयचुक्त तथा पदस्थापनाका लानग नसफारिस हनु ुभएका कमिचािीहरुको नामावली 

81.  श्री नािायण याकुिेल 

नायब सबु्बा 
मोिङ चजल्ला अदालत 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत नबिाटनगि 

 

२०७४।०३।३१ 

82.  श्री गोकणि लम्साल 

नायब सबु्बा 
रुपन्देही चजल्ला अदालत 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत तलुसीपिु बटुवल 
इजलास 

 

२०७४।०३।३१ 

83.  भोलानाथ धमला 
नायब सबु्बा 
काठमाडौं चजल्ला अदालत  

शाखा अनधकृत 

पसाि चजल्ला अदालत 

 

२०७४।०३।३१ 

84.  श्री अम्बिबहादिु ननिौला 
नायब सबु्बा 
झापा चजल्ला अदालत 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत नबिाटनगि 

 

२०७४।०३।३१ 

85.  श्री प्रदीपकुमाि अनधकािी 
नायब सबु्बा 
काभ्रपेलाञ्चोक चजल्ला अदालत 

शाखा अनधकृत 

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास 
२०७४।०३।३१ 

86.  श्री गोपाल सवेुदी 
नायब सबु्बा 
पवित चजल्ला अदालत 

शाखा अनधकृत 

उच्च अदालत पोखिा, बानलङु 
इजलास 

२०७४।०३।३१ 

87.  श्री धननिाम नब.सी. 
नायब सबु्बा 

इजलास अनधकृत २०७४।०३।३१ 
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बाँके चजल्ला अदालत  

 
उच्च अदालत तलु्सीपिु, नेपालगञ्ज 
इजलास 

88.  श्री सूयिप्रसाद दहाल 

नायब सबु्बा 
धनकुटा चजल्ला अदालत  

 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत र्विाटनगि 
२०७४।०३।३१ 

89.  श्री डेडकुमाि ढकाल 

नायब सबु्बा 
नसन्धलुी चजल्ला अदालत  

 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०३।३१ 

90.  श्री पषु्पिाज जोशी 
नायब सबु्बा 
डडेलधिुा चजल्ला अदालत  

 

शाखा अनधकृत 

उच्च अदालत तलु्सीपिु, नेपालगञ्ज 
इजलास 

२०७४।०३।३१ 

91.  श्री ददनिाज ननिौला 
नायब सबु्बा 
लनलतपिु चजल्ला अदालत  

 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

२०७४।०३।३१ 

 न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७५।०३।२५ को ननणिय वमोचजम िा.प. ततृीय शे्रणीको 
अनधकृत पदमा ननयचुक्त तथा पदस्थापनाका लानग नसफारिस हनु ुभएका कमिचािीहरुको 
नामावली 

92.  श्री ित्नप्रसाद उपाध्याय 

नायब सबु्बा 
काठमाडौं चजल्ला अदालत, हाल 
काज उच्च अदालत सखेुत 

शाखा अनधकृत 

बददिया चजल्ला अदालत 

 

२०७५।०३।०१ 

93.  श्री चन्रकुमाि जोशी 
नायब सबु्बा 
उच्च अदालत ददपायल 

इजलास अनधकृत 

नवलपिु चजल्ला अदालत 

 

२०७५।०३।०१ 

94.  श्री िामशंकि उपाध्याय 

नायब सबु्बा 
उच्च अदालत सखेुत, जमु्ला 
इजलास 

ननजी सहायक 

सवोच्च अदालत 

 

२०७५।०३।०१ 

95.  श्री हरिप्रसाद भट्टिाई 

नायब सबु्बा 
इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत पाटन 

२०७५।०३।०१ 
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उच्च अदालत पाटन  
96.  श्री बालकृष्ण पोखिेल 

नायब सबु्बा 
सनुसिी चजल्ला अदालत 

शाखा अनधकृत 

सप्तिी चजल्ला अदालत 

 

२०७५।०३।०१ 

97.  श्री गोपाल खनाल 

नायब सबु्बा 
तेह्रथमु चजल्ला अदालत 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

२०७५।०३।०१ 

98.  श्री र्वमला पन्थी 
नायब सबु्बा 
उच्च अदालत पाटन 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत पाटन 

 

२०७५।०३।०१ 

99.  श्री बलबहादिु र्वष्ट 

नायब सबु्बा 
बाँके चजल्ला अदालत 

शाखा अनधकृत 

रुपन्देही चजल्ला अदालत 

 

२०७५।०३।०१ 

100.  श्री खड्गकृष्ण पोखिेल 

नायब सबु्बा 
काठमाडौं चजल्ला अदालत 

शाखा अनधकृत 

लनलतपिु चजल्ला अदालत 

 

२०७५।०३।०१ 

101.  श्री महेन्रप्रसाद यादव 

नायब सबु्बा 
सप्तिी चजल्ला अदालत 

इजलास अनधकृत 

उच्च अदालत जनकपिु, िाजर्विाज 
इजलास 

 

२०७५।०३।०१ 

102.  श्री पिासि खिेल 

नायब सबु्बा 
चचतवन िार्ष्ट्रय ननकुञ्ज कायािलय, 

केशि चचतवन 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

 

२०७५।०३।०१ 

103.  श्री तेजेन्रप्रसाद ढकाल 

नायब सबु्बा 
अचख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग, टंगाल 

कानून अनधकृत 

कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला 
मन्रालय 

 

२०७५।०३।०१ 
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परिचशष्टाि 
न्यायाधीशहरूको र्वविण 

 

नपेालको प्रधान न्यायाधीश 

क्र .सं.  नाम, थि, वतन 
न्याय सेवा प्रवेश 

नमनत 
हालको पदमा 
ननयचुक्त नमनत 

शैचक्षक योनयता 

1.  सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री 
चोलेन्र शमशेि ज.ब.िा., काठमाडौं 
 

२०५३।०१।०१ २०७५।०९।१८ डी.एल. 

सवोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू 

क्र .सं.  नाम, थि, वतन 
न्याय सेवा प्रवेश 

नमनत 
हालको पदमा 
ननयचुक्त नमनत 

शैचक्षक योनयता 

1.  माननीय न्यायाधीश  

श्री दीपकिाज जोशी, काठमाडौं 
२०४८।०७।१८ २०७१।०२।१३ बी.एल. 

2.  माननीय न्यायाधीश  

श्री दीपककुमाि काकी, काठमाडौं 
२०३७।०४।०६ २०७३।०४।१७ एम.ए,  

डी.एल. 
3.  माननीय न्यायाधीश  

श्री केदािप्रसाद चानलसे, िौतहट 

२०३८।०२।३० २०७३।०४।१७ डी.एल. 

4.  माननीय न्यायाधीश  

श्री मीिा खड्का, लनलतपिु 

२०३८।०९।१० २०७३।०४।१७ एम.ए,  

डी.एल. 
5.  माननीय न्यायाधीश  

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

6.  माननीय  न्यायाधीश  

श्री र्वश्वम्भिप्रसाद शे्रष्ठ, कैलाली 
२०४१।०९।११ २०७३।०४।१७ एम.ए, 

नडप.इन.ल 

7.  माननीय  न्यायाधीश  

श्री ईश्विप्रसाद खनतवडा, सनुसिी 
२०३९।१२।०७ २०७३।०४।१७ एल.एल.एम, 

एम.ए. 

8.  माननीय न्यायाधीश  

डा.आनन्दमोहन भट्टिाई, कास्की 
२०३९।१२।०७ २०७३।०४।१७ जे.एस.डी, 

एल.एल.एम, 

एम.ए 

9.  माननीय  न्यायाधीश  

श्री अननलकुमाि नसन्हा, काठमाडौं 
२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी.एल. 

10.  माननीय  न्यायाधीश  

श्री प्रकाशमान नसहं िाउत, 
उदयपिु 

२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी.एल. 
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11.  माननीय  न्यायाधीश  

श्री सपना प्रधान मल्ल, 

नवलपिासी 

२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ एम.सी.एल., 
एम.र्प.ए. 
 

12.  माननीय न्यायाधीश  

श्री तेजबहादिु के .सी. , रुपन्देही 
२०३८।०२।३० २०७३। १८।१०  एम.सी.एल, 

एम.ए 

13.  माननीय न्यायाधीश  

श्री परुुषोत्तम भण्डािी, जाजिकोट 

२०३८।०२।३० २०७३। १८।१०  डी.एल. 

14.  माननीय न्यायाधीश  

श्री बमकुमाि शे्रष्ठ, दाङ 

२०३९।०१।१७ २०७४।०६।२४ डी.एल. 

15.  माननीय न्यायाधीश  

श्री डम्बिबहादिु शाही, डडेल्धिुा 
२०३८।०२।३० २०७४।०६।२४ डी.एल. 

16.  माननीय न्यायाधीश  

श्री टंकबहादिु मोक्तान, इलाम 

२०३९।१२।०७ २०७४।०६।२४ एम.ए,  

डी.एल. 
 

उच्च अदालतका माननीय मखु्य न्यायाधीशहरू 

क्र .सं.  नाम, थि, वतन 
न्याय सेवा प्रवेश 

नमनत 
हालको पदमा 
ननयचुक्त नमनत 

शैचक्षक योनयता 

1.  श्री प्रकाशकुमाि ढंुगाना, धनषुा २०४१।०३।०१ २०७३।०६।०६ एम.सी.एल, एम.ए, 

एम.र्प.ए. 

2.  श्री कुमाि चडुाल,  झापा २०४५।०३।०८ २०७३।१०।२७ एल.एल.एम. 
3.  डा. कुलित्न भतेुल, कास्की २०३७।०२।०६  २०७३।१०।२७ र्प.एच.डी., 

एल.एल.एम. 
)अमेरिका ि भाित(,  
एम.र्प.ए., बी.एस्सी. 

4.  श्री नहकुल सवेुदी,  म्यानदी २०५२।०८।२४ २०७४।०९।२० एल.एल.एम. 

5.  श्री यज्ञप्रसाद बस्याल, रुपन्देही २०३९।१२।०७ २०७४।०९।२० एम.ए., नडप.इन.ल. 
6.  श्री हरिकुमाि पोखिेल,  झापा २०४०।०८।२६ २०७४।०९।२० नडप.इन.ल. 
7.  श्री सषु्मालता माथेमा, 

काठमाडौ 
२०४१।०३।०१ २०७५।०९।२० एम.बी.ए., 

नडप.इन.ल. 
 

उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू 

क्र.सं. नाम, थि, वतन 
न्याय सेवा प्रवेश 

नमनत 
हालको पदमा 
ननयचुक्त नमनत 

शैचक्षक योनयता 

1.  श्री कुमािप्रसाद पोखिेल, सप्तिी २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 
2.  श्री िमेश पोखिेल,ओखलढुङ्गा २०४०।०८।२६ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 
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3.  श्री प्रकाशचन्र गजिेुल, 

नसन्धलुी 
२०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ एम.ए. 

नडप.इन.ल. 
4.  श्री तेजबहादिु काकी २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ एम.सी.एल. 
5.  श्री र्वष्णदेुव पौडेल, तनहुँ २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 
6.  श्री चशवनािायण यादव, सप्तिी २०४१।०३।०१ २०६६।०५।२१ एल.एल.एम. 
7.  श्री टेकिाज नेपाल, झापा २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 
8.  श्री पवनकुमाि शमाि न्यौपाने, 

भक्तपिु 

२०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 

9.  श्री निेन्रकुमाि नसवाकोटी, 
झापा 

२०४०।०८।२६ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 

10.  श्री सत्यिाज गरुुङ, स्याङ्जा २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 
11.  श्री शेषिाज नसवाकोटी, दोलखा २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ बी.एल. 
12.  श्री मोहनबहादिु काकी, मोिङ २०४१।०९।११ २०६६।०५।२१ एल.एल.एम.,एम.ए. 

13.  श्री र्वनोद शमाि, सलािही २०४५।०३।०८ २०६६।०५।२१ एम.एल. 
14.  श्री नतलप्रसाद शे्रष्ठ, स्याङ्जा २०४४।०४।०१ २०६६।०५।२१ एम.सी.एल.,एम.ए. 
15.  श्री नडल्लीिाज आचायि, यठुान २०४५।०३।०८ २०६६।०५।२१ एम.ए . , बी.एल., 

बी .एड.  

16.  श्री बाबिुाम िेनमी, स्याङ्जा २०४५।०६।१७ २०६६।०५।२१ एम.एल.,र्प.चज. डी. 
17.  श्री र्वदिुर्वक्रम थापा, नसन्धलुी २०६६।०५।२१ २०६६।०५।२१ बी.एल. 
18.  श्री नीता गौतम दीचक्षत, बािा २०६६।०५।२१ २०६६।०५।२१ नडप.इन.ल. 
19.  श्री चशविाज अनधकािी, दैलेख २०६६।०५।२१अ

. 
२०७०।०२।२७ बी.एल. 

20.  श्री र्कशोि नसलवाल,काठमाडौं २०६६।०५।२१अ
. 

२०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

21.  श्री िामचन्र यादव, सप्तिी २०६६।०५।२१अ
. 

२०७०।०२।२७ नडप .इन. ल 

22.  श्री पषु्पिाज कोइिाला, 
काठमाडौं 

२०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ एम.ए.,वी .एल. , 

र्प.चज.डी. 
23.  श्री जीवनहरि अनधकािी, इलाम २०४३।०४।२६ २०७०।०२।२७ एम.ए,बी.एल. 
24.  श्री प्रमेिाज काकी, उदयपिु २०४१।०९।११ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 

25.  श्री नगेन्रलाभ कणि, धनषुा २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एम.ए.,बी.एल.,बी.एड. 

26.  श्री मोहम्मद सार्वि हसेुन, 

िौतहट 

२०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

27.  श्री थीिबहादिु काकी, धनषुा २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
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28.  श्री िाजकुमाि वन, खोटाङ २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
29.  श्री द्वारिकामान जोशी, 

काठमाडौं 
२०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., बी .एड.  

30.  श्री सत्यमोहन जोशी थारू, 

सप्तिी 
२०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

31.  श्री शािङ्गा सवेुदी, कास्की २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 

32.  श्री ित् नबहादिु बागचन्द, 

कैलाली 
२०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ एम.ए.,बी.एल. 

33.  श्री उमेशिाज पौडेल, काठमाडौं २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ नडप.इन.ल. 
34.  श्री वीिबहादिु डाँगी, सल्यान २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ एम.ए,नडप.इन.ल. 
35.  श्री प्रमेिाज ढकाल, सप्तिी २०४१।०९।११ २०७०।०२।२७ एम.ए,नडप.इन.ल. 
36.  श्री चण्डीिाज ढकाल, स्याङ्जा २०४१।०३।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 

37.  श्री हेमिाज पन्त, बैतडी २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ नडप.इन.ल. 
38.  श्री र्वनोदप्रसाद शमाि, धनषुा २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

39.  श्री गणुिाज ढंुगेल, सनुसिी २०४१।०९।११ २०७०।०२।२७ एम.ए, ,नडप.इन.ल. 
40.  श्री बालकृष्ण उप्रतेी, सलािही २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ नडप.इन.ल. 
41.  श्री मेघनाथ भट्टिाई, झापा २०४१।०९।११ २०७०।०२।२७ नडप.इन.ल. 
42.  श्री बीिेन्रकुमाि कणि, नसिाहा २०४१।०३।०१ २०७०।०२।२७ डी .एल.  

43.  श्री हरिप्रसाद बगाले,लमजङु २०४१।०३।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 

44.  श्री लेखनाथ चघनमिे, िामेछाप २०४२।०३।०२ २०७०।०२।२७ नडप.इन.ल. 
45.  श्री प्रभा बस्नेत, काठमाडौं २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ एम.ए., नडप.इन.ल. 
46.  श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ, 

संखवुासभा 
२०४२।०३।०२ २०७०।०२।२७ एम.ए., नडप.इन.ल. 

47.  श्री माधवप्रसाद पोखिेल, 

नसन्धलुी 
२०४२।०३।०२ २०७०।०२।२७ एम.ए., बी.एल. 

48.  श्री महेशप्रसाद पडुासैनी, 
काठमाडौं 

२०४३।०४।२६ २०७०।०२।२७ नडप.इन.ल., 
नड.र्प.ए. 

49.  श्री भीमकुमाि ओझा, पाँचथि २०४३।०४।२६ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 

50.  श्री केशविाज जोशी, बझाङ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
51.  श्री िमेशबहादिु थापा, सप्तिी २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
52.  श्री भानभुक्त शमाि न्यौपाने, 

दाङ 

२०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एम.ए., बी..एल. 

53. , श्री प्रमोदकुमाि शे्रष्ठ बैद्य, 

मोिङ 

२०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
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54.  श्री िमेशप्रसाद िाजभण्डािी, 
यठुान 

२०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

55.  श्री श्रीमणकुमाि गौतम, बददिया २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एम.ए.,एल.एल.बी. 
56.  श्री उमेशकुमाि नसंह, सलािही २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एम.ए., बी.एल. 
57.  श्री अब्दलु अचजज मसुलमान, 

बाकेँ 

२०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

58.  श्री हरिप्रसाद भण्डािी, गलु्मी २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. एम.ए., 
बी .एड.  

59.  श्री लोर्हतचन्र शाह, काठमाडौं २०४३।०३।३० २०७१।०५।१२ एम.ए.,बी.एल. 
60.  श्री िाजेन्र सवेुदी, यठुान २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 
61.  श्री कृष्ण नगिी, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 
62.  श्री श्रीकान्त पौडेल, कास्की २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

63.  श्री महेश शमाि पौडेल, पवित २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम., 
एम.र्प.ए.,एम.ए. 

64.  श्री टेकप्रसाद ढंुगाना, स्याङ्जा २०५२।०८।२४ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम., 
एम.पी.ए. 

65.  श्री बालेन्र रुपाखेती, 
कर्पलवस्त ु

२०४१।०९।११ २०७३।०९।२९ एम.ए., नडप.इन.ल 

66.  श्री र्वनोदमोहन आचायि, 
कास्की 

२०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ एम.ए.,नडप.इन.ल 

67.  श्री अच्यतु नबष्ट, लनलतपिु २०३९।१२।०७ २०७३।०९।२९ एम.र्प.ए.,र्प.चज.डी 
नडप.इन.ल.  

68.  श्री यज्ञिाज भट्ट, यठुान २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ नडप.इन.ल. 

69.  श्री शेखिप्रसाद पौडेल, िामेछाप २०४१।०३।०१ २०७३।०९।२९ एम.सी.एल. 

70.  श्री ईश्वििाज आचायि, कास्की २०४२।१०।११ २०७३।०९।२९ एम.ए., नडप.इन.ल. 
71.  श्री िामप्रसाद अनधकािी, दाङ २०४२।०३।०२ २०७३।०९।२९ नडप.इन.ल. 
72.  श्री गोपाल भट्टिाई, इलाम २०४१।०९।११ २०७३।०९।२९ नडप.इन.ल. 
73.  श्री िामप्रसाद ओली, झापा २०४५।०३।०८ २०७३।०९।२९ एम.सी.एल. 

74.  श्री जगतप्रसाद शे्रष्ठ, पवित २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ एम.ए., नडप.इन.ल 

75.  श्री िमेशकुमाि पोखिेल, 

उदयपिु 

२०४१।०३।०१ २०७३।०९।२९ डी.एल. 

76.  श्री अचननप्रसाद थपनलया,झापा २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

77.  श्री ऋर्षिाम दवाडी, काठमाडौं २०४२।०३।०२ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

78.  श्री ननत्यानन्द पाण्डे, कञ्चनपिु २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एम.ए., बी.एल. 
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79.  श्री िाजेश्वि नतवािी, पसाि २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एम.ए., बी.एल,  

80.  श्री ददनेशप्रसाद यादव, सप्तिी २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एम.ए., बी.एल. 
81.  श्री कृष्णलाल भट्टिाई, जमु्ला २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एम.ए,बी.एल.,बी .एड.  

82.  श्री निबहादिु शाही, हमु्ला २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

83.  श्री शाचन्तनसंह थापा, कास्की २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 
84.  श्री यमनुा भट्टिाई, झापा २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

85.  श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ, बाकेँ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 
86.  श्री नािायणप्रसाद पोखिेल, 

नवलपिासी 
२०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 

87.  श्री भोजिाज अनधकािी, नसन्धलुी २०४५।०३।०८ २०७३।०९।२९ बी.एल. 
88.  श्री िमेशकुमाि खरी, 

संखवुासभा 
२०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ बी .ए. ,बी.एल. 

89.  श्री दयानाथ खिेल, बानलङु २०४०।०८।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 
90.  श्री शेखिचन्र अयािल, गलु्मी २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 
91.  श्री शानलग्राम कोइिाला, मोिङ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 
92.  श्री र्वष्णपु्रसाद कोइिाला, 

चचतवन 

२०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 

93.  श्री कृष्णकमल अनधकािी, दाङ २०४६।०४।०१ २०७३।०९।२९ एम.ए., डी.एल. 
94.  श्री चचन्तामचण बिाल, कास्की २०४५।०६।१७ २०७३।०९।२९ बी.एल. 
95.  श्री अनन्तिाज डमु्र,े स्याङ्जा २०४५।०६।१७ २०७३।०९।२९ एम.ए.,बी.एल. 
96.  श्री िाजेन्र खिेल, झापा २०४६।०४।०१ २०७३।०९।२९ एम.सी.एल.,एम.ए., 

बी .एड.  

97.  श्री ठाकुिप्रसाद शमाि पौडेल, 

चचतवन 

२०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ एम.ए.,बी.एल. 

98.  श्री हरिप्रताप के .सी. , गलु्मी २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ नडप.इन.ल. 

99.  श्री कृष्णबहादिु थापा, दाङ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ एम.ए.,नडप.इन.ल. 

100.  श्री अच्यतुप्रसाद भण्डािी, 
जाजिकोट 

२०४७।०६।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

101.  श्री ऋर्षप्रसाद अनधकािी, तनहुँ २०४७।०६।०१ २०७३।०९।२९ एम.ए., डी.एल. 
102.  श्री बलभर बास्तोला, कास्की २०४७।०६।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

103.  श्री टेकनािायण कँुवि, पवित २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 
डी.र्प.ए.  

104.  श्री चन्रबहादिु सारू, 

अघािखाँची 
२०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 
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105.  श्री धीिबहादिु चन्द, बैतडी २०४७।०६।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए., 

106.  श्री लेखनाथ पौडेल, कास्की २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

107.  श्री र्वपलु न्यौपाने, झापा २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 
बी.एड. 

108.  श्री नानतबाब ुलानमछाने, भक्तपिु २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 
109.  डा.िर्व शमाि पौडेल, काठमाडौं २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ र्प.एच.डी., 

एम.सी.एल. 
110.  श्री साधिुाम सापकोटा, काभ्र े २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ एम.सी.एल. 
111.  श्री गणेशप्रसाद बिाल, 

तालेजङु 

२०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एम.ए., बी.एल. 

112.  श्री सीतािाम मण्डल, धनषुा २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 
113.  श्री सदुिशनदेव भट्ट, कंचनपिु २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एम.ए ., बी.एल. 
114.  श्री सभुाष पौडेल, पवित २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

115.  श्री जनक पाण्डे, झापा २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 
116.  श्री वामदेव ज्ञवाली, दाङ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम.,एम.ए. 

117.  श्री श्यामजी प्रधान, दोलखा २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एम.ए., बी.एल. 
118.  श्री गोकणि डाँगी, दाङ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 
119.  श्री बासदेुव आचायि, अघािखाँची २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 
120.  श्री खशुीप्रसाद थारू, कैलाली २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 
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68.  श्री खडकबहादिु के .सी. , गलु्मी २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एम.ए., बी.एल. 
69.  श्री सूयिनाथप्रकाश अनधकािी, 

लमजङु 

२०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

70.  श्री िामचन्र पौडेल, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल., बी.ए 

71.  श्री कैलाशप्रसाद सवेुदी, सलािही २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
72.  श्री तेजनािायण पौडेल, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एम.ए., बी.एल,  

73.  श्री मातकृाप्रसाद मिासेनी, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., 
एम.र्प.ए. 
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74.  श्री ओमप्रसाद अयािल, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
75.  श्री प्रकाश ढुङ् गाना, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

76.  श्री भित लम्साल, बाकेँ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
77.  श्री भवुननसंह थापा, लमजङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., एम.ए 

78.  श्री लीलािाज अनधकािी, दाङ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एम.ए.,एम.र्प.ए., 
बी.एड., बी.एल., 

79.  श्री कृपासिु काकी, खोटाङ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
80.  श्री हेमन्त िावल, जाजिकोट २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
81.  श्री र्वष्णपु्रसाद अयािल, स्याङ्जा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एम.ए., बी.एल. 
82.  श्री दीपककुमाि खिेल, झापा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
83.  श्री रवुकुमाि र्पया, तनहुँ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
84.  श्री चशवबहादिु िानाभाट, तनहुँ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
85.  श्री सूयिप्रसाद पिाजलुी, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 

86.  श्री कमलप्रसाद पोखिेल, खोटाङ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
87.  श्री श्रीकृष्ण भट्टिाई, लमजङु २०५५।०५।२१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए.

एम.र्प.ए.,एम.बी.ए., 

बी.एड. 
88.  श्री कृष्णप्रसाद सवेुदी, सनुसिी २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
89.  श्री दलबहादिु के .सी. , स्याङ्जा २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए.  

90.  श्री वासदेुव न्यौपाने, तनहुँ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., 
एम.ए.,एम.र्प.ए. 

91.  श्री प्रकाशचन्र अनधकािी, इलाम २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ एम.र्प.ए., एम.ए. 
बी.एल. 

92.  श्री केशवप्रसाद अनधकािी, धाददङ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
93.  श्री दगुािप्रसाद ढुङ्गेल, इलाम २०५६।०५।०७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
94.  श्री वासदेुव पौडेल, कास्की २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
95.  श्री िमेशप्रसाद ज्ञवाली, कर्पलवस्त ु २०५४।०७।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
96.  श्री तेजेन्रप्रसाद शमाि, बानलङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
97.  श्री नडल्लीित्न शे्रष्ठ, सल्यान २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
98.  श्री उद्ववप्रसाद भट्टिाई, भोजपिु २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए. 
99.  श्री सूयिप्रसाद अनधकािी, चचतवन २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
100.  श्री दीपक खनाल, ओखलढुङ्गा २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ एम.ए., बी.एल., 

बी.एड.  
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101.  श्री श्यामसनु्दि अनधकािी, बददिया २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए.  
 

102.  श्री उपेन्रप्रसाद गौतम, गलु्मी २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., 
एम.ए., बी.एड. 

103.  श्री िामप्रसाद शमाि, स्याङ्जा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
104.  श्री डण्डपाचण शमाि, पवित २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
105.  श्री शभुाषबाब ुपिुी, धनकुटा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
106.  श्री ऋर्षिाम आचायि, अघािखाँची २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
107.  श्री दयािाम ढकाल, स्याङ्जा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
108.  श्री टीकािाम आाचायि, खोटाङ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
109.  श्री चिुामन खड्का, बानलङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., 

एम.र्प.ए. 
110.  श्री उमेश कोइिाला, लमजङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
111.  श्री हरिप्रसाद शमाि उपाध्याय, 

रुपन्देही 
२०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए.

एम.र्प.ए., बी.एड. 
112.  श्री नविाज दाहाल, झापा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., 

एम.कम. 
113.  श्री इश्विीप्रसाद गौतम, तालेजङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एम.र्प.ए., बी.एल. 
114.  श्री कृष्णमिुािी नसवाकोटी, 

दोलखा 
२०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 

115.  श्री गायरीप्रसाद िेनमी, पवित २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
116.  श्री र्वदिु कोइिाला, ओखलढुङ्गा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
117.  श्री मकेुश उपाध्याय, मोिङ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

118.  श्री र्वष्णपु्रसाद उपाध्याय, बानलङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
119.  श्री र्हमलाल बेल्वासे, अघािखाँची २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
120.  श्री नािायणप्रसाद सवेुदी, दोलखा २०५७।०३।३० २०७०।०२।२७ एल.एल.एम., 

एम .र्प.ए.  
121.  डा.िाजेन्रकुमाि आचायि, अघािखाँची २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ र्प.एच.डी. 

एल.एल.एम. 
122.  श्री मातकृाप्रसाद आचायि, पाँचथि २०५५।०५।२१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
123.  श्री माधवप्रसाद अनधकािी, 

ओखलढुङ्गा 
२०५६।०५।०७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

124.  श्री पषु्पिाज थपनलया,  झापा २०५७।०३।३० २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
125.  श्री सूयिबहादिु थापा, तनहुँ २०५४।०७।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
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126.  श्री दीपककुमाि दाहाल, सनुसिी २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
127.  डा. श्रीप्रकाश उप्रतेी,  झापा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ र्प.एच.डी., 

एम.र्प.ए., एम.ए. 
128.  श्री कमलिाज र्वष्ट, लमजङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
129.  श्री पिशिुाम भट्टिाई, खोटाङ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
130.  श्री चशचशििाज ढकाल, स्याङ्जा २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
131.  श्री अशोककुमाि बस्नेत, मोिङ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए. 
132.  श्री भोलानाथ ढकाल, बानलङु २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,  

एम.ए., बी.एड. 
133.  श्री उमेशप्रसाद लइँुटेल, काठमाडौं २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
134.  श्री नािायणप्रसाद पौडेल, पवित २०५४।०७।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
135.  श्री नािायणप्रसाद पिाजलुी, भोजपिु २०५४।०७।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम.,एम.ए.  

136.  श्री पनुािाम खनाल, अघािखाँची २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ बी.एल. 
137.  श्री िमानाथ पौडेल, पवित २०४७।०६।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 
138.  श्री बलिाम नरपाठी, कास्की २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 
139.  श्री प्रकाशकुमाि अनधकािी, 

खोटाङ 

२०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

140.  श्री बाबकुाजी बाननयाँ, भोजपिु २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 
141.  श्री कोमलप्रसाद आचायि, कास्की २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
142.  श्री देवकुमाि नगिी, संखवुासभा २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 
143.  श्री िमेश शमाि पौडेल, स्याङ्जा २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,एम.ए. 
144.  श्री िाजेन्र नेपाल, स्याङ्जा २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,एम.ए. 
145.  श्री तीथििाज के .सी. , ओखलढुङ्गा २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ बी.एल. 
146.  श्री र्वनोदकुमाि गौतम, मोिङ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,एम.ए. 
147.  श्री धनीश्वि पौडेल, अघािखाँची २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
148.  श्री प्रकाशप्रसाद पचण्डत, तनहुँ २०५४।०७।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
149.  श्री मदनबहादिु धामी, बझाङ २०५७।०३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एम.,  
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नपेाल न्याय सेवाका अनधकृतहरूको र्वविण 
 

र्वचशष्ट शे्रणी 
 

मखु्य िचजस्राि 

क्र .सं.  
कमिचािीको 

नाम,  

ठेगाना 
ततृीय शे्रणी दद्वतीय शे्रणी प्रथम शे्रणी र्वचशष्ट शे्रणी 

हालको पदमा 
ननयचुक्त नसफारिस 

१. 

श्री नपृध्वज 
ननिौला, 
खोटाङ 

२०५२।०८।२४ २०६०।०६।१७ २०६५।०७।०७ २०७३।१०।०६ 

२०७५।१०।०८ 
मा  आयोगबाट 
नसफारिस  भई 

ननयचुक्त हनु बाकँी 

सचचव वा सो सिह  

क्र .सं.  कमिचािीको नाम,  ठेगाना ततृीय शे्रणी दद्वतीय शे्रणी प्रथम शे्रणी 
हालको पदमा 
ननयकु्त नमनत 

1.  श्री खगिाज पौडेल, बानलङु २०४७।०६।०१ २०५३।११।०३ २०६३।७।०३ २०७२।११।०४ 

2.  श्री मचणिाम ओझा, खोटाङ २०४७।०६।०१ २०५३।११।०३ २०६५।०७।०७ २०७३।०३।३० 

3.  श्री र्किण पौडेल, दाङ २०४५।०३।०८ २०५१।११।०६ २०६३।०७।०३ २०७३।१०।०६ 

4.  श्री िाजीव गौतम, भोजपिु २०४६।०४।०१ २०५१।११।०६ २०६५।११।३० २०७३।१०।०६ 

5.  श्री महेन्रनाथ उपाध्याय, 

काभ्र े
२०५०।०४।०१ २०५६।०९।१५ २०६६।०९।१६ २०७४।०९।२० 

6.  श्री चचिन्जीवी खनाल, 

काठमाडौं 
२०४६।०४।०१ २०५१।११।०६ २०६६।०९।१६ २०७४।०९।२० 

7.  श्री कृष्णजीवी चघनमिे, 

लमजङु 
२०५०।०४।०१ २०५६।९।१५ २०६६।०५।१० २०७४।१०।१८ 

8.  श्री नडल्लीिाज चघनमिे, 

अघािखाँची 
२०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०६६।१२।१७ २०७४।१२।२७ 

9.  श्री िमेश ढकाल, काठमाडौं २०५६।०५।०७ २०६४।०४।१८ २०६७।०१।०८ २०७५।०६।२१ 
10.  श्री पदमप्रसाद पाण्डेय, 

पाल्पा 
– – २०६७।०१।०८ २०७५।०६।२१ 

11.  श्री नािायणप्रसाद पौडेल, 

कास्की 
२०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 2075।09।09 

12.  श्री लालबहादिु कँुवि, 

गलु्मी 
२०५५।०५।२१ २०६५।०७।०५ २०६७।०१।०८ २०७५।९।३० 

 मा आयोगबाट 
नसफारिस  भई 

ननयचुक्त हनु बाकँी 

13.  श्री देवेन्रिाज ढकाल, 

कास्की 
२०५२।०८।२४ २०५९।१२।२१ २०६६।१२।१७ २०७५।१०।०८ 

मा आयोगबाट 
नसफारिस  भई 

ननयचुक्त हनु बाकँी 
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न्याय समूह, िाजपरार्ित प्रथम शे्रणी 

क्र .सं.  कमिचािीको नाम,  ठेगाना ततृीय शे्रणी दद्वतीय शे्रणी 
हालको पदमा 
ननयचुक्त नमनत 

1.  श्री नािायणप्रसाद पन्थी, गलु्मी २०५२।०८।२४ २०५९।१२।२१ २०६८।१०।१५ 

2.  श्री िामेश्वि िेनमी, पवित २०५२।०८।२४ २०६५।११।३० २०७१।०९।१५ 

3.  श्री ननमिला पौडेल )भट्टिाई(, मोिङ २०५२।०८।२४ २०६५।११।३० २०७१।०९।१५ 

4.  श्री नािायणप्रसाद िेनमी, पाँचथि २०५२।०८।२४ २०६५।११।३० २०७१।०९।१५ 

5.  श्री भीमकुमाि शे्रष्ठ, तनहुँ २०५२।०८।२४ २०६५।११।३० २०७१।०९।१५ 

6.  श्री र्वमल पौडेल, रुपन्देही २०५९।१२।१८ २०६६।०२।०६ २०७१।०९।१५ 

7.  श्री नेरप्रकाश आचायि, खोटाङ २०५२।०८।२४ २०६५।११।३० २०७१।०९।१५ 

8.  श्री हरििाज काकी, मोिङ २०५२।०८।२४ २०६५।११।३० २०७१।०९।१५ 

9.  श्री यमबहादिु बढुामगि, दाङ २०५९।१२।१८ २०६६।१२।०५ २०७१।१०।२९ 

10.  श्री भरकाली पोखिेल, गलु्मी २०५९।१२।१८ २०६६।०४।२७ २०७१।१०।२९ 

11.  श्री मानबहादिु काकी, मोिङ २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ २०७१।१०।२९ 

12.  श्री ममता खनाल, महोत्तिी २०६३।०६।२९ २०७०।१०।२१ २०७१।११।१२ 

13.  श्री खड्गिाज अनधकािी, खोटाङ २०५२।०८।२४ २०६६।०९।१६ २०७२।१०।०८ 

14.  श्री जीतेन्रबाब ुथपनलया, गोिखा २०५४।०७।०१ २०६६।०९।१६ २०७२।१०।०८ 

15.  श्री अच्यतु कुइकेल,  काठमाडौं २०६१।११।२१ २०७०।०५।१४ २०७३।१२।२९ 

16.  श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, स्याङ्जा २०५२।०८।२४ २०६६।०९।१६ २०७४।०३।२२ 
17.  श्री गजेन्रबहादिु नसंह,  बझाङ २०५९।१२।१८ २०६७।०१।२८ २०७४।०३।२२ 

18.  श्री ठगीन्र कटे्टल,  सोलखुमु्ब ु २०६०।११।२९ २०६८।०९।०८ २०७४।०३।२२ 

19.  श्री िामप्रसाद भट्टिाई,  झापा २०५६।०५।०७ २०६७।११।२० २०७४।०३।२२ 

20.  श्री बाबिुाम दाहाल, कास्की २०५७।०३।३० २०६८।०९।०८ २०७४।०३।२२ 

21.  श्री श्रीलाल पौडेल,  रुपन्देही २०५९।१२।१८ २०६६।०४।२७ २०७५।०१।२४ 
 

कानून समूह, िाजपरार्ित प्रथम शे्रणी 

क्र.सं. कमिचािीको नाम, ठेगाना ततृीय शे्रणी दद्वतीय शे्रणी 
हालको पदमा 
ननयचुक्त नमनत 

1.  श्री उदयिाज सापकोटा, काठमाडौं २०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

2.  श्री ऋर्ष िाजभण्डािी, खोटाङ २०४७।०६।०१ २०५३।११।०३ २०६८।१०।१५ 

3.  श्री धनिाज ज्ञवाली, गलु्मी २०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

4.  श्री लीलादेवी गड्तौला (ननिौला) , 
सोलखुमु्ब ु

२०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ २०७०।१०।०९ 

5.  श्री तोयनाथ अनधकािी, संखवुासभा २०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०७१।०९।१५ 
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6.  श्री फचणन्र गौतम, भोजपिु २०५०।०४।०१ २०५७।०१।१४ २०७२।०२।२२ 

7.  श्री सशुील कोइिाला, काठमाडौं २०५०।०४।०१ २०५८।०२।०५ २०७२।१०।०८ 

8.  श्री आलोकचन्र शे्रष्ठ, बानलङु २०५०।०४।०१ २०६०।०६।१७ २०७२।१०।०८ 

9.  श्री अजुिनकुमाि खड्का, ओखलढुङ्गा २०५०।०४।०१ २०६०।०६।१७ २०७२।११।०४ 

10.  श्री कोशलचन्र सवेुदी, दाङ २०५२।०९।२६ २०६२।०२।०५ २०७२।११।०४ 

11.  श्री पािाश्वि ढुङ् गाना, दैलेख २०५९।१२।१८ २०६६।१२।०५ २०७३।०२।०७ 

12.  श्री ननमिला अनधकािी (भट्टिाई) , 

काठमाडौं 
२०६७।०४।१७ २०७२।०३।२१ २०७३।०२।०७ 

13.  श्री शेिजङ्ग काकी, ओखलढुङ्गा २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ २०७२।०३।०९ 

14.  श्री इचन्दिा दहाल (भट्टिाई) , झापा २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ २०७२।०३।०९ 

15.  श्री कलानननध पौडेल, गलु्मी २०५४।०७।०१ २०६३।०७।०३ २०७३।११।०३ 

16.  श्री पषु्कि सापकोटा, खोटाङ  २०५६।०५।०७ २०६२।०९।०५ २०७३।१२।२९ 

17.  श्री यज्ञप्रसाद भट्टिाई, गलु्मी २०६६।०५।११ २०७३।०३।०६ २०७४।०१।१४ 

18.  श्री धमििाज कुइकेल, कास्की २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ २०७४।०३।२२ 
19.  श्री भितमचण रिजाल,  झापा २०६०।११।२९ २०६९।०७।०१ २०७५।०१।२४ 

 

सिकािी वर्कल समूह, िाजपरार्ित प्रथम शे्रणी 

क्र .सं.  कमिचािीको नाम,थि,वतन ततृीय शे्रणी दद्वतीय शे्रणी 
हालको पदमा 
ननयचुक्त नमनत 

1.  श्री र्वश्विाज कोइिाला, पाल्पा २०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

2.  डा. टेकबहादिु चघनमिे, संखवुासभा २०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

3.  श्री श्यामकुमाि भट्टिाई, झापा २०५२।०८।२४ २०६३।०७।३० २०६९।०७।१६ 

4.  श्री िेवतीिाज नरपाठी, कास्की २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ २०६९।०७।१६ 

5.  श्री रवुकुमाि भट्टिाई, मोिङ २०४६।०४।०१ २०५१।११।०६ २०७०।०५।०५ 

6.  श्री गोपालप्रसाद रिजाल, यठुान २०५०।०४।०१ २०५६।११।१४ २०७०।०५।०५ 

7.  श्री गीताप्रसाद नतचम्सना, संखवुासभा २०५०।०४।०१ २०५७।०१।१४ २०७०।०५।०५ 

8.  श्री चचिञ्जीवी पिाजलुी, मोिङ २०५०।०४।०१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

9.  श्री मिुािीप्रसाद पौडेल, चचतवन २०४५।०३।०८ २०५१।११।०६ २०७०।१०।०३ 

10.  श्री निेन्ररबहादिु चन्द, बैतडी २०४५।०३।०८ २०५१।११।०६ २०७०।१०।०३ 

11.  डा. गोपीचन्र भट्टिाई, अघािखाँची २०५०।०४।०१ २०५९।०४।०४ २०७०।१०।०३ 

12.  श्री संजीविाज िेनमी, पवित २०५०।०४।०१ २०५९।०४।०४ २०७०।१०।०३ 

13.  श्री लोकिाज पिाजलुी, भोजपिु २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ २०७०।१०।०९ 

14.  श्री खेमिाज ज्ञवाली, गलु्मी २०५५।०५।२१ २०६४।०४।१८ २०७०।१०।०९ 

15.  श्री िमादेवी पिाजलुी, झापा २०५५।०५।२१ २०६८।१०।१५ २०७१।०१।०४ 
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88.  श्री ढाकािाम पौडेल, स्याङ्जा २०६६।०५।११ २०७५।०१।१० 
89.  श्री डल्लिुाम चौधिी, दाङ २०६६।०५।११ २०७५।०१।१० 
90.  श्री पषु्पिाज दाहाल, कास्की २०६४।१०।०१ २०७५।०१।१० 
91.  श्री तािाकुमािी शमाि, रुपन्देही २०६६।०५।११ २०७५।०१।१० 
92.  श्री भगवती शमाि ढंुगाना, स्याङ्जा २०६६।०५।११ २०७५।०१।१० 
93.  श्री पूजा खरी, भक्तपिु २०७०।०४।३० २०७५।०४।२० 
94.  श्री चशवबहादिु थापा, पाल्पा २०७०।०४।३० २०७५।०४।२० 

95.  श्री टेकनाथ गौतम, महोत्तिी २०६६।१०।२४ २०७५।०४।२० 

 

कानून समूह, िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणी 
क्र .सं.  कमिचािीको नाम ठेगाना ततृीय शे्रणी हालको पदमा ननयचुक्त नमनत 

1.  श्री कोमलबहादिु खरी, ओखलढुङ्गा २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ 

2.  श्री लक्ष्मीप्रसाद गौतम, तालेजङु २०५६।०५।०७ २०६४।०४।१८ 

3.  श्री दलबहादिु अनधकािी, बानलङु २०५४।०७।०१ २०६४।०४।१८ 

4.  श्री मानबहादिु अयािल क्षेरी, गलु्मी २०५४।०७।०१ २०६४।१०।१८ 

5.  श्री र्वष्णकुाजी थापा, भक्तपिु २०५३।१२।०१ २०६४।१०।१८ 

6.  श्री बलसागि नगिी, स्याङ्जा २०५४।०७।०१ २०६५।११।३० 

7.  श्री िाजेन्र थापा, गलु्मी २०५२।०८।२४ २०६६।०४।२७ 

8.  श्री हमुबहादिु के .सी. , अघािखाँची २०५५।०५।२१ २०६६।०९।१६ 

9.  श्री टीकािाम पाण्डे, स्याङ्जा २०५५।०५।२१ २०६६।०९।१६ 

10.  श्री गंगाबहादिु खिेल, गलु्मी २०५७।०३।३० २०६६।०९।१६ 

11.  श्री अजुिनप्रसाद खनाल, पाल्पा २०५७।०३।३० २०६६।०९।१६ 

12.  श्री शंकिबहादिु के .सी. , बानलङु २०५९।१२।१८ २०६६।१२।०५ 

13.  श्री शम्भिुाज िेनमी, बानलङु २०५६।०५।०७ २०६७।०१।२८ 

14.  श्री कृष्णकुमाि काकी, िामेछाप २०५७।०३।३० २०६८।१०।१५ 

15.  श्री शम्भ ुकाकी, काठमाडौं २०६२।१०।०९ २०६९।०७।०१ 

16.  श्री कृष्णिाज खनाल, तनहुँ २०५९।१२।१८ २०७०।०५।०५ 

17.  श्री िाजपु्रसाद गिुागाई, तेह्रथमु २०६०।११।२९ २०७०।०५।०५ 

18.  श्री िामजी दनाई, लमजङु २०६१।११।२१ २०७०।०५।०५ 

19.  श्री सभुाषकुमाि भट्टिाई, झापा २०६१।११।२१ २०७०।०५।०५ 

                                                           
  न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७५।१०।०८ को ननणिय बमोचजम िा.प.प्रथम शे्रणीमा ननयचुक्तको नसफारिस भई 
ननयचुक्त हनु बाकँी । 
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20.  श्री र्वनोदकुमाि भट्टिाई, तेह्रथमु २०६२।१०।०९ २०७०।०५।०५ 

21.  श्री सूयिवंश शमाि कंडेल, िामेछाप २०६२।१०।०९ २०७०।०५।०५ 

22.  श्री र्वष्णपु्रसाद िेनमी, स्याङ्जा २०६२।१०।०९ २०७०।०५।०५ 

23.  श्री वचशष्टकुमाि चघनमिे, िामेछाप २०६२।१०।०९ २०७०।०५।०५ 

24.  श्री ओमबहादिु सोडािी, संखवुासभा २०६२।१०।०९ २०७०।०५।०५ 

25.  श्री परुुषोत्तम नेपाल, काठमाडौं २०६२।१०।०९ २०७०।०५।०५ 

26.  श्री िाजन नेपाल, सलािही २०६२।१०।०९ २०७०।१०।०३ 

27.  श्री िेशमिाज नसनदेल, स्याङ्जा २०६३।०६।२९ २०७०।१०।२१ 

28.  श्री र्वष्णपु्रसाद अवस्थी, बैतडी २०६०।११।२९ २०७०।१०।२१ 

29.  श्री जंगबहादिु डाँगी, बददिया २०६३।०६।२९ २०७०।१०।२१ 

30.  श्री लोकहरि बस्याल, पाल्पा – २०७१।०१।३० 

31.  श्री पषु्कििाज नेपाल, भोजपिु २०६०।११।२९ २०७१।०९।१५ 

32.  श्री झइन्रप्रसाद गिुागाई, मोिङ २०६३।०६।२९ २०७१।०९।१५ 

33.  श्री भगवानलाल शे्रष्ठ, नवुाकोट २०६३।०१।०३ २०७१।०९।१५ 

34.  श्री गोर्वन्द खनाल, इलाम २०६६।०५।११ २०७१।११।०४ 

35.  श्री टंकबहादिु महत, इलाम २०६३।०६।२९ २०७२।०१।२२ 

36.  श्री गणुिाज शे्रष्ठ, नसन्धलुी २०६४।१२।१९ २०७२।०१।२२ 

37.  श्री दगुािदेवी गरुुङ, झापा २०६६।०५।११ २०७२।०३।२१ 

38.  श्री कमलिाज गौतम, अघािखाँची २०६५।०१।०४ २०७२।१०।०८ 

39.  श्री र्वश्वबन्ध ुपौडेल, स्याङ्जा २०६५।०१।०४ २०७२।१०।०८ 

40.  श्री गोपीलाल नेपाल, ओखलढुङ्गा २०६६।०४।०७ २०७२।१०।०८ 

41.  श्री पूचणिमा कोइिाला, चचतवन २०६६।०५।११ २०७२।१०।०८ 

42.  श्री िामप्रसाद लम्साल, भक्तपिु २०६६।०५।११ २०७२।१०।०८ 

43.  श्री नविाज आचायि, तनहुँ २०६६।०५।११ २०७२।१०।०८ 

44.  श्री िाजेन्रकुमाि लम्साल, संखवुासभा २०६६।०५।११ २०७२।१०।०८ 

45.  श्री िामयािी सनुवुाि, िामेछाप २०६६।०५।११ २०७२।१०।०८ 

46.  श्री उपेन्रकेशि खनाल, सखेुत २०६६।१०।२४ २०७२।१०।०८ 

47.  श्री मनुा शमाि, चचतवन २०६६।०५।११ २०७२।१०।०८ 

48.  श्री िेशिाज शमाि, बददिया २०६६।०५।११ २०७२।१०।०८ 

49.  श्री नवीनकुमाि जोशी, रुपन्देही २०६६।१०।२४ २०७२।१०।०८ 

50.  श्री महेन्रप्रसाद सांखी, लमजङु २०६७।०५।१४ २०७३।०३।०६ 

51.  श्री सरिता िायमाझी, पाल्पा २०६८।०४।२४ २०७३।०३।०६ 

52.  श्री रिन्जा डंगोल, काठमाडौँ २०६६।०५।११ २०७३।०३।०६ 

53.  श्री सीता शमाि अनधकािी, स्याङ्जा २०६६।०५।११ २०७३।०३।०६ 



 

109 
 

54.  श्री गणेश नायक, नसिहा २०६७।०५।१४ २०७३।०३।०६ 

55.  श्री मध ुपौडेल (ज्ञवाली) , गलु्मी २०६६।०५।११ २०७३।०४।११ 

56.  श्री देबकुमाि िाई, भोजपिु २०६६।०५।११ २०७३।०४।११ 

57.  श्री वीिेन्रबहादिु के .सी. ,दैलेख २०६६।१०।२४ २०७३।०४।११ 

58.  श्री परुुषोत्तम खनतवडा, ओखलढुङ्गा २०६७।०२।१९ २०७३।०४।११ 

59.  श्री नननधिाज न्यौपाने, जमु्ला २०६७।०५।१४ २०७३।०४।११ 

60.  श्री अरुणा जोशी, काठमाडौँ २०६९।०५।२१ २०७४।०४।२६ 
61.  श्री मानबहादिु बस्नेत, गलु्मी २०६७।०४।१७ २०७४।०४।२६ 
62.   श्री र्पताम्बि भण्डािी, स्याङ्जा - २०७४।०४।२६ 

 

सिकािी वर्कल समूह, िाजपरार्ित दद्वतीय शे्रणी 
क्र .सं.  कमिचािीको नाम,थि,वतन ततृीय शे्रणी हालको पदमा ननयचुक्त नमनत 

1.  श्री ईश्विीप्रसाद बन्जाडे, अघािखाँची २०५०।०४।०१ २०५९।०४।०४ 

2.  श्री िामकुमाि थापा, काठमाडौं २०५०।०४।०१ २०६२।०२।०५ 

3.  श्री खडानन्द गौतम, काभ्र े २०५०।०४।०१ २०६२।०२।०५ 

4.  श्री टेकेन्रप्रसाद सवेुदी, सनुसिी २०५०।०४।०१ २०६३।०७।०३ 

5.  श्री चन्रकान्त खनाल, रुपन्देही २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ 

6.  श्री चक्रदेव आचायि, दाङ २०५२।०९।२६ २०६३।०७।०३ 

7.  श्री हरिप्रसाद िेनमी, पवित २०५२।०९।२६ २०६४।१०।१८ 

8.  श्री दमननसंह र्वष्ट, बैतडी २०५२।०९।२६ २०६४।१०।१८ 

9.  श्री भवुनेश्वि पौडेल, चचतवन २०५२।०९।२६ २०६४।१०।१८ 

10.  श्री िाजनिाज चघनमिे, कास्की २०५२।०९।२६ २०६४।१०।१८ 

11.  श्री गंगाप्रसाद पौडेल, स्याङ्जा २०५२।०९।२६ २०६४।१०।१८ 

12.  श्री कृष्णमोहन कोइिाला, सनुसिी २०५२।०९।२६ २०६५।११।३० 

13.  श्री धनश्याम ओझा, सनुसिी २०५२।०९।२६ २०६५।११।३० 

14.  श्री कोषहरि ननिौला, ओखलढुङ्गा २०५४।०७।०१ २०६६।०९।१६ 

15.  श्री गोर्वन्दिाज गौली, लमजङु २०५२।०९।२६ २०६६।०९।१६ 

16.  श्री पिमेश्वि पिाजलुी, भोजपिु २०५२।०९।२६ २०६६।०९।१६ 

17.  श्री कृष्णप्रसाद पडुासैनी, मकवानपिु २०५२।०९।२६ २०६६।०९।१६ 

18.  श्री मोहनसागि बस्याल, रुपन्देही २०६०।११।२९ २०६७।०१।२८ 

19.  श्री नािायणबहादिु थापा, उदयपिु २०५५।०५।२१ २०६७।११।२० 

                                                           
 न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७५।१०।०८ को ननणिय बमोचजम िा.प.प्रथम शे्रणीमा ननयचुक्तको नसफारिस भई ननयचुक्त 
हनु बाकँी । 
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20.  श्री यदनुाथ शमाि, पवित २०५४।०७।०१ २०६८।१०।१५ 

21.  श्री पणु्यप्रसाद पाठक, झापा २०५५।०५।२१ २०६८।१०।१५ 

22.  श्री हरिशंकि ज्ञवाली, गलु्मी २०५४।०७।०१ २०६८।१०।१५ 

23.  श्री कृष्णिाज पन्त, बानलङु २०५७।०३।३० २०६८।१०।१५ 

24.  श्री टेकबहादिु काकी, म्यानदी २०५७।०३।३० २०६८।१०।१५ 

25.  श्री र्हमालयकुमाि नरताल, संखवुासभा २०५३।१२।०१ २०६८।१०।१५ 

26.  श्री िमेशकुमाि सवेुदी, झापा २०५३।१२।०१ २०६८।१०।१५ 
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* उपसचचवमा बढुवा भई ननयचुक्तको नसफारिस हनु बाँकी । 

क्र .सं.  कमिचािीको नाम ततृीय शे्रणी 
1.  श्री माधवप्रसाद नतनमचल्सना, बािा २०६४।१०।०१ 
2.  श्री रवुर्वनोद पोखिेल, खोटाङ २०६४।१०।०१ 

3.  श्री प्रमोदकुमाि खनाल, महोत्तिी २०६४।१०।०१ 

4.  श्री मनुा अनधकािी )ढकाल(*,  काठमाडौँ २०६६।०५।११ 

5.  श्री दीपेन्र थापा मगि*, तनहुँ २०६६।०५।११ 

6.  श्री कुमाि मास्के*, मोिङ २०६६।०५।११ 

7.  श्री मनोजकुमाि श्रीवास्तव*, महोत्तिी २०६६।०५।११ 

8.  श्री िामाकान्त यादव*, सप्तिी २०६६।०५।११ 

9.  श्री मदनप्रसाद जयसवाल, बािा २०६६।०५।११ 

10.  श्री नीलकण्ठ बिाल*, बददिया २०६६।०५।११ 

11.  श्री रवुिाज काकी*, सोलखुमु्ब ु २०६६।०५।११ 

12.  श्री र्वश्वप्रसाद िेनमी, स्याङ्जा २०६६।०६।२१ 

13.  श्री श्याममचण पौडेल, चचतवन २०६६।०६।२१ 

14.  श्री लालनसंह थापा*, बानलङु २०६६।०६।२१ 

15.  श्री प्रदीपकुमाि उपाध्याय*, महोत्तिी २०६६।०६।२१ 

16.  श्री हेमन्त ज्ञवाली, अघािखाँची २०६६।१०।०१ 

17.  श्री केदािप्रसाद गौतम, संखवुासभा २०६६।१०।०१ 

18.  श्री कुलप्रसाद दाहाल*, मोिङ २०६६।१०।०१ 

19.  श्री महेन्र बहादिु काकी*, झापा २०६६।१०।०१ 

20.  श्री र्वश्वनाथ अयािल, स्याङ्जा २०६६।१०।०१ 
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21.  श्री चशवकुमाि पोखिेल*
, धनषुा २०६६।१०।०१ 

22.  श्री उदयिाज काफ्ले, स्याङ्जा २०६६।१०।०१ 

23.  श्री गम्भीि चघनमिे, चचतवन २०६६।१०।०१ 

24.  श्री िाज ुपिाजलुी*, मोिङ २०६६।१०।०१ 

25.  श्री सौिभ कोइिाला, मोिङ २०६६।१०।०१ 

26.  श्री भीमप्रसाद भषुाल, गलु्मी २०६६।१०।०१ 

27.  श्री सीता िेनमी, दाङ २०६६।१०।२४ 

28.  श्री िाजन बास्तोला, संखवुासभा २०६६।१०।२४ 

29.  श्री मोहनबहादिु अनधकािी, स्याङ्जा २०६६।१०।२४ 

30.  श्री डोलनाथ न्यौपाने, लमजङु २०६६।१०।२४ 

31.  श्री शम्भपु्रसाद िेनमी*, धनषुा २०६६।१०।२४ 

32.  श्री दगुािप्रसाद भट्टिाई*, स्याङ्जा २०६६।१०।२४ 

33.  श्री नािदप्रसाद भट्टिाई, खोटाङ २०६६।१०।२४ 

34.  श्री ईश्वि आचायि, काठमाडौं २०६६।१०।२४ 

35.  श्री दीपक नधताल*, काभ्र े २०६६।१०।२४ 

36.  श्री दगुािप्रसाद बस्याल, पाल्पा २०६६।१०।२४ 

37.  श्री खमुप्रसाद भण्डािी, स्याङ्जा २०६६।१०।२४ 

38.  श्री दीपेन्रनाथ योगी*, दैलेख २०६६।१०।२४ 

39.  श्री मनु्नानसह क्षेरी, बाँके २०६७।०४।०१ 

40.  श्री सिेुश के.सी., रुपन्देही २०६७।०४।०१ 

41.  श्री िामबहादिु थापा क्षेरी, कास्की २०६७।०४।०१ 

42.  श्री गोपालप्रसाद थापा, पाँचथि २०६७।०४।०१ 

43.  श्री ईन्रबहादिु काकी, बददिया २०६७।०४।०१ 

44.  श्री चन्रदेव भािती, सखेुत २०६७।०४।०१ 

45.  श्री िाज ुढंुगाना*, स्याङ्जा २०६७।०४।०१ 

46.  श्री मदनप्रसाद पिाजलुी, भोजपिु २०६७।०४।०१ 

47.  श्री देवेन्र ढकाल, काठमाडौं २०६७।०४।०९ 

48.  श्री िाजेन्रप्रसाद वानले, तनहुँ २०६७।०४।०९ 

49.  श्री ठाकुिप्रसाद पौडेल, बददिया २०६७।०४।०९ 

50.  श्री नविाज काकी*, उदयपिु २०६७।०४।०९ 

51.  श्री भितकुमाि दाहाल, इलाम २०६७।०४।१७ 

52.  श्री नािायण सापकोटा, सखेुत २०६७।०४।१७ 
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53.  श्री इन्रकुमाि खड्का*, खोटाङ २०६७।०४।१७ 

54.  श्री तेजप्रसाद पौडेल*, स्याङ्जा २०६७।०४।१७ 

55.  श्री गेहेन्रिाज िेनमी, सप्तिी २०६७।०४।१७ 

56.  श्री अचम्बकाप्रसाद दाहाल, उदयपिु २०६७।०४।१७ 

57.  श्री सोमिाज काफ्ले, सनुसिी २०६७।०४।१७ 

58.  श्री िाजकुमाि दाहाल, मोिङ २०६७।०४।१७ 

59.  श्री फणेश्विी चघनमिे, संखवुासभा २०६७।०४।१७ 

60.  श्री सिोजननधी वानले, दैलख २०६७।०४।१७ 

61.  श्री मीनबहादिु कँुवि*, कास्की २०६७।०४।१७ 

62.  श्री मेघनाथ चापागाँई*, झापा २०६७।०४।१७ 

63.  श्री सूयिप्रसाद भण्डािी, कास्की २०६७।०४।१७ 

64.  श्री कुवेि पाण्डे, कर्पलवस्त ु २०६७।०४।१७ 

65.  श्री तीथििाज भट्टिाई, इलाम २०६७।०४।१७ 

66.  श्री ऋतबहादिु पलुामी मगि, उदयपिु २०६७।०४।१७ 

67.  श्री सशुीलकुमाि यादव, िौतहट २०६७।०४।१७ 

68.  श्री जानकीिमण यादव, नसिाहा २०६७।०४।१७ 

69.  श्री मनोज बिाल, सनुसिी २०६७।०७।१५ 

70.  श्री मकुुन्द ननिौला, मोिङ २०६७।०७।१५ 

71.  श्री कृष्णशिण लानमछाने, कास्की २०६७।०७।१५ 

72.  श्री र्वष्णपु्रसाद पाण्डेय, पाल्पा २०६७।०७।१५ 

73.  श्री िामबहादिु थापा, कास्की २०६७।१०।०१ 

74.  श्री उषा शे्रष्ठ, इलाम २०६७।१०।०१ 

75.  श्री र्वमलप्रसाद पिाजलुी, मोिङ २०६८।०४।०१ 

76.  श्री कृष्ण नगिी, काठमाडौँ २०६८।०४।०१ 

77.  श्री िमेश शे्रष्ठ, भोजपिु २०६८।०४।०१ 

78.  श्री लेषनाथ अयािल, अघािखाँची २०६८।०४।०१ 

79.  श्री कमलनािायण मास्के, िामेछाप २०६८।०४।०१ 

80.  श्री ऋत ुिाई, खोटाङ २०६८।०४।०१ 

81.  श्री िाइभान कुन्जेडा,  डोटी २०६८।०४।०१ 

82.  श्री धननसह नगिी, बददिया २०६८।०४।०१ 
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83.  श्री हरिप्रसाद िेनमी, मोिङ २०६८।०४।०१ 

84.  श्री भेषिाज भट्टिाई,  मोिङ २०६८।०४।०१ 

85.  श्री उज्वल न्यौपाने, संखवुासभा २०६८।०४।०१ 

86.  श्री र्टकेन्रवीिजङ िाणा, सनुसिी २०६८।०४।०१ 

87.  श्री गोपालप्रसाद नगिी, सप्तिी २०६८।०४।०१ 

88.  श्री मोहन चघनमिे, मोिङ २०६८।०४।०१ 

89.  श्री मचणिाम पोखिेल, खोटाङ २०६८।०४।०१ 

90.  श्री िाजकुमाि आचायि, खोटाङ २०६८।०४।०१ 

91.  श्री योगेन्रप्रसाद आचायि, झापा २०६८।०४।०१ 

92.  श्री र्वष्णपु्रसाद खनतवडा, झापा २०६८।०४।०१ 

93.  श्री नललानाथ बिाल, धनकुटा २०६८।०४।०१ 

94.  श्री नसतािाम खड्का, खोटाङ २०६८।०४।०१ 

95.  श्री र्किणकुमाि नसंह, सनुसिी २०६८।०४।०१ 

96.  श्री मानबहादिु नबष्ट, सल्यान २०६८।०४।०१ 

97.  श्री नबदिुप्रसाद कोइिाला, नसन्धपुाल्चोक २०६८।०४।०१ 

98.  श्री जनकनसंह बोहिा, बैतडी २०६८।०४।०१ 

99.  श्री जगददश्वि भट्टिाई, सनुसिी २०६८।०४।०१ 

100.  श्री ननिज पोखिेल, मोिङ २०६८।०४।०१ 

101.  श्री नेरबन्ध ुपौड्याल, धनकुटा २०६८।०४।०१ 

102.  श्री िमेशबहादिु कँुवि, झापा २०६८।०४।०१ 

103.  श्री चेतिाज पन्त, कैलाली २०६८।०४।०१ 

104.  श्री नविाज दंगाल, सनुसिी २०६८।०४।०१ 

105.  श्री सदन अनधकािी, झापा २०६८।०४।०१ 

106.  श्री सन्तोष पोखिेल, झापा २०६८।०४।०१ 

107.  श्री र्टकाप्रसाद नेपाल, मोिङ २०६८।०४।०१ 

108.  श्री प्रमेप्रकाश थापा, दैलेख २०६८।०४।०१ 

109.  श्री शंकिप्रसाद अनधकािी, यठुान २०६८।०४।०१ 

110.  श्री कृष्णप्रसाद अनधकािी, महोत्तिी २०६८।०४।०१ 

111.  श्री सम्झना नसम्खडा पडुासैनी, काठमाडौँ २०६८।०४।०१ 

112.  श्री मदनिाज भट्टिाई, काठमाडौं २०६८।०४।०१ 

113.  श्री केशवप्रसाद पौडेल, पसाि २०६८।०४।०१ 

114.  श्री प्रमेप्रसाद पौडेल, अघािखाँची २०६८।०४।०१ 

115.  श्री र्वनोदप्रसाद चघनमिे, धनषुा २०६८।०४।०१ 
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117.  श्री बदरप्रसाद लामीछाने, मकवानपिु २०६८।०४।०१ 

118.  श्री सोवबहादिु चघनमिे, गलु्मी २०६८।०४।०१ 
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419.  श्री ननशा न्यौपाने, जमु्ला २०७५।०७।०४ 
420.  श्री गोकणिप्रसाद अयािल, रुपन्देही २०७५।०७।०४ 
421.  श्री पजुन सापकोटा, रुपन्देही २०७५।०७।०४ 
422.  श्री नमुानन्द अनधकािी, बददिया २०७५।०७।०४ 
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423.  श्री नविाज सापकोटा, काभ्रपेलाञ् चोक २०७५।०७।०४ 
424.  श्री िामेश् वि भण्डािी, नवुाकोट २०७५।०७।०४ 
425.  श्री सरुुची हमाल, सखेुत २०७५।०७।०४ 
426.  श्री सभुास पोखिेल, स्याङ्जा २०७५।०७।०४ 
427.  श्री गणेश पौडेल, बानलङु २०७५।०७।०४ 
428.  श्री सर्वनिाज पाण्डे, काभ्रपेलाञ् चोक २०७५।०७।०४ 
429.  श्री संग्राम नसंखडा, धाददङ २०७५।०७।०४ 
430.  श्री सरिता सवेुदी, पवित २०७५।०७।०४ 
431.  श्री नबिाट र्वष्ट, काभ्रपेलाञ् चोक २०७५।०७।०४ 
432.  श्री अचश्वना ढकाल, तनहुँ २०७५।०७।०४ 
433.  श्री िेवतीप्रसाद पिाजलुी, मोिङ २०७५।०७।०४ 
434.  श्री अजुिनप्रसाद गिुागाई, झापा २०७५।०७।०४ 
435.  श्री बसन्तप्रसाद न्यौपाने, यठुान २०७५।०७।०४ 
436.  श्री अमतृ चघनमिे, मकवानपिु २०७५।०७।०४ 
437.  श्री चशव कोइिाला, पाल्पा २०७५।०७।०४ 
438.  श्री मोहन िायमाझी, अघािखाची २०७५।०७।०४ 
439.  श्री सागि भण्डािी, काठमाडौ २०७५।०७।०४ 
440.  श्री निेश िाय यादव, सलािही २०७५।०७।०४ 
441.  श्री ननशी झा, िौतहट २०७५।०७।०४ 
442.  श्री र्विबहादिु बोहिा, बझाङ २०७५।०७।०४ 
443.  श्री यूननक लोहनी, धाददङ २०७५।०७।०४ 
444.  श्री प्रनतभा खनाल, अघािखाँची २०७५।०७।०४ 
445.  श्री अननता पौडेल, बददिया २०७५।०७।०४ 
446.  श्री सजुता उप्रतेी, झापा २०७५।०७।०४ 
447.  श्री नमनाकुमािी नबष्ट, डडेलधिुा २०७५।०७।०४ 
448.  श्री जनु ुभट्टिाई, सनुसिी २०७५।०७।०४ 
449.  श्री सरिता गौतम, अघािखाँची २०७५।०७।०४ 
450.  श्री र्वकेश महजिन, काठमाडौ २०७५।०७।०४ 
451.  हरिप्रसाद गिुागाई, सनुसिी 2075।08।26 
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कानून समूह, िाजपरार्ित ततृीय शे्रणी  

क्र .सं.  कमिचािीको नाम ठेगाना ततृीय शे्रणी 
1.  श्री बाबिुाम पाण्डे*

, गलु्मी २०६४।१२।१९ 

2.  श्री र्वमलकुमाि र्वष्ट, लनलतपिु  २०६६।०३।२५ 

3.  श्री िञ्जु गौतम*, संखवुासभा २०६६।१०।२४ 

4.  श्री र्वष्णबुहादिु घनति*, गलु्मी २०६६।१०।२४ 

5.  श्री िाजेशकुमाि थापा*, ओखलढुङ्गा २०६६।१०।२४ 

6.  श्री दीपक चघनमिे*, झापा २०६६।१०।२४ 

7.  श्री उत्तमप्रसाद खिेल, काभ्र े २०६७।०२।१९ 

8.  श्री गोपीकृष्ण िेनमी*, स्याङ्जा २०६७।०२।१९ 

9.  श्री नबनोदकुमाि गौतम*, अघािखाँची २०६७।०५।१४ 

10.  श्री सम्झना खनाल*, तनहुँ २०६७।०५।१४ 

11.  श्री बालकृष्ण ननिौला*, सोलखुमु्ब ु २०६७।०५।१४ 

12.  श्री हरिनसंह धामी*,  डडेल्धिुा २०६७।०५।१४ 

13.  श्री टोपबहादिु र्वष्ट*, गलु्मी २०६७।०५।१४ 

14.  श्री लोकहरि कँडेल*, स्याङ्जा २०६७।०५।१४ 

15.  श्री अवधर्कशोिप्रसाद कुसवाहा*, बािा २०६७।०५।१४ 

16.  श्री कल्पनाकुमािी खनतवडा (आचायि) *, उदयपिु २०६७।०५।१४ 

17.  श्री श्यामप्रसाद शे्रष्ठ*, स्याङ्जा २०६७।०५।१४ 

18.  श्री अरुणकुमाि झा*, नसिहा २०६७।०५।१४ 

19.  श्री र्किण महजिन, काठमाडौं २०६८।०२।२७ 

20.  श्री ऋर्ष पौडेल*, मोिङ २०६८।०४।०९ 

21.  श्री ननमिला गरुुङ*, झापा २०६८।०४।०९ 

22.  श्री तेजप्रकाश जोशी*, बझाङ २०६९।०५।२१ 

23.  श्री कृष्णप्रसाद नेपाल*, पाल्पा २०६९।०५।२१ 

24.  श्री चखमानन्द ज्ञवाली, गलु्मी २०६९।०५।२१ 

25.  श्री िाजेन्र न्यौपाने*, स्याङ्जा २०७०।०२।१५ 

26.  श्री िाजािाम दाहाल, सनुसिी २०७०।०४।३० 

27.  श्री सान ुशाह, बाँके २०७०।०४।३० 

28.  श्री आिती शे्रष्ठ*, काभ्रपेलाञ्चोक २०७०।०४।३० 

29.  श्री ददनलपकुमाि प्रधान*, धनषुा २०७०।०४।३० 

30.  श्री नािनप्रसाद पोखिेल, उदयपिु २०७१।०१।१२ 

                                                           
* उपसचचवमा बढुवा भई ननयचुक्तको नसफारिस हनु बाकँी । 
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31.  श्री सदुशिन ढकाल, नसन्धलुी २०७१।०१।१२ 

32.  श्री र्वनोद अमात्य*
, मकवानपिु २०७१।०१।१२ 

33.  श्री दीपचशखा मनुाकमी, नवुाकोट २०७१।०८।१७ 

34.  श्री हरिकृष्ण के.सी., काठमाडौं २०७१।०८।१७ 

35.  श्री चन्रप्रसाद अनधकािी, यठुान २०७१।०८।१७ 

36.  श्री र्हमालचन्र अयािल, तनहुँ २०७१।०८।१७ 

37.  श्री श्रीकृष्ण पौडेल, तनहुँ २०७१।०८।१७ 

38.  श्री ठाकुिप्रसाद आचायि, महोत्तिी २०७२।०२।१३ 

39.  श्री लक्ष्मी शमाि, बानलङु २०७२।०२।१३ 

40.  श्री प्रकाश न्यौपाने, अछाम २०७२।०८।१७ 

41.  श्री इश्विीप्रसाद आचायि, अघािखाँची २०७२।०८।१७ 

42.  श्री िाजेन्रप्रसाद अनधकािी, पवित २०७२।०८।१७ 

43.  श्री र्वश् वदीप बेस्रा, झापा २०७२।०८।१७ 

44.  श्री सशुीला पौडेल भट्टिाई, काठमाडौं २०७२।०८।१७ 

45.  श्री मनकुा चघनमिे, दोलखा २०७२।०८।१७ 

46.  श्री इन्ददेुवी न्यौपाने, नवलपिासी २०७२।०८।१७ 

47.  श्री अन्जनीकुमाि चघनमिे, खोटाङ २०७३।०३।०२ 

48.  श्री जलेश्वि िाम, बािा २०७३।०३।०२ 

49.  श्री मनुा चगठुी, भक्तपिु २०७३।०७।०२ 

50.  श्री अनशुील सापकोटा, नसन्धपुाल्चोक २०७३।०७।०२ 

51.  श्री सन्तोष नतमचल्सना, काभ्र े २०७३।०७।०२ 

52.  श्री नबष्णदुत्त अवस्थी, कञ्चनपिु २०७३।०७।०२ 

53.  श्री र्वनय नमश्र, भक्तपिु २०७३।०७।०२ 

54.  श्री अजुिन भसुाल, दाङ २०७३।०७।०२ 

55.  श्री गोपालबहादिु भट्टिाई, पसाि २०७३।०७।०२ 

56.  श्री आस्था लम्साल, काठमाडौं २०७३।०७।०२ 

57.  श्री उत्तम गौतम, काभ्र े २०७३।०७।०२ 

58.  श्री गोकुल पन्त, कञ्चनपिु २०७३।०७।०२ 

59.  श्री श्रीप्रसाद नतवािी, कास्की २०७३।०७।०२ 

60.  श्री शम्भ ुननिौला, सनुसिी २०७३।०७।०२ 

61.  श्री भोजिाज दाहाल, ओखलढुङ्गा २०७३।०७।०२ 

62.  श्री मनुा िाउत, इलाम २०७३।०७।०२ 

                                                           
* उपसचचवमा बढुवा भई ननयचुक्तको नसफारिस हनु बाकँी । 
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63.  श्री रोणकुमाि नतचम्सना, मोिङ २०७४।०२।१० 
64.  श्री मन्जकुुमािी पोखिेल, नसिहा २०७४।०२।१० 

65.  श्री गीता कुमािी अनधकािी, मोिङ २०७४।०२।१० 

66.  श्री िाजेश तामाङ्ग, मकवानपिु २०७४।०२।१० 

67.  श्री ननमिला काकी, झापा २०७४।०२।१० 

68.  श्री मञ्जु खड्का, ओखलढुङ्गा २०७४।०८।२९ 
69.  श्री िामकृष्ण पाठक, दोलखा २०७४।०८।२९ 

70. ि श्री िामबहादिु चन्द, बैतडी २०७४।०८।२९ 

71.  श्री मदनप्रसाद चशवाकोटी, मकवानपिु २०७४।०८।२९ 

72.  श्री अनम सबेुदी, बददिया २०७४।०८।२९ 

73.  श्री अमतृा बोगटी, काठमाडौँ २०७४।०८।२९ 

74.  श्री प्रकाश चापागाई, चचतवन २०७४।०८।२९ 

75.  श्री सचुशला अनधकािी, दैलेख २०७४।०८।२९ 

76.  श्री आमोद दाहाल, कास्की २०७४।०८।२९ 

77.  श्री ननमिला पचण्डत, चचतवन २०७४।०८।२९ 

78.  श्री तलुसा गैहे्र, स्याङ्गजा २०७४।०८।२९ 

79. श्र श्री सनबना महजिन, काठमाडौँ २०७४।०८।२९ 

80.  श्री ददपेन्र िाई, खोटाङ २०७४।०८।२९ 

81.  श्री सिेुन्र महतो, नसिहा २०७४।०८।२९ 

82.  श्री लक्ष्मीप्रसाद जोशी, बझाङ २०७४।०८।२९ 

83.  श्री पिासि खिेल, मकवानपिु २०७५।०३।०१ 
84.  श्री तेजेन्र प्रसाद ढकाल, बागलङु २०७५।०३।०१ 
85.  श्री श् वेता शमाि, स्याङ्जा २०७५।०७।०४ 
86.  श्री िमेश नेपाल, तालेजङु २०७५।०७।०४ 
87.  श्री ननमिल भट्टिाई, झापा २०७५।०७।०४ 
88.  श्री र्वशाल नेम्बाङ, पाँचथि २०७५।०७।०४ 
89.  श्री लक्ष्मण भण्डािी, पाल्पा २०७५।०७।०४ 
90.  श्री सरु्प्रया नसलवाल, धाददङ २०७५।०७।०४ 
91.  श्री उदयप्रकाश नलम्बू, तालेजङु २०७५।०७।०४ 
92.  श्री धनबहादिु शेिपुंजा पनु, कास्की २०७५।०७।०४ 

 

सिकािी वर्कल समूह, िाजपरार्ित ततृीय शे्रणी 
क्र .सं.  कमिचािीको नाम ततृीय शे्रणी 
1.  श्री आनन्दप्रसाद शमाि, नवलपिासी २०६५।१२।२९ 
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2.  श्री चपला पोखिेल )सेढांई(*,  सनुसिी २०६६।१०।२४ 

3.  श्री बासदेुव लम्साल*, मकवानपिु २०६७।०४।०१ 

4.  श्री नविाज पिाजलुी*, काभ्र े २०६७।०४।०१ 

5.  श्री परुुषोत्तम खनतवडा*, मोिङ २०६७।०४।०७ 

6.  श्री चखमानन्द गौतम*, गलु्मी २०६७।०५।१४ 

7.  श्री सन्तोषप्रसाद भण्डािी*, मोिङ २०६७।०५।१४ 

8.  श्री फर्टकिाज मडुभिी*, अछाम २०६७।०५।१४ 

9.  श्री टेकिाज भसुाल*, अघािखाँची २०६७।०५।१४ 
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न्याय परिषदका पूवि पदानधकािीहरू 

क्र.सं. अध्यक्ष कानून मन्री  वरिष्ठतम ्न्यायाधीश/ 
सदस्य 

सदस्य  

१. श्री धनेन्रबहादिु नसंह श्री ननलाम्बि आचायि श्री बबिप्रसाद नसंह श्री शम्भपु्रसाद ज्ञवाली 
२. श्री र्वश्वनाथ उपाध्याय श्री तािानाथ िानाभाट श्री रुरबहादिु नसंह श्री मकुुन्द िेनमी 
३. श्री सिेुन्रप्रसाद नसंह श्री महेश्विप्रसाद नसंह श्री लक्ष्मणप्रसाद अयािल श्री मेघिाजबहादिु र्वष्ट 

४. श्री नरलोकप्रताप िाणा श्री िामचन्र पौडेल श्री कृष्णजंग िायमाझी श्री प्रचण्डिाज अननल 

५. श्री ओमभक्त शे्रष्ठ श्री सभुाष नेम्वाङ श्री अिर्वन्दनाथ आचायि श्री र्हिण्यश्विमान प्रधान 

६. श्री मोहनप्रसाद शमाि{ श्री भीमबहादिु तामाङ श्री कृष्णकुमाि वमाि श्री कृष्णप्रसाद चघनमिे 
७. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय  श्री प्रमेबहादिु नसंह श्री भैिवप्रसाद लम्साल श्री पषु्पिाज कोइिाला 
८. श्री केदािनाथ उपाध्याय श्री भितमोहन अनधकािी श्री चन्रप्रसाद पिाजलुी श्री मोतीकाजी स्थार्पत 

९. श्री गोर्वन्दबहादिु शे्रष्ठ श्री नसध्दिाज ओझा श्री तपबहादिु मगि श्री भैिवप्रसाद लम्साल 

१०. श्री हरिप्रसाद शमाि श्री सीतानन्दन िाय श्री नगिीशचन्र लाल श्री वासदेुवप्रसाद ढंुगाना 
११. श्री ददनलपकुमाि पौडेल श्री तािणीदत्त चटौत श्री वैद्यनाथ उपाध्याय श्री खेमनािायण ढंुगाना 
१२. श्री केदािप्रसाद नगिी श्री कृष्णप्रसाद भट्टिाई8  श्री उपेन्रकेशिी न्यौपान े

१३. श्री मीनबहादिु िायमाझी श्री महन्थ ठाकुि  श्री िामप्रसाद नसटौला 
१४. श्री अनपुिाज शमाि श्री निेन्रर्वक्रम नेम्वाङ   श्री िामप्रसाद शे्रष्ठ 

१५. श्री िामप्रसाद शे्रष्ठ श्री धमिबहादिु थापा     

१६. श्री चखलिाज िेनमी श्री लोकेन्रबहादिु चन्द९
     

१७. श्री दामोदिप्रसाद शमाि श्री हरिबहादिु बस्नेत     

१८. श्री िामकुमाि प्रसाद साह श्री टेकबहादिु चोख्याल 
   

१९. श्री कल्याण शे्रष्ठ श्री तलु्सी नगिी१०     

२०. श्री सशुीला काकी श्री ननिन्जनकुमाि थापा     

२१. श्री गोपाल पिाजलुी श्री देवप्रसाद गरुुङ     

२२.  श्री ओमप्रकाश नमश्र श्री कृष्णबहादिु महिा     

२३.   श्री प्रभ ुसाह     

२४.   श्री वजेृशकुमाि गपु्ता     

२५.   श्री बाबिुाम भट्टिाई११
     

२६.   श्री हरिप्रसाद न्यौपान े     

२७.   श्री निहरि आचायि     

२८.   श्री अचननप्रसाद खिेल     

२९.   श्री अजयशंकि नायक     

३०.   श्री गोपालमान शे्रष्ठ१२
     

३१.   श्री यज्ञबहादिु थापा   
 

३२.  श्री शेिबहादिु तामाङ   

                                                           
8,९,१०,११,१२ कानून न्याय मन्रीको समेत कायि गने गिी तोर्कई परिषदको बैठकमा सहभागी हनुभुएको ।  
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न्याय सेवा आयोगका पूवि पदानधकािीहरू 

क्र.सं. अध्यक्ष कानून मन्री वरिष्ठतम न्यायाधीश/ 
सदस्य

लोकसेवा आयोगका 
अध्यक्ष महान्यायानधवक्ता

१. श्री धनेन्रबहादिु नसंह श्री ननलाम्बि आचायि श्री लक्ष्मणप्रसाद अयािल श्री सन्तबहादिु िाई श्री मेघिाजबहादिु र्वष्ट
२. श्री र्वश्वनाथ उपाध्याय श्री तािानाथ िानाभाट श्री भैिवप्रसाद लम्साल श्री गणेशबहादिु िाई श्री मोतीकाजी स्थार्पत
३. श्री सिेुन्रप्रसाद नसंह श्री महेश्विप्रसाद नसंह श्री तपबहादिु मगि श्री गणेशिाज नसंह श्री सविज्ञित्न तलुाधि
४. श्री नरलोकप्रताप िाणा श्री िामचन्र पौडेल श्री नगिीशचन्र लाल श्री योगने्रनाथ ओझा श्री प्रमेबहादिु र्वष्ट
५. श्री ओमभक्त शे्रष्ठ श्री सभुाष नेम्वाङ श्री वैद्यनाथ उपाध्याय श्री तीथिमान शाक्य श्री बरीबहादिु काकी
६. श्री मोहनप्रसाद शमाि{ श्री भीमबहादिु तामाङ डा. कयोदेवी यमी श्री कृष्णिाम शे्रष्ठ
७. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय  श्री प्रमेबहादिु नसंह श्री सशुीलकुमाि पन्त
८. श्री केदािनाथ उपाध्याय श्री भितमोहन अनधकािी श्री महादेवप्रसाद यादव
९. श्री गोर्वन्दबहादिु शे्रष्ठ श्री नसध्दिाज ओझा प्रा. श्री पवनकुमाि ओझा
१०. श्री हरिप्रसाद शमाि श्री सीतानन्दन िाय श्री लक्ष्मीबहादिु ननिाला
११. श्री ददनलपकुमाि पौडेल श्री तािणीदत्त चटौत श्री यज्ञमूनति बन्जाडे
१२. श्री केदािप्रसाद नगिी श्री कृष्णप्रसाद भट्टिाई9 श्री िाघवलाल वैद्य
१३. श्री मीनबहादिु िायमाझी श्री महन्थ ठाकुि डा. भितबहादिु काकी 
१४. श्री अनपुिाज शमाि श्री निेन्रर्वक्रम नेम्वाङ डा. यवुिाज संग्रौला
१५. श्री िामप्रसाद शे्रष्ठ श्री धमिबहादिु थापा श्री मचुक्त प्रधान

१६. श्री चखलिाज िेनमी श्री लोकेन्रबहादिु
चन्द१० श्री रोणिाज िेनमी

१७. श्री दामोदिप्रसाद शमाि श्री हरिबहादिु बस्नेत श्री बाबिुाम कँुवि
१८. श्री िामकुमाि प्रसाद साह श्री टेकबहादिु चोख्याल श्री हरिकृष्ण काकी
१९. श्री कल्याण शे्रष्ठ श्री तलु्सी नगिी श्री हरि फुयाल
२०. श्री सशुीला काकी श्री ननिन्जनकुमाि थापा श्री िमणकुमाि शे्रष्ठ
२१. श्री गोपाल पिाजलुी श्री देवप्रसाद गरुुङ श्री बसन्तिाम भण्डािी
२२. श्री ओमप्रकाश नमश्र श्री कृष्णबहादिु महिा
२३. श्री प्रभ ुसाह
२४. श्री वजेृशकुमाि गपु्ता
२५. श्री बाबिुाम भट्टिाई११

२६. श्री हरिप्रसाद न्यौपाने
२७. श्री निहरि आचायि
२८. श्री अचननप्रसाद खिेल
२९. श्री अजयशंकि नायक
३०. श्री गोपालमान शे्रष्ठ१२

३१. श्री यज्ञबहादिु थापा 
३१. श्री शेिबहादिु तामाङ 

9,१०,११,१२ कानून न्याय मन्रीको समेत कायि गने गिी तोर्कई आयोगको बैठकमा सहभागी हनुभुएको । 
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न्याय परिषद सचचवालयमा हाल कायिित न्यायाधीश तथा कमिचािीहरू
नस.नं. कमिचािीको नामावली नस.नं. चजल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली
1. सचचव श्री नपृध्वज ननिौला १. श्री िामिाजाप्रसाद उप्रतेी 
2. सह-सचचव श्री िामेश्वि िेनमी २. श्री कमला पौडेल )काजः रूपन्देही चजल्ला अदालत( 
3. सह-सचचव श्री ननमिला पौडेल (काज) ३. श्री मनोज शे्रष्ठ
4. सह-सचचव श्री यमबहादिु बढुामगि
5. उप-सचचव श्री आनन्दप्रसाद शे्रष्ठ
6. उप-सचचव श्री माधवप्रसाद पौडेल
7. उप-सचचव श्री उत्तम नसलवाल
8. उप-सचचव श्री टेकनाथ गौतम
9. शाखा अनधकृत श्री चेतिाज पन्त
10. शाखा अनधकृत श्री प्रकाशचन्र शे्रष्ठ
11. शाखा अनधकृत श्री अन्जनिाज सापकोटा
12. शाखा अनधकृत श्री चनमला भट्टिाई
13. शाखा अनधकृत श्री मनुा पौडेल
14. शाखा अनधकृत श्री चन्रमचण चापागाँई
15. शाखा अनधकृत श्री दीपेन्र पौडेल
16. शाखा अनधकृत श्री प्रनतमा ज्ञवाली
17. लेखापाल श्री गोपाल प्रसाद ढकाल
18. टाइर्पष्ट ना.स.ु श्री बच्चिुाम थापामगि
19. नायब सबु्बा श्री र्वनोद पौडेल
20. नायब सबु्बा श्री िामकाजी खरी
21. नायब सबु्बा श्री पषु्पिाज खनाल
22. नायब सबु्बा श्री चेतबहादिु नब.सी.
23. नायब सबु्बा श्री सिेुश चौलागाई )काजमा(
24. कम्यूटि अपिेटि श्री नबजेन्र िाउत थारू
25. कम्यूटि टेचक्ननसयन श्री सिुज कुमाि पौडेल
26. नडठ्ठा श्री अर्पल पन्त
27. ह.स.चा. श्री अननलकुमाि मलु्मी
28. ह.स.चा. श्री िामहिी धनुलखेले
29. ह.स.चा.  श्री शैलेन्र महजिन - किाि
30. ह.स.चा.  श्री यमनाथ नतमील्सेना - किाि
31. ह.स.चा. श्री यवुिाज दाहाल - किाि
32. सरु्वधाको चालक श्री िनब शाही
33. सरु्वधाको चालक श्री कृष्ण के.सी.
34. कायािलय सहयोगी श्री टंकप्रसाद ननिौला
35. कायािलय सहयोगी श्री जगन् नाथ ढकाल - किाि
36. कायािलय सहयोगी श्री केशकमल नेपाली - किाि
37. कायािलय सहयोगी श्री सजुन नगिी - किाि
38. कायािलय सहयोगी श्री रुकु तामाङ - किाि
39. कायािलय सहयोगी श्री टुर्पन्र लामा - किाि
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