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पररच्छेद - एक 

प्रारचम्भक 

१.१ पषृ्ठभतूमिः 

नागररकको चजउ, धन, स्ििन्त्रिाको संरक्षण र न्यायको प्रत्याभतूि गननि लोकिाचन्त्रक 
राज्यको कििव्य हो। लोकिाचन्त्रक मूल्य मान्यिा र कानूनी राज्य एकआपसमा अन्िरसम्बचन्धि 
अिधारणा हनन।् व्यचक्तका मानि िथा मौतलक अतधकारको संरक्षण र कानूनी राज्यको 
स्थापनामा न्यायपातलकाको अहम ् भतूमका रहेको हनन्छ। न्यावयक तनकायको सक्षमिा र 
स्ििन्त्रिाको अभािमा स्िच्छ िथा तनष्ट पक्ष न्याय सम्पादनको पररकल्पना हनन सक्दैन। यसै 
सन्दभिमा नेपालको संविधानले प्रस्िािनामा स्ििन्त्र, तनष्टपक्ष र सक्षम न्यायपातलकाको पररकल्पना 
गरेको छ। प्रस्िािनामा पररलचक्षि उपरोक्त न्यावयक मान्यिालाई साथिकिा प्रदान गनिको लातग 
न्यायाधीशको तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनसम्बन्धी कारबाही, बखािसी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी 
अन्य विषयमा तसफाररस गनि िा परामशि ददन नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्याय 
पररषदको संरचना र काम कििव्यको व्यिस्था गननिको अतिररक्त न्याय सेिामा कायिरि 
राजपत्राविि अतधकृिहरूको तनयनचक्त, सरुिा, बढनिा र विभागीय कारबाहीको तसफाररस गनि सोही 
संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेिा आयोगको व्यिस्था गरेको पार्न्छ।  

१.१.१ न्याय पररषदिः 

नेपालको न्यावयक र्तिहास हेदाि, वि.सं. १९९७ साल श्रािण १ गिे ित्कालीन 
प्रधानमन्त्री श्री ३ जनिशमशेरले सनद जारी गरी प्रधान न्यायालयको स्थापना गरेको र सो 
सनदबमोचजम न्यायाधीश जनरलको पदमा बहादनर शमशेर ज.ब.रा. तनिािचचि भएको पार्न्छ। 
नेपाल अन्िररम शासन विधान, २००७ ले न्याय प्रबन्धअन्िगिि धारा ३२ मा प्रधान 
न्यायालयको व्यिस्था गरी गठन, अतधकार िथा कायि कानूनबमोचजम हनन े व्यिस्था गर् यो। 
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले प्रधान न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीशका अतिररक्त अरू 
चार जना न्यायाधीशहरू रहने र न्यायाधीशहरूको तनयनचक्त मचन्त्रमण्डलको सल्लाहअननसार श्री ५ 
बाट हनने व्यिस्था गरेको तथयो। वि.सं. २०१३ सालमा जारी भएको सिोच्च अदालि ऐनले 
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐनलाई खारेज गर् यो। नेपाल अतधराज्यको संविधान, २०१५ ले 
सिोच्च अदालिमा प्रधान न्यायाधीश र अन्य आिश्यक न्यायाधीश रहने व्यिस्था गननिका साथै 
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प्रधानमन्त्री र आिश्यक सम्झेमा सिोच्च अदालिका अन्य न्यायाधीशसुँग परामशि गरी प्रधान 
न्यायाधीशको र प्रधान न्यायाधीशसुँगको परामशिमा उपयनक्त सम्झेका अन्य न्यायाधीशको 
रायसमेि बनझी सिोच्च अदालिका अन्य न्यायाधीशहरूको तनयनचक्त श्री ५ बाट हनने व्यिस्था 
गर् यो। नेपालको संविधान, २०१९ ले सिोच्च अदालिमा कानूनमा व्यिस्था भएबाहेक प्रधान 
न्यायाधीशका अलािा अन्य छ जना न्यायाधीश रहन ेव्यिस्था गरी राजसभाका उचचि सम्झेका 
सदस्यहरूसुँग परामशि िथा सिोच्च अदालिका अन्य न्यायाधीशहरूको राय बनझी 
प्रधानन्यायाधीशको र प्रधान न्यायाधीशसुँग परामशि गरी अन्य न्यायाधीश श्री ५ बाट तनयनक्त 
गने व्यिस्था गर् यो। न्याय प्रशासन सनधार ऐन, २०३१ लागन भएपतछ अदालिको िहलाई 
फेरबदल गरी सिोच्च अदालि, के्षत्रीय अदालि, अञ्चल अदालि र चजल्ला अदालि गरी चार 
िहका अदालि कायम गरी के्षत्रीय अदालिको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशसुँगको परामशिमा श्री 
५ बाट र अञ्चल िथा चजल्ला अदालिको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको सल्लाहमा श्री ५ को 
सरकारले तनयनचक्त गने प्रािधान राचखएको तथयो।  

 नेपाल अतधराज्यको संविधान, २०४७ ले न्यायाधीश तनयनचक्त, सरुिालगायिका विषयमा 
तसफाररस गनि पवहलो पटक पररषदीय प्रणालीको अिधारणालाई आत्मसाि ्गरेको पार्न्छ। उक्त 
संविधानको धारा ९३(१) ले संविधानबमोचजम न्यायाधीशको तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनसम्बन्धी 
कारबाही, बखािसी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कन राहरूको तसफाररस गनि िा परामशि ददन 
एक न्याय पररषद रहने व्यिस्था गर् यो। नेपाल अतधराज्यको संविधान, २०४७ बाट शनरूिाि 
गररएको यस प्रणालीलाई संरचनामा केही फेरबदलसवहि नेपालको अन्िररम संविधान, २०६३ 
का साथै िििमान नेपालको संविधानले समेि तनरन्िरिा ददएको छ। 

 न्याय पररषद ऐन, २०७३ ले न्यायाधीश तनयनचक्तको व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउन 
न्यायाधीश भईरहेको िा न्यायाधीश हनन योनयिा पनगेको व्यचक्तको िैयचक्तक वििरण अद्याितधक 
गने चजम्मेिारी पररषदलाई सनम्पेको छ। यसैगरी न्यायाधीशको काम कारबाही एिं आचरणको 
तनयतमि तनगरानी िथा अननगमन गनेलगायिका चजम्मेिारी पतन न्याय पररषदमा नै तनवहि रहेको 
छ। यसका अतिररक्त न्यायाधीशले पालना गननिपने आचारसंवहिा बनाई लागन गने गराउने, न्याय 
प्रशासनसम्बन्धी विविध विषयमा अध्ययन अननसन्धान गने गराउने, न्यायाधीशको िातलम िथा 
प्रचशक्षणका सम्बन्धमा सम्बचन्धि तनकायलाई पाठ यिमलगायिका विषयमा आिश्यक तनदेशन 
ददन े जस्िा न्याय प्रशासनको गनणस्िरीयिा अतभिृवि गने विषयलाई समेि न्याय पररषदको 
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कायिके्षत्रतभत्र समेवटएको छ। न्याय पररषदको काम कारबाहीलाई व्यिचस्थि रूपमा सञ् चालन 
गनि न्याय पररषद तनयमािली, २०७४ कायािन्ियनमा छ। 

नेपालको संविधान, न्याय पररषद ऐन, २०७३ र न्याय पररषद तनयमािली, २०७४ 
बमोचजम न्याय पररषदले िीनै िहका अदालिका ररक्त न्यायाधीश पदमा योनयिम व्यचक्तहरूलाई 
तनयनचक्तको लातग सिोच्च अदालिको हकमा संसदीय सनननिार्पश् चाि ् रािपतिसमक्ष र उच्च र 
चजल्ला अदालिको हकमा प्रधान न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने कायि गदै आएको छ। 
अननशासनसम्बन्धी कारबाहीको िममा यसअचघका आतथिक िषि र प्रतििेदन िषिमा संविधान िथा 
न्याय पररषद ऐनको पररतधतभत्र रहेर न्यायाधीशउपर परेका उजनरीहरूको अध्ययन, छानतबन, 
अननसन्धान िथा जाुँचबनझ गरी न्यायाधीशहरूलाई ध्यानाकषिण गराउने, सचेि गराउने र बखािसी 
एिं पदमनक्त गनेसम्मका तसफाररसहरू गररएको छ। 

नेपाल अतधराज्यको संविधान, २०४७ बमोचजम न्याय पररषद ऐन पवहलो पटक २०४७ 
सालमा जारी भएको तथयो। उक्त ऐन जारी भएपतछ वि.सं. २०४७ साल पौष ३ गिे बसेको 
न्याय पररषदको पवहलो बैठकबाट न्याय पररषद सचचिालय स्थापना गने तनणिय भएकाले सोही 
ददनलाई न्याय पररषद ददिसको रूपमा हरेक िषि मनाउुँदै आर्रहेको छ। 

  
१.१.२ न्याय सेिा आयोग : 

नेपालको संविधानले नेपाल न्याय सेिाका राजपत्राविि  अतधकृिहरूको तनयनचक्त, सरुिा, 
बढनिा र विभागीय कारबाहीलगायिका विषयमा तसफाररस गनि न्याय सेिा आयोगको व्यिस्था 
गरेको छ। सििप्रथम नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७४ ले न्याय सेिा आयोगको 
व्यिस्था गरेको पार्न्छ। जसमा प्रधान न्यायाधीश, न्यायमन्त्री र लोक सेिा आयोगका अध्यक्ष 
रहने व्यिस्था भएको देचखन्छ। न्याय सेिा आयोगको तसफाररसमा श्री ५ को सरकारले 
कानूनबमोचजम न्याय सेिाको गजेटेड पदमा तनयनचक्त, सरुिा, बढनिा र सो पदका कमिचारीउपर 
विभागीय कारबाही र सजाय गनिसक्ने िर सरकारी सेिामा बहाल नरहेको व्यचक्तलाई न्याय 
सेिामा भनाि गदाि श्री ५ को सरकारले लोक सेिा आयोगसुँग परामशि तलननपने व्यिस्था तथयो। 

नेपाल अतधराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९४ मा न्याय सेिा आयोगसम्बन्धी 
व्यिस्था रहेको पार्न्छ। जसअननसार श्री ५ को सरकारले कानूनबमोचजम न्याय सेिाको 
राजपत्राविि पदमा तनयनचक्त, सरुिा, बढनिा गदाि िा त्यस्िो पदमा बहाल रहेको कन नै 
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कमिचारीलाई विभागीय सजाय गदाि न्याय सेिा आयोगको तसफाररसअननसार गने व्यिस्था गरेको 
तथयो। न्याय सेिा आयोगको अन्य अतधकार, कििव्य र कायिवितध कानूनिारा तनधािररि 
भएबमोचजम हनने संिैधातनक प्रािधान मनिातबक न्याय सेिा आयोग ऐन, २०४८ जारी भएको 
पार्न्छ। नेपालको अन्िररम संविधान, २०६३ को धारा ११४ ले नेपाल अतधराज्यको 
संविधान, २०४७ को धारा ९४ ले गरेको व्यिस्थालाई नै अङ्ख गीकार गरेको देचखन्छ। िििमान 
नेपालको संविधानले समेि सङ्घीय न्याय सेिाको राजपत्राविि पदमा तनयनचक्त, सरुिा, बढनिा िा 
त्यस्िो पदमा बहाल रहेको कन नै कमिचारीलाई विभागीय सजायको लातग नेपाल सरकारलाई 
तसफाररस गनि न्याय सेिा आयोगको व्यिस्था गरेको छ। यसका अलािा नेपालको संविधानले 
न्याय सेिा आयोगलाई चजल्ला न्यायाधीशको तनयनचक्तको लातग परीक्षा सञ् चालन गनेसमेि थप 
चजम्मेिारी सनम्पेको पार्न्छ। विगि आ.ि. मा जस्िै न्याय सेिा आयोगको तनणियबमोचजम यस 
आतथिक िषिमा पतन चजल्ला न्यायाधीशको तलचखि परीक्षा लोक सेिा आयोगमाफि ि नै सञ् चालन 
गररएको छ। ज्येष्ट ठिा र कायि सम्पादन िथा कायिक्षमिाको मूल्यािनिारा बढनिा हनने गरी 
छन विएका पदमा न्याय सेिा आयोग आफैँ ले िावषिक कायििातलकाअननसार बढनिा गरी तनयनचक्त िथा 
पदस्थापनाको लातग तसफाररस गने काम भएको छ। न्याय सेिाको विचशष्ट शे्रणीका पदहरूमा 
भने ज्येष्ठिा र कायिकन शलिाको आधारमा तनयनचक्त र पदस्थापनाको तसफाररस गने काम भएको 
छ। न्याय सेिाका राजपत्राविि पदहरूमा कानूनबमोचजम सरुिाको तसफाररससमेि गररएको छ।  

न्याय सेिा आयोगको काम कारबाहीलाई व्यिचस्थि गनि न्याय सेिा आयोग ऐन, 
२०७३ िथा न्याय सेिा आयोग तनयमािली २०७४, न्याय सेिा आयोग (आन्िररक 
कायिसञ् चालन तनदेचशका), २०७४, न्याय सेिा आयोगका पदातधकारी, दक्ष/विज्ञ र कमिचारीको 
आचार संवहिा, २०७४ समेि जारी भएको छ। न्याय सेिा आयोगको सचचिालय पतन न्याय 
पररषद सचचिालय नै हनने व्यिस्थाअननसार न्याय पररषद सचचिालयले सो भतूमकासमेि तनिािह 
गरी आएको छ।  
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पररच्छेद - दनर्ि 

आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक कायियोजनाको कायािन्ियनको समीक्षा 

२.१ पषृ्ठभतूमिः 
न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगको सचचिालयको रूपमा रहेको न्याय पररषद 

सचचिालयले आफ्ना काम कारबाही र गतिवितधलाई पारदशी, सरल र सहज रूपमा सम्पन् न गनि 
आ.ि.२०७३/0७४ देचख नै कायियोजना तनमािण गरी कायािन्ियनमा ल्याएको छ। त्यसपतछका 
िषिहरूमा न्यायाधीशको तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनसम्बन्धी कारबाही, बखािसी र न्याय 
प्रशासनसम्बन्धी िथा न्याय सेिाको राजपत्राविि पदमा तनयनचक्त, सरुिा, बढनिा गदाि िा त्यस्िो 
पदमा बहाल रहेको कन नै कमिचारीलाई विभागीय सजायको तसफाररस गने काममा अझ बढी 
पारदचशििा र प्रभािकाररिा हनन सकोस ् भतन न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगको काम 
कारबाहीसमेि समेटी हरेक आ.ि. हरूमा जस्िै यस आ.ि. २०७५/०७६मा पतन िावषिक कायि 
योजना तनमािण गरी कायािन्ियनमा ल्यार्एको तथयो। त्यसैको तनरन्िरिा स्िरूप आ.ि. 
२०७६/०७७ मा पतन िावषिक कायियोजना तनमािण भई सोही योजनाअननसार िावषिक 
गतिवितधहरू सञ् चालन गरेको छ। यसरी कायियोजना तनमािण गरी सचचिालयका गतिवितधहरू 
सञ् चालन गदाि सचचिालयको स्रोि र साधनको समनचचि पररचालन भई जनशचक्तमा अपनत्िको 
भािनासमेि बढेको अिस्था छ। न्यायपातलकाबाट प्रदान गररने सेिालाई प्रभािकारी बनाउन 
सिोच्च अदालिले चौथो पञ् चिषीय रणनीतिक योजना िजनिमा गरी लागन गरेको सन्दभिमा न्याय 
पररषद सचचिालयले पतन तनमािण गरी कायािन्ियनमा ल्याएको कायियोजनाले न्यायपातलकाको 
रणनीतिक योजनाको लक्ष्य प्रातिमा समेि प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पननने आशा 
गररएको छ। 
 नेपालको संविधानको धारा १५३ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोचजम तनयनक्त हनननभएका 
सदस्यले न्याय पररषद तनयमािलीको व्यिस्थाबमोचजम न्याय पररषदमा तनयतमि रूपमा उपचस्थि 
भई हाचजर हनन,े उहाुँहरूको लातग तनजी सहायक लगायिका अतधकृिस्िरका जनशचक्तको 
व्यिस्थापन भएबाट कायियोजना कायािन्ियनमा सकारात्मक भतूमका र सहयोग रही आएको छ।  

कायियोजना लागन भएदेचख न्याय पररषद सचचिालयले सूचना प्रवितधको के्षत्रमा उल्ले्य 
प्रगति हातसल गरेको छ। सचचिालयको छन िै सभिर खररद गरी सचचिालयमा रहने वििरणहरू 
Digitalize गने कायिहरू तनरन्िर रूपमा भएका छन।् न्याय पररषदले न्यायाधीश विरुि परेका 
उजनरीहरू उल्ले्य रूपमा फर्छ्यौट गरेको छ। न्यावयक सनशासनका वितभन् न पक्षमा सबै 
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प्रदेशमा न्यायाधीश िथा न्याय सेिाका अतधकृि कमिचारीहरूलाई लचक्षि गरी वितभन् न 
अन्िरविया कायििम सम्पन् न गरेको छ। सचचिालयमा कायिरि जनशचक्तहरूलाई अननगमन िथा 
तनगरानीमा दक्षिा अतभिवृि गनि क्षमिा विकास कायििमसमेि सञ्चालन भएका छन।्  
 
२.२ समीक्षा:  

न्यायाधीश िथा न्याय सेिाका अतधकृि कमिचारीहरूको िैयचक्तक वििरण रा् ने कायि, 
पररषद िथा आयोगका बैठक सञ् चालन गने, तनणिय कायािन्ियन गने, चजल्ला न्यायाधीश पदको 
प्रतिशि तनधािरण, तनयनचक्त तसफाररस, उच्च अदालिका न्यायाधीश तनयनचक्त, न्यायाधीशहरूको 
सम्पचत्त वििरणहरूको व्यिस्थापन, न्यायाधीशहरूले िावषिक फछयौट गरेको फैसलाको वििरण 
रा् नेलगायिका कायिहरू तनयतमि रूपमा हनुँदै आएका छन।् 

न्याय पररषदबाट हनने अननगमन िथा तनगरानीका कायििमहरू आतथिक िषिको शनरुमा 
तनयतमि भए पतन Covid-19 का कारण २०७६ चैि मवहनापश् चाि ् प्रभाविि भएको छ। 
सचचिालयको प्रदेश स्िरीय कायििमहरूसमेि प्रभाविि भएको छ। Covid-19 का कारणले 
चजल्ला न्यायाधीशको तलचखि नतिजा प्राि हनन वढला भएका कारण िावषिक योजनाले तनददिष्ट 
गरेको समयमा तसफाररस हनन सकेन। न्यायाधीश तनयनचक्त मापदण्ड िथा आिश्यक 
तनदेचशकाहरू समेि  Covid-19 का कारण तनमािण हनन सकेनन।् न्याय प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन 
अननसन्धान गने कायियोजनाको लक्ष्य रहेकोमा Covid-19, बजेट लगायिका कारणबाट सो 
अध्ययन अननसन्धानसमेि हनन सकेन। 

२.३ कायियोजना कायािन्ियन सम्बन्धमा: 
न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगले आ.ि. 2076/077 मा तनधािरण गररएका 

कायियोजना मनिातबक कायि सञ् चालन भईरहेको अिस्थामा विश् िभरर नै फैतलएको Covid-19 को 
महामारीका असरबाट नेपाल मात्र अछनिो रहन सक्न ेअिस्था भएन। Covid-19 का कारणले 
यस आ.ि.मा तलर्एका लक्ष्यहरू चैत्र १० गिेदेचख नपेाल रािभरर नेपाल सरकारले घोषणा 
गरेको Lockdown (बन्दाबन्दी) को कारणले केही लक्ष्यहरू पूरा गनि नसवकएको अिस्था छ। 
कतिपय कायििमहरू अन्य तनकायहरूको सहकायि र समन्ियबाट मात्र सम्भि हनने प्रकृतिका 
रहेकोमा िी तनकायहरूबाट नै कायियोजनासुँग सरोकार रहने कायिहरू सम्पादन हनन नसक्दा 
हाम्रो कायियोजना प्रभाविि हनन पनगेको छ। िावषिक कायियोजना कायािन्ियनका िममा विगिमा 
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महसनस भएका समस्याहरू दोहोररन नददन अबको कायियोजना कायािन्ियनको िममा विशषे 
ध्यान ददर्एको छ। विगिको कायियोजनाको समीक्षाले आगामी योजनालाई प्रभािकारी रूपमा 
कायािन्ियन गनि सघाउ पनर् याउने छ। 
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पररच्छेद - िीन 

न्याय पररषद 

३.१ न्याय पररषदको संरचना: 

नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) मा न्यायाधीशको तनयनचक्त‚ सरुिा, 
अननशासनसम्बन्धी कारबाही, बखािसी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयहरूको तसफाररस गनि 
िा परामशि ददन न्याय पररषद रहने व्यिस्था छ, जसमा देहायबमोचजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू 
रहन्छन।् 

क) प्रधान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

ख) सङ्घीय कानून िथा न्याय मन्त्री सदस्य 

ग) सिोच्च अदालिका िररष्ठिम न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ) रािपतिले प्रधानमन्त्रीको तसफाररसमा तनयनचक्त गरेको एकजना कानूनविद् सदस्य 

ङ) नेपाल बार एसोतसयसनको तसफाररसमा रािपतििारा तनयनक्त कम्िीमा 
बीस िषिको अननभि प्राि िररष्ठ अतधिक्ता िा अतधिक्ता  

सदस्य 

 

न्याय पररषदमा हाल बहाल रहननभएका िथा प्रतििेदन अितधमा कायम रहननभएका 
अध्यक्ष िथा सदस्यहरूको वििरण अननसूची-१ मा ददर्एको छ।  

३.२ न्याय पररषदको काम, कििव्य र अतधकार: 
 नेपालको संविधानको धारा १५३ ले न्याय पररषदको सम्बन्धमा व्यिस्था गरेको छ। 
उक्त धारा १५३ िथा संविधानका अन्य धाराहरूले न्याय पररषदका कायि िथा चजम्मेिारीका 
सम्बन्धमा व्यिस्था गरेको छ। यसका अन्य काम, कििव्य र अतधकारका सम्बन्धमा न्याय 
पररषद ऐन‚ २०७३, न्याय प्रशासन ऐन‚ २०७३ र न्याय पररषद तनयमािली‚ २०७४ 
समेिको व्यिस्था गरेको छ। सोही संिैधातनक एिं कानूनी व्यिस्थासमेिका आधारमा पररषदले 
आफ्ना काम कारबाही गदै आएको छ। संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्थाका आधारमा न्याय 
पररषदको काम, कििव्य र अतधकार तनम्नाननसार रहेको छिः- 
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३.२.१  न्यायाधीश तनयनचक्तको तसफाररससम्बन्धीिः 
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) मा संिैधातनक पररषदको 

तसफाररसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय पररषदको तसफाररसमा सिोच्च अदालिका अन्य 
न्यायाधीशको तनयनचक्त रािपतिबाट हनने व्यिस्था छ। ऐ. उपधारा (५) मा कानूनमा स्नािक 
उपातध प्राि गरी उच्च अदालिको मन् य न्यायाधीश िा न्यायाधीशको पदमा कम्िीमा पाुँच िषि 
काम गरेको िा कानूनमा स्नािक उपातध प्राि गरी िररष्ठ अतधिक्ता िा अतधिक्ताको हैतसयिमा 
कम्िीमा पन्र िषि तनरन्िर िकालि गरेको िा कम्िीमा पन्र िषिसम्म न्याय िा कानूनको 
क्षेत्रमा तनरन्िर काम गरी विचशष्ट कानूनविद्को रूपमा ्याति प्राि गरेको िा न्याय सेिाको 
राजपत्राविि  प्रथम शे्रणी िा सोभन्दा मातथल्लो पदमा कम्िीमा बाह्र िषि काम गरेको नेपाली 
नागररक सिोच्च अदालिको न्यायाधीशको पदमा तनयनचक्तका लातग योनय मातनने व्यिस्था रहेको 
छ।  

संविधानको धारा १४० बमोचजम कानूनमा स्नािक उपातध प्राि गरी चजल्ला 
न्यायाधीशको पदमा कम्िीमा पाुँच िषि काम गरेको िा कानूनमा स्नािक उपातध प्राि गरी 
िररष्ठ अतधिक्ता िा अतधिक्ताको रूपमा कम्िीमा दश िषि तनरन्िर िकालि गरेको िा कम्िीमा 
दश िषि कानूनको अध्यापन, अन्िेषण िा कानून िा न्यायसम्बन्धी अन्य कन नै के्षत्रमा तनरन्िर 
काम गरेको िा न्याय सेिाको कम्िीमा राजपत्राविि प्रथम शे्रणीको पदमा कम्िीमा पाुँच िषि 
काम गरी योनयिा पनगेको नेपाली नागररकलाई न्याय पररषदको तसफाररसमा प्रधान 
न्यायाधीशिारा उच्च अदालिको मन् य न्यायाधीश िथा न्यायाधीशको पदमा तनयनचक्त गने 
व्यिस्था छ।  त्यसैगरी धारा १४९ बमोचजम चजल्ला न्यायाधीशको ररक्त पदमध्ये बीस प्रतिशि 
पदमा कानूनमा स्नािक उपातध प्राि गरी न्याय सेिाको राजपत्राविि  दििीय शे्रणीको पदमा 
कम्िीमा िीन िषि काम गरेका अतधकृिहरूमध्येबाट ज्येष्ठिा, योनयिा र कायिक्षमिाको 
मूल्यािनको आधारमा, ररक्तमध्ये चातलस प्रतिशिमा न्यूनिम योनयिा पनगेका नेपाली 
नागररकमध्येबाट आन्िररक खनल्ला र बाुँकी चातलस प्रतिशि खनल्ला प्रतियोतगिात्मक परीक्षाको 
माध्यमिारा छनौट भई न्याय सेिा आयोगबाट तसफाररस भएका व्यचक्तलाई न्याय पररषदको 
तसफाररसमा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशमा प्रधान न्यायाधीशबाट तनयनचक्त गने व्यिस्था रहेको 
छ।उच्च अदालिका मन् य न्यायाधीश िथा न्यायाधीशको तनयनचक्त गदाि संविधानको धारा १४० 
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को उपधारा (३) बमोचजम योनयिा पनगेका व्यचक्तहरूमध्येबाट चजल्ला न्यायाधीशको हकमा 
तनजले िावषिक रूपमा फैसला गरेको मनद्दाको अननपाि र मातथल्लो अदालिमा अचन्िम तनणिय हनुँदा 
मनद्दा सदर, बदर िा उल्टी भएको मूल्यािनको आधारमा, न्याय सेिाको कम्िीमा राजपत्राविि  
प्रथम शे्रणीको पदमा कम्िीमा पाुँच िषि काम गरेको व्यचक्तको हकमा ज्येष्ठिा, योनयिा र 
कायिसम्पादनको स्िरको मूल्यािनको आधारमा र अन्यको हकमा िररष्ठिा, व्यािसावयक 
तनरन्िरिा, र्मानदारी, पेसागि आचरण र न्याय र कानूनको के्षत्रमा गरेको योगदानको मूल्यािन 
आधारमा गने संिैधातनक व्यिस्था रहेको छ। साथै न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ५ मा 
समेि न्यायाधीश तनयनचक्तका आधारहरू उल्लेख छन।् न्याय पररषदले कानूनबमोचजम न्यायाधीश 
हनन योनयिा पनगेका नेपाली नागररकहरूको अतभलेखसमेि रा् ने गदिछ।  

३.२.२ न्यायाधीशको सरुिा र काजसम्बन्धी: 
न्याय पररषदले उच्च अदालि िथा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशलार्ि एक अदालिबाट 

अको अदालिमा सरुिा गनि प्रधान न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने संिैधातनक व्यिस्था रहेको 
छ। सरुिा गदाि न्यायाधीशको मनद्दा फर्छ्यौट सङ्ख्या, कायि सम्पादनको चस्थति, कायिक्षमिा, 
सनगम िथा दनगिम स्थानसमेिलाई आधार तलर्ने व्यिस्था रहेको छ। 

प्रधान न्यायाधीशले आिश्यकिाअननसार कन नै चजल्ला न्यायाधीशलाई एक अदालिबाट 
अको अदालिमा काजमा खटाउन सक्ने कानूनी व्यिस्था छ िर उच्च अदालिको 
न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालिबाट अको उच्च अदालिमा काजमा खटाउुँदा न्याय पररषद 
ऐन, २०७३ बमोचजम न्याय पररषदको तसफाररस आिश्यक पने व्यिस्था रहेको छ।  

३.२.३ संिैधातनक र्जलासमा न्यायाधीश िोक्नसेम्बन्धी: 
संविधानको धारा १३७ बमोचजम सिोच्च अदालिमा रहने संिैधातनक र्जलासमा प्रधान 

न्यायाधीश र न्याय पररषदको तसफाररसमा प्रधान न्यायाधीशले िोकेको अन्य चार जना 
न्यायाधीश रहने संिैधातनक व्यिस्था रहेको छ। तनिेदक अतधिक्ता माधिकन मार बस् नेि विरुि 
न्याय पररषद सचचिालयसमेि भएको 073-WF-0020 को परमादेश ररट तनिेदनमा सिोच्च 
अदालिको बहृि ् पूणि र्जलासबाट 2073।12।10 मा संिैधातनक र्जलासको लातग चार 
जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा न्यायाधीश तसफाररस गननि गराउनन भनी आदेश भएको सन्दभिमा 
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संिैधातनक र्जलासमा न्यायाधीश िोक् न प्रधान न्यायाधीशलाई सहज हनने गरी अन्य थप 
न्यायाधीशसमेि तसफाररस गररएको छ। संिैधातनक र्जलाससम्बन्धी नेपालको संविधानले गरेको 
व्यिस्था नौलो प्रािधान हो।  

३.२.४ मेलतमलाप पररषदमा अध्यक्ष तनयनचक्तका लातग तसफाररस गनेसम्बन्धी: 
न्याय पररषदले मेलतमलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २६ बमोचजम प्रधान 

न्यायाधीशसमक्ष मेलतमलाप पररषदको अध्यक्षको तनयनचक्तको लातग तसफाररस गने कानूनी 
व्यिस्था रहेको छ।  

३.२.५ राविय न्यावयक प्रतिष्ठानमा कायिकारी तनदेशक तनयनचक्तका लातग तसफाररस गनेसम्बन्धी: 
न्याय पररषदले राविय न्यावयक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १७ (२) बमोचजम 

सिोच्च अदालिको न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको, पननरािेदन अदालिको मन् य न्यायाधीश 
िा न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको, सिोच्च अदालिको न्यायाधीशको पदमा िा पननरािेदन 
अदालिको मन् य न्यायाधीश िा न्यायाधीशको पदमा काम गररसकेको िा पननरािेदन अदालिको 
न्यायाधीश हनन योनय व्यचक्तहरूमध्येबाट व्यिस्थापन, अननसन्धान िथा प्रचशक्षण कायिमा दक्षिा 
भएको व्यचक्तलाई राविय न्यावयक प्रतिष्ठानको कायिकारी तनदेशक पदमा खटाउन िा तनयनक्त 
गनिका लातग प्रधान न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने व्यिस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा १७ 
(३) बमोचजम कायिकारी तनदेशकको पदमा खवटएको बहालिाला न्यायाधीशलाई तनजको 
पदाितध पूरा नहनुँदै न्याय पररषदको तसफाररसमा न्यायाधीशकै पदमा काम गने गरी वफिाि गनि 
सवकन ेकानूनी व्यिस्था रहेको छ।    

३.२.६ अननशासनात्मक कारबाहीसम्बन्धी: 
नेपालको संविधानले उच्च अदालिका मन् य न्यायाधीश िथा न्यायाधीश र चजल्ला 

अदालिका न्यायाधीशहरूलाई कायिक्षमिाको अभाि, खराब आचरण, र्मानदारीपूििक आफ्नो 
कििव्यको पालना नगरेको, बदतनयिपूििक कामकारबाही गरेको िा तनजले पालना गननिपने आचार 
संवहिाको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय पररषदको तसफाररसमा प्रधान न्यायाधीशले 
पदमनक्त गनि सक्न े व्यिस्था गरेको छ। उक्त संिैधातनक व्यिस्थाअननरूप कानूनले 
न्यायाधीशउपरको उजनरी र कारबाहीको प्रविया देहायबमोचजम हनने व्यिस्था गरेको छ।  
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(क) उजनरीसम्बन्धी  व्यिस्था: 
उच्च िथा चजल्ला अदालिका कन नै न्यायाधीशले पदीय दावयत्ि र्मान्दारीपूििक तनिािह 

नगरेको िा बदतनयिपूििक कामकारबाही गरेको िा कायिक्षमिाको अभाि रहेको िा तनजको 
खराब आचरण भएको िा आचार संवहिाको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ भन् न े लागेमा सो 
सम्बन्धमा सबनद प्रमाणका आधारमा कन नै पतन व्यचक्तले सम्बचन्धि न्यायाधीशउपर कारबाहीका 
लातग न्याय पररषद सचचिालयमा उजनरी ददन सक्नेछन।् यसबाहेक न्याय पररषदले जननसनकै 
स्रोिबाट प्राि गरेको सूचनालार्ि उजनरीको रूपमा ग्रहण गरी कारबाही प्रविया अगातड बढाउन 
सक्ने व्यिस्था छ। उजनरी फछ यौट कायिलाई प्रभािकारी बनाउन न्यायाधीश विरुि परेका 
उजनरीउपर कारबाहीसम्बन्धी कायिवितध, २०७५ िजनिमा गरी लागन गररएको छ।  

(ख) उजनरीसुँग सम्बि मनद्दाको अध्ययन: 
न्याय पररषद ऐन‚ २०७३ को दफा १७ मा कन नै मनद्दाको सम्बन्धमा कन नै न्यायाधीश 

विरुि उजनरी परेमा न्याय पररषदले त्यस्िो मनद्दाको अध्ययन गनि पररषदका कन नै सदस्यलाई 
िोक्न सक्न ेर िोवकएको सदस्यले उजनरीसुँग सम्बचन्धि मनद्दाको अध्ययन गरी न्याय पररषदले 
िोकेको अितधतभत्र आफ्नो रायसवहिको प्रतििेदन न्याय पररषदमा पेस गननिपने व्यिस्था छ। 

(ग) प्रारचम्भक छानतबन: 
न्याय पररषद ऐन‚ २०७३ को दफा १८ मा न्याय पररषदमा प्राि उजनरी िा अननगमन 

िा तनरीक्षण प्रतििेदनको आधारमा िा न्याय पररषद आफैँ ले उच्च अदालि िा चजल्ला 
अदालिको कन नै न्यायाधीशको विरुिमा छानतबन गनि आिश्यक देखेमा पररषदको कन नै 
सदस्यलाई िा सिोच्च अदालिको कन नै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारचम्भक छानतबन गनिको लातग 
िोक्न सक्ने र त्यसरी िोवकएको सदस्य िा न्यायाधीशले िोवकएको अितधतभत्र आफ्नो 
रायसवहिको प्रारचम्भक छानतबन प्रतििेदन पररषदसमक्ष पेस गननिपने व्यिस्था छ। 

(घ) जाुँचबनझ सतमति गठन: 
न्याय पररषद ऐन‚ २०७३ को दफा १९ मा उजनरीसम्बन्धी अध्ययन प्रतििेदन िथा 

प्रारचम्भक छानतबन प्रतििेदनबाट कन नै न्यायाधीश विरुि जाुँचबनझ गराउन आिश्यक देखेमा 
न्याय पररषदले कन नै सदस्य िा सिोच्च अदालिको न्यायाधीशको अध्यक्षिामा सम्बचन्धि के्षत्रको 
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विज्ञसवहिको िीन सदस्यीय जाुँचबनझ सतमति गठन गनि सक्ने र त्यसरी गठन भएको सतमतिले 
िोकेको अितधतभत्र जाुँचबनझ सम्पन् न गरी प्रतििेदन पेस गननि पने व्यिस्था छ।  

उपयनिक्तबमोचजमको उजनरीसम्बन्धी मनद्दाको अध्ययन प्रतििेदन‚ प्रारचम्भक छानतबन 
प्रतििेदन र जाुँचबनझ सतमतिको प्रतििेदनको आधारमा कन नै न्यायाधीशलाई कारबाही गननि परेमा 
न्याय पररषदले आधार र कारण खनलाई कारबाही गननिपने र त्यसरी कारबाही गननिपूिि सम्बचन्धि 
न्यायाधीशलाई सफार्को मौका ददनन पने व्यिस्थासमेि न्याय पररषद ऐनले गरेको छ। 

(ङ) िामेली िा कारबाहीको तनणिय: 
न्याय पररषद ऐन‚ २०७३ को दफा १७‚१८ िा १९ बमोचजमको प्रतििेदनबाट कन नै 

न्यायाधीश विरुिको आरोप िथ्यहीन देचखएमा पतछ प्रमाण प्राि भएको अिस्थामा 
कानूनबमोचजम हनने गरी त्यस्िो कारबाहीलाई िामेलीमा राखी सोको जानकारी सम्बचन्धि 
न्यायाधीशलाई ददननपने कानूनी व्यिस्था न्याय पररषद ऐन‚ २०७३ को दफा २६ मा  रहेको 
छ। छानतबन िा जाुँचबनझ प्रतििेदनबाट उजनरीमा उचल्लचखि बेहोरा प नवष्ट हनन आएमा पररषदले 
उपयनक्त कारबाहीको तनणिय गनि सक् ने छ। 

(च) भ्रष्टाचारको अतभयोगमा मनद्दा चलाउन:े  
नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (६) बमोचजम न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी 

अच्ियारको दनरूपयोग गरेकोमा न्याय पररषदले सो विषयमा सिोच्च अदालिका न्यायाधीश िा 
उच्च अदालिको कन नै न्यायाधीशलाई अननसन्धान अतधकृि िोक्न सक्न ेर अननसन्धानबाट मनद्दा 
चलाउनन पने देखेमा सोही बेहोराको प्रतििेदनको आधारमा न्याय पररषदको िफि बाट न्याय 
पररषदको सचचि िा न्याय पररषदको राजपत्राविि  अतधकृििारा नेपाल सरकारले िोकेको 
अदालिमा मनद्दा दायर गननि पने व्यिस्था न्याय पररषद ऐन‚ २०७३ को दफा २२ ले गरेको 
छ। 

(छ) न्यायाधीशको अस्िस्थिाका कारण कायि गनि असमथि भएमा पदमनक्तको लातग तसफाररस गने: 
कन नै न्यायाधीश संविधानको धारा १३१ को खण्ड (घ), धारा १४२ को उपधारा (१) 

को खण्ड (घ) िा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) बमोचजम शारीररक िा 
मानतसक अस्िस्थिाको कारणले सेिामा रही कायि सम्पादन गनि असमथि रहे नरहेको यवकन गनि 
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न्याय पररषदले नेपाल सरकारिारा गदठि मेतडकल बोडिमा लेखी पठाउने र मेतडकल बोडिले 
शारीररक िा मानतसक कारणले कायि सम्पादन गनि असमथि भएको भतन तसफाररस गरेमा न्याय 
पररषदले उच्च अदालिका न्यायाधीश र चजल्ला न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशसमक्ष र 
सिोच्च अदालिका न्यायाधीशको हकमा रािपतिसमक्ष पदमनक्त गनिका लातग तसफाररस गने 
कानूनी व्यिस्था न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १३ ले गरेको छ। 

३.२.७ तसफाररस िथा परामशिसम्बन्धी: 
नेपालको संविधानले न्याय पररषदलार्ि  न्याय प्रशासनसम्बन्धी  अन्य  विषयमा  तसफाररस 

िथा परामशि  ददन ेचजम्मेिारी  प्रदान गरेको छ। सो चजम्मेिारीअननरूप न्याय पररषदसमक्ष न्याय 
प्रशासनका अन्य विषयमा माग भएबमोचजम आिश्यक परामशि िथा तसफाररस ददने कायि 
गररआएको छ।  

उपयनिक्त सन्दभिमा प्रचतलि कानूनबमोचजम विशषे अदालि, राजस्ि न्यायातधकरण, 
िैदेचशक रोजगार न्यायातधकरण, सैतनक विशषे अदालिलगायिका न्यावयक तनकायहरूमा काम 
गनिको लातग न्यायाधीशहरू िोक्न तसफाररस गने िथा न्यायाधीशहरूलाई न्यायाधीशको पदमा 
बाहेक न्यावयक जाुँचबनझको काममा िा केही खास अितधको लातग कानून िा न्यायसम्बन्धी 
अननसन्धान, अन्िेषण िा राविय सरोकारका अन्य कन नै काममा खटाउन नेपाल सरकारसमक्ष र 
चजल्ला न्यायाधीशलाई तनिािचनसम्बन्धी काममा खटाउनन पदाि कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालयमाफि ि तनिािचन आयोगलाई परामशि ददने कायिसमेि गदिछ। 

३.२.८ अन्य व्यिस्थापकीय कायिसम्बन्धी: 

(क) न्यायाधीशहरूको काम कारबाहीको तनरीक्षण िथा कायिसम्पादन मूल्यािन: 
न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १५ अननसार उच्च अदालिको मन् य  न्यायाधीशले 

प्रत्येक िषि सम्बचन्धि उच्च अदालि िा मािहिका चजल्ला अदालिका न्यायाधीशको काम 
कारबाहीको सम्बन्धमा तनरीक्षण गरी न्याय पररषदमा प्रतििेदन ददननपछि। यसरी तनरीक्षण गदाि 
सम्बचन्धि न्यायाधीश आफूलाई खटाएको स्थानमा रुजन रहे नरहेको, न्यायाधीशले िषिभरर गरेको 
फैसलाको वििरण, मातथल्लो अदालिबाट सदर बदर भएको वििरण िथा अन्य व्यिस्थापकीय 
काम कारबाहीको वििरणसमेि प्रतििेदनमा उल्लेख गननिपने व्यिस्था गरेको छ। यसरी 
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तनरीक्षणकिािले तनरीक्षण प्रतििेदन र तनयमािलीले तनधािरण गरेको ढाुँचामा न्यायाधीशहरूको 
कायि सम्पादन मूल्यािन फाराम भरी न्याय पररषद सचचिालयमा पठाउनन पने र 
आिश्यकिाअननसार िी प्रतििेदन पररषदको बैठकमा पेस हनने गदिछ। 

(ख) न्यावयक अननगमन िथा तनगरानीको कायि गने: 
न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १६ ले न्यायाधीशको काम कारबाही िथा 

आचरणको तनयतमि अननगमन एिं तनगरानी गने चजम्मेिारी न्याय पररषदलाई िोकेको छ। 
अननगमन िथा तनगरानीको कायिलाई प्रभािकारी बनाउन पररषदको कन नै सदस्यको संयोजकत्िमा 
एक िा िीन सदस्यीय न्यावयक अननगमन िथा तनगरानी सतमति गठन गनिसक्न ेव्यिस्था रहेको 
छ। सोबमोचजम िीन सदस्यीय न्यावयक अननगमन िथा तनगरानी सतमति गठन भई यसले आफ्नो 
काम कारबाहीसमेि गरररहेको छ।  

(ग) अतभलेख ियार गने: 
पररषदले संविधानबमोचजम न्यायाधीशको पदमा तनयनक्त हनन योनयिा पनगेका नेपाली 

नागररकहरूको अतभलेख राखी अद्याितधक गननिपने कानूनी व्यिस्था छ। यसबाहेक पररषदले 
उच्च िथा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशहरूको कायिसम्पादन वििरण, तनरीक्षण प्रतििेदन, 
आचरणसम्बन्धी अतभलेख िथा सेिासम्बन्धी अन्य वििरणहरूको एकीकृि अतभलेख रा् ननपने 
कानूनी व्यिस्थासमेि रहेको छ। न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३० अननसार यस्िो 
अतभलेखमा न्यायाधीशहरूको योनयिा र अननभिलगायिका व्यचक्तगि वििरण, उजनरी एिं सोमा 
भएको तनणिय, तनजले गरेका फैसला िा आदेश र सोउपर मातथल्लो अदालिबाट भएको सदर 
बदरको वििरणसमेि उल्लेख गननिपने व्यिस्था रहेको छ। उपरोक्त संिैधातनक िथा कानूनी 
व्यिस्थाअननसार न्याय पररषदले न्यायाधीश हनन योनयिा पनगेका व्यचक्तहरूको र न्यायाधीशहरूको 
वििरण अद्याितधक गदै आएको छ। यसका अतिररक्त न्यायाधीशको व्यचक्तगि वििरण 
अद्याितधक, व्यिचस्थि र सनरचक्षि रा् ने र सम्बचन्धि न्यायाधीश र तनकायलाई ऐनको दफा ३१ 
बमोचजम जानकारी गराउन ेकाम सचचिालयबाट हनुँदै आएको छ। न्यायाधीश िथा राजपत्राविि  
कमिचारीहरूको अतभलेख वििरणलाई PIMS Software माफि ि व्यिचस्थि गने कामको सनरुिाि 
भएको छ। 
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(घ) न्यायाधीशको सम्पचत्त वििरण अद्याितधक रा् न:े  
न्याय पररषदका सदस्य िथा न्यायाधीशको पदमा तनयनक्त भएका व्यचक्तले तनयनक्त भएको 

तमतिले र अन्य न्यायाधीशहरूले प्रत्येक आतथिक िषि समाि भएका तमतिले साठी ददनतभत्र न्याय 
पररषद तनयमािली‚ २०७४ को तनयम २०(१) बमोचजम उक्त तनयमािलीको अननसूची १२ को 
ढाुँचामा आफ्नो र आफ्नो पररिारका सदस्यको नाममा भएको चल, अचल सम्पचत्तको चस्थति र 
सोको स्रोिसमेि खनलार्एको सम्पचत्त वििरण न्याय पररषदमा तनयतमिरूपमा पेस गननिपने र यस्िो 
वििरण न्याय पररषद ऐन‚ २०७३ को दफा २९ बमोचजम गोप्य रहने व्यिस्था छ। 
उचल्लचखि अितधतभत्र सम्पचत्त वििरण पेस नगने न्यायाधीशलाई जररिाना गने कानूनी 
व्यिस्थासमेि रहेको छ। सम्पचत्त वििरण बनझार्सकेपतछ दिाि भएको जानकारी SMS माफि ि 
ददन थातलएको छ। 

३.२.९ न्यायाधीशको िातलमसम्बन्धी विषयमा तनदेशन ददन:े 
न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को खण्ड (ग) ले न्यायाधीशहरूको िातलम 

िथा प्रचशक्षणका सम्बन्धमा सम्बचन्धि तनकायलाई पाठ यिमलगायिका विषयमा आिश्यक 
तनदेशन ददननपने गरी पररषदको चजम्मेिारी तनधािरण गरेको छ। न्यायाधीशको िातलम िथा 
प्रचशक्षणको पाठ यिम ियार गदाि िातलम प्रदायक तनकायले न्याय पररषदसुँग समन्िय गननिपने 
व्यिस्था न्याय पररषद तनयमािली‚ २०७४ को तनयम २३ ले गरेको छ। 

३.२.१० न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अननसन्धान गराउन:े 
न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को खण्ड (ख) ले न्याय पररषदलाई न्याय 

प्रणालीको सनधारको लातग न्याय प्रशासनसुँग सम्बि विषयमा अध्ययन अननसन्धान गने गराउन े
चजम्मेिारीसमेि िोकेको छ। यसबाट समग्र न्याय प्रणालीको सनधार र न्यायाधीशको क्षमिा 
अतभिृविसम्बन्धी तबषयमा न्याय पररषदको भतूमका महत्त्िपूणि रहेको छ।  

३.२.११ नपेाल सरकारसुँग सम्पकि : 
न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३९ अननसार न्याय पररषदले नेपाल सरकारसुँग 

सम्पकि  रा्दा कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालयमाफि ि सम्पकि  गने व्यिस्था रहेको 
छ। 
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पररच्छेद - चार 

न्याय पररषदबाट सम्पाददि कायिहरूको वििरण 

४.१ न्याय पररषदको बैठक िथा तनणिय सङ्ख्या: 

यस प्रतििेदन िषिमा न्यायाधीशको तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनसम्बन्धी कारबाही, बखािसी 
िथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन िथा अननसन्धानसमेिका विषयहरूमा छलफल गनि न्याय 
पररषदको बैठक १8 पटक बसेको छ। उक्त बैठकहरूमा ३६ िटा प्रस्िािहरू रहेकोमा सो 
सम्बन्धमा ५८ िटा तनणियहरू भएका छन।् विगि दनई आतथिक िषिको बैठक सङ्ख्या र तनणिय 
सङ्ख्याको अिस्था हेदाि, आ.ि. २०७५/0७६ मा 1८ पटक बैठक बसी प्रस्िाविि तबषयमा 
छलफल हनुँदा ६५ विषयमा तनणिय भएको देचखन्छ। त्यस्िै आ.ि. २०७४/0७५  मा 1९ 
पटक बैठक बसी 70 तबषयमा तनणिय भएको देचखन्छ। उचल्लचखि िीन आतथिक िषिको न्याय 
पररषदको बैठक सङ्ख्या र तनणियको िनलनात्मक अिस्था देहायबमोचजमको चचत्र नं. १ मा 
प्रस्िनि गररएको छ। 

चचत्र नं. १ 

न्याय पररषदको बैठक िथा तनणिय सङ्ख्या 

१९ १८ १८ 

७० 
६५ 

५८ 

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

८० 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

बैठक सं्या 
तनणिय सं्या 
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४.२ पररषदका तनणियहरूको विषयगि वििरण: 

न्याय पररषदबाट मूलििः न्यायाधीशको तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनात्मक कारबाही, िखािसी 
िथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी तसफाररस एिं परामशिसम्बन्धी विविध चशषिकमा तनणिय हनने गरेको 
छ। प्रतििेदन िषि २०७६/०७७ मा भएका तनणिय हेदाि, तनयनचक्तको तसफाररस सम्बन्धमा ८, 

सरुिा तसफाररस (काजसमेि) मा १२‚ न्याय प्रशासनसम्बन्धी परामशिमा ९, िामेली र 
अननसन्धानात्मक कारबाहीिफि  २१ र अन्य विविध विषयमा ८ िटा तनणिय भएको देचखन्छ। 

विषयगि तनणियिफि  अचघल्ला िषिहरूसुँग िनलनात्मक रूपमा हेदाि आ.ि. २०७५/०७६ 
मा तनयनचक्त तसफाररस ७, सरुिा तसफाररस (काजसमेि) १७‚ न्याय प्रशासनसम्बन्धी परामशि 
११, िामेली र अननसन्धानात्मक कारबाहीिफि  २२ र अन्य विविध विषयमा ८ िटा तनणिय 
भएको देचखन्छ।आ.ि.२०७4/०७5 मा तनयनचक्त तसफाररस ५, सरुिा तसफाररस (काजसमेि) 
११‚ न्याय प्रशासनसम्बन्धी परामशि १९, िामेली ४ र अन्य विविध विषयमा ३१ िटा तनणिय 
भएको देचखन्छ।  

न्याय पररषदबाट उचल्लचखि िीन आतथिक िषिमा भएका विषयगि तनणियको िनलनात्मक 
वििरण चचत्र नं. २ मा प्रस्िनि गररएको छ। 

चचत्र नं. २ 

तनणियहरूको विषयगि वििरण 

५ 
७ ८ 

११ 

१७ 

१२ 

१९ 

११ 
९ 

४ 

२२ २१ 

३१ 

८ ८ 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

तनयनचक्त तसफाररस 

सरुिा/काज तसफाररस 

न्याय प्रशासनसम्बन्धी 
परामशि 
अननशासनात्मक 
कारबाही/ िामेली 
विविध 
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४.३ अदालिमा कायिरि न्यायाधीश र दरबन्दीको अिस्था: 
  प्रतििेदन प्रस्िनि गदािको समयमा सिोच्च, उच्च िथा चजल्ला अदालिका 
न्यायाधीशहरूको दरबन्दी, पूतिि र ररक्त वििरण तनम्नाननसार रहेको छ।  

िातलका नं. १ 
तस.नं. पद दरबन्दी पूतिि ररक्त मवहला आ.ज. मधेसी दतलि अपाङ्ग वप.क्ष.े 

1. सिोच्च 
न्यायाधीश 

21 १९ २ ३ ५ १ ० ० १ 

2. मन् य 
न्यायाधीश ७ 5 2 ० १ ० ० ० ० 

3. उच्च 
न्यायाधीश  १५३ १४9 4 17 १६ १४ ३ ० ३ 

4. चजल्ला 
न्यायाधीश 

२५७ २२८ २९ ८ १७ २ १ 0 २ 

  जम्मा ४३८ ३९८ ४० २८ ३९ १७ ४ ० ६ 
नेपालका सिोच्च, उच्च र चजल्ला अदालिका मौजनदा न्यायाधीशहरूको दरबन्दी वििरण 
यसप्रकार रहेको छ  :- 
सिोच्च अदालि 

ि.सं. अदालि कन ल दरबन्दी पूतिि भएको ररक्त 
१ सिोच्च अदालि २१ १९ २ 

उच्च अदालि 

ि.सं. उच्च अदालि/र्जलास/अस्थायी 
र्जलास जम्मा दरबन्दी पूतिि ररक्त 

1.  र्लाम ४ ४ ० 
2.  विराटनगर १२ १२ ० 
3.  धनकन टा ४ ४ ० 
4.  ओखलढनङ्गा ४ ३ १ 
5.  राजविराज 11 11 0 
6.  जनकपनर १२ 12 0 
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7.  िीरगन्ज १५ १५ ० 
8.  पाटन ३६ ३५ १ 
9.  हेटौँडा ७ 7 0 
10.  पोखरा ७ ५ २ 
11.  बानलनङ ४ ४ ० 
12.  बनटिल १२ १२ ० 
13.  िनलसीपनर ४ ४ ० 
14.  नेपालगन् ज ६ 5 1 
15.  सनखेि ७ ७ ० 
16.  जनम्ला ४ ४ ० 
17.  ददपायल ७ ६ १ 
18.  महेन्रनगर ४ ४ ० 
 जम्मा 160 १५4 6 

चजल्ला अदालि 

ि.सं. चजल्ला अदालि दरबन्दी पूतिि ररक्त 
1.  िाप्लेजनङ 1 1 0 

2.  पाुँचथर 1 1 0 
3.  र्लाम 1 1 0 
4.  झापा ७ ७ 0 
5.  संखनिासभा 1 1 0 
6.  िेह्रथनम 1 1 0 
7.  धनकन टा 1 1 0 
8.  भोजपनर 1 1 0 
9.  मोरङ १० ७ ३ 
10.  सननसरी 10 ८ २ 
11.  सोलनखनम्बन 1 1 0 
12.  ओखलढनङ्गा 1 1 0 
13.  खोटाङ 1 1 0 
14.  उदयपनर ३ २ १ 
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15.  तसराहा ८ ६ २ 
16.  सिरी १० ९ १ 
17.  धननषा ९ ८ १ 
18.  महोत्तरी ७ ५ २ 
19.  सलािही 6 ५ १ 
20.  बारा 7 7 0 
21.  पसाि 9 ८ १ 
22.  रौिहट 7 ६ १ 
23.  रामेछाप 1 1 0 
24.  तसन्धनली 1 1 0 
25.  दोलखा १ १ 0 
26.  तसन्धनपाल्चोक 1 1 0 
27.  काभ्रपेलाञ्चोक 3 3 0 
28.  काठमाडौँ ३५ ३२ ३ 
29.  भक्तपनर ६ ५ १ 
30.  रसनिा 1 1 0 
31.  ननिाकोट 1 1 0 
32.  धाददङ २ २ 0 
33.  लतलिपनर 7 7 0 
34.  चचििन 6 6 0 
35.  मकिानपनर ४ ३ १ 
36.  गोरखा 1 1 0 
37.  िनहनुँ 2 2 0 
38.  मनाङ 1 1 0 
39.  निलपनर २ २ 0 
40.  लमजनङ 1 1 0 
41.  कास्की ७ ६ १ 
42.  स्याङ्खजा 2 2 0 
43.  बानलनङ 1 1 0 
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44.  पििि 1 1 0 
45.  मनस्िाङ 1 1 0 
46.  म्यानदी 1 1 0 
47.  गनल्मी 1 1 0 
48.  अघािखाुँची 1 1 0 
49.  पाल्पा 1 1 0 
50.  निलपरासी 5 ४ १ 
51.  रूपन्देही ८ ५ ३ 
52.  कवपलिस्िन ५ ४ १ 

53.  रोल्पा 1 1 0 
54.  रुकन मकोट 1 1 0 
55.  प्यनठान 1 1 0 
56.  दाङ ४ ३ १ 
57.  बाुँके ८ ७ १ 
58.  बददिया 2 2 0 
59.  सल्यान 1 1 0 
60.  रुकन म 1 1 0 
61.  दैलेख 1 1 0 
62.  जाजरकोट 1 1 0 
63.  सनखेि 2 2 0 
64.  हनम्ला 1 1 0 
65.  जनम्ला 1 1 0 
66.  कातलकोट 1 1 0 
67.  डोल्पा 1 1 0 
68.  मनगन 1 1 0 
69.  बझाङ 1 1 0 
70.  बाजनरा 1 1 0 
71.  अछाम 1 1 0 
72.  डोटी 1 1 0 



 

23 
 

73.  कैलाली 4 4 0 
74.  डडेलधनरा 1 1 0 
75.  बैिडी 1 1 0 
76.  कञ्चनपनर 2 2 0 
77.  दाच निला 1 1 0 
78.  न्याय पररषद ३ २ १ 
 जम्मा 257 2२८ २९ 

४.४ संिैधातनक र्जलासमा न्यायाधीश तसफाररसिः 
न्याय पररषदको देहायको तनणियले देहायबमोचजम सिोच्च अदालिका माननीय 

न्यायाधीशहरूलाई संिैधातनक र्जलासमा िोक्न तसफाररस गरेको छ। 

 तमति २०७६।४।२9 को तनणियिः 

1. माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद शे्रष्ठ, सिोच्च अदालि 
2. माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतििडा, सिोच्च अदालि 
3. माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भिराई, सिोच्च अदालि 
4. माननीय न्यायाधीश श्री अतनलकन मार तसन्हा, सिोच्च अदालि 
5. माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान तसह राउि, सिोच्च अदालि 
6. माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल, सिोच्च अदालि 

 
 तमति २०७७।३।२५ को तनणियिः 
1. माननीय न्यायाधीश श्री िेजबहादनर के.सी, सिोच्च अदालि 
2. माननीय न्यायाधीश श्री पनरुषोत्तम भण्डारी, सिोच्च अदालि 
3. माननीय न्यायाधीश श्री बमकन मार शे्रष्ठ, सिोच्च अदालि 
4. माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादनर मोक्तान, सिोच्च अदालि 

४.५ मेलतमलाप पररषदको अध्यक्षमा तसफाररस: 

न्याय पररषदको तमति २०७६।१०।१६ को तनणियले माननीय न्यायाधीश श्री 
ईश्वरप्रसाद खतििडाको सिामा मेलतमलापसम्बन्धी ऐन,  २०६८ को दफा २६(1)(क) बमोचजम 
मेलतमलाप पररषदको अध्यक्षमा सिोच्च अदालिका िररष्ठिम माननीय न्यायाधीश श्री 
दीपककन मार काकीलाई िोक्न तसफाररस गरेको छ।  
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४.६ न्यायाधीश तनयनचक्तको तसफाररस: 

४.६.१ न्यायपररषदले देहाय बमोचजम उच्च अदालिका मन् य न्यायाधीश, न्यायाधीश िथा चजल्ला 
न्यायाधीशमा तनयनचक्तको लातग तसफाररस गरेको छ। 

(क) न्याय पररषदको तमति २०७६।०६।30 गिेको बैठकबाट उच्च अदालि विराटनगरमा 
ररक्त मन् य न्यायाधीश पदमा नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोचजमको 
योनयिा र  उपधारा (३) िथा न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ५ मा उचल्लचखि िररष्ठिा, 
अननभि, विषयिस्िनको ज्ञान, कायिकन शलिा, र्मान्दाररिा, तनष्टपक्षिा, पेसागि िथा नैतिक आचरण, 

साििजतनक जीिनमा आजिन गरेको ्याति, न्याय र कानूनको के्षत्रमा काम गरेको 
योगदानसमेिका आधारमा उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलासका न्यायाधीश श्री 
तिलप्रसाद शे्रष्ठलाई तनयनचक्त गरी पदस्थापन गनि नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा 
(१) बमोचजम प्रधान न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने तनणिय गरेको छ।  

(ख) वितभन् न उच्च अदालिहरूमा ररक्त न्यायाधीश पदमा न्याय पररषदको तमति 
२०७६।०८।0४ गिेको बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) िथा 
न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ५ समेिका आधारमा देहायका चजल्ला न्यायाधीश, न्याय 
सेिाका राजपत्राविि  अतधकृि र अतधिक्ताहरूलाई उच्च अदालिको न्यायाधीश पदमा तनयनचक्त 
र पदस्थापन गनि नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा (१) बमोचजम प्रधान 
न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने तनणिय गरेको छ। 

अ) चजल्ला न्यायाधीशहरूमध्येबाट: 

ि.सं. नाम, थर पद र कायािलय तनयनचक्तको लातग तसफाररस 
गररएको पद र अदालि 

1.  श्री वकरणकन मार 
पोखरेल 

चजल्ला न्यायाधीश, झापा 
चजल्ला अदालि। 

न्यायाधीश उच्च अदालि 
विराटनगर, ओखलढनङ्गा 

र्जलास 
2.  श्री मनरारीबािन शे्रष्ठ चजल्ला न्यायाधीश, निलपरासी 

चजल्ला अदालि। 

न्यायाधीश उच्च अदालि 

सनखेि, जनम्ला र्जलास 
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3.  श्री सनदशिन राज 
पाण्डे 

चजल्ला न्यायाधीश, काठमाडौँ 
चजल्ला अदालि। 

न्यायाधीश उच्च अदालि 
पोखरा, बानलनङ र्जलास 

4.  श्री दीपेन्र अतधकारी चजल्ला न्यायाधीश, बारा चजल्ला 
अदालि। 

न्यायाधीश उच्च अदालि 
जनकपनर, राजविराज 

र्जलास 

5.  श्री रमेशराज 
पोखरेल 

चजल्ला न्यायाधीश, रूपन्देही 
चजल्ला अदालि। 

न्यायाधीश उच्च अदालि 
जनकपनर, िीरगन्ज र्जलास 

6.  श्री नररश्वर भण्डारी चजल्ला न्यायाधीश, मोरङ 
चजल्ला अदालि। 

काजिः डोल्पा चजल्ला अदालि। 

न्यायाधीश उच्च अदालि 
विराटनगर 

आ) न्याय सेिाका रा.प. प्रथम शे्रणीका अतधकृिहरूमध्येबाट: 

ि.सं. नाम, थर पद र कायािलय तनयनचक्तको लातग तसफाररस 
गररएको पद र अदालि 

1.  श्री तगिा प्रसाद 
तिचम्सना 

सहन्यायातधिक्ता, 
महान्यायातधिक्ताको 

कायािलय। 

न्यायाधीश उच्च अदालि 
जनकपनर, राजविराज 

र्जलास 

र्) अतधिक्ताहरूमध्येबाट: 

ि.सं. नाम, थर र ििन अतधिक्ता प्रमाणपत्र 
नम्िर 

तनयनचक्तको लातग तसफाररस 
गररएको पद र अदालि 

1.  श्री तमलनकन मार राई, 
भोजपनर 

३८०३ 
न्यायाधीश, उच्च अदालि 

ददपायल 

2.  श्री राजनराम तसलिाल, 
चचििन ५६१३ 

न्यायाधीश, उच्च अदालि 
विराटनगर, अस्थायी र्जलास 

ओखलढनङ्गा  



 

26 
 

3.  श्री मेररना शे्रष्ठ, डोटी 
६२१८ 

न्यायाधीश, उच्च अदालि 
िनलसीपनर 

4.  श्री तमना गौिम 
सेढार्, मोरङ 

६२६८ 
न्यायाधीश, उच्च अदालि पाटन 

5.  श्री सोमकान्ि मैनाली, 
चचििन 

६७९९ 
न्यायाधीश, उच्च अदालि 

विराटनगर, धनकन टा र्जलास 

6.  श्री देश बहादनर साकी, 
भोजपनर 

७५७८ 
न्यायाधीश, उच्च अदालि 
िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

7.  श्री रेखा थापा पाण्डे, 
सननसरी 

8001 
न्यायाधीश, उच्च अदालि पाटन 

8.  श्री वकरण कन मारी 
गनिा, सिरी 

११४५२ 
न्यायाधीश, उच्च अदालि पोखरा 

(ग) न्याय पररषदको तमति 207६।0८।१७ गिेको बैठकबाट ररक्त चजल्ला न्यायाधीशको 
पद पूतिि गनि प्रतिशि तनधािरण हनुँदा कायम हनन आएको ७ पदमा नेपालको संविधानको धारा 
१४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोचजम न्याय सेिाका राजपत्राविि दििीय शे्रणीको 
पदमा कम्िीमा िीन िषि काम गरेका अतधकृिहरूमध्येबाट ज्येष्ठिा, योनयिा र कायिक्षमिाको 
मूल्यािनसमेिका आधारमा नेपाल न्याय सेिाका देहायका उपसचचि िा सोसरहको राजपत्राविि 
दििीय शे्रणीको पदमा कायिरि अतधकृिहरूलाई तनयनचक्त गरी पदस्थापन गनि नेपालको 
संविधानको धारा १४९ को उपधारा (१) बमोचजम प्रधान न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने तनणिय 
भएको छ। 

तस.नं. नाम, थर र कायिरि कायािलय 
तनयनक्त हनन ेपद र पदस्थापन हनन े

अदालि 

1.  श्री गेहेन्रराज पन्ि, 
रचजस्रार, उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल 
र्जलास 

चजल्ला न्यायाधीश, भोजपनर 
चजल्ला अदालि 

2.  श्री विद्याराज पौडेल, चजल्ला न्यायाधीश, रुकन म 
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उपरचजस्रार, सिोच्च अदालि चजल्ला अदालि 

3.  श्री महेन्रराज काफ्ले, 
उपरचजस्रार, सिोच्च अदालि 

चजल्ला न्यायाधीश, सोलनखनम्बन 
चजल्ला अदालि 

4.  श्री टेकराज जोशी, 
रचजस्रार, उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर 
र्जलास 

चजल्ला न्यायाधीश, डोल्पा 
चजल्ला अदालि 

5.  श्री र्चन्दरा शमाि, 
उपरचजस्रार, सिोच्च अदालि 

चजल्ला न्यायाधीश, झापा चजल्ला 
अदालि 

6.  श्री मनकन मारी चज.एम.वि.क., उपरचजस्रार, सिोच्च 
अदालि 

चजल्ला न्यायाधीश, बाुँके चजल्ला 
अदालि 

7.  श्री ररिाकन मारी बख्रले 

उपरचजस्रार, सिोच्च अदालि 

चजल्ला न्यायाधीश, सिरी चजल्ला 
अदालि 

४.७ न्यायाधीशहरूको सरुिा, काज िथा पदस्थापन तसफाररस: 

न्याय पररषदले वितभन् न तमतिमा देहायको सङ्ख्यामा उच्च अदालिका न्यायाधीशहरूको 
सरुिा िथा काज समथिन र चजल्ला न्यायाधीशहरूको सरुिासम्बन्धी तनणिय गरेको छ।  

(क) उच्च अदालिमा मन् य न्यायाधीशको सरुिा तसफाररसिः 
तमति २०७६।४।१२ गिेको बैठकबाट देहायबमोचजम उच्च अदालिका मन् य 

न्यायाधीशहरूको सरुिा गनि नेपालको संविधानको धारा १४३ को उपधारा (२) िथा न्याय 
पररषद ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोचजम प्रधान न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने तनणिय भएको 
छ। 

ि.सं. नाम थर र हाल कायिरि अदालि सरुिा भएको अदालि 

1.  श्री कन मार च नडाल, माननीय मन् य न्यायाधीश, 
उच्च अदालि पाटन 

उच्च अदालि सनखेि 

2.  श्री नहकन ल सनिेदी, माननीय मन् य न्यायाधीश, 
उच्च अदालि िनलसीपनर 

उच्च अदालि पाटन 
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3.  श्री रमेश पोखरेल, माननीय मन् य न्यायाधीश, 
उच्च अदालि सनखेि 

उच्च अदालि िनलसीपनर  

 

(ख) उच्च अदालिका न्यायाधीशको सरुिा तसफाररस िथा काज समथिनिः 
न्याय पररषदले प्रतििेदन िषिमा वितभन् न तमतिमा देहायको सङ्ख्यामा उच्च अदालिका 

न्यायाधीशहरूको सरुिा तसफाररस िथा काज समथिन गने तनणिय गरेको छ।  

तनणिय तमति सरुिा तसफाररसको सङ्ख्या काज िथा काज 
समथिनको सङ्ख्या 

कैवफयि 

207६।4।२ ७८ - अननसूची-३ 
२०७६।४।१२ 3 ३ अननसूची-३ 
2076।04।29 - 1 अननसूची-३ 
२०७६।५।१९ - ३ अननसूची-३ 
२०७६।८।४ ८ ६ अननसूची-३ 
२०७६।१०।१३ - २ अननसूची-३ 
2077।3।10 - 2 अननसूची-३ 
जम्मा ८९ १६  

 

देहायको िीन आतथिक िषिको उच्च अदालिको न्यायाधीशको सरुिासम्बन्धी सङ्ख्या 
वििरणलाई चचत्र नं. ३ मा प्रस्िनि गररएको छ। 
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चचत्र नं. ३ 

९९ 

१३४ 
१०५ 

० 
२० 
४० 
६० 
८० 

१०० 
१२० 
१४० 
१६० 

उच्च अदालिका न्यायाधीशहरूको सरूिा वििरण 

२०७४/७५ 
२०७५/७६ 
२०७६/७७ 

उच्च अदालिका  न्यायाधीशको सरूिा िथा काज

 

(ग)  चजल्ला अदालिमा न्यायाधीशहरूको सरुिा तसफाररस: 

प्रतििेदन िषिमा वितभन् न तमतिमा न्याय पररषदको बैठकले देहायको सङ्ख्यामा चजल्ला 
न्यायाधीशहरूको सरुिा तसफाररस गने तनणिय गरेको छ। 

तनणिय तमति सरुिा तसफाररसको सङ्ख्या कैवफयि 
207६।4।२ १५६ अननसूची-४ 
२०७६।०८।17 ५ अननसूची-४ 
२०७६।०८।1९ १ अननसूची-४ 
जम्मा  162  

 

 
 

 

िीन आतथिक िषिको चजल्ला न्यायाधीशको सरुिासम्बन्धी सङ्ख्याको वििरणलाई चचत्र 
नं. ४ मा प्रस्िनि गररएको छ। 
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चचत्र नं. ४  

चजल्ला न्यायाधीशको सरुिा 

१९७ 

८६ 

१६२ 
सरुिा 

२०७४/७५ 
२०७५/७६ 
२०७६/७७ 

 

४.८ न्याय पररषदबाट अध्यक्ष िथा सदस्य िोक्न परामशि िथा तसफाररसिः  

४.८.१ विशषे अदालिमा अध्यक्ष िथा सदस्य तसफाररस: 

तमति २०७६।०४।०२ को बैठकबाट विशेष अदालि काठमाडौँको अध्यक्ष िथा 
सदस्य पदमा देहायका उच्च अदालिका न्यायाधीशहरूलाई िोक्न विशषे अदालि ऐन, २०५९ 
को दफा ३ बमोचजम नेपाल सरकारलाई परामशि प्रदान गने तनणिय भएको छ। 

ि.सं. न्यायाधीशहरूको नाम, थर र पद अदालि 

1.  श्री चशिराज अतधकारी, न्यायाधीश  

उच्च अदालि ददपायल 

अध्यक्ष 

विशेष अदालि 

2.  श्री कृष्टण तगरी, न्यायाधीश  

उच्च अदालि सनखेि 
सदस्य 

विशेष अदालि 
3.  श्री िालेन्र रुपाखेिी, न्यायाधीश  

उच्च अदालि ददपायल  
सदस्य 

विशेष अदालि 
4.  श्री शाचन्ितसंह थापा, न्यायाधीश  

उच्च अदालि सनखेि 
सदस्य 

विशेष अदालि 
5.  श्री चन्रबहादनर सारु, न्यायाधीश  

उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी र्जलास िीरगन्ज   
सदस्य 

विशेष अदालि 
6.  डा. रवि शमाि अयािल, न्यायाधीश सदस्य 
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उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास विशेष अदालि 

४.८.२ सैतनक विशषे अदालिको अध्यक्ष िोक् न ेपरामशििः 

तमति २०७६।४।१२ को बैठकबाट उच्च अदालि पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री 
रमेश पोखरेल उच्च अदालि सनखेिको मन् य न्यायाधीश पदमा तनयनचक्त एिं पदस्थापना भएपतछ 
ररक्त हनन आएको सैतनक विशषे अदालिको अध्यक्ष पदमा दरबन्दी रहेको अदालिको 
कामकाजसमेि गने गरी उच्च अदालि पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री िेजबहादनर काकीलाई 
िोक्न नेपालको संविधानको धारा १४३ िथा सैतनक ऐन, २०६३ को दफा १९ बमोचजम 
परामशि ददने तनणिय भएको छ।  

४.८.३ न्यायातधकरणहरूको अध्यक्षमा तसफाररस: 

तमति २०७६।४।१२ को बैठकबाट उच्च अदालि पोखराका माननीय न्यायाधीश श्री 
जीिनहरर अतधकारीले ददनन भएको राजीनामा स्िीकृि भर्ि ररक्त हनन आएको राजश्व 
न्यायातधकरण पोखराको कानून सदस्य एिं अध्यक्षमा उच्च अदालि पोखराका माननीय 
न्यायाधीश श्री प्रमोदकन मार शे्रष्ठ िैद्यलाई नेपालको संविधानको धारा १४३ बमोचजम िोक्न 
परामशि ददने तनणिय भएको छ।  

४.८.४ िैदेचशक रोजगार न्यायातधकरणको अध्यक्ष तसफाररसिः 

तमति २०७६।६।९ को बैठकबाट  माननीय न्यायाधीश श्री सत्यराज गनरुङ्गको उमेर 
हदका कारण अिकाश भर्ि ररक्त हनन आएको िैदेचशक रोजगार न्यायातधकरणको अध्यक्ष पदमा 
उच्च अदालि सनखेि (ित्कालीन काजिः सिोच्च अदालि) का न्यायाधीश श्री रमेशकन मार 
खत्रीलाई िोक्न नेपालको संविधानको धारा १४३ बमोचजम नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने 
तनणिय भएको छ। 

४.८.५ पननतनिमाण प्रातधकरण पननरािेदन सतमतिको अध्यक्षमा तसफाररस: 

तमति २०७६।०८।२५ गिेको बैठकबाट भकूम्पबाट प्रभाविि संरचनाको 
पननतनिमािणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोचजमको पननरािेदन 
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सतमतिको अध्यक्ष पदमा िोवकनन भएका उच्च अदालि पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री 
नरेन्रकन मार चशिाकोटी तमति २०७६।८।१६ गिेबाट अिकाश हनन न भएकोले उक्त ररक्त 
पदमा अदालिको कामकाजसमेि गने गरी उच्च अदालि पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री प्रभा 
बस् नेिलाई िोक्न नेपाल सरकारसमक्ष तसफाररस गने तनणिय भएको छ। 

४.८.६ प्रशासकीय अदालिको अध्यक्षमा परामशि प्रदान गने तनणियिः 

  तमति २०७७।३।२५ को तनणियले प्रशासकीय अदालि ऐन, 2076 को दफा ३(१) 
अननसार दफा ७ बमोचजमको मनद्दा िा सो दफाबमोचजमको पननरािेदन सनन् ने प्रशासकीय 
अदालिको अध्यक्षमा श्री तडल्लीराज चघतमरे (पूिि सचचि), अघािखाुँचीलाई तनयनक्त गनि प्रशासकीय 
अदालि ऐन, 2076 को दफा ३ (१)(क) बमोचजम नेपाल सरकारलाई परामशि प्रदान गने 
तनणिय भएको छ। 

४.९ उजनरी िथा अननशासनात्मक कारबाहीसम्बन्धी वििरण: 

४.९.१.अननशासनात्मक कारबाही सम्बन्धमािः 

न्याय पररषदले न्यायाधीशहरूबाट सम्पाददि कामकारबाहीका सम्बन्धमा उजनरीहरू सननी 
सो सम्बन्धमा छानतबन िथा जाुँचबनझबाट दोषी देचखएमा सम्बचन्धि न्यायाधीशहरूलाई संविधान 
िथा प्रचतलि कानूनबमोचजम अननशासनात्मक कारबाही गने गदिछ। यसै िममा न्याय पररषदको 
तमति २०७६।४।२९ को तनणियले न्यायाधीशहरूउपर परेका उजनरीहरूसुँग सम्बि मनद्दाको 
अध्ययन गरी 30 ददनतभत्र रायसवहिको प्रतििेदन पेस गनि न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा 
१७ बमोचजम सचचिालयमा दिाि भएका जोडी नम्बरहरूको हकमा माननीय सदस्य श्री 
पदमप्रसाद बैददक र तबजोडी नम्िरहरूको हकमा माननीय सदस्य श्री रामप्रसाद तसटौलालाई 
िोक्ने तनणिय भएकोमा माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद िैददकले पदबाट तमति २०७६।८।१९ 
मा राजीनामा ददननभएपतछ तमति २०७६।10।13 को बैठकबाट माननीय सदस्य श्री 
लक्ष्मीबहादनर तनरालालाई सचचिालयमा दिाि भएका उजनरीहरूमध्ये जोडी नम्बरका उजनरीहरू 
अध्ययन गरी रायसवहिको प्रतििेदन पेस गनि िोक्न े तनणिय भएको छ। यसैिममा न्याय 
पररषदले वितभन् न तमतिमा उच्च िथा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशहरूउपर परेको उजनरीको 
प्रारचम्भक छानतबनबाट कायिक्षमिा, खराब आचरणलगायिका विषयमा छानतबन गरी प्रतििेदन 
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पेस गनि देहायका न्यायाधीशउपर न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोचजम छानतबन 
सतमतिसमेि गठन गरेको छ। 

(क) तमति २०७६।०४।१२ गिेको बैठकबाट िादी रामकन मार सनयल थापा प्रतििादी तमना 
कन मारी थापा भएको दे.नं. ०७१-CP-००४१ को करारबमोचजम गररपाउुँ भन् ने मनद्दामा 
जनगाहरूको जनगाधनी प्रमाणपूजािका अप्रमाचणि प्रतितलवपहरूको आतधकाररकिा िैधातनकिा िथा 
वििाददि जनगाहरू सरकारी साििजतनक भए नभएको सम्बन्धमा नबनझी िादीका नाममा 
जनगाधनी दिाि से्रस्िा खडा गरी जनगाधनी प्रमाणपूजाि ददने गरी तमति २०७१।४।२८ मा 
तमलापत्र गरेको विषयमा लतलिपनर चजल्ला अदालिका ित्कालीन चजल्ला न्यायाधीश श्री 
अजनिनप्रसाद कोर्रालाको कायिक्षमिा, खराब आचरणलगायिका सम्बि विषयमा छानतबन गनि 
न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोचजम सिोच्च अदालिका माननीय न्यायाधीश श्री 
िेजबहादनर के.सी.लाई िोक्न ेतनणिय गरेकोमा उक्त मनद्दाको छानतबन गरी पेस भएको प्रतििेदनमा 
प्रस्टरूपमा िथ्य खनली आएको नदेचखएको भनी न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १०, ११ 
र १२ को अधीनमा अझ गम्भीर रूपमा जाुँचबनझ गराउन न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा 
१९ को उपदफा (१) बमोचजम तमति २०७६।५।१९ मा देहायबमोचजम विज्ञसवहिको िीन 
सदस्यीय जाुँचबनझ सतमति गठन गने तनणिय भएको छ। 

१. माननीय श्री  रामप्रसाद तसटौला सदस्य, न्याय पररषद   – अध्यक्ष 1  

२. माननीय मन् य न्यायाधीश श्री नहकन ल सनिेदी, उच्च अदालि पाटन  – विज्ञ सदस्य  

३. माननीय न्यायाधीश श्री ठाकन र प्रसाद शमाि, उच्च अदालि पाटन – विज्ञ सदस्य  

 यसैगरी उचल्लचखि सतमतिले पेस गरेको जाुँचिनझ प्रतििेदनसमेिका आधारमा न्याय पररषद ऐन, 
2073 को दफा 10(झ) बमोचजम पदीय दावयत्ि तनिािह गनिका लातग अपेचक्षि स्िरको 
कायिक्षमिाका सम्बन्धमा न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा १४(१) बमोचजम सचेि गराउन 
नपने कन नै कारण भए खनलाई सूचना प्राि भएको तमतिले 15 ददनतभत्र सफार् पेस गननि भतन 

                                                           
1 जाुँचबनझ सतमतिको अध्यक्ष िोवकनन भएका माननीय सदस्य श्री पदपप्रसाद बैददकले तमति २०७६।८।१९ मा 
राजीनामा ददनन भएपतछ न्याय पररषदको तमति २०७६।८।२५ को तनणियले सतमतिको ररक्त अध्यक्ष पदमा माननीय 
सदस्य श्री रामप्रसाद तसटौला िोवकनन भएको। 
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चजल्ला न्यायाधीश श्री अजनिनप्रसाद कोर्रालालाई न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा 21(१) 
बमोचजम सूचना ददने भतन तमति २०७६।११।१३ मा भएको तनणियबमोचजम तनजले पेस गरेको 
सफार्बाट तनज चजल्ला न्यायाधीशलाई न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा १४(१) बमोचजम 
सचेि गराउननपनेसम्मको कारबाही गननिपने अिस्था नदेचखुँदा पतछ प्रमाण प्राि भएको अिस्थामा 
कानूनबमोचजम हनन ेगरी हाल दफा २६ बमोचजम िामेलीमा राचखददने र आगामी ददनमा न्यावयक 
काम गदाि थप सािधानी र वियाशीलिा देखाउन ध्यानाकषिण गराउन े भतन तमति 
२०७७।३।१० मा तनणिय भएको छ। 

(ख) तनिेदक आन्िररक राजश् ि कायािलय भरिपनर विपक्षी उच्च अदालि पोखरासमेिको ०७६-
WO-००२० को उत्प्रषेणको ररट तनिेदनमा सिोच्च अदालिबाट भएको आदेशमा प्रादेचशक 
क्षेत्रातधकारको विषयमा गम्भीर त्र नवट गरी आदेश गरेको र तनिेदक गोरखा ब्रनअरी विरुि 
आन्िररक राजश्व कायािलय भरिपनर चचििन भएको ०७५-WO-००८६ को उत्प्रषेणसमेि 
भएको ररट तनिेदनमा अन्िररम आदेश गने उच्च अदालि पोखराका माननीय न्यायाधीशहरू श्री 
रामचन्र यादि, श्री जीिनहरर अतधकारी र श्री नरबहादनर शाहीका सम्बन्धमा कायिक्षमिा, खराब 
आचरण लगायिका सम्बि विषयमा छानतबन गरी प्रतििेदन पेस गनि न्याय पररषद ऐन, २०७३ 
को दफा १८ बमोचजम सिोच्च अदालिका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ललाई 
िोक्ने तमति २०७६।०४।१२ मा तनणिय भएकोमा उच्च अदालि पोखराका माननीय 
न्यायाधीशिय श्री रामचन्र यादि र श्री जीिनहरर अतधकारीको कायि र संलननिा भ्रष्टाचारजन्य 
कसनरमा मनद्दा चलाउननपने सम्मको नदेचखएको साथै पदबाट राजीनामा ददई सेिाबाट अलग 
भईसकेकाले तनजहरूउपरको कारबाहीलाई िामेलीमा राचखददने र अकाि माननीय न्यायाधीश श्री 
नरबहादनर शाहीको हकमा प्रतििेदन संलनन कल तडटेल एिं एसएमएसबाट मनद्दाका पक्ष र 
तनजका कानून व्यिसायीसुँग वििाददि मनद्दामा आदेश गननिभन्दा पवहले र पतछ सम्पकि  गरेको, 
मनद्दाको विषयमा िपाईको स्िाथि पूरा भयो भतन सन्देशसमेि पठाएको एिं आफूसुँग सम्पकि  गनि 
आग्रह गरेको िथ्य पनवष्ट भएकोले तनजलाई न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा ११ (ज) 
बमोचजम र्जलासमा रहुँदा पदीय अननशासन िा मयािदाको प्रतिकूल हनने आचरण गरेको 
सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 142 को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोचजम िथा 
न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा 14(२) बमोचजम पदमनक्त गने िफि  कारबाही गननि नपने 
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कन नै कारण भए सो खनलाई ७ (साि) ददनतभत्र सफार् पेस गनि न्याय पररषद ऐन, २०७३ को 
दफा २१ बमोचजम सूचना ददन े भतन तमति २०७६।५।१९ गिे बसेको बैठकमा तनणिय 
भएकोमा न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा ११ (ज) बमोचजम र्जलासमा रहुँदा पदीय 
अननशासन िा मयािदाको प्रतिकूल हनन ेआचरण गरेको देचखएको र सो सम्बन्धमा तनजलाई न्याय 
पररषद ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोचजम सफार् पेस गनि मौका ददर्एकोमा तनजले पेस 
गरेको सफार् सन्िोषजनक नदेचखएकोले तनज उच्च अदालिका न्यायाधीश श्री नरबहादनर 
शाहीलाई न्याय पररषद ऐन, 2073 को दफा १४ को उपदफा (२) िथा नेपालको 
संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोचजम उच्च अदालिको 
न्यायाधीशको पदबाट पदमनक्त गनि तमति २०७६।०६।30 मा सम्माननीय प्रधान 
न्यायाधीशसमक्ष तसफाररस गने तनणिय भएको छ। 

(ग) तमति २०७६।10।१३ मा महोत्तरी चजल्ला अदालिमा कायिरि चजल्ला न्यायाधीश श्री 
श्यामसनन्दर अतधकारीको कायिक्षमिा, पदीय आचरण िथा न्यायाधीशको रूपमा कायिरि रहुँदा 
गरेको काम कारबाही सम्बन्धमा परेका उजनरीहरू िथा नेपाल िार एसोतसएसन र्काई 
महोत्तरीको तमति 2076।9।16 को र्जलास बवहस्कार गने भन् न े तनणियसमेिका सम्बन्धमा 
छानतबन गरी प्रारचम्भक प्रतििेदन पेस गनि न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोचजम 
सिोच्च अदालिका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ललाई िोक्ने तनणिय भएकोमा 
िहाुँबाट पेस भएको प्रतििेदन एिं चजल्ला न्यायाधीश श्री.श्याम सनन्दर अतधकारीबाट पेस भएको 
सफार्पत्रमा उल्लेख भएको िथ्यसमेिका आधारमा तनज चजल्ला न्यायाधीशउपर आरोवपि न्याय 
पररषद ऐन, 2073 को दफा ११ (१) (च) िथा दफा ११ (२) बमोचजमको कायि तनजबाट 
भएको पनवष्ट हनन नआएको िर दफा 10(घ) बमोचजमको पदीय दावयत्ि तनिािहका लातग तनजमा 
अपेचक्षि स्िरको कायिक्षमिा नरहेको पनवष्ट भएको देचखएको साथै तनजको कायिक्षमिा सम्बन्धमा 
भएको कारबाही पवहलो पटक भएकोले तनजलाई न्याय पररषद ऐन,2073 को दफा १४ (१) 
बमोचजम सचेि गराउन ेभतन तमति 2077।03।30 मा तनणिय भएको छ। 
 
(घ) पननरािेदक प्रतििादी आरतिदेिी िेतलनसमेि र प्रत्यथी सनतमत्रादेिी साह भएको 071-DP-
09९1 को अंशदिाि मनद्दामा उच्च अदालि जनकपनर राजविराज र्जलासका न्यायाधीश श्री 
नसरुल्लाह अन्सारी र न्यायाधीश श्री बवििा उप्रिेीको र्जलासबाट फैसला हनुँदा राय वकिाबमा 
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सदर भतनएको र कम्प्यनटरमा पतन सदर तडस्प्ले भएको िर फैसला लेख्न ेिममा राय ले् ने 
न्यायाधीश श्री नसरुल्लाह अन्सारीले बकसपत्रबाहेकको जनगाको अंश ठहर गरेको िथा टेक 
नारायण सरदार थारुसमेिको जाहेरीले िादी नेपाल सरकार प्रतििादी मोहमद िवकलसमेि भएको 
नागररकिा वकिे मनद्दामा थननछेक आदेश गदाि उच्च अदालि जनकपनर राजविराज र्जलासका 
न्यायाधीशहरू श्री राकेशकन मार तनतध र श्री नसरुल्लाह अन्सारीले िथ्य प्रमाणको गलि अथि 
गरी कानून नखनलाई सिरी चजल्ला अदालिबाट भएको थननछेक आदेश बदर गरी 
अतभयनक्तहरूलाई थननाबाट छाड्ने गरी गरेको तमति 2074।11।3 को आदेशमा कैवफयि 
देचखएको साथै उचल्लचखि अंश मनद्दामा फैसला गने र नागररकिा वकिे मनद्दाको थननछेक आदेश 
गने उच्च अदालिका न्यायाधीश श्री नसरुल्लाह अन्सारी र न्यायाधीश श्री राकेशकन मार तनतधको 
कायिक्षमिा, ि विषयमाम्बलगायिका सब आचारणखरा  छानतबन गरी प्रतििेदन पेस गनि न्याय 
पररषद ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोचजम न्याय पररषदका माननीय सदस्य श्री राम प्रसाद 
तसटौलालाई िोक्ने भतन तमति २०७७।३।30 गिे तनणिय भएको छ।  

(ङ)  त्यसैगरी सोही बैठकले सनमन पाण्डेका नाउुँमा दिाि कायम रहेको २२ रोपनी १४ आना 
जनगा लोककन मारी उप्रिेीलाई तमति २०७१।९।९ मा तबिी गरेउपर तनजका आमा योग 
कन मारी र श्रीमिी उतमिला पाण्डेको िफि बाट छनिाछन िै (071-CP-0061, 071-CP-0051) 
तलखि बदर मनद्दा परी उक्त मनद्दामा ननिाकोट चजल्ला अदालिबाट िादी दाबी पननने गरी फैसला 
भई पननरािेदन िहबाट समेि सदर हनने गरी फैसला भएकोमा होमबहादनर पाठकले लोककन मारी 
उप्रिेीसमेि विरुि तमलापत्र बदर (073-CP-0078‚ 073-CP-0079) जालसाजी (073-
PC-00६6), (073- PC-0078) समेि र सनमन पाण्डे विरुि करारको यथािि ्पररपालना 
गरीपाउुँ (073-CP-0077) भतन दायर भएको मनद्दामा ननिाकोट चजल्ला अदालिका मा.चजल्ला 
न्यायाधीश श्री लोकजंग शाहले सनमन पाण्डेबाट लोककन मारी उप्रिेीले उचल्लचखि जनगा खररद 
गरी तलएको तमतिभन्दा पतछ तमति २०७१।१०।२३ मा सोही वकत्ता जनगा सम्बन्धमा 
होमबहादनर पाठक र दािा सनमन पाण्डेतबच भएको करारनामाको आधारमा करारको यथािि ्
पररपालना हनने गरी फैसला गरी सोही मनद्दाको आधारमा तमलापत्र बदर गरेको सम्बन्धमा 
मा.चजल्ला न्यायाधीश श्री लोकजङ्ग शाहको कायिक्षमिा, खराब आचरणलगायिका सम्बि 
विषयमा छानतबन गनि आिश्यक देचखएको हनुँदा सो विषयमा छानतबन गरी प्रतििेदन पेस गनि 



 

37 
 

न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोचजम न्याय पररषदका माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी 
बहादनर तनरालालाई िोक्ने तनणिय भएको छ।  

४.९.२ उच्च िथा चजल्ला न्यायाधीशहरूउपर परेका उजनरी िथा फछ यौटिः  

आतथिक िषि २०७६/७७ मा उच्च िथा चजल्ला न्यायाधीशहरूउपर परेका उजनरी िथा 
फछ यौटसमेिको वििरणहरू तनम्नाननसारको िातलकामा प्रस्िनि गररएको छ। 

 

 

 

 

 

िातलका नं. २ 

आतथिक िषि २०७६/०७७ को उजनरी लगि फछ यौट वििरण 

लगि फछ यौट बाुँकी कैवफयि 

गि 
आ.ि.को 
चजम्मेिारी 

यस 
आ.ि.मा 
नयाुँ 
दिाि 

कूल 
जम्मा 

चजम्मेिारी 
बाट 

नयाुँ 
दिािबाट 

कूल 
जम्मा 

चजम्मेिारीबाट 
नयाुँ 

दिािबाट 

कूल 
जम्मा  

87 90 १7७ ५८ ५१ 109 २९ ३९ ६८ 

 

विगि ३ िषिको उजनरी र फछ यौटको िनलनात्मक अध्ययन गदाि आ.ि.०७४/७५ मा 
चजम्मेिारी सरेको ६३ थान र नयाुँ दिाि ४५ गरी जम्मा १०८ उजनरीमा ६२ थान िामेली भई 
बाुँकी ४६ थान चजम्मेिारी सरेको देचखन्छ। त्यसैगरी आ.ि. 2075।076 मा चजम्मेिारी 
सरेको 46 थान र नयाुँ दिाि 101 गरी जम्मा 147 उजनरीमा 60 थान फछ यौट भई बाुँकी 
87 थान प्रतििेदन िषिमा चजम्मेिारी सरेको देचखन्छ। आ.ि.२०७४/७५ देचख आ.ि. 
२०७६/०७७ सम्मको उजनरी लगि फछ यौट वििरणलाई िल चचत्र नं. ५ मा प्रस्िनि गररएको 
छ।  
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८७ 
६८ 

० 
२० 
४० 
६० 
८० 

१०० 
१२० 
१४० 
१६० 
१८० 
२०० 

२०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/२०७७ 

चचत्र नं. ५ 

उजनरी सं्या फछ यौट बाुँकी 
 

४.९.३ प्रतििेदन िषिमा भएको उजनरी फछ यौट वििरणिः 

प्रतििेदन िषिमा फछ यौट भएका १०९ थान उजनरी तनिेदनहरूमध्येमा ९९ थान 
उजनरीहरू िामेलीमा रहेको, ३ थान उजनरीमा चजल्ला अदालिका ३ जना माननीय न्यायाधीशहरू 
श्री अजनिनप्रसाद कोर्राला, श्री माधिप्रसाद अतधकारी र श्री कृष्टणजंग शाहलार्ि ध्यानाकषिण 
गरार्एको, ५ थान उजनरीमा १ जना चजल्ला न्यायाधीश श्री श्यामसनन्दर अतधकारीलाई सचेि 
गरार्एको छ भने २ थान उजनरीमा उच्च अदालिका न्यायाधीश श्री नरबहादनर शाहीलाई 
पदमनक्त गने तसफाररस भएको छ। 

४.१० चजल्ला न्यायाधीशको ररक्त पदमा प्रतिशि तनधािरण:   

न्याय पररषदको तमति 207६।0८।1७ को तनणियाननसार चजल्ला अदालिहरूमा 
ित्काल ररक्त रहेका, २०७६ चैत्र मसान्ितभत्र ररक्त हनन आउने एिं स्िीकृि भर्ि आएको थप 
दरबन्दीका चजल्ला न्यायाधीशको पद पूतिि गने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 149 को 
उपधारा (2) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोचजम चजल्ला न्यायाधीश पदपूतिि गनिको लातग 
प्रतिशि तनधािरण हनुँदा नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) 
बमोचजम पूतिि हनने पदमा ७ (साि) पद,  खण्ड (ख) बमोचजम पूतिि हनने पदमा १४ (चौध) पद 
र (ग) बमोचजम पूतिि हनने पदमा १५ (पन्र) पद कायम हनने गरी प्रतिशि तनधािरण भएकोमा 
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नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोचजम खनल्ला 
प्रतियोतगिात्मक पूतिि हनन े१५(पन्र) पदमा खनल्लामा ९(नौ) र समािेशी समूहमा मवहलामा-एक, 
आददिासी जनजातिमा- दनई, मधेसीमा- एक, अपाङ्गमा- एक र वपछतडएको क्षते्रमा- एक पद 
कायम हनने गरी प्रतिशि तनधािरण भएको छ। 

४.११ चजल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी हेरफेर र तमलान:  

४.११.१ चजल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपघटिः 

तमति २०७६।४।२९ मा दरबन्दी पननरािलोकन अध्ययन सतमतिले पेस गरेको 
प्रतििेदनबमोचजम आ.ि. 2076/077 मा १७ पद, आ.ि. २०७७/०७८ मा १५ पद र 
आ.ि. २०७८/०७९ मा १५ पद गरी िीन चरणमा पदपूतिि गने गरी जम्मा 47 चजल्ला 
न्यायाधीशको दरबन्दी थप गनि आबश्यक देचखएकोले देहायबमोचजम कूल दरबन्दी कायम गरी 
देहायको चजल्लामा दरबन्दी थपघट गनि न्याय प्रशासन ऐन, 2073 को दफा ४ (७) बमोचजम 
सतमतिको प्रतििेदनको प्रतितलवप संलनन राखी नेपाल सरकारसमक्ष तसफाररस गने तनणिय भएको 
छ।  

दरबन्दी थप घट हनन ेअदालिहरू 

ि.
सं. 

चजल्ला 
अदालि  

हालको 
दरबन्दी 
सङ्ख्या 

थप (+) 
घट (-) 
भएको 
दरबन्दी 
सङ्ख्या 

कायम 
हनने 
जम्मा 
दरब
न्दी 

थप दरबन्दी पदपूतिि गननि पने आ.ि. 
०७६। 

०७७ 

०७७।
०७८ 

०७८।०
७९ 

1.  झापा  ६ +३ ९ १ १ १ 
2.  मोरङ ९ +४ १३ १ १ २ 
3.  सननसरी ९ +३ १२ १ १ १ 
4.  उदयपनर २ +१ ३ १   
5.  सिरी ९ +१ १० १   
6.  तसरहा ७ +२ ९ 1 1  
7.  धननषा ८ +१ ९ १   
8.  महोत्तरी ६ +१ ७ १   
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9.  पसाि ९ +२ ११  १ १ 
10.  रौिहट ७ +1 ८  १  
11.  मकिानपनर ३ +1 ४ १   
12.  चचििन ६ +2 ८  १ १ 
13.  काठमाडौँ ३३ +10 ४३ २ ४ ४ 
14.  भक्तपनर ५ +2 ७ १  १ 
15.  दोलखा २ -१ १ -१   
16.  धाददङ १ +1 २ १   
17.  निलपनर ३ -1 २ -१   
18.  कास्की ६ +2 ८ १ १  
19.  िनहनुँ २ +1 ३   १ 
20.  निलपरासी ५ +1 ६  १  
21.  रूपन्देही ७ +3 १० १ १ १ 
22.  कवपलिस्िन ४ +1 ५ १   
23.  दाङ ३ +3 ६ १ १ १ 
24.  बाुँके ७ +1 ८ १   
25.  सनखेि २ +1 ३   १ 
26.  कैलाली ३ +1 ४ १   
27.  जम्मा  ४७  १९-२=१७ १५ १५ 

 

-आ.ि. २०७६।७७ का लातग १७ पद चजल्ला न्यायाधीशहरूको उचल्लचखि दरबन्दी सङ्ख्या 
हेरफेर तमलान गनेगरी तमति २०७६।८।१७ मा तनणिय भएको छ। 

४.११.२ उच्च अदालिका र्जलास िथा अस्थायी र्जलासको दरबन्दी हेरफेर र तमलान 
सम्बन्धमा भएको तनणियिः  

तमति २०७६।४।२९ मा देहायका उच्च अदालिका र्जलास िा अस्थायी र्जलासमा 
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ६(२) प्रतिकूल नहनने गरी कायििोझ कम भएका 
सम्बचन्धि प्रदेशका उच्च अदालि िा र्जलासका दरबन्दी घटाई ३ जना मात्र न्यायाधीशको 
दरबन्दी भएका र्जलासमा िा अस्थायी र्जलासमा देहायबमोचजम थप गरी देहायका उच्च 
अदालि िा र्जलासमा देहायबमोचजम दरबन्दी हेरफेर र तमलान गने तनणिय भएको छ।  
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उच्च अदालि, र्जलास, अस्थायी र्जलास हालको 
दरबन्दी 

कायम हनन े
दरबन्दी 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास ६ ४ 

उच्च अदालि विराटनगर, अस्थायी र्जलास ओखलढनङ्गा ३ ४ 

उच्च अदालि विराटनगर, धनकन टा र्जलास ३ ४ 

उच्च अदालि पोखरा  ८ ७ 

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ र्जलास ३ ४ 

उच्च अदालि सनखेि ८ ७ 

उच्च अदालि सनखेि, जनम्ला र्जलास ३ ४ 

४.१२ दरबन्दी पननरािलोकन अध्ययन सतमतिले पेस गरेको प्रतििेदन सम्बन्धमािः  

तमति २०७६।४।२९ मा दरबन्दी पननरािलोकन अध्ययन सतमतिले पेस गरेको 
प्रतििेदनसमेिका आधारमा नेपालको संविधानको 129(१) धारा एिं न्याय प्रशासन ऐन, 
2073 को देहायका दफाहरूमा संशोधनका लातग आिश्यक पहल गनि कानून, न्याय िथा 
संसदीय मातमला मन्त्रालयमा लेखी पठाउने तनणिय भएको छ। 

तस.नं 
संविधान िा 

कानूनको धारा िा 
दफा 

हाल भएको संविधान एिं ऐनको 
प्रािधान 

हनननपने संविधान एिं ऐनको 
प्रािधान 

1.  नेपालको 
संविधानको धारा 
129 को 
उपधारा (१) 

सिोच्च अदालिमा नेपालको प्रधान 
न्यायाधीशका अतिररक्त िढीमा 
िीसजना न्यायाधीश रहनेछन।् 

सिोच्च अदालिमा नेपालको 
प्रधान न्यायाधीशको अतिररक्त 
िढीमा पच्चीसजना न्यायाधीश 
रहनेछन।् 

2.  न्याय प्रशासन 
ऐन, 2073 को 
दफा ५ (३)   

नेपाल सरकारले न्याय पररषदसुँग 
परामशि गरी कन नै उच् च अदालि 
रहेको ठाउुँका अतिररक्त त्यस्िो 
अदालिको प्रादेचशक अतधकार 
के्षत्रतभत्रको अन्य कन नै ठाउुँमा 

 नेपाल सरकारले न्याय 
पररषदसुँग परामशि गरी कन नै 
उच् च अदालि रहेको ठाउुँका 
अतिररक्त त्यस्िो अदालिको 
प्रादेचशक अतधकार क्षेत्रतभत्रको 
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त्यस्िो उच्च अदालिको अस्थायी 
र्जलास कायम गने गरी मनकाम 
िोक्न सक्न ेछ। 

अन्य कन नै ठाउुँमा त्यस्िो 
उच्च अदालिको र्जलास 
कायम गने गरी मनकाम िोक्न 
सक्ने छ। 

3.  न्याय प्रशासन 
ऐन, 2073 को 
दफा ६ (१) 

उच् च अदालिको न्यायाधीशको 
कन ल दरबन्दी एकसय साठी 
जनामा निढाई आिश्यक 
सङ्ख्यामा कायम गररने छ। 

उच् च अदालिमा मनद्दाको 
कायििोझको आधारमा न्याय 
पररषदको तसफाररसमा 
आिश्यक सङ्ख्यामा 
न्यायाधीशको कन ल दरबन्दी 
कायम गररन ेछ। 

4.  न्याय प्रशासन 
ऐन, 2073 को 
दफा ६ (२) 

उपदफा (१) को अधीनमा रही 
प्रत्येक उच्च अदालिमा एकजना 
मन् य न्यायाधीश र दश जनामा 
नघटाई न्याय पररषदले िोकेको 
सङ्ख्यामा अन्य न्यायाधीशहरू 
रहनेछन।् 

उपदफा (१) को अधीनमा 
रही प्रत्येक उच्च अदालिमा 
एकजना मन् य न्यायाधीश र 
मनद्दाको कायिबोझको आधारमा 
न्याय पररषदले िोकेको 
सङ्ख्यामा अन्य न्यायाधीशहरू 
रहनेछन।् 

 

४.१३ परामशि/नीतिगि/विविध तनणियहरू: 

तमति २०७६।०६।०९ र २०७६।८।१७ मा प्रतितनतध सभा सदस्य तनिािचन ऐन, 

२०७४ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२), प्रदेश सभा सदस्य तनिािचन ऐन, २०७४ को 
दफा ८ को उपदफा (१) र (२) िथा स्थानीय िह तनिािचन ऐन, 2073 को दफा ७ को 
उपदफा (१) र (२) बमोचजम तमति २०७६ साल मंतसर १४ गिे हनने प्रतितनतध सभा सदस्य, 
प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय िहको ररक्त पदमा उप तनिािचन सम्पन् न गने प्रयोजनको लातग 
अननकूल भएसम्म अदालिको कामसमेि हेने गरी देहायका चजल्ला न्यायाधीशहरूलाई मन् य 
तनिािचन अतधकृि खटाउन र जगेडामा देहायका चजल्ला न्यायाधीशहरू रहने गरी कानून, न्याय 
िथा संसदीय मातमला मन्त्रालयमाफि ि तनिािचन आयोगलाई परामशि ददने तनणिय भएको छ। 
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 मन् य तनिािचन अतधकृि खटाउन परामशि ददर्एका चजल्ला न्यायाधीशहरूिः 

तस.नं. न्यायाधीशको नाम पद र अदालि कैवफयि 
1=  माननीय श्री जगिनारायण प्रधान  चजल्ला न्यायाधीश 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

 

2=  माननीय श्री राधाकृष्टण उप्रिेी  चजल्ला न्यायाधीश 
सननसरी चजल्ला अदालि 

 

3=  माननीय श्री चखलनाथ रेनमी  चजल्ला न्यायाधीश 
भोजपनर चजल्ला अदालि 

 

4=  माननीय श्री पनरुषोत्तम ढकाल  चजल्ला न्यायाधीश 
काभ्रपेलान्चोक चजल्ला अदालि 

 

5=  माननीय श्री विष्टणन सनिेदी  चजल्ला न्यायाधीश 
महोत्तरी  चजल्ला अदालि 

 

6=  माननीय श्री सनदशिनराज पाण्डे  चजल्ला न्यायाधीश 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

 

7=  माननीय श्री दीपेन्र अतधकारी  चजल्ला न्यायाधीश 
बारा चजल्ला अदालि 

 

8=  माननीय श्री हररश्चन्र ढनङ्गाना चजल्ला न्यायाधीश 
लमजनङ्ग चजल्ला अदालि 

 

9=  माननीय श्री लोकजङ्ग शाह  चजल्ला न्यायाधीश 
कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

 

10=  माननीय श्री गोपालप्रसाद बास्िोला  चजल्ला न्यायाधीश 
कञ्चनपनर चजल्ला अदालि 

 

11=  माननीय श्री चन्रमचण ज्ञिाली  चजल्ला न्यायाधीश 
सिरी चजल्ला अदालि 

 

12=  माननीय श्री योगेन्रप्रसाद साह  चजल्ला न्यायाधीश 
तसराहा चजल्ला अदालि 
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13=  माननीय श्री खडानन्द तििारी  चजल्ला न्यायाधीश 
बाुँके चजल्ला अदालि 

 

14=  माननीय श्री प्रकाश खरेल  चजल्ला न्यायाधीश 
पसाि चजल्ला अदालि 

 

15=  माननीय श्री कृष्टणराम कोर्राला  चजल्ला न्यायाधीश 
सलािही चजल्ला अदालि 

 

16=  माननीय श्री स्िीकृति पराजनली चजल्ला न्यायाधीश 
रामेछाप चजल्ला अदालि 

 

17=  माननीय श्री काजीबहादनर राई चजल्ला न्यायाधीश 
कास्की चजल्ला अदालि 

 

18=  माननीय श्री ररिेन्र थापा  चजल्ला न्यायाधीश 
दाङ्ग चजल्ला अदालि 

 

19=  माननीय श्री मोहनराज भिराई  चजल्ला न्यायाधीश 
पाुँचथर चजल्ला अदालि 

 

20=  माननीय श्री अजनिन अतधकारी  चजल्ला न्यायाधीश 
निलपनर चजल्ला अदालि 

 

21=  माननीय श्री राजेन्र अतधकारी  चजल्ला न्यायाधीश 
मोरङ्ग चजल्ला अदालि 

 

22=  माननीय श्री िसन्िराज पौडेल  चजल्ला न्यायाधीश 
रौिहट चजल्ला अदालि 

 

23=  माननीय श्री हेमन्ि रािल  चजल्ला न्यायाधीश 
चचििन चजल्ला अदालि 

 

24=  माननीय श्री कृष्टणप्रसाद पौडेल  चजल्ला न्यायाधीश  
गनल्मी चजल्ला अदालि 

 

25=  माननीय श्री िासनदेि न्यौपान े चजल्ला न्यायाधीश 
अघािखाुँची चजल्ला अदालि 
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26=  माननीय श्री रमेशप्रसाद ज्ञिाली  चजल्ला न्यायाधीश 
रोल्पा चजल्ला अदालि 

 

27=  माननीय श्री वटकाराम आचायि  चजल्ला न्यायाधीश 
तसन्धनपाल्चोक चजल्ला अदालि 

 

28=  माननीय श्री मािकृाप्रसाद आचायि  चजल्ला न्यायाधीश 
खोटाङ्ग चजल्ला अदालि 

 

29=  माननीय श्री बासनदेि न्यौपान े चजल्ला न्यायाधीश 
बानलनङ्ग चजल्ला अदालि 

 

30=  माननीय श्री शाचन्िप्रसाद आचायि  चजल्ला न्यायाधीश 
संखनिासभा चजल्ला अदालि 

 

31=  माननीय श्री विष्टणनप्रसाद गौिम  चजल्ला न्यायाधीश 
प्यनठान चजल्ला अदालि 

 

32=  माननीय श्री कन लप्रसाद पाण्डे चजल्ला न्यायाधीश 
सल्यान चजल्ला अदालि 

 

33=  माननीय श्री र्श्वरीप्रसाद भण्डारी  चजल्ला न्यायाधीश 
बैिडी चजल्ला अदालि 

 

34=  माननीय श्री विदनर काफ्ले  चजल्ला न्यायाधीश 
डोटी चजल्ला अदालि 

 

35=  माननीय श्री चन्रकान्ि पौडेल  चजल्ला न्यायाधीश 
हनम्ला चजल्ला अदालि 

 

36=  माननीय श्री माधिप्रसाद चघतमरे  चजल्ला न्यायाधीश 
बाजनरा चजल्ला अदालि 

 

37=  माननीय श्री निीनकन मार जोशी  चजल्ला न्यायाधीश 
अछाम चजल्ला अदालि 

 

38=  माननीय श्री कैलाश प्रसाद सनिेदी   चजल्ला न्यायाधीश 
न्याय पररषद 

जगेडा 
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काजिः राविय न्यावयक प्रतिष्ठान 
39=  माननीय श्री तभष्टमराज प्रसाई  चजल्ला न्यायाधीश 

लतलिपनर चजल्ला अदालि 
काजिः न्याय पररषद 

जगेडा 

40=  माननीय डा. श्री ददिाकर भि चजल्ला न्यायाधीश 
न्याय पररषद 
काजिः राविय न्यावयक प्रतिष्ठान 

जगेडा 

41=  माननीय श्री अमरराज पौडेल  काठमाडौँ चजल्ला अदालि  
42=  माननीय श्री दयाराम ढकाल बारा चजल्ला अदालि  

४.१४ राविय सभा तनिािचनमा खटाउन ेतनणिय : 

तमति २०७६ माघ ९ गिे विहीबार सम्पन् न हनने राविय सभा सदस्य तनिािचन सम्पन् न 
गने प्रयोजनको लातग अननकूल भएसम्म अदालिको कामसमेि हेने गरी देहायका चजल्ला 
न्यायाधीशहरूलार्ि तनिािचन अतधकृि खटाउन र जगेडामा देहायका चजल्ला न्यायाधीहरू रहने 
गरी कानून न्याय िथा संसदीय मातमला मन् त्रालयमाफि ि तनिािचन आयोगलार्ि परामशि ददन े
तनणिय तमति २०७६।९।४ मा भएको छ। 

तस.नं. न्यायाधीशको नाम पद र अदालि कैवफयि 
1=  माननीय श्री महेन्रबहादनर काकी चजल्ला न्यायाधीश 

लतलिपनर चजल्ला अदालि 

 

2=   
माननीय श्री मेददनीप्रसाद पौडेल 

चजल्ला न्यायाधीश 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

हाल काजिः मोरङ चजल्ला अदालि 

 

3=  माननीय श्री राजनकन मार खतििडा चजल्ला न्यायाधीश 
धननषा चजल्ला अदालि 

 

4=  माननीय श्री काजीबहादनर राई चजल्ला न्यायाधीश 
कास्की चजल्ला अदालि 

 

5=  माननीय श्री ररिेन्र थापा चजल्ला न्यायाधीश 
दाङ चजल्ला अदालि 
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6=  माननीय डा. श्री राजेन्रकन मार 
आचायि 

चजल्ला न्यायाधीश 
सनखेि चजल्ला अदालि 

 

7=  माननीय श्री विदनर काफ्ले चजल्ला न्यायाधीश 
डोटी चजल्ला अदालि 

 

8=   
माननीय श्री कैलाश सनिेदी 

चजल्ला न्यायाधीश 
न्याय पररषद 

हाल काजिः राविय न्यावयक प्रतिष्ठान 

जगेडा 

9=   
माननीय डा. श्री ददिाकर भि 

चजल्ला न्यायाधीश 
न्याय पररषद 

हाल काजिः राविय न्यावयक प्रतिष्ठान 

जगेडा 

 

४.१५ उत्कृष्ट न्यायाधीश छनौट: 

तमति २०७६।०८।२७ मा तमति 2076 साल पनस ३ गिे मनार्ने न्याय पररषद 
ददिसका ददन उच्च अदालि िथा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनको के्षत्रमा 
पनर् याएको योगदानलाई कदर गरी सम्मान एिं पनरस्कृि गनि तसफाररस गने प्रयोजनको लातग 
सिोच्च अदालिका िररष्ठिम माननीय न्यायाधीश एिं न्याय पररषदका माननीय सदस्य श्री 
दीपककन मार काकीज्यूको संयोजकत्िमा गदठि सतमतिको प्रतििेदनबमोचजम उच्च अदालिका 
न्यायाधीशहरूमध्येबाट उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलासका माननीय न्यायाधीश श्री 
महेशप्रसाद पनडासैनीलाई रु.15,000।- नगदसवहिको प्रमाणपत्र र चजल्ला अदालिका 
न्यायाधीशहरूमध्येबाट पसाि चजल्ला अदालका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश खरेललाई 
रु.10,000।- नगदसवहिको प्रमाणपत्र प्रदान गने तनणिय भएको छ।  
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पररच्छेद - पाुँच 

न्याय सेिा आयोग 

५.१ पररचय: 

नेपालको संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) बमोचजम नेपाल सरकारले 
कानूनबमोचजम सङ्घीय न्याय सेिाको राजपत्राविि  पदमा तनयनचक्त, सरुिा, बढनिा गदाि िा त्यस्िो 
पदमा बहाल रहेको कन नै कमिचारीलाई विभागीय सजाय गदाि न्याय सेिा आयोगको 
तसफाररसबमोचजम गने संिैधातनक व्यिस्था रहेको छ। यसका अतिररक्त चजल्ला न्यायाधीशको 
पदमा तनयनचक्तको लातग परीक्षा सञ् चालन गनेसम्बन्धी थप चजम्मेिारीसमेि न्याय सेिा आयोग 
ऐन‚ २०७३ ले न्याय सेिा आयोगलाई प्रदान गरेको छ। 

न्याय सेिा आयोगमा देहायबमोचजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने संिैधातनक प्रािधान 
रहेको छ। 

क) प्रधान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

ख) सङ्घीय कानून िथा न्याय मन्त्री सदस्य 

ग) सिोच्च अदालिको िररष्ठिम न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ) लोक सेिा आयोगको अध्यक्ष सदस्य 

ङ) महान्यायातधिक्ता सदस्य 

न्याय सेिा आयोगमा हाल बहाल रहननभएका िथा प्रतििेदन अितधमा कायम रहननभएका 
अध्यक्ष िथा सदस्यहरूको वििरण अननसूची-२ मा ददर्एको छ। 

५.२ न्याय सेिा आयोगको काम, कििव्य िथा अतधकार: 

न्याय सेिा आयोगको काम कििव्य िथा अतधकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधान िथा 
न्याय सेिा आयोग ऐन, २०७३ ले स्पष्टरूपमा िोवकददएको पार्न्छ। सोही संिैधातनक एिं 
कानूनी व्यिस्थासमेिका आधारमा आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्पन् न गदै आर्रहेको छ। 
संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्थाका आधारमा न्याय सेिा आयोगको काम, कििव्य र अतधकार 
तनम्नाननसार रहेको छ।   
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५.२.१ नपेाल न्याय सेिाको राजपत्राविि पदमा तनयनचक्त, सरुिा र बढनिा: 

नेपालको संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) बमोचजम सङ्घीय न्याय सेिाका 
राजपत्राविि अतधकृिहरूको तनयनचक्त, सरुिा र बढनिा गदाि न्याय सेिा आयोगको तसफाररसमा 
गने व्यिस्था छ। न्याय सेिा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १० अननसार आयोगले सेिाका 
राजपत्राविि अतधकृिको तनयनचक्त, सरुिा र बढनिाको तसफाररस गदाि सेिासम्बन्धी प्रचतलि 
कानूनबमोचजम गने भन् ने व्यिस्था रहेको छ। नेपाल न्याय सेिाको सेिासम्बन्धी कानूनका 
रूपमा तनजामिी सेिा ऐन, २०४९,  तनजामिी सेिा तनयमािली, २०५० र नेपाल न्याय सेिा 
(गठन, समूह िथा शे्रणी विभाजन, तनयनचक्त सरुिा र बढनिा) तनयमहरू, २०५१ रहेको र न्याय 
सेिा आयोगले सोही ऐन, तनयमको आधारमा तनयनचक्त, सरुिा र बढनिाको तसफाररस गने गदिछ। 

५.२.२ नपेाल न्याय सेिाका राजपत्राविि अतधकृिहरूलाई विभागीय कारबाहीको परामशि: 

नेपालको संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) बमोचजम सङ्घीय न्याय सेिाका 
राजपत्राविि  अतधकृिहरूलाई विभागीय कारबाही गदाि न्याय सेिा आयोगको परामशि तलननपने 
व्यिस्था गरेको छ। न्याय सेिा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ११ मा  विभागीय कारबाहीको 
सम्बन्धमा परामशि प्रदान गने कायिवितध िय गरेको छ। सोबाहेकका अन्य विषयमा तनजामिी 
सेिा ऐन िथा तनयमािली र नेपाल न्याय सेिा (गठन, समूह िथा शे्रणी विभाजन, तनयनचक्त, 
सरुिा र बढनिा) तनयमहरू, २०५१ बमोचजम विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा परामशि प्रदान 
गने व्यिस्था रहेको छ। 

५.२.३ चजल्ला न्यायाधीशको पदमा तनयनचक्तका लातग परीक्षा सञ् चालन र तसफाररस: 

नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोचजम 
तनयनक्त हनने चजल्ला न्यायाधीशको पदमा प्रतियोतगिात्मक परीक्षा सञ् चालन गरी तसफाररस गने 
चजम्मेिारी नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (३) ले न्याय सेिा आयोगलाई प्रदान 
गरेको छ। आयोगको काम कारबाहीलाई व्यिचस्थि गनि न्याय पररषद ऐन, २०७३ र न्याय 
सेिा आयोग ऐन, २०७३ जारी भई न्याय सेिा आयोग तनयमािली, २०७४ न्याय सेिा आयोग 
आन्िररक कायि सञ् चालन तनदेचशका, २०७४, न्याय सेिा आयोगका पदातधकारी, दक्ष विज्ञ एिं 
कमिचारीको आचार संवहिा, २०७४ समेि जारी भई लागन भएका छन।् 
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५.२.४ अन्य व्यिस्थापकीय कायि: 

५.२.४.१ परामशि ददन:े 

सेिासम्बन्धी तनयममा नेपाल सरकार िा अन्य कन नै तनकायले परामशि माग गरेमा 
परामशि ददनसक्ने व्यिस्था गररएको छ।  

५.२.४.२ अननसन्धानात्मक िथा प्रिििनात्मक कायि गने: 

न्याय सेिालाई सक्षम र प्रभािकारी बनाउन िथा न्याय सेिाप्रति आकषिण बढाउन 
समय समयमा आयोगले अननसन्धानात्मक िथा प्रिििनात्मक कायि गनि सक्ने व्यिस्था छ।  
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पररच्छेद - छ 
न्याय सेिा आयोगबाट सम्पाददि कायिहरूको वििरण 

संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) ले नेपाल सरकारले कानूनबमोचजम सङ्घीय 
न्याय सेिाको राजपत्राविि  पदमा तनयनचक्त, सरुिा, बढनिा गदाि िा त्यस्िो पदमा बहाल रहेको 
कन नै कमिचारीलाई विभागीय सजाय गदाि न्याय सेिा आयोगको तसफाररसबमोचजम गने व्यिस्था 
गरेको छ। न्याय सेिा आयोगले नेपाल न्याय सेिाका राजपत्राविि पदहरूमा तनयनचक्त, सरुिा, 
बढनिा र विभागीय सजाय गने कायि संविधान र कानूनबमोचजम गदै आएको छ। त्यसैगरी 
नेपाल न्याय सेिाका राजपत्राविि अतधकृिहरूको िैयचक्तक िथा सेिासम्बन्धी अन्य वििरणहरू 
ियार गरी अद्याितधक गदै आएको छ। प्रतििेदन िषि २०७६/०७७ मा न्याय सेिा 
आयोगबाट सम्पाददि कायिहरूको वििरण तनम्नबमोचजम रहेका छन।् 

६.१ आयोगको बैठक िथा तनणिय सङ्ख्या: 
आतथिक िषि २०७६/०७७ मा आयोगको कूल ९ िटा बैठक बसी वितभन् न 

विषयहरूमा २४ िटा प्रस्िािहरूमा छलफल भई जम्मा २६ िटा तनणिय भएको देचखन्छ। 
पतछल्ला िीन आतथिक िषिको अध्ययन गदाि आतथिक िषि २०७५/०७६ मा न्याय सेिा 
आयोगको कूल १३ िटा बैठक बसी वितभन् न विषयहरूमा जम्मा ५२ िटा तनणिय भएको 
तथयो। त्यसैगरी आतथिक िषि २०७४/०७५ मा न्याय सेिा आयोगको कूल १४ िटा बैठक 
बसी वितभन् न विषयहरूमा गरी जम्मा ३८ िटा तनणिय भएको तथयो। पतछल्ला िीन आतथिक 
िषिमा भएका न्याय सेिा आयोगका बैठक र तनणिय सङ्ख्यालाई चचत्र नं. ६ मा प्रस्िनि गररएको 
छ। 
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चचत्र नं.  ६ 

१४ १३ ९ 
0

३८ 
५२ 

२६ 

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

िीन आतथिक िषिको बैठक र तनणिय सङ्ख्या

बैठक सङ्ख्या
तनणिय सङ्ख्या

 

६.२ आयोगका तनणियहरूको विषयगि वििरण: 
न्याय सेिा आयोगबाट हनने वितभन् न विषयगि तनणियहरूलाई साि िटा शीषिकमा 

विभाजन गररएको छ। जसअननसार तनयनचक्त तसफाररस, सरुिा तसफाररस, बढनिा तसफाररस, 
विभागीय सजायको परामशिसम्बन्धी, नीति तनयमसम्बन्धी, तलचखि परीक्षा र अन्ििाििाि िथा 
विविध रहेका छन।् आतथिक िषि २०७६/०७७ मा तनयनचक्त िथा पदस्थापन तसफाररस नौ, 
सरुिा तसफाररस आठ, बढनिा तसफाररस नौ, विभागीय सजायको हकमा एक राय परामशि,  
चजल्ला न्यायाधीशको तलचखि परीक्षा र अन्ििाििािसम्बन्धी िीन िथा विविधिफि  २३ िटा तनणिय 
भएको तथयो। िीन आतथिक िषिको िनलनात्मक विषयगि वििरण चचत्र नं. ७ मा प्रस्िनि गररएको 
छ।  

चचत्र नं. ७ 
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६.३ नपेाल न्याय सेिाका अतधकृिहरूको तनयनचक्त तसफाररसिः 

आयोगले न्याय सेिाका राजपत्राविि विचशष्ट शे्रणीमा ज्येष्ठिा र कायिकन शलिाको 
आधारमा, प्रथम र दििीय शे्रणीमा ज्येष्ट ठिा र कायिसम्पादन िथा कायिक्षमिाको मूल्यािनका 
आधारमा, ितृिय शे्रणीमा ज्येष्ट ठिा र कायिसम्पादन मूल्यािनका आधारमा बढनिा िथा प्रथम, 
दििीय र ििृीय शे्रणीका अतधकृिहरूको आन्िररक िथा खनला प्रतियोतगिािारा छनौट भई 
आएका व्यचक्तहरूको तनयनचक्त एिं पदस्थापनाको तसफाररस गदिछ। नेपाल न्याय सेिाका 
अतधकृिहरूको दरबन्दी, पदपूतििको अिस्था र आतथिक िषि २०७६/७७ मा न्याय सेिा 
आयोगबाट भएका तनयनचक्त तसफाररसका सम्बन्धमा देहायबमोचजम उल्लेख गररएको छ। 
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िातलका नं. ५ 
नपेाल न्याय सेिाका अतधकृिहरूको दरबन्दी िथा पदपूतििको वििरण: 

तस.नं. पद दरबन्दी  पूतिि ररक्त मवहला आ.ज. मधेसी दतलि अपाङ्ग वप.क्ष.े 
1 न्याय विचशष्ट शे्रणी (अदालि र न्याय पररषद) ४ ४ 0 0 0 0 0 0 0 
2 कानून विचशष्ट शे्रणी (कानून न्याय िथा संसदीय 

मातमला मन्त्रालय र अन्य तनकायसमेिमा गरी) 
5 ४ 1 1 1 0 0 0 0 

3 सरकारी िवकल विचशष्ट शे्रणी 
(महान्यायातधिक्ताको कायािलय िथा सरकारी 
िवकल रहने तनकायसमेि गरी ) 

5 5 0 0 ० 0 0 0 0 

  जम्मा १४ १3 1 1 1 ० ० ० ० 
1 न्याय (प्रथम) २4 २3 1 2 २ ० ० ० १ 
2 न्याय (दििीय) 233 166 67 15 १1 5 1 2 3 
3 न्याय (ििृीय) 883 638 245 139 76 37 16 5 19 

  जम्मा 1140 827 313 156 ८९ ४2 १7 7 २4 
1 कानून (प्रथम) २८ २४ ४ 2 2 ० ० ० ० 
2 कानून (दििीय) ९६ ८५ ११ 20 11 4 ० 1 1 
3 कानून (ििृीय) १७२ १२० ५२ ४7 18 6 6 1 5 

  जम्मा २९६ २29 6७ 69 ३१ १0 6 २ ६ 
1 सरकारी िवकल (प्रथम) ३८ ३१ ७ 1 १ ० ० ० १ 
2 सरकारी िवकल (दििीय) १७४ 148 26 12 8 3 ० 0 4 
3 सरकारी िवकल (ििृीय) ३०४ २26 78 ५६ 23 १० ४ २ 12 

  जम्मा 516 ४०5 111 69 ३2 १३ ४ 2 १७ 
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६.३.१ प्रतििेदन िषि २०७६/०७७ मा न्याय सेिा आयोगबाट भएका तनयनचक्त, बढनिा पदस्थापन 
िथा सरुिा तसफाररस: 

6.३.१ .१ सचचि पदमा तनयनचक्त, बढनिा पदस्थापना िथा सरुिािः 
न्याय सेिा आयोगको तमति २०७७।०२।२६ मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय 

सेिाको विचशष्ट शे्रणीको सत्य तनरूपण िथा मेलतमलाप आयोग र प्रधानमन्त्री िथा मन्त्री 
पररषदको कायािलयमा ररक्त २ सचचि पदमा सहसचचि श्री उदयराज सापकोटा र सहसचचि श्री 
धनराज ज्ञिालीलाई बढनिा तनयनचक्त गरी पदस्थापन गनि नेपाल सरकारसमक्ष तसफाररस गने 
तनणिय गरेको छ। साथै सोही तमतिमा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेिाको विचशष्ट शे्रणीका 
सत्य तनरूपण िथा मेलतमलाप आयोगका सचचि श्री ऋवष राजभण्डारीलाई कानून, न्याय िथा 
संसदीय मातमला मन्त्रालयको सचचि पदमा सरुिाको लातग तसफाररस गने तनणिय गरेको छ।  

 

6.३.१.२  न्याय सेिाका सहसचचि पदमा तनयनचक्त, बढनिा पदस्थापना िथा सरुिािः 

न्याय सेिा आयोगको तमति 2076।10।16 को बैठकले नेपाल न्याय सेिा, न्याय 
समूहका राजपत्राविि दििीय शे्रणीका उपसचचि श्री रणबहादनर कटिाल र श्री माधिप्रसाद पौडेल 
त्यसैगरी सोही शे्रणीका कानून समूहका उपसचचि श्री वटकाराम पाण्डे, सरकारी िवकल समूहका 
श्री हररप्रसाद रेनमी, श्री राजनराज चघतमरे, श्री गंगाप्रसाद पौडेल, श्री कृष्टणमोहन कोर्राला, श्री 
घनश्याम ओझा र श्री परमेश् िर पराजनलीलाई राजपत्राविि प्रथम शे्रणीको सहसचचि िा 
सोसरहको पदमा तनयनचक्त गरी बढनिा पदस्थापन गनि नपेाल सरकारसमक्ष तसफाररस गने तनणिय 
गरेको छ। तनजहरूको पदस्थापन वििरण अननसूची-५ मा उल्लेख गररएकोछ। 

साथै सोही बैठकले नेपाल न्याय सेिा, न्याय समूह, राजपत्राविि प्रथम शे्रणीका ७, 
कानून समूहका ३ र सरकारी िवकल समूहका ८ सवहि १८ जना सहसचचिको सरुिा गनि 
तसफाररस गने तनणिय गरेको छ। सरुिा भएका अतधकृिहरूको नामािली अननसूची- ६ मा 
उल्लेख गररएको छ। 

6.३.१ .३ न्याय सेिाका उप-सचचि पदमा तनयनचक्त, बढनिा पदस्थापना िथा सरुिािः 
न्याय सेिा आयोगको तमति २०७६।०६।०९ को तनणियाननसार प्रकाचशि 

सूचनाबमोचजम तमति २०७६।०८।२५ मा बसेको बैठकले न्याय समूहका २९, कानून 
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समूहका ४ र सरकारी िवकल समूहका १० शाखा अतधकृिलाई उपसचचि पदमा बढनिा गने 
तनणिय गरेको छ। 

िद्अननरूप तमति २०७६।१०।१६ मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेिा,  कानून र 
सरकारी िवकल समूह रा.प. दििीय शे्रणीको ररक्त पदमा ज्येष्ट ठिा र कायि सम्पादन िथा 
कायिक्षमिाको मूल्यािनको आधारमा हनने बढनिाका लातग कानून समूहका ४, सरकारी िवकल 
समूहका १० जना शाखा अतधकृिहरूलाई बढनिा गरी तमति २०७६।१०।०२ गिेदेचख 
ज्येष्ट ठिा कायम हनने गरी तनयनचक्त िथा पदस्थापनाका लातग तसफाररस गने तनणिय गरेको छ। 

त्यसैगरी तमति 2076।12।2 मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेिा, न्याय समूह, 

रा.प. दििीय शे्रणीको ररक्त पदमा ज्येष्ट ठिा र कायि सम्पादन िथा कायिक्षमिाको मूल्यािनको 
आधारमा हनने बढनिाका लातग न्याय समूहका २९ जना (संशोधनसवहि) अतधकृिहरूलाई बढनिा 
गनि तसफाररस गररएकोमा तमति 2076।12।02 गिेदेचख ज्येष्ट ठिा कायम हनन ेगरी तनयनचक्त 
िथा पदस्थापनका लातग तसफाररस गने तनणिय गरेको छ।(मातथ उचल्लचखि िीनै समूहमा भएका 
तनयनचक्त िथा पदस्थापन वििरण अननसूची -७ मा उल्लेख गररएको छ।) 

न्याय सेिा आयोगको तमति २०७६।०४।१४ मा बसेको बैठकले कानून समूहका ८, 
तमति २०७६।०५।०८ को बैठकले न्याय समूहका १०, तमति २०७६।१०।१६ को 
बैठकले कानून समूहका 13, सरकारी िवकल समूहका 18 जना, तमति २०७६।१२।02 
को बैठकले न्याय समूहका 46 जना र तमति 2077।2।26 को बैठकले न्याय समूहका ४ 
जना राजपत्राविि दििीय शे्रणीका अतधकृिहरूलाई सरुिाका लातग तसफाररस गने तनणिय गरेको 
छ।(सरुिा वििरण अननसूची-८ मा उल्लेख गररएको छ।) 

6.३.१ .४ न्याय सेिाका शाखा अतधकृि पदमा तनयनचक्त, बढनिा पदस्थापना िथा सरुिािः 
न्याय सेिा आयोगको तमति २०७६।०४।१४ मा बसेको बैठकले खनल्ला 

प्रतियोतगिात्मक परीक्षामाफि ि लोक सेिा आयोगबाट तसफाररस भई आएका न्याय समूहका 
राजपत्राविि  ििृीय शे्रणीका १६५, कानून समूहका ५४ र सरकारी िवकल समूहको ३३ जना 
अतधकृिहरूको तनयनचक्त एिं पदस्थापन गनिका लातग नपेाल सरकारसमक्ष तसफाररस गने तनणिय 
गरेको छ भन ेतमति २०७७।०२।२६ मा बसेको बैठकले बढनिामाफि ि लोक सेिा आयोगबाट 
तसफाररस भई आएका नेपाल न्याय सेिा, न्याय, कानून र सरकारी िवकल समूहका शाखा 
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अतधकृि पदका जम्मा 9६ जना उम्मेदिारहरूलाई तमति २०७७।०२।२१ देचख लागन हनन े
गरी र िैकचल्पकबाट तसफाररस भएका एक जनालाई तमति २०७६।१२।03 देचख लागन हनन े
गरी तनयनचक्त िथा पदस्थापनका लातग तसफाररस गने तनणिय गरेको छ। त्यसैगरी तमति 
२०७६।०५।०८ मा बसेको बैठकले न्याय समूहका १६३ जना शाखा अतधकृिहरूलाई 
पदस्थापन गनि िथा लोक सेिा आयोगबाट तसफाररस भई आएका एक जनालाई न्याय समूहको 
शाखा अतधकृि पदमा तमति 2076।०५।०4 देचख ज्येष्ट ठिा कायम हनने गरी तनयनचक्त िथा 
पदस्थापन गनिका लातग नेपाल सरकारसमक्ष तसफाररस गने तनणिय गरेको छ। 

न्याय सेिा आयोगको तमति २०७६।०४।१४ मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेिा, 
कानून समूहका १७, सरकारी िवकल समूहका २९, तमति २०७६।०५।०८ को बैठकले 
न्याय समूहका ६४, कानून समूहका १, तमति २०७६।१०।१६ को बैठकले कानून समूहका 
५, सरकारी िवकल समूहका 49, तमति २०७६।१२।०२ को बैठकले न्याय समूहका 77, 
तमति 2077।2।26 को तनणियले न्याय समूहका 15 र तमति २०७७।०४।०४ को 
बैठकले कानून समूहका ६ जना राजपत्राविि ििृीय शे्रणीका अतधकृिहरूको सरुिा गनि नेपाल 
सरकारसमक्ष तसफाररस गने तनणिय गरेको छ। (तनयनचक्त िथा पदस्थापन वििरण अननसूची-१० 
मा उल्लेख गररएको छ।) 

६.४ चजल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धीिः 
तमति २०७६।०८।२५ को बैठकले नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा 

(३) िथा न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ८(३) बमोचजम तलचखि परीक्षा सञ् चालन एिं 
सोको नतिजा ियार गरी पठाउन लोक सेिा आयोगलाई अननरोध गने तनणिय गरेको छ। 
Covid-19 को कारणले लोकसेिा आयोगबाट उक्त पररक्षाको नतिजा प्रतििेदन अितधतभत्र प्राप् ि 
नभए पतन यो प्रतििेदन पेस गररएको अितधमा उक्त परीक्षाको निीजा प्रकाशनसमेि भर्ि चजल्ला 
न्यायाधीशहरूको पदस्थापनसमेि भर्सकेको छ। 

६.५ विविधिः 
न्याय सेिा आयोगको तमति २०७६।०९।०४ मा बसेको बैठकले न्याय सेिा 

आयोगको आ.ि. २०७५।०७६ को िावषिक प्रतििेदन पाररि गने तनणिय गरेको छ। 
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६.६ प्रतिशि तनधािरण: 

न्याय सेिा आयोगले नेपाल न्याय सेिाका राजपत्राविि  प्रथम िथा दििीय शे्रणीमा ररक्त 
रहेका पदहरूको पदपूतििको लातग देहायबमोचजम तमति 2076।6।9 मा प्रतिशि तनधािरण गने 
तनणिय गरेको छ।  

िातलका नं. ६  

राजपत्राविि  प्रथम शे्रणीको प्रतिशि तनधािरणको वििरण 

ि.सं. 

प्रतिशि तनधािरण भएको 

शे्रणी समूह सङ्ख्या 

िगि 
ज्येष्ट ठिा िथा 
कायिसम्पादन 
मूल्यािन 

कायिक्षमिा 
मूल्यािन 

आन्िररक 
प्रतियोतगिा 

खनला 
प्रतियोतगिा 

१ 

राजपत्रा
विि  
प्रथम 

न्याय ३ 1 १ १ - 

कानून १ १ - - - 

सरकारी िवकल ८ 3 ३ 2 - 

 

राजपत्राविि  दििीय शे्रणीको प्रतिशि तनधािरणको वििरण 

ि. 
सं. 

प्रतिशि तनधािरण भएको 

शे्रणी समूह सङ्ख्या 

िगि 
ज्येष्ट ठिा िथा 
कायिसम्पादन 
मूल्यािन 

कायिक्षम
िा 

मूल्यािन 

आन्िररक 
प्रतियोतग

िा 

खनला 
प्रतियोतग

िा 

१ 
राजपत्राविि  

दििीय 

न्याय ४१ १५ १४ ८ ४ 

कानून ९ ३ ३ २ १ 

सरकारी 
िवकल 

१३ ५ ५ २ १ 
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खनलािफि को समािेशीगि प्रतिशि तनधािरणको वििरण 

ि. 
सं. 

प्रतिशि तनधािरण भएको 

शे्रणी समूह सङ्ख्या 
िगि 

खनला समािेशी 

१ 
राजपत्राविि  

दििीय 

न्याय ४ २ २ 

कानून १ १ - 

सरकारी िवकल १ - १ 

६.७ विज्ञापन: 
न्याय सेिा आयोगले न्याय सेिाका राजपत्राविि प्रथम र दििीय शे्रणीमा पदपूतििको 

लातग प्रतिशि तनधािरण गरी खनला िथा आन्िररक प्रतियोतगिाबाट पूतिि हनने पदमा लोक सेिा 
आयोगमा परीक्षाका लातग लेखी पठार्ि ज्येष्ट ठिा र कायिसम्पादन मूल्यािन िथा कायिक्षमिा 
मूल्यािनबाट हनने बढनिाका लातग विज्ञापन गरेको छ। साथै चजल्ला न्यायाधीशको 
प्रतियोतगिात्मक परीक्षाका लातग परीक्षा कायििमसवहिको विज्ञापन प्रकाचशि गने गरेको छ। 
प्रतििेदन अितधमा भएका विज्ञापनको वििरण तनम्न िातलकाबमोचजम रहेको छ। 

िातलका नं. ७ 
विज्ञापनको वििरण 

राजपत्राविि अतधकृि पदहरूको वििरण 

िम 
सङ्ख्या शे्रणी समूह 

विज्ञापन सङ्ख्या 

कैवफयि 
ज्येष्ट ठिा िथा 
कायिसम्पादन 
मूल्यािन 

कायिक्षमिा 
मूल्यािन 

१ राजपत्राविि  
प्रथम 

न्याय १ १  

कानून 1 -  

सरकारी 
िवकल 

३ ३ 
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िम 
सङ्ख्या शे्रणी समूह 

विज्ञापन सङ्ख्या 

कैवफयि ज्येष्ट ठिा िथा 
कायिसम्पादन 
मूल्यािन 

कायिक्षमिा 
मूल्यािन 

१ राजपत्राविि  
दििीय 

न्याय १५ १४  

कानून ३ ३  

सरकारी 
िवकल 

५ ५ 
 
 

 

 

चजल्ला न्यायाधीशको पदको वििरण 

ि.सं. पद विज्ञापन नम्बर विज्ञापन गरेको पद कैवफयि 

1.  चजल्ला न्यायाधीश ०००१ आन्िररक खनला  १४ 

 

2.  चजल्ला न्यायाधीश ०००२ खनला ९ 
3.  चजल्ला न्यायाधीश ०००३ मवहला १ 
4.  चजल्ला न्यायाधीश ०००४ आददिासी/जनजाति २ 
5.  चजल्ला न्यायाधीश ०००५ मधेसी १ 
6.  चजल्ला न्यायाधीश ०००७ अपाङ्ग १ 
7.  चजल्ला न्यायाधीश ०००८ वपछतडएको के्षत्र १ 

६.८ राय परामशि: 
प्रतििेदन िषि 207६।7७ मा  न्याय सेिा आयोगबाट देहायको विषयमा राय परामशि 

प्रदान गररएको छ:- 

१. न्याय सेिा आयोगको तमति 207६।६।९ को बैठकले प्रतितनतध सभा सदस्य तनिािचन 
ऐन, 2074 को दफा ८ को उपदफा (१) र (२), प्रदेश सभा सदस्य तनिािचन ऐन, 
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2074 को दफा ८ को उपदफा (१) र (२) िथा स्थानीय िह तनिािचन ऐन, 2073 
को दफा ७ को उपदफा (१) र (२) बमोचजम प्रतितनतध सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र 
स्थानीय िहको ररक्त पदमा 2076 साल मचङ्ख सर 14 गिेको तनिािचनको लातग न्याय 
सेिा, न्याय समूहका ८ र सरकारी िवकल समूहका ४ गरी १२ जना राजपत्राविि  दििीय 
शे्रणीका अतधकृिहरूलाई तनिािचन अतधकृि तनयनचक्त गनि कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालयमाफि ि तनिािचन आयोगलाई परामशि ददन े तनणिय गरेको छ। उचल्लचखि 
अतधकृिहरूको नामािली अननसूची-११ मा राचखएको छ। 

६.९ नीतिगि तनणिय/विविध:      

न्याय सेिा आयोगको तमति २०७६।११।१२ मा बसेको बैठकले भौगोतलक के्षत्रको 
रुजन हाचजरको सम्बन्धमा र आगामी बढनिाको दरखास्ि पेस गदाि प नर् याउनन पने रीिका 
सम्बन्धमा देहायबमोचजम तनणिय गरेको छ : 

1. तनजामिी सेिा ऐन, 2049 को दफा २४ ग. (4) बमोचजम भौगोतलक क्षेत्रको अिको 
गणना गने प्रयोजनका लातग देहायबमोचजमको काज र तबदालाई सो के्षत्रमा रुजन हाचजर 
रहेको मानी गणना गनेिः  

(क) उम्मेदिारले सम्बचन्धि अदालि िा कायािलयमा कायिरि रहुँदा पकाएको घर तबदा र 
तबरामी तबदा,  

(ख) भैपरी/पिि तबदा, वकररया तबदा, प्रसूिी तबदा, साििजतनक तबदा, 
(ग) प्रादेचशक मनकाममा िषिको बढीमा १५ ददनसम्म र केन्रीय मनकाममा िषिको बढीमा १५ 

ददनसम्मको काज र सम्बचन्धि चजल्लातभत्रको काज। 

2. आगामी बढनिाको विज्ञापन गदाि सिै दरखास्ििालाहरूले “घ” िगिमा बसेको बाहेक अन्य 
िगिको भौगोतलक क्षेत्रमा काम गदािको हाचजरीको प्रमाचणि प्रतितलवप बढनिाको दरखास्ि पेस 
गदाि नै सामेल गननिपने गरी सूचनामा उल्लेख गरी प्रकाचशि गने। 
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पररच्छेद -साि 
न्याय पररषद सचचिालय 

७.१ सचचिालयको सङ्गठन संरचना: 
न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगको प्रशासकीय तनकायको रूपमा न्याय पररषद सचचिालय रहेको छ। न्याय पररषद 

सचचिालयको प्रशासकीय प्रमनखको रूपमा नेपाल न्याय सेिाको राजपत्राविि विचशष्ट शे्रणीको एक सचचि रहने र न्याय पररषदको सचचिले 
न्याय सेिा आयोगको समेि सचचि भई काम गने कानूनी व्यिस्था छ। 

न्याय पररषद सचचिालयको 
संरचना
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७.२  न्याय पररषदको सचचिको काम, कििव्य र अतधकार: 

न्याय पररषदको प्रशासकीय प्रमनखको रूपमा नेपाल न्याय सेिाको राजपत्राविि  विचशष्ट 
शे्रणीको एकजना सचचि रहने र तनजले नै न्याय सेिा आयोगकोसमेि सचचि भई काम गने 
कानूनी व्यिस्था रहेको छ। न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३६ िथा न्याय सेिा आयोग 
ऐन, २०७३ को दफा ५ मा ऐनमा अन्यत्र लेचखएका काम, कििव्य र अतधकारका अतिररक्त 
न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगको सचचिको काम, कििव्य र अतधकार देहायबमोचजम हनन े
व्यिस्था गरेको छिः- 

(क) पररषद/आयोगले गरेको तनणिय कायािन्ियन गने गराउने, 
(ख) पररषद/आयोगको सचचिालयमा रहन ेअतभलेख अद्याितधक, व्यिचस्थि र सनरचक्षि रा् ने, 
(ग) पररषद/आयोगको कमिचारीलाई कायि विभाजन गरी काममा लगाउने, 
(घ) पररषद/आयोगको सचचिालयको काम कारबाहीको अननगमन, तनयन्त्रण, सनपरीिेक्षण गने, 
(ङ) पररषद/आयोगको तनणिय सम्बचन्धि व्यचक्त िा तनकायलाई जानकारी गराउने, 
(च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बचन्धि तनकायसुँग आिश्यकिा अननसार सम्पकि  र समन्िय 

गने, 
(छ) पररषद/आयोगले िोकेका अन्य काम गने। 

यसका अतिररक्त न्याय पररषद तनयमािली, २०७४ िथा न्याय सेिा आयोग तनयमािली, 
२०७४ ले समेि सचचिलाई अन्य अतधकार प्रदान गरेको छ। साथै न्याय पररषदको वितभन् न 
तमतिको तनणियले सचचिलाई न्यायाधीशको उमेर यवकन गरी उमेरहदको आधारमा अिकाशको 
जानकारी ददनलेगायिका कायि सचचिले गने भतन उल्लेख भएको छ। 

७.३ न्याय पररषद सचचिालयको काम, कििव्य र अतधकार: 

न्याय पररषद ऐन¸२०७३ को दफा ३४ ले न्याय पररषदको एउटा छन िै सचचिालय 
रहने र सो सचचिालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने व्यिस्था गरेको छ। न्याय सेिा आयोग 
ऐन¸२०७३ को दफा ३ मा आयोगले अन्यथा व्यिस्था गरेकोमा बाहेक आयोगको सचचिालय 
न्याय पररषदको सचचिालय रहेको ठाउुँमा रहने व्यिस्था गरेको पार्न्छ। विगिमा सचचिालयले 
ित्काल प्रचतलि संविधान, न्याय पररषद ऐन, २०४७, न्याय सेिा आयोग ऐन, २०४८ िथा 
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न्याय पररषद (कायिवितध) तनयमािली, २०५६ बमोचजम काम कारबाही सञ् चालन गदै 
आएकोमा तमति २०७३।६।३ देचख नपेालको संविधान, न्याय पररषद ऐन, २०७३, न्याय सेिा 
आयोग ऐन, २०७३ िथा न्याय पररषद तनयमािली, २०७४, न्याय सेिा आयोग तनयमािली, 
२०७४ बमोचजम काम कारबाही सञ् चालन गदै आएको छ। न्याय पररषद सचचिालयका 
कायिहरू देहायबमोचजम रहेको छ। 

७.३.१ अतभलेख व्यिस्थापन गने: 

(क) योनयिासम्बन्धी वििरणको अतभलेख: 

न्याय पररषदले संविधानबमोचजम न्यायाधीशको पदमा तनयनक्त हनन योनयिा पनगेका नेपाली 
नागररकहरूको वििरण ियार गरी अद्याितधक अतभलेख रा् न े प्रयोजनका लातग सम्बचन्धि 
तनकायहरूसुँग वििरण माग गने, सूचना प्रकाशन गने र प्राि भएको अतभलेखलाई अद्याितधक, 
व्यिचस्थि र सनरचक्षि गनेलगायिका कायिहरू गदिछ।यस िषि पतन न्यायाधीश हनन योनयिा 
पनगेका नेपाली नागररकको वििरण पेस गनि सम्बचन्धि व्यचक्तहरूको जानकारीको लातग 
गोरखापत्रमा र यस न्याय पररषद सचचिालयको website मा सूचना प्रकाचशि गररएको तथयो। 

(ख) व्यचक्तगि वििरणको अतभलेख: 

न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३० मा प्रत्येक न्यायाधीशको तनयनचक्त तमति, 
अिकाश तमति, योनयिा, अननभि र विशेषज्ञिा, न्यायाधीशउपर कन नै उजनरी परेको भए सो 
उजनरीमा न्याय पररषदबाट भएको तनणियको संचक्षप् ि वििरण, संविधान िथा न्याय पररषद 
ऐनबमोचजम कन नै कारबाही भएको भए सोको वििरण, तनजले गरेको फैसला िा आदेश मातथल्लो 
अदालिबाट सदर बदर भएको वििरण, तनजले प्रत्येक अदालिमा गरेको फैसला र आदेशको 
सङ्ख्यात्मक वििरणलगायिका वििरणहरूको एकीकृि अतभलेख ियार गननिपने गरी िोकेको 
छ। ऐनको सो व्यिस्थाबमोचजमको अतभलेख छररएर रहेकोमा एकीकृि अतभलेख रा् न े
प्रयोजनका लातग न्याय पररषद सचचिालयले PIMS, DMS, LIMS, CMS, Judge Case Status 

System Software र सरुिा िथा बढनिालार्ि सहज व्यिस्थापन गनेसम्बन्धी Software तनमािण 
गरी केहीमा वििरण प्रविष्ट गने कायि सम्पन् न भएको छ।तनजामिी वकिाबखानासुँग समन्िय गरी 
न्यायाधीशको व्यचक्तगि वििरण तसटरोल) लाई अद्याितधक गने कायिहरूसमेि न्याय पररषद 
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सचचिालयबाट हनन े गदिछ साथै न्यायाधीशको व्यचक्तगि वििरण अद्याितधक, व्यिचस्थि र 
सनरचक्षि गने सन्दभिमा न्यायाधीशको िैयचक्तक वििरणसुँग सम्बचन्धि कागजािहरू सम्बचन्धि 
न्यायाधीश िथा तनकायहरूसुँग माग गरी अद्याितधक गने, सचचिालयमा राचखएको अद्याितधक 
अतभलेखअननसार न्यायाधीशको अिकाश हनने भएमा ऐनको दफा ३१ बमोचजम यवकन गरी 
सम्बचन्धि न्यायाधीश र तनकायलाई जानकारी ददने साथै अन्य तनकायहरूमा आिश्यक वििरण 
पठाउनलेगायिका काम सचचिको निेतृ्िमा रहेको सचचिालयले गदै आएको छ।  

(ग) तनणियहरूको अतभलेख:  

न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगबाट भएका प्रत्येक तनणियहरूको अतभलेख रा् ने 
कायिसमेि सचचिालयले गदिछ।  

(घ सम्पचत्त वििरणको अतभलेख:  

न्याय पररषदका सदस्य िथा न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो पररिारका नाउुँमा रहेको 
सम्पचत्तको वििरण न्याय पररषदमा पेस गननिपने कानूनी व्यिस्था भएअननरूप पेस हनन आएका 
सम्पचत्त वििरणको अतभलेख रा् ने कायि गदिछ। 

(ङ) न्याय सेिाका राजपत्राविि अतधकृिहरूको वििरण अतभलेख  

न्याय सेिाका अतधकृिहरूको तनयनचक्त सरुिा र बढनिा प्रयोजनका लागी आिश्यक सनरु 
तनयनचक्त शैचक्षक योनयिा वितभन्न भौगोतलक के्षत्रमा कायि सम्पादन गरेको वििरणहरू स्पष्ट खनल्न े
गरी एकीकृि रूपमा अतभलेखीकरण गने कायि तनरन्िर रूपमा भईरहेको छ। 

 (च) राय परामशिको अतभलेख 

 नेपालको संविधानले न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगलाई न्याय प्रशासनसम्बन्धी 
वितभन्न विषयमा  तसफाररस िथा परामशि  ददने चजम्मेिारी  प्रदान गरेको छ। सो चजम्मेिारी 
अननरूप न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगसमक्ष न्याय प्रशासनका अन्य विषयमा माग 
भएबमोचजम आिश्यक परामशि िथा तसफाररस ददन े कायि गदै आर्रहेको छ। यसरी प्रदान 
गररएका रायको अतभलेख रा् ने कायि समेि गदै आएको छ। 

(छ) न्याय प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन अननसन्धानको अतभलेख  
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      न्याय सेिा आयोग ऐन २०७३ को दफा ३३ बमोचजम आयोगले न्याय सेिालाई सक्षम 
र प्रभािकारी बनाउन िथा न्याय सेिाप्रति आकषिण बढाउन समय समयमा अननसन्धानात्मक 
िथा प्रिििनात्मक कायि गनि सक्ने कानूनी व्यिस्था रहेकोमा सोको अतभलेख रा् न ेकायिसमेि 
गरेको छ। 

(ज) प्रशासनसम्बन्धी अतभलेख 

भौतिक िथा मानिीय स्रोि साधनका लातग आतथिक पक्षले महत्त्िपूणि भतूमका खेलेको 
हनन्छ। संस्थागि उद्दशे्य प्रातिका लातग अन्िरविया, गोष्ट ठी लगायिका प्रिििनात्मक कायिहरू 
सञ् चालन गनि एिं अननगमन तनगरानीको कायिलाई िदारुकिाको साथ सम्पन् न गनि भ्रमण 
खचिलगायिको वितभन् न पक्षमा आतथिक पक्षको महत्त्ि रहन्छ। आतथिक उपलब्धिा विना 
उचल्लचखि कायिहरू सम्पन् न गनि कदठन हनन्छ। यस सचचिालयलाई प्राि बजेट िथा स्रोि 
साधन पयािप् ि मात्रामा उपलब्ध नभए िापतन मौजनदा स्रोि साधनहरूको समनचचि उपयोग गरी 
त्यसको अतभलेख रा् न ेकायि हनुँदै आएको छ।  

(झ) उजनरी िथा छानतबनसम्बन्धी अतभलेख 

न्यायाधीशहरूको विरुिमा परेका उजनरी र सो उजनरी सम्बन्धमा गररएका छानतबन 
जाुँचबनझको प्रतििेदनहरूको अतभलेख सनरचक्षि रा् न ेकायि हनुँदै आएको छ।            

७.३.२ बैठक व्यिस्थापन गने: 

पररषद िथा आयोगको बैठक बस्ने तमति, समय, स्थान र बैठकमा पेस हनने 
विषयसूचीसवहि कानूनिारा तनधािररि समयमा सदस्यहरूलाई जानकारी पठाउने, पररषद िथा 
आयोगको बैठकका लातग आिश्यक सूचना एिं िथ्याि उपलब्ध गराई सहयोग गने कायि हनुँदै 
आएको छ।  

७.३.३ तनणिय कायािन्ियन: 

न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगबाट भएका तनणिय कायािन्ियन गने प्रमनख 
चजम्मेिारी न्याय पररषदका सचचिको भएकोले पररषद िथा आयोगको बैठकबाट भएका 
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तनणियहरूको कायािन्ियन गननि सचचिालयको प्रमनख कायि हो। सो कायि सचचिलगायि 
सचचिालयका कमिचारीहरूको सहयोग एिं समन्ियमा सम्पन्न गने गररएको छ। 

७.३.४ सहयोगात्मक कायि: 

न्याय पररषद एिं न्याय सेिा आयोगले सम्पादन गने कायिका लातग आिश्यक पने 
सूचना िथा िथ्याि सचचिालयले उपलब्ध गराउुँदै आएको छ। साथै पररषदले गने अननगमन 
एिं तनगरानीको कायि र उच्च अदालि िथा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशउपर गठन हनन े
जाुँचबनझ सतमतिबाट सम्पादन हनने कायिहरूमा समेि आिश्यक जनशचक्त र स्रोिसाधन उपलब्ध 
गराई सचचिालयले न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगको चजम्मेबारी पूरा गने कायिमा 
सहयोगात्मक कायि गदै आएको छ। 

७.३.५ वितभन् न िातलम गोष्ठी, अन्िरविया आदद सञ् चालन गने: 

न्यायाधीश िथा न्याय सेिाका जनशचक्तको क्षमिा अतभिृविका अतिररक्त 
न्यायाधीशहरूको आचार संवहिाको पालनालगायिका विषयमा छलफल गराउने, वितभन् न िातलम 
सञ् चालन गने, न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगको भतूमकालाई प्रभािकारी बनाउन 
सरोकारिाला वितभन् न तनकायहरूसुँग अन्िरविया, छलफल गोष्ठी आदद सञ् चालन गने कायिसमेि 
न्याय पररषद सचचिालयले गने गदिछ। 

७.३.६ रािपतिसमक्ष िावषिक प्रतििेदन पेस गने व्यिस्था तमलाउन:े 

संविधानको धारा १३८ ले न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगको िावषिक प्रतििेदन 
रािपतिसमक्ष पेस गननिपने संिैधातनक व्यिस्था गरेको छ। उक्त संिैधातनक व्यिस्थाबमोचजम 
िावषिक प्रतििेदन ियार गरी पररषद र आयोगसमक्ष पेस गरी पाररि भएपतछ रािपतिसमक्ष पेस 
गने प्रबन्ध गननि न्याय पररषद सचचिालयको अको महत्त् िपूणि कायि हो। 

७.३.७ विविध: 

न्यावयक सनशासन, स्ििन्त्रिा एिं न्यावयक तनभीकिा कायम रा् न वितभन् न 
अननसन्धानात्मक एिं खोजमूलक कायि गने, न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगसुँग सम्बचन्धि 
समसामवयक विषयमा सूचना, विज्ञचप् ि िा खण्डन प्रकाशन गने, न्याय पररषद िथा न्याय सेिा 
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आयोगबाट भए गरेका काम कारबाहीको संचक्षप् ि वििरण, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा विकतसि 
निीनिम अिधारणासवहिको उपयोगी लेख रचना समािेश गररएको बनलेवटन िथा अन्य 
आिश्यक सङ्खग्रह प्रकाशन गननिसमेि न्याय पररषद सचचिालयको काम कििव्य रहेको छ। साथै 
न्यावयक सनशासन कायम गने सन्दभिमा न्याय पररषदबाट गररने छानतबन िथा जाुँचबनझको 
कायिमा सहायिा गने र न्यावयक अननगमन र तनगरानीको कायिमा कायियोजनासवहि कायि सम्पन् न 
गने चजम्मेिारी पतन तनिािह गदै आएको छ।  

७.४ न्याय पररषद सचचिालयबाट सम्पाददि कामहरूको वििरण: 

प्रतििेदन िषि २०७६।०७७ मा न्याय पररषद सचचिालयबाट सम्पाददि काम 
कारबाहीको वििरण देहायबमोचजम रहेको छिः- 

७.४.१ अतभलेख व्यिस्थापनसम्बन्धी कायि: 

प्रतििेदन अितधभर सचचिालयले तनम्न अननसारका अतभलेखहरूको व्यिस्थापन गरेको 
छिः 
क. न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगका तनणियहरू¸ 

ख. न्यायाधीश िथा कमिचारीहरूको िैयचक्तक वििरण¸  

ग. न्यायाधीश िथा कमिचारीहरूको िावषिक कायि सम्पादन िथा मूल्यािन फारम¸ 

घ. न्यायाधीशको सम्पचत्त वििरण¸  

ङ. उजनरी र उजनरीसुँग सम्बचन्धि अननसन्धान प्रतििेदन¸  

च. हरेक अदालिको मातसक कायि वििरण¸ 

छ. लेखा र प्रशासनका कागजािहरू¸ 

ज. चजल्ला न्यायाधीशको परीक्षासुँग सम्बचन्धि कागजािहरू¸ 

झ. न्यायाधीशको तनयनचक्तको लातग सम्भाविि उम्मेदिारहरूको िैयचक्तक वििरण¸ 

ञ. न्यायाधीशले गरेको फैसलाहरूको सदर¸ बदर िा केही उल्टीको अतभलेखहरू। 
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७.४.२ बैठक व्यिस्थापनसम्बन्धी कायि: 
न्याय पररषद िथा न्याय सेिा आयोगको बैठक आिश्यकिाअननसार अध्यक्षले िोकेको 

तमति, समय र ठाउुँमा बस्ने गदिछ। यस्िो बैठक बस्ननभन्दा ४८ घण्टा अगािै सबै 
सदस्यहरूलाई बैठक बस्न ेतमति र समय िोकी बैठकमा छलफल हनने विषयसूचीसमेि समािेश 
गरी सूचना ददने व्यिस्था रहेको छ। बैठकका लातग चावहने आिश्यक कागजाि एिं 
िथ्याङ्ख कहरू सचचिालयले उपलब्ध गराउुँदै आएको छ।  

७.४.३ तनणिय कायािन्ियनसम्बन्धी: 

न्याय पररषदबाट सिोच्च अदालिको न्यायाधीशमा तसफाररस गररएका व्यचक्तहरूको 
संसदीय सनननिार्को लातग लेखी पठाउन,े उच्च अदालि िथा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशको 
तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनात्मक कारबाही सम्बन्धमा भए गरेका तनणियहरूलाई कायािन्ियन गने, 
पररषदबाट भए गरेका राय परामशिसम्बन्धी तनणियहरूलाई सम्बचन्धि तनकायमा लेखी पठाउन े
काम सचचिालयबाट हनुँदै आएको छ। साथै न्याय सेिा आयोगबाट भए गरेका सरुिा, बढनिा, 
विभागीय कारबाहीको लातग परामशिसम्बन्धी तनणियहरूको कायािन्ियनसमेि सचचिालयले गदै 
आएको छ। 

७.४.४ िावषिक प्रतििेदन एिं बनलेवटन प्रकाशनसम्बन्धी कायि: 

नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोचजम न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगबाट भए 
गरेका काम कारबाहीको वििरणसवहिको िावषिक प्रतििेदन रािपतिसमक्ष पेस गननिपने संिैधातनक 
व्यिस्था रहेको छ। सो न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३८ बमोचजम त्यस्िो प्रतििेदन 
आतथिक िषि पूरा भएको िीन मवहनातभत्र पेस गररसक्ननपने संिैधातनक एिं कानूनी व्यिस्था 
रहेको छ।िथावप आ.ि. २०७५।७६ को िावषिक प्रतििेदन िोवकएको समयाितधतभत्र पेस हनन 
नसकी तमति 2076।९।७ मा िावषिक प्रतििेदन सम्माननीय रािपतिसमक्ष पेस गररएको 
तथयो।  

नेपाल अतधराज्यको संविधान, २०४७ िथा न्याय पररषद ऐन, २०४७ ले व्यिस्था 
गरेको न्याय पररषदको पवहलो बैठक वि.सं. २०४७ साल पौष ३ गिे बसेकाले सोही ददनलाई 
नै न्याय पररषदको वितधिि ्स्थापना भएको ददन मानी प्रत्येक िषि पौष ३ गिेका ददन न्याय 
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पररषद ददिस मनाउने गररन्छ। वि.सं. २०५८ सालदेचख न्याय पररषद ददिसको उपलक्ष्यमा 
पररषदले कामकारबाहीको वििरणसवहिको बनलेवटन प्रकाशन गदै आएको र यस प्रतििेदन िषिमा 
समेि बनलेवटन प्रकाशन भईसकेको छ।  

७.५ न्यायाधीशहरूको अिकाश/राजीनामा/पदमनक्तसम्बन्धी वििरण: 

यस प्रतििेदन िषिमा सिोच्च अदालिका दनई जना माननीय न्यायाधीश तनयतमि 
अिकाश हनन नभएको तथयो भने दनई जना उच्च अदालिका माननीय न्यायाधीशले आफ्नो पदबाट 
राजीनामा ददननभएको तथयो। उच्च अदालिका न्यायाधीशहरू ११ जनामध्ये एक जना पदमनक्त 
हनननभएको तथयो भने १० जनाको अतनिायि अिकाश भएको तथयो।यस आ.ि. मा अिकाश, 
पदमनक्त िथा राजीनामा गरी सेिाबाट अलग हनननभएका माननीय न्यायाधीशहरूको वििरण 
देहायबमोचजम छिः 

िातलका नं. ८ 

प्रतििेदन िषिमा अिकाश, राजीनामा िथा पदमनक्त हनननभएका न्यायाधीशहरूको वििरणिः 

तस.नं. न्यायाधीशको नाम कायिरि अदालि अिकाश भएको 
तमति 

कैवफयि 

१.  माननीय न्यायाधीश        
श्री केदार प्रसाद चातलसे 

सिोच्च अदालि २०७६।८।४ अिकाश 

२.  माननीय न्यायाधीश        
श्री डम्बरबहादनर शाही, 

सिोच्च अदालि २०७७।२।२७ अिकाश 

३.  माननीय मन् य न्यायाधीश  
डा.श्री कूलरत्न भ निेल 

उच्च अदालि 2076।७।10 अिकाश 

४.  माननीय मन् य न्यायाधीश 
श्री यज्ञप्रसाद िस्याल 

उच्च अदालि 2077।3।1 अिकाश 

५.  माननीय न्यायाधीश      
श्री प्रकाशकन मार काफ्ले 

चजल्ला अदालि 2076।4।17 अिकाश 

६.  माननीय न्यायाधीश      उच्च अदालि २०७६।५।१ राजीनामा 
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श्री जीिनहरी अतधकारी 
७.  माननीय न्यायाधीश      

श्री रामचन्र यादि 
उच्च अदालि २०७६।५।६ राजीनामा 

८.  माननीय न्यायाधीश      
श्री शारदाप्रसाद कोर्राला 

चजल्ला अदालि 2076।6।1 अिकाश 

 

९.  माननीय न्यायाधीश      
श्री नरबहादनर शाही 

उच्च अदालि 2076/6/30 पदमनक्त 

१०.  माननीय न्यायाधीश      
श्री सत्यराज गनरुङ्ग 

उच्च अदालि 2076।7।2 अिकाश 

११.  माननीय न्यायाधीश      
श्री टेकराज नेपाल 

उच्च अदालि 2076।7।15 अिकाश 

१२.  माननीय न्यायाधीश      
श्री दयानाथ खरेल 

उच्च अदालि 2076।8।15 अिकाश 

१३.  माननीय न्यायाधीश      
श्री नरेन्रकन मार चशिाकोटी 

उच्च अदालि 2076।8।16 अिकाश 

१४.  माननीय न्यायाधीश      
श्री जगिप्रसाद शे्रष्ठ 

उच्च अदालि 2076।8।21 अिकाश 

१५.  माननीय न्यायाधीश      
श्री ऋवषप्रसाद अतधकारी 

उच्च अदालि 2076।9।8 अिकाश 

१६.  माननीय न्यायाधीश      
श्री विनोदप्रसाद शमाि 

उच्च अदालि 2076।9।15 अिकाश 

१७.  माननीय न्यायाधीश      
श्री कन मारप्रसाद पोखरेल 

उच्च अदालि 2076।10।20 अिकाश 

१८.  माननीय न्यायाधीश      
श्री अम्िरराज पौडेल 

चजल्ला अदालि 2076।12।11 अिकाश 

१९.  माननीय न्यायाधीश      उच्च अदालि 2077।1।9 अिकाश 
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श्री यज्ञराज भि 
२०.  माननीय न्यायाधीश      

श्री विदनरवििम थापा उच्च अदालि 2077।2।2 अिकाश 

७.६ न्याय पररषद सचचिालयमा सरूिा िथा पदस्थापन: 
न्याय पररषद सचचिालयमा नेपाल न्याय सेिा, न्याय समूह राजपत्राविि प्रथम शे्रणीको 

सहसचचि पदमा फैसला कायािन्ियन तनदेशनालयका महातनदेशक श्री खड् गराज अतधकारीको 
सरुिा भएको छ भने यस सचचिालयका उपसचचि श्री माधिप्रसाद पौडेल नेपाल न्याय सेिा, 
न्याय समूहको सहसचचि पदमा बढनिा भई उच्च अदालि सनखेिको रचजस्रार पदमा पदस्थापन 
हनन नभएको छ। तनज बढनिा भई ररक्त रहेको उपसचचि पदमा सिोच्च अदालिका र्जलास 
अतधकृि श्री मेघनाथ चापागाुँईको सरुिा भएको छ। साथै यस सचचिालयको शाखा अतधकृि 
पदमा श्री रमेश आचायिको पदस्थापना भएको छ भने यस सचचिालयमा कायिरि शाखा अतधकृि 
श्री सररिा ररजालको ओखलढनङ्गा चजल्ला अदालिमा सरुिा भएको छ।   

७.७ अननचशक्षण एिं अन्िरविया कायििम:  
न्यायाधीश िथा न्याय सेिाका अतधकृिहरूलाई लचक्षि गरेर हरेक प्रदेशमा कम्िीमा 

१/१ िटा र केन्रमा कम्िीमा १ िटा अन्िरविया कायििम सञ् चालन गने िावषिक कायियोजना 
रहेको भए िापतन प्रदेश नं. १ को विराटनगर¸ प्रदेश नं. ५ को बनटिल र प्रदेश नं. २ को 
जनकपनरमा सो कायििमहरू सञ् चालन गररयो भन ेबाुँकी स्थानमा कोतभड -१९ को कारणले 
उक्त कायििमहरू सञ् चालन गनि सवकएन। िी कायििमहरूको उद्देश् य देिानी, फौजदारी 
संवहिाको कायािन्ियनमा रहेका अिरोधहरूलाई पवहचान गरी आिश्यक समन्िय र सहजीकरण 
गननि रहेको तथयो भने न्यावयक सनशासनका वितभन् न आयाम िथा पक्षहरूमा केचन्रि रहेरसमेि 
कायििम सम्पन् न भएका तथए। त्यसका अलािा न्याय पररषदको भतूमकालाई अझ प्रभािकारी 
बनाई न्यायपातलकाप्रति जनआस्था अतभिृवि गनि न्याय पररषदले आगामी ददनमा खेल्नन पने 
भतूमका सम्बन्धमा न्यावयक सनशासन र न्यावयक काम कारबाहीमा देचखएका कायिवितधगि समस्या 
िथा समाधानका उपाय विषयमा अन्िरविया िथा गोष्ट ठी सम्पन् न भएका तथए। कायििम 
सम्पन् न भएका तमति, स्थान िथा सहभातगिासम्बन्धी वििरण तनम्नाननसार छन।् 
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िातलका नं. ९ 
ि.
सं. 

तमति स्थान सहभातगिा 

१ 
२०७६।07।२२ 

र २३ 
विराटनगर 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास, धनकन टा र्जलासका 
माननीय मन् य न्यायाधीश िथा माननीय न्यायाधीशहरू, 
रचजस्रारहरू एिं मािहि िाप्लेजनङ, पाुँचथर, र्लाम, झापा, 
संखनिासभा, िेह्रथनम, धनकन टा, भोजपनर, मोरङ, सननसरी, उदयपनर 
र खोटाङ चजल्ला अदालिका माननीय न्यायाधीशहरू। 

२ 
२०७६।७।2९ 

र ३० 
बनटिल 

उच्च अदालि िनलसीपनर िथा बनटिल र्जलासका माननीय मन् य 
न्यायाधीश िथा माननीय न्यायाधीशहरू, रचजस्रारहरू एिं मािहि 
निलपरासी, रूपन्देही, कवपलिस्िन, पाल्पा, गनल्मी, अघािखाुँची, 
रोल्पा, रुकन मकोट, प्यनठान र दाङ्ग चजल्ला अदालिका माननीय 
न्यायाधीशहरू, से्रस्िेदारहरू। 

३ 
२०७६।११।१६ 

र १७ 
जनकपनर 

उच्च अदालि जनकपनर िथा राजविराज र्जलासका माननीय 
मन् य न्यायाधीश िथा माननीय न्यायाधीशहरू, रचजस्रारहरू एिं 
मािहि धननषा, महोत्तरी, सलािही, सिरी र तसरहा चजल्ला 
अदालिका माननीय न्यायाधीशहरू। 

 
७.८ आ.ि.207६/०7७ को न्याय पररषद सचचिालयको वित्तीय चस्थति: 

यस आतथिक िषिमा सचचिालयमा चालनिफि  रु. 5,20,33,819.30 र पनुँजीगििफि  रु. 
1,66,00,000.00 समेि गरी कूल रु. 6,86,33,819.30 बजेट वितनयोजन भएकोमा 
िमशिः चालनिफि  रु. 4,51,46,763.40 र पनुँजीगिफि  रु. 1,58,07,131.00 जम्मा खचि 
भर्ि चालन र पनुँजीगििफि  िमशिः रु. 68,87,055.90 र रु. 7,92,869.00 बजेट बाुँकी 
रहेको छ। सचचिालयको बजेट शीषिकगि वितनयोजन र खचि वििरण तनम्नबमोचजम रहेको छ। 
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िातलका नं. १० 

आ.ि. २०७६/०७७ को चालन िफि को शीषिकगि आम्दानी खचि वििरण 

 

s_ 21800113 rfn"tkm{   

a=/=g+= ah]^ zLif{s 
hDdf ah]^ 

ljlgof]hg 
hDdf vr{ af½sL 

21111 kfl/>lds sd{rf/L 15833819.30 15833819.30 0.00 

21112 kfl/>lds kbflwsf/L 2000000.00 1999997.10 2.90 

21121 kf];fs 300000.00 300000.00 0.00 

21132 dx+uL eQf 700000.00 700000.00 0.00 

21134 sd{rf/L a}&s eQf 600000.00 548400.00 51600.00 

21139 cGo eQf 2700000.00 1903903.00 796097.00 

21141 kbflwsf/L a}&seQf 500000.00 492850.00 7150.00 

21213 of]ubfgdf cf=ladf 100000.00 100000.00 0.00 

22111 kfgL tyf lah"nL 800000.00 799992.00 8.00 

22112 ;~rf/ dx;"n 700000.00 699226.00 774.00 

22211 OGwg -kbflwsf/L_ 800000.00 746434.00 53566.00 

22212 OGwg-sfof{no k|of]hg_ 1000000.00 983740.00 16260.00 

22213 ;jf/L ;fwg dd{t 1000000.00 999551.00 449.00 

22214 ladf tyf gjLs/)f 200000.00 199984.00 16.00 

22221 d]=cf}=dd{t ;Def/ 200000.00 198740.00 1260.00 

22291 cGo ;DklQ dd{t 100000.00 97339.00 2661.00 

22311 d;nGb, sfof{no ;f 1800000.00 1799709.00 291.00 

22313 k":ts tyf ;fdu|L 100000.00 99896.00 104.00 

22314 OGwg cGo k|of]hg 100000.00 62066.00 37934.00 

22315 kqklqsf, %kfO{, ;'rgf 600000.00 599979.00 21.00 

22412 ;'rgf k|,;km\̂ j]o/ ;+ 100000.00 99992.00 8.00 

22413 s/f/ ;]jf z"Ns 4200000.00 4195390.00 4610.00 

22522 sfo{qmd vr{ 14600000.00 9563299.00 5036701.00 

22611 cg"udg d'NofEg 400000.00 162037.00 237963.00 

22612 e|d)f vr{ 200000.00 52502.00 147498.00 

22711 ljljw 1200000.00 1199765.00 235.00 

28142 #/ ef*f 1200000.00 708153.00 491847.00 

hDdf 52033819.30 45146763.40 6887055.90 
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v_ 21800114 k"½hLuttkm{ 
  

a=/=g+= ah]^ zLif{s 
hDdf ah]^ 

ljlgof]hg 
hDdf vr{ af½sL 

31113 
lgld{t ejgsf] 

;+/rgfTds ;"wf/ 
1300000.00 1199178.00 100822.00 

31121 ;jf/L ;fwg 14100000.00 14080039.00 19961.00 

31122 d];g/L cf}hf/ 100000.00 86000.00 14000.00 

31123 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 200000.00 197721.00 2279.00 

31132 
sDKo"^/ ;km\̂ j]o/ 

lgdf{)f tyf vl/b 
900000.00 244193.00 655807.00 

hDdf 16600000.00 15807131.00 792869.00 

 
 

 

बेरुजन सम्बन्धमा : 
यस सचचिालयको नाममा यस आतथिक िषिसम्म कन नै पतन बेरुजन रहेको छैन ।  
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पररच्छेद - आठ 

समस्या, च ननौिी र सनधारका के्षत्रहरू 

नेपालको संविधानको भाग 11 मा न्यायपातलकासम्बन्धी व्यिस्था रहेको पार्न्छ। 
जसमा अदालिको अतधकारके्षत्र, न्यायाधीशको तनयनचक्त र योनयिा, सेिाका सिि िथा 
सनविधालगायिका प्रािधानहरूका अतिररक्त न्याय पररषद, न्याय सेिा आयोगसम्बन्धी व्यिस्था 
उल्लेख भएका छन।् न्यायाधीशको तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनसम्बन्धी कारबाहीको प्रवियालाई 
प्रभािकारी बनाउने उद्देश्यले नेपालको संविधानले धारा १५३ मा न्याय पररषदसम्बन्धी व्यिस्था 
गरेको छ। न्याय पररषदको भतूमकालाई थप प्रस्ट पाने कायि न्याय पररषद ऐन, 2073 ले 
गरेको छ। जसमा न्यायाधीश तनयनचक्तको तसफाररस गने समयाितध, तसफाररसका आधार, 
न्यायाधीशको काम कारबाहीको अननगमन िथा तनगरानी, उजनरीहरूको प्रारचम्भक छानतबन, 
जाुँचबनझ एिं कारबाही गनेसमेिका व्यिस् था रही कायि सम्पादन गदै आएको छ। त्यसैगरी 
सङ्घीय न्याय सेिाको राजपत्राविि कमिचारीको हकमा नेपालको संविधानले तनयनचक्त, सरुिा, 
बढनिा एिं त्यस्िो पदमा बहाल रहेको कन नै कमिचारीलाई विभागीय सजायको तसफाररस गनि 
न्याय सेिा आयोगको व्यिस्था गरेको छ भने संविधानको धारा 149 को उपधारा 2 को खण्ड 
(ख) र (ग) बमोचजम पूतिि हनने चजल्ला न्यायाधीशको पदमा उपयनक्त उम्मेदिार छनौट गने 
चजम्मेिारीसमेि न्याय सेिा आयोगलाई नै रहेको छ। न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगको 
संयनक्त सचचिालयको रूपमा न्याय पररषद सचचिालय रहेको छ। अतभलेख व्यिस्थापन, बैठक 
व्यिस्थापन, तनणिय कायािन्ियन एिं वितभन् न वकतसमका गोष्ठी, अन्िरविया कायििम सञ् चालनमा 
सचचिालयको भतूमका रहन्छ।  

न्याय पररषद एिं न्याय सेिा आयोगको काम कारबाहीले न्यावयक स्ििन्त्रिा, न्यावयक 
सनशासन, न्यायालयप्रतिको जनआस्था एिं यसप्रतिको आकषिणलगायिका विषयमा कन नै न कन नै 
रूपमा प्रभाि परेको हनन्छ। यी तनकायहरूको काम कारबाहीमा प्रभािकाररिा ल्याउन सवकएन 
भने समग्र न्यायपातलकाको कायि प्रभाविि हनने र न्यावयक सनशासन कायम गने संिैधातनक 
लक्ष्यमा समेि नकारात्मक असर पनि जान्छ।आफ्ना काम कारबाहीबाट स्िच्छ एिं तनष्टपक्ष 
न्याय सम्पादन र न्यावयक अननशासन कायम हनन सकोस ्भन् न ेअपेक्षा न्याय पररषदले राखेको 
छ। त्यसैगरी न्याय सेिा आयोगले पतन न्यावयक काम कारबाहीका लातग न्याय सेिामा दक्ष 
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जनशचक्त आकवषिि गनि सवकयोस ् र मौजनदा जनशचक्तबाट पतन प्रभािकारी कायि सम्पादन हनन 
सकोस ् भन् न े हेि नले कायि गदै आएको छ। आफ्नो कायिमा पूणििा प्राप् ि गने मागिमा न्याय 
पररषद एिं न्याय सेिा आयोगका सामन तनम्न समस्या िथा च ननौिीहरू रहेका छन ्जसलार्ि सनधार 
गनि सकेको खण्डमा न्याय पररषद एिं न्याय सेिा आयोगलार्ि थप सरलिा तमल्ने छ। 

८.१ जनशचक्तसम्बन्धीिः 
नेपालको संविधान, न्याय पररषद ऐन, २०७३ िथा न्याय पररषद तनयमािलीले तनददिष्ट ट 

गरेको भतूमका र कििव्य तनिािह पूरा गनि न्याय पररषदले आफ्ना कामकारबाहीलार्ि विस्िार गदै 
लतगरहेको छ। न्यायाधीश हनन योनयिा पनगेका व्यचक्तहरूको वििरण ियार गने, न्यायाधीश िथा 
कमिचारीहरूको तनयनचक्त, सरूिा िथा कारबाहीको अतभलेख व्यिचस्थि र सनरचक्षि गने, न्यावयक 
काम कारबाहीमा हनन सक्ने अतनयतमििाबारे अननगमन र तनगरानी रा् नेलगायिका सचचिालयका 
सबै काममा च नस्ििा ल्याउन न्याय पररषद सचचिालयमा रहेको मौजनदा जनशचक्त न्यून रहेको 
देचखन्छ। यसका लातग सङ्गठन सिेक्षणिारा आिश्यक थप जनशचक्तको पवहचान गरी जनशचक्त 
थप गनेिफि  पहल गननिपने देचखएको छ। 

८.२ िातलम िथा उत्प्ररेणासम्बन्धीिः 
िातलमले मानिीय जनशचक्तलाई कायिके्षत्रमा गननिपने काम कारबाहीलाई सहज 

बनाउननका अतिररक्त सम्पाददि कायिको गनणस्िरीयिा कायम गनि मद्दि पनर् याउुँदछ। न्यायाधीश 
िथा न्याय सेिाका अतधकृिहरूलाई आिश्यक िातलमको व्यिस्था गनि सवकएमा न्याय क्षेत्रमा 
यसले सकारात्मक असर पनर् याउननका साथै न्याय के्षत्रको जनआस्थामा अतभिृवि हनन सक्दछ। 
न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगले न्यावयक जनशचक्तका लातग आिश्यक िातलमको पवहचान 
गरी िातलम प्रदायक तनकायहरूसुँग सहकायि र समन्िय गरी सेिा प्रिेश िथा पननिािजगी 
प्रचशक्षणलगायि विशेषज्ञिा तनमािण गने वकतसमका िातलम हनन जरुरी देचखन्छ। न्याय पररषद 
तनयमािली, २०७४ को तनयम २३ बमोचजम त्यस्िा कायििमको सञ् चालन सम्बन्धमा 
विषयिस्िनको तनधािरण गने, सहभागीको छनौट गने र प्रविया तनधािरण गने जस्िा काम 
सचचिालयले गने भन् ने व्यिस्था छ। वितभन् न िहका अदालिहरूका न्यायाधीशहरूलगायि 
सचचिालयमा कायिरि जनशचक्तसमेिलाई पतन िातलम ददन,े िैदेचशक भ्रमण गराउने लगायि 
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उत्प्ररेणात्मक कायििम प्रभािकारी रूपमा सञ् चालन गनि सम्बचन्धि तनकायबाट आिश्यक 
बजेटको व्यिस्था हनन ेछ भन् ने अपेक्षा तलर्एको छ। 

८.३ न्यायाधीशको अननगमन िथा तनगरानीको कायि: 
न्याय पररषद ऐनले उच्च िथा चजल्ला अदालिका न्यायाधीशहरूको अननगमन िथा 

तनगरानीको कायि गने चजम्मेिारी न्यायपररषदलाई ददएको छ। हरेक न्यायाधीशहरू 
आलोचनाविहीन (irreproachable) हनननपछि भन् ने मान्यिा रहेको छ। न्याय पररषदबाट सबै 
न्यायधीशहरूमातथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अननगमन र तनगरानी राखी न्यावयक सनशासन कायम 
रा् ननपने हनन्छ। न्यावयक सनशासनका लातग पूििन्यायाधीशहरू, चजल्ला न्यायाधीशहरू, उच्च 
अदालिका न्यायाधीशहरू, उच्च अदालिका मन् य न्यायाधीशहरू¸ सिोच्च अदालिका 
न्यायाधीशहरू¸ कानून व्यिसायीहरू¸ अदालिका कमिचारीहरू¸ िारेस िथा लेखापढी 
व्यिसायीहरू¸ मनद्दाका पक्षहरू¸ कानून र न्यायका के्षत्रमा अध्ययन अननसन्धानमा संलनन 
व्यचक्तहरूको सहयोगको अपररहायििा रहन्छ। यी सरोकारिालाहरूबाट सहयोग प्राप् ि गने 
औपचाररक माध्यम नभएकोले  सो माध्यमको तनमािण गरी सरोकारिालाहरूलार्ि न्याय पररषदको 
काममा सहयोग गनि उत्प्ररेरि गरी अननगमन िथा तनगरानीको कायिलाई प्रभािकारी बनाउन दक्ष 
जनशचक्त एिं आतथिक स्रोिको समेि आिश्यकिा महसनस गररएको छ।  

८.४ न्यायाधीशउपर परेका उजनरीको छानतबन अननसन्धान: 
न्याय पररषद ऐन २०७३ को दफा १८ िथा १९ बमोचजम न्यायाधीशउपर परेका 

उजनरीहरूको छानतबन जाुँचबनझ िोवकएको न्याय पररषदको सदस्य िथा सिोच्च अदालिका 
न्यायाधीशबाट मात्र हनने कानूनी व्यिस्था भएकोले न्यायाधीशउपरको उजनरीको छानतबन 
अननसन्धान र जाुँचबनझको कायि जवटल बन् न पनगेको छ। सिोच्च अदालिका न्यायाधीशलाई 
मनद्दा वकनारा गनि पयािप् ि समय नपनतगरहेको सन्दभिमा न्यायाधीशउपर परेका उजनरीहरूको 
छानतबन िथा जाुँचबनझमा संलनन गराउुँदा मनद्दा हेने उक्त महत्त्िपूणि समयसमेि उपयोग गननिपने 
हनन्छ। छानतबन िा जाुँचबनझमा खवटएका न्यायाधीशहरूले उक्त कायिमा पयािप् ि समय ददन 
नसक्दा जाुँचबनझ र छानतबनको कायिमा समेि विलम्ब हनन जाने हनन्छ। िसथि: चजल्ला 
न्यायाधीशउपर परेको उजनरीलगायिका विषयमा उच्च अदालिका मन् य न्यायाधीश िथा 
न्यायाधीशहरू िथा न्याय पररषद सचचिालयका उच्च िहका अतधकृिसमेिबाट सो कायि गनि 
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सक्ने उपयनक्त कानूनी व्यिस्था भए न्यायाधीशउपर परेका उजनरीहरूको अननसन्धान छानतबन र 
जाुँचबनझको कायि तछटो छररिो हनने देचखन्छ। 

८.५ भौतिक संरचना : 
न्यायाधीशको तनयनचक्त, सरुिा, अननशासनसम्बन्धी कारबाही, बखािसी र न्याय 

प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा तसफाररस गनि िा परामशि ददने स्थायी एिं स्ििन्त्र संिैधातनक 
तनकायको रूपमा न्याय पररषद रहेको छ। सिोच्च अदालिका न्यायाधीशहरूसरहका न्याय 
पररषदका दनर्िजना सदस्यले तनयतमि रूपमा कामकाज गदै आर्रहननभएको छ। न्याय पररषदको 
स्थापना वि.सं.२०४७ सालको संविधानिारा भएको र स्थापनाकालदेचख नै सिोच्च अदालिका 
केही कोठाहरूबाट पररषदको काम कारबाही हनुँदै आएकोमा वि.सं.२०७२ सालको 
महाभ नकम्पपश् चाि ्बार काउचन्सलको भिनको केही कोठाहरू भाडामा तलई कायिसञ् चालन भएको 
तथयो। वि.सं.२०७५ सालको िैशाखदेचख सिोच्च अदालिबाट तनतमिि चस्टल स्रक्चरका केही 
कोठाहरूबाट येनकेन कायि सञ् चालन हनुँदै आएको छ। न्याय पररषद सचचिालयको आफ्नो 
नाममा जनगा िथा कायािलय भिन छैन। न्याय पररषद र न्याय सेिा आयोगले संविधान एिं 
कानूनले िोवकददएको चजम्मेिारीलाई प्रभािकारी ढङ्गबाट सम्पादन गनि पररषदका अध्यक्ष एिं 
सदस्यहरूको लातग उपयनक्त कायिकक्ष, बैठक िथा सभाहल एिं प्रवितधयनक्त िातलम कक्षको 
न्यूनिम पूिािधारयनक्त कायािलय भिनको आिश्यकिा रहेको छ। त्यस्िै अतभलेखलाई सनरचक्षि र 
ब्यिचस्थि रा् न पतन सचचिालयको आफ्नै भिन हननन जरुरी छ। िी सबै कन राको उचचि 
प्रबन्धको लातग सचचिालयकै नाउुँमा जनगा खररद गरी न्याय पररषद सचचिालयमा भविष्टयमा थप 
हनन सक्ने जनशचक्त र न्याय पररषदको विस्िार हनन सक्ने भतूमकासमेिलार्ि दृवष्टगि गरी सनविधा 
सम्पन् न भिन तनमािण हनन अति आिश्यक भएकाले यसमा सम्बचन्धि तनकायहरूको शीघ्र पहल 
र सहयोग आिश्यक देचखएको छ। 

८.६ पनस्िकालय सम्बन्धमा : 
न्याय पररषदको काम कारबाहीलार्ि च नस्ि, दनरूस्ि र थप प्रभािकारी बनाउन पयािप् ि 

नेपाली िथा  विदेशी कानननी सामग्रीहरू, वितभन् न वितधशास्त्रीिारा तलचखि पनस्िकहरू, र्तिहास 
िथा समाजशास्त्रलगायिका पनस्िकहरू, वितभन् न तनकायबाट तनयतमि रूपमा प्रकाचशि हनन े
बनलेवटन, जनिल आदद पाठ् य सामग्रीहरू रहेको पनस्िकालयको आिश्यकिा रहेको छ। उपयनक्त 
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भौतिक संरचना िथा आिश्यक आतथिक स्रोिको अभािमा हाल न्याय पररषद सचचिालयमा 
व्यिचस्थि पनस्िकालय बन् न नसकेको अिस्था छ। न्याय पररषद ऐन िथा तनयमािलीले न्याय 
पररषद सचचिालयलार्ि आफ्नो कायिसुँग सम्बचन्धि वितभन् न विषयमा अध्ययन अननसन्धान गने 
वितभन् न प्रचशक्षण आदद कायििम सञ् चालन गने चजम्मेिारीसमेि सनम्पेको अिस्था छ। यसका 
लातगसमेि एक पयािप् ि स्रोि सामग्री रहेको व्यिचस्थि पनस्िकालयको आिश्यकिा महसनस भएको 
छ। उक्त पनस्िकालयका लातग आिश्यक जनशचक्त िथा आतथिक स्रोिका तनचम्ि सम्बचन्धि 
तनकायमा सहयोगका लातग पहल गनि आिश्यक देचखन्छ। 

८.७ सूचना प्रवितधको प्रयोग : 
न्याय पररषदले वितभन् न प्रकारका अतभलेखहरूलाई सूचना प्रवितधको माध्यमबाट Soft 

Copy बनाई रा् न ेर न्यायाधीश िथा कमिचारीहरूको वििरण PIMS को नामले तभन् न एचप्लकेसन 
बनाई अतभलेखहरूको व्यिस्थापन गररएको छ। न्यायाधीशहरूको सम्पचत्त वििरण भने 
सूचनाहरू र प्राप् ि वििरणको दिाि सूचना प्रवितधको माध्यमबाट जारी गने गररएको छ। साथै 
न्याय पररषदले आफ्नै Website तनमािण गरी सूचनाहरू आदानप्रदान गदै आएकोमा उक्त 
Website नेपाल सरकारले सञ् चालन गरेको NITC बाट HOST गररएकोमा सो तनकायमा वितभन् न 
प्रकारका समस्याहरू आर्रहेकोले समय समयमा Website माफि ि अद्याितधक गननिपने सूचनामा 
समस्या देखा परेका छन।् यसरी मातथ उल्लेख गररएझैँ न्याय पररषद सचचिालयको काम 
कारबाहीलाई प्रवितधमैत्री बनाउने PIMS, DMS, LIMS,CMS, Judge Case Status System, बढनिा 
गणनासम्बन्धी सफ्टिेयर SMS सवहिको सम्पचत्त वििरण दिािलगायिका विषयगि वितभन् न 
सफ्टिेयरको तनमािण गररएको भएपतन अन्यत्र यसको Backup छैन। िसथि, प्राकृतिक एिं अन्य 
विपचत्तबाट सभिरहरूमा रहेको िथ्याि संरक्षण गनि आफ्नो छन िै Disaster Data Recovery Center 
स्थापना गनि िा यस सम्बन्धमा कायि गरररहेका कन नै सरकारी तनकायको सहयोग तलन 
आिश्यक रहेको छ। यसका अतिररक्त न्याय पररषद सचचिालयमा कायिरि जनशचक्तका लातग 
सूचना प्रवितधसुँग सम्बचन्धि ल्यापटप, कम्प्यनटरलगायिका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन 
आिश्यक बजेटको व्यिस्थाका सम्बन्धमा सम्बचन्धि तनकायको सहयोग जरुरी छ। 
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अननसूचीहरू 

अननसूची-१ 

न्याय पररषदका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नामािली2 

तस.नं. पद नाम थर 

१. अध्यक्ष एिं प्रधान न्यायाधीश  श्री चोलेन्र शमशेर ज.ब.रा.  
२. सदस्य न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्री श्री लीलानाथ शे्रष्ट ठ 
३. सदस्य एिं सिोच्च अदालिका िररष्ठिम न्यायाधीश श्री  दीपककन मार काकी 
४. रािपतिले प्रधानमन्त्रीको तसफाररसमा तनयनचक्त गरेको 

कानूनविद् 
श्री लक्ष्मी बहादनर तनराला 

५. सदस्य (नेपाल बार एसोतसएसनको तसफाररसमा  रािपतिबाट 
तनयनक्त िररष्ठ अतधिक्ता)  

श्री रामप्रसाद शे्रष्ठ 

प्रतििेदन अितधमा रहेका न्याय पररषदका पदातधकारीहरूको नामािली 
तस.नं. पद नाम थर 

१. सदस्य एिं उपप्रधान, कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्री  श्री उपेन्र यादि 
2. सदस्य एिं कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्री श्री भाननभक्त ढकाल 
३. सदस्य (रािपतिले प्रधानमन्त्रीको तसफाररसमा तनयनक्त कानूनविद्) श्री पदमप्रसाद िैददक 
४. सदस्य (नेपाल बार एसोतसएसनको तसफाररसमा  रािपतिबाट 

तनयनक्त िररष्ठ अतधिक्ता) 
श्री रामप्रसाद तसटौला 

                                                           
2 प्रतििेदन पसे गदािका अितधको। 
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अननसूची- २ 

न्याय सेिा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नामािली3 
तस.नं. पद नाम थर 

१. अध्यक्ष एिं प्रधान न्यायाधीश  श्री चोलेन्र शमशेर ज.ब.रा. 
२. सदस्य एिं कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्री श्री लीलानाथ शे्रष्ट ठ 
३. सदस्य एिं सिोच्च अदालिका िररष्ठिम न्यायाधीश श्री दीपककन मार काकी 
४. सदस्य एिं लोक सेिा आयोगको अध्यक्ष श्री उमेशप्रसाद मैनाली 
५. सदस्य एिं महान्यायातधिक्ता श्री अचननप्रसाद खरेल 

 

प्रतििेदन अितधमा रहननभएका न्याय सेिा आयोगका पदातधकारीको नामािली 

तस.नं. पद नाम थर 

१. सदस्य एिं उपप्रधान िथा कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्री श्री उपेन्र यादि 
2. सदस्य एिं कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्री श्री भाननभक्त ढकाल  
3. सदस्य एिं कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्री डा.चशिमाया ि नम्बाहाङ्खफे 

 

                                                           
3 प्रतििेदन पेस गदािका अितधको। 
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अननसूची-३ 

उच्च अदालिका माननीय न्यायाधीशहरूको सरुिा िथा काज समथिन 

ि.सं. नाम थर र कायिरि अदालि सरुिा/काज भएको 
अदालि 

सरुिा/काज 
तसफाररस तमति 

1.  श्री िेजबहादनर काकी 
उच्च अदालि सनखेि, जनम्ला र्जलास  

काज उच्च अदालि पोखरा  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

2.  श्री चशिनारायण यादि 

 उच्च अदालि जनकपनर  

काज उच्च अदालि िनलसीपनर  

उच्च अदालि िनलसीपनर 2076।4।2 

3.  श्री शेषराज तसिाकोटी 
उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ र्जलास  

काजिः उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल 
र्जलास 

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 
2076।4।2 

4.  श्री मोहनबहादनर काकी 
उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास  

काजिः उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ्ग 
र्जलास  

उच्च अदालि पोखरा, 
बानलनङ र्जलास 

2076।4।2 

5.  श्री विनोद शमाि 
उच्च अदालि विराटनगर, धनकन टा र्जलास  

काज सिोच्च अदालि  

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

6.  श्री बाबनराम रेनमी 
उच्च अदालि सनखेि   

काज विशेष अदालि  

उच्च अदालि जनकपनर 2076।4।2 

7.  श्री नीिा गौिम दीचक्षि 

उच्च अदालि जनकपनर, िीरगञ्ज र्जलास  

काज उच्च अदालि विराटनगर, धनकन टा 
र्जलास  

उच्च अदालि विराटनगर, 
धनकन टा र्जलास 

2076।4।2 

8.  श्री चशिराज अतधकारी 
उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास  

उच्च अदालि ददपायल 2076।4।2 
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काज उच्च अदालि विराटनगर 

9.  श्री रामचन्र यादि 

उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर र्जलास 

काज उच्च अदालि पोखरा  

उच्च अदालि पोखरा 2076।4।2 

10.  श्री पनष्टपराज कोर्राला 
उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास  

उच्च अदालि जनकपनर 2076।4।2 

11.  श्री प्रमेराज काकी 
उच्चअदालि िनलसीपनर,नेपालगन् ज र्जलास 

काज उच्च अदालि विराटनगर 

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

12.  श्री थीरबहादनर काकी 
उच्च अदालि विराटनगर 

काज उच्च अदालि ददपायल  

उच्च अदालि ददपायल 2076।4।2 

13.  श्री राजकन मार िन 

उच्च अदालि पाटन  

कज उच्च अदालि ददपायल  

उच्च अदालि ददपायल 2076।4।2 

14.  श्री िाररकामान जोशी 
उच्च अदालि ददपायल  

काज विशेष अदालि  

उच्च अदालि पोखरा, 
बानलनङ र्जलास 

2076।4।2 

15.  श्री शारङ्गा सनिेदी 
उच्च अदालि विराटनगर  

काजिः उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर 
र्जलास  

उच्च अदालि ददपायल, 
महेन्रनगर र्जलास 

2076।4।2 

16.  श्री रत् नबहादनर बागचन्द 

उच्च अदालि जनकपनर िीरगन्ज र्जलास  

काज उच्च अदालि सनखेि,जनम्ला र्जलास  

उच्च अदालि सनखेि, 
जनम्ला र्जलास 

2076।4।2 

17.  श्री बीरबहादनर डाुँगी 
उच्च अदालि पोखरा  

काज उच्च अदालि विराटनगर 

उच्च अदालि जनकपनर, 
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

2076।4।2 

18.  श्री प्रमेराज ढकाल 

उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 
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19.  श्री चण्डीराज ढकाल 

उच्च अदालि ददपायल  

काज उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

उच्च अदालि पाटन, 
हेटौँडा र्जलास 

2076।4।2 

20.  श्री हेमराज पन्ि 

उच्च अदालि पाटन  

काज उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन् ज 
र्जलास  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 
नेपालगन् ज र्जलास  

2076।4।2 

21.  श्री विनोदप्रसाद शमाि 
उच्च अदालि सनखेि  

काज उच्च अदालि पोखरा  

उच्च अदालि पोखरा 2076।4।2 

22.  श्री बालकृष्टण उप्रिेी 
उच्च अदालि जनकपनर, िीरगन्ज र्जलास  

काज उच्च अदालि जनकपनर  

उच्च अदालि जनकपनर 2076।4।2 

23.  श्री िीरेन्रकन मार कणि 
उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास  

उच्च अदालि विराटनगर, 
धनकन टा र्जलास 

2076।4।2 

24.  श्री हररप्रसाद िगाले 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास 

काज उच्च अदालि विराटनगर  

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

25.  श्री लेखनाथ चघतमरे 

उच्च अदालि जनकपनर, िीरगन्ज र्जलास  

काज उच्च अदालि विराटनगर 

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

26.  श्री प्रभा बस्नेि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास  

काज उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

27.  श्री माधिप्रसाद पोखरेल 

उच्च अदालि जनकपनर  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

28.  श्री भीमकन मार ओझा 
उच्च अदालि जनकपनर  

काज अस्थायी र्जलास िीरगन्ज   

उच्च अदालि जनकपनर  

काज अस्थायी र्जलास 
िीरगन्ज 

2076।4।2 
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29.  श्री केशिराज जोशी 
उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 
2076।4।2 

30.  श्री प्रमोदकन मार शे्रष्ठ िैद्य 

उच्च अदालि ददपायल   

काज विशेष अदालि  

उच्च अदालि पोखरा 2076।4।2 

31.  श्री श्रीमणकन मार गौिम 

उच्च अदालि विराटनगर, धनकन टा र्जलास 

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

32.  श्री हररप्रसाद भण्डारी 
उच्च अदालि विराटनगर  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

33.  श्री लोवहिचन्र शाह 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

34.  श्री कृष्टण तगरी 
उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास  

उच्च अदालि सनखेि 2076।4।2 

35.  श्री श्रीकान्ि पौडेल 

उच्च अदालि पोखरा  

काज सिोच्च अदालि  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

36.  श्री महेश शमाि पौडेल 

उच्च अदालि िनलसीपनर  

काज उच्च अदालि विराटनगर 

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

37.   श्री टेकप्रसाद ढनंगाना 
उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

काज उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

38.  श्री बालेन्र रुपाखेिी 
उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलास  

उच्च अदालि ददपायल 2076।4।2 

39.  श्री शेखरप्रसाद पौडेल 

उच्च अदालि पाटन  

काज उच्च अदालि विराटनगर  

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

40.  श्री ईश् िरराज आचायि 
उच्च अदालि िनलसीपनर  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

41.  श्री रामप्रसाद अतधकारी उच्च अदालि पाटन, 2076।4।2 
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उच्च अदालि पाटन  

काज उच्च अदालि विराटनगर  

हेटौँडा र्जलास 

42.  श्री गोपाल भिराई 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

उच्च अदालि जनकपनर 2076।4।2 

43.  श्री रमेशकन मार पोखरेल 

उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि जनकपनर, 
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

2076।4।2 

44.  श्री अचननप्रसाद थपतलया 
उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि जनकपनर 2076।4।2 

45.  श्री ऋवषराम दिाडी 
उच्च अदालि विराटनगर  

उच्च अदालि िनलसीपनर 2076।4।2 

46.  श्री तनत्यानन्द पाण्डे 

उच्च अदालि ददपायल 

काज उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

उच्च अदालि सनखेि 2076।4।2 

47.  श्री ददनेशप्रसाद यादि 

उच्च अदालि जनकपनर  

उच्च अदालि विराटनगर, 
र्लाम र्जलास 

2076।4।2 

48.  श्री नरबहादनर शाही 
उच्च अदालि पोखरा  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

नेपालगन् ज र्जलास 
2076।4।2 

49.  श्री शाचन्ितसंह थापा 
उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन् ज,  र्जलास  

उच्च अदालि सनखेि 2076।4।2 

50.  श्री यमनना भिराई 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास  

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

51.  श्री नारायणप्रसाद पोखरेल 

उच्च अदालि जनकपनर, िीरगन्ज र्जलास   

काज उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 
2076।4।2 

52.  श्री भोजराज अतधकारी 
उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी र्जलास 
िीरगन्ज  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

53.  श्री रमेशकन मार खत्री उच्च अदालि सनखेि 2076।4।2 
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उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास  

54.  श्री शातलग्राम कोर्राला 
उच्च अदालि विराटनगर, ओखलढनङ्गा 
र्जलास  

उच्च अदालि िनलसीपनर 2076।4।2 

55.  श्री विष्टणनप्रसाद कोर्राला 
उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि विराटनगर, 
र्लाम र्जलास 

2076।4।2 

56.  श्री अनन्िराज डनम्र े

उच्च अदालि जनकपनर  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

57.  श्री हररप्रिाप के.सी. 
उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि पाटन, 
हेटौँडा र्जलास 

2076।4।2 

58.  श्री कृष्टणबहादनर थापा 
उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि जनकपनर, 
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

2076।4।2 

59.  श्री अच्यनिप्रसाद भण्डारी 
उच्च अदालि पाटन  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 
2076।4।2 

60.  डा.रवि शमाि अयािल 

उच्च अदालि जनकपनर, काज राविय 
न्यावयक प्रतिष्ठान  

उच्च अदालि विराटनगर, 
र्लाम र्जलास 

2076।4।2 

61.  श्री साधनराम सापकोटा 
उच्च अदालि विराटनगर  

काजिः उच्च अदालि सनखेि, जनम्ला र्जलास 

उच्च अदालि सनखेि, 
जनम्ला र्जलास 

2076।4।2 

62.  श्री जनक पाण्डे 

उच्च अदालि विराटनगर  

काज उच्च अदालि ददपायल  

उच्च अदालि ददपायल 2076।4।2 

63.  श्री बामदेि ज्ञिाली 
उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

64.  श्री गोकणि डाुँगी 
उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

नेपालगन् ज र्जलास 
2076।4।2 

65.  श्री खनशीप्रसाद थारु 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन् ज  र्जलास 

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

66.  श्री मननेन्रप्रसाद अिस्थी उच्च अदालि पोखरा, 2076।4।2 
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उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर र्जलास 

काज उच्च अदालि ददपायल  

बानलनङ र्जलास 

67.  श्री मदन पोख्रले 

उच्च अदालि जनकपनर,अस्थायी र्जलास  

िीरगन्ज 

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 
2076।4।2 

68.  श्री टंकप्रसाद गनरुङ 

उच्च अदालि सनखेि, जनम्ला र्जलास  

काज उच्च अदालि ददपायल,  

महेन्रनगर र्जलास  

उच्च अदालि ददपायल, 
महेन्रनगर र्जलास 

2076।4।2 

69.  श्री हररप्रसाद पौडेल 

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ र्जलास  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 
2076।4।2 

70.  श्री िेजनारायण तसंह राई 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास  

उच्च अदालि विराटनगर 2076।4।2 

71.  श्री रामबहादनर थापा 
उच्च अदालि िनलसीपनर  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

72.  श्री शकन न्िला चघतमरे 

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ र्जलास 

उच्च अदालि जनकपनर 2076।4।2 

73.  श्री तनलम पौडेल 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलास  

उच्च अदालि पाटन 2076।4।2 

74.  श्री राजेशकन मार काफ्ले 

उच्च अदालि सनखेि  

उच्च अदालि विराटनगर, 
अस्थायी र्जलास 
ओखलढनङ्गा 

2076।4।2 

75.  श्री बालमनकन न्द दिाडी 
उच्च अदालि जनकपनर अस्थायी र्जलास 
िीरगन्ज  

उच्च अदालि पाटन, 
हेटौँडा र्जलास 

2076।4।2 

76.  श्री नागेन्रलाल कणि 
उच्च अदालि सनखेि  

उच्च अदालि पाटन, 
हेटौँडा र्जलास 

2076।4।2 

77.  श्री निराज थपतलया¬ 

उच्च अदालि ददपायल  

काज उच्च अदालि िनलसीपनर,  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 
2076।4।2 
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बनटिल र्जलास 

78.  श्री अन्जन उप्रिेी ढकाल 

उच्च अदालि विराटनगर  

उच्च अदालि जनकपनर, 
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज  

2076।4।2 

79.  श्री रामचन्र यादि 

उच्च अदालि पोखरा 
न्याय पररषद 2076।04।12 

80.  श्री जीिनहरर अतधकारी 
उच्च अदालि पोखरा 

न्याय पररषद 2076।04।12 

81.  श्री नरबहादनर शाही 
उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन् ज 
र्जलास 

न्याय पररषद 2076।04।12 

82.  श्री तबनोदमोहन आचायि 
उच्च अदालि जनकपनर 

उच्च अदालि पोखरा 2076।04।29 

83.  श्री मोहनबहादनर काकी 
न्यायाधीश 

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ र्जलास  

सिोच्च अदालि २०७६।०५।१९ 

84.  श्री हररप्रिाप के.सी. 
न्यायाधीश 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास  

सिोच्च अदालि २०७६।०५।१९ 

85.  श्री रमेशकन मार खत्री 
न्यायाधीश 

उच्च अदालि सनखेि 

सिोच्च अदालि २०७६।०५।१९ 

86.  श्री प्रकाशचन्र गजनरेल 

 उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास 

उच्च अदालि जनकपनर, 
राजविराज र्जलास। 

2076।08।04 

87.  श्री चशिनारायण यादि 

 उच्च अदालि िनलसीपनर 

उच्च अदालि विराटनगर, 
र्लाम र्जलास। 

2076।08।04 

88.  श्री विनोद शमाि 
उच्च अदालि विराटनगर 

उच्च अदालि सनखेि। 2076।08।04 

89.  श्री कृष्टण तगरी 
 उच्च अदालि सनखेि 

उच्च अदालि जनकपनर, 
िीरगन्ज र्जलास। 

2076।08।04 
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हाल काजिः विशेष अदालि  
90.  श्री रमेशकन मार खत्री 

 उच्च अदालि सनखेि 

हाल काजिःिैदेचशक रोजगार न्यायातधकरण 

उच्च अदालि पोखरा। 2076।08।04 

91.  श्री रवि शमाि   

 उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास 

हाल काजिः विशेष अदालि  

उच्च अदालि पाटन, 
हेटौँडा र्जलास। 

2076।08।04 

92.  श्री जनक पाण्डे 

 उच्च अदालि ददपायल 
उच्च अदालि जनकपनर, 
िीरगन्ज र्जलास। 

2076।08।04 

93.  श्री राजेश कन मार काफ्ले 

 उच्च अदालि विराटनगर,  

ओखलढनङ्गा र्जलास 

उच्च अदालि िनलसीपनर, 
नेपालगन् ज र्जलास। 

2076।08।04 

94.  श्री टेकराज नेपाल 

न्यायाधीश 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

सिोच्च अदालि। २०७६।०८।04 

95.  श्री विष्टणनदेि पौडेल 

न्यायाधीश 

उच्च अदालि िनलसीपनर,  
नेपालगन् ज र्जलास 

उच्च अदालि पाटन, 
हेटौँडा र्जलास। 

२०७६।०८।04 

96.  श्री पिनकन मार शमाि न्यौपाने 
न्यायाधीश 

उच्च अदालि ददपायल,  
महेन्रनगर र्जलास 

उच्च अदालि िनलसीपनर,  
नेपालगन् ज र्जलास। 

२०७६।०८।04 

97.  श्री शेषराज चशिाकोटी 
न्यायाधीश 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

उच्च अदालि ददपायल २०७६।10।१३ 

98.  श्री बाबनराम रेनमी 
न्यायाधीश 

उच्च अदालि जनकपनर 

उच्च अदालि िनलसीपनर, 
बनटिल र्जलास। 

२०७६।१०।१३ 
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99.  श्री वकशोर तसलिाल, न्यायाधीश 

उच्च अदालि पाटन 
उच्च अदालि पोखरा २०७७।३।10 

100.  श्री सत्यमोहन जोशी थारु, न्यायाधीश 

उच्च अदालि जनकपनर,  

अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

उच्च अदालि विराटनगर, 
अस्थायी र्जलास 
ओखलढनङ्गा 

२०७७।३।10 
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अननसूची-४ 

चजल्ला अदालिका माननीय न्यायाधीशहरूको सरुिा वििरण 

तस .नं.  नाम, थर र  कायिरि अदालि सरुिा/काज भएको 
अदालि 

सरुिा/काज 
तसफाररस तमति 

1.  श्री राधाकृष्टण उप्रिेी 
धननषा चजल्ला अदालि 

सननसरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

2.  श्री चखलनाथ रेनमी 
झापा चजल्ला अदालि 

भोजपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

3.  श्री माधिेन्र रेनमी 
रामेछाप चजल्ला अदालि 

म्यानदी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

4.  श्री पनरुषोत्तमप्रसाद ढकाल 

सननसरी चजल्ला अदालि 

काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला 
अदालि 

2076।04।02 

5.  श्री वकरणकन मार पोखरेल 

बददिया चजल्ला अदालि 

झापा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

6.  श्री मनरारीबाबन शे्रष्ठ 

चचििन चजल्ला अदालि 

निलपरासी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

7.  श्री विष्टणन सनिेदी 
बाुँके चजल्ला अदालि 

महोत्तरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

8.  श्री सनदशिनराज पाण्डे 

तसरहा चजल्ला अदालि 

काठमाडौ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

9.  श्री दीपेन्र अतधकारी 
कास्की चजल्ला अदालि 

बारा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

10.  श्री रमेशराज पोखरेल 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 2076।04।02 

11.  श्री नररश्वर भण्डारी 
रूपन्देही चजल्ला अदालि 

मोरङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

12.  श्री अमिृबहादनर बस्नेि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि,  
काज सोलनखनम्बन चजल्ला अदालि  

सोलनखनम्बन चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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13.  श्री हररश्चन्र ढनङ्गाना 
सिरी चजल्ला अदालि 

लमजनङ्ग चजल्ला अदालि 2076।04।02 

14.  श्री धनतसंह महरा 
लतलिपनर चजल्ला अदालि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 2076।04।02 

15.  श्री ब्रजेश प्याकन रेल 

महोत्तरी चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

16.  श्री गोपालप्रसाद िास्िोला 
मनगन चजल्ला अदालि 

कञ्चनपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

17.  श्री ऋवषराम तनरौला 
धननषा चजल्ला अदालि 

काठमाडौ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

18.  श्री चन्रमचण ज्ञिाली 
डडेल्धनरा चजल्ला अदालि 

सिरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

19.  श्री राजनकन मार खतििडा 
मोरङ चजल्ला अदालि 

धननषा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

20.  श्री योगेन्रप्रसाद शाह 

कास्की चजल्ला अदालि 

तसरहा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

21.  श्री खडानन्द तििारी 
मकिानपनर चजल्ला अदालि 

बाुँके चजल्ला अदालि 2076।04।02 

22.  श्री कविप्रसाद न्यौपाने 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

दोलखा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

23.  श्री प्रकाश खरेल 

बारा चजल्ला अदालि 

काज पसाि चजल्ला अदालि 

पसाि चजल्ला अदालि 2076।04।02 

24.  श्री स्िीकृति पराजनली 
मकिानपनर चजल्ला अदालि 

रामेछाप चजल्ला अदालि 2076।04।02 

25.  श्री ऋवषकेश िानले 

ननिाकोट चजल्ला अदालि 

न्याय पररषद 2076।04।02 

26.  श्री ररिेन्र थापा 
निलपरासी चजल्ला अदालि 

दाङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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27.  श्री मोहनराज भटृराई 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

पाुँचथर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

28.  श्री अजनिन अतधकारी 
काभ्रपेलाञ्चोक चजल्ला अदालि  

निलपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

29.  श्री राजेन्र अतधकारी 
चचििन चजल्ला अदालि 

मोरङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

30.  श्री तगररराज गौिम 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि,  
काज दाच निला चजल्ला अदालि 

दाच निला चजल्ला अदालि 2076।04।02 

31.  श्री विनोदकन मार पोखरेल 

धनकन टा चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

32.  श्री देिेन्र पौडेल 

तसरहा चजल्ला अदालि 

धाददङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

33.  श्री पूणेश्वर प्रसाद उपाध्याय 

मोरङ चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

34.  श्री र निकन मार शाह 

सनखेि चजल्ला अदालि 

निलपरासी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

35.  श्री कृष्टणप्रसाद पौडेल 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

गनल्मी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

36.  श्री शंकरराज िराल 

पाल्पा चजल्ला अदालि 

बददिया चजल्ला अदालि 2076।04।02 

37.  श्री यनिराज गौिम 

धननषा चजल्ला अदालि 

झापा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

38.  श्री बरीप्रसाद ओली 
पसाि चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

39.  श्री राजेन्रकन मार शे्रष्ठ 

सननसरी चजल्ला अदालि 

सिरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

40.  श्री र्न्रकन मार चोङटेन्ली 
र्लाम चजल्ला अदालि 

सननसरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

41.  श्री र निप्रसाद सापकोटा धननषा चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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सननसरी चजल्ला अदालि 

42.  श्री भरिमणी खनाल 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

43.  श्री जयानन्द पनेरु 

डोटी चजल्ला अदालि 

कैलाली चजल्ला अदालि 2076।04।02 

44.  श्री खड्क बहादनर के.सी 
निलपरासी चजल्ला अदालि 

पाल्पा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

45.  श्री रामचन्र पौडेल 

अघािखांची चजल्ला अदालि 

मनाङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

46.  श्री कैलाशप्रसाद सनिेदी 
रुकन म चजल्ला अदालि, काज 
रा.न्या.प्र. 

न्याय पररषद 2076।04।02 

47.  श्री िेजनारायण पौडेल 

बाजनरा चजल्ला अदालि 

धननषा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

48.  श्री मािकृाप्रसाद मरातसनी 
भक्तपनर चजल्ला अदालि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 2076।04।02 

49.  श्री ओमप्रसाद अयािल 

बाुँके चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

50.  श्री प्रकाश ढनंगाना 
धाददङ चजल्ला अदालि 

तसरहा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

51.  श्री भरि लम्साल 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि,  
काज सिोच्च अदालि  

लतलिपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

52.  श्री तललाराज अतधकारी 
पसाि चजल्ला अदालि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 2076।04।02 

53.  श्री कृपासनर काकी 
िाप्लेजनङ चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

54.  श्री हेमन्ि रािल 

दाङ चजल्ला अदालि 

चचििन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

55.  श्री विष्टणनप्रसाद अयािल पसाि चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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कैलाली चजल्ला अदालि 

56.  श्री दीपककन मार खरेल 

काभ्रपेलाञ्चोक चजल्ला अदालि  
कास्की चजल्ला अदालि 2076।04।02 

57.  श्री र निकन मार वपया 
मकिानपनर चजल्ला अदालि 

सलािही चजल्ला अदालि 2076।04।02 

58.  श्री चशिबहादनर रानाभाट 

महोत्तरी चजल्ला अदालि,  
काज कैलाली चजल्ला अदालि  

कैलाली चजल्ला अदालि 2076।04।02 

59.  श्री सूयिप्रसाद पराजनली 
कास्की चजल्ला अदालि 

काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला 
अदालि 

2076।04।02 

60.  श्री दलबहादनर के.सी. 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

ओखलढनङ्गा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

61.  श्री बासनदेि न्यौपाने 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

अघािखाुँची चजल्ला अदालि 2076।04।02 

62.  श्री प्रकाशचन्र अतधकारी 
बारा चजल्ला अदालि 

काठमाडौ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

63.  श्री केशिप्रसाद अतधकारी 
बारा चजल्ला अदालि 

चचििन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

64.  श्री दनगािप्रसाद ढनंगेल 

मोरङ चजल्ला अदालि,  
काज िनहनुँ चजल्ला अदालि  

िनहनुँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

65.  श्री बासनदेि पौडेल 

धननषा चजल्ला अदालि 

िनहनुँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

66.  श्री िेजेन्रप्रसाद शमाि 
उदयपनर चजल्ला अदालि 

कास्की चजल्ला अदालि 2076।04।02 

67.  श्री तडल्लीरत्न शे्रष्ठ 

मोरङ चजल्ला अदालि 

मकिापनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

68.  श्री उििप्रसाद भिराई 

झापा चजल्ला अदालि 

पसाि चजल्ला अदालि 2076।04।02 

69.  श्री सूयिप्रसाद अतधकारी  मोरङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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पसाि चजल्ला अदालि 

70.  श्री ददपक खनाल 

मोरङ चजल्ला अदालि 

उदयपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

71.  श्री श्यामसनन्दर अतधकारी 
कालीकोट चजल्ला अदालि 

महोत्तरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

72.  श्री रामप्रसाद शमाि 
रूपन्देही चजल्ला अदालि,  
काज काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

73.  श्री डण्डपाणी शमाि 
महोत्तरी चजल्ला अदालि 

कास्की चजल्ला अदालि 2076।04।02 

74.  श्री दयाराम ढकाल 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 

बारा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

75.  श्री हररप्रसाद शमाि उपाध्याय 

जनम्ला चजल्ला अदालि,  
काज दाङ चजल्ला अदालि  

डडेल्धनरा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

76.  श्री निराज दाहाल 

मोरङ चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

77.  श्री र्श्वरीप्रसाद गौिम 

दाङ चजल्ला अदालि 

बारा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

78.  श्री गायत्रीप्रसाद रेनमी 
तसरहा चजल्ला अदालि 

चचििन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

79.  श्री विदनर कोर्राला 
निलपनर चजल्ला अदालि,  
काज काठमाडौँ चजल्ला अदालि  

काठमाडौ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

80.  श्री विष्टणनप्रसाद उपाध्याय 

बाुँके चजल्ला अदालि,  
काज निलपनर चजल्ला अदालि  

कास्की चजल्ला अदालि 2076।04।02 

81.  श्री वहमलाल िेल्िासे 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 

दाङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

82.  श्री नारायणप्रसाद सनिेदी काठमाडौ चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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सोलनखनम्बन चजल्ला अदालि,  
काज सिोच्च अदालि 

83.  डा. राजेन्रकन मार आचायि 
कञ्चनपनर चजल्ला अदालि 

सनखेि चजल्ला अदालि 2076।04।02 

84.  श्री मािकृाप्रसाद आचायि 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

खोटाङ्ग चजल्ला अदालि 2076।04।02 

85.  श्री माधिप्रसाद अतधकारी 
बैिडी चजल्ला अदालि,  
काज भक्तपनर चजल्ला अदालि  

भक्तपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

86.  श्री कमलराज विष्ट 

दोलखा चजल्ला अदालि 

मकिानपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

87.  श्री परशनराम भिराई 

कैलाली चजल्ला अदालि,  
काज काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

88.  श्री चशचशरराज ढकाल 

बारा चजल्ला अदालि 

मोरङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

89.  श्री अशोककन मार बस् नेि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

निलपरासी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

90.  श्री भोलानाथ ढकाल 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 

पसाि चजल्ला अदालि 2076।04।02 

91.  श्री उमेशप्रसाद लनर्ुँटेल 

कास्की चजल्ला अदालि 

ननिाकोट चजल्ला अदालि 2076।04।02 

92.  श्री नारायणप्रसाद पौडेल 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

कास्की चजल्ला अदालि 2076।04।02 

93.  श्री नारायणप्रसाद पराजनली 
िेह्रथनम चजल्ला अदालि  

झापा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

94.  श्री पननाराम खनाल  
निलपनर चजल्ला अदालि 

दाङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

95.  श्री रमानाथ पौडेल 

बाुँके चजल्ला अदालि,  
स्याङजा चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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काज स्याङजा चजल्ला अदालि 

96.  श्री प्रकाशकन मार अतधकारी 
कञ्चनपनर चजल्ला अदालि  

चचििन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

97.  श्री बाबनकाजी बाुँतनया 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि,  
काजिः डोल्पा चजल्ला अदालि  

डोल्पा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

98.  श्री कोमलप्रसाद आचायि 
लमजनङ चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

99.  श्री रमेश शमाि पौडेल 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

बारा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

100.  श्री राजेन्र नेपाल 

दाच निला चजल्ला अदालि,  
काज रा.न्या.प्र. 

बाुँके चजल्ला अदालि 2076।04।02 

101.  श्री िीथिराज के.सी. 
उदयपनर चजल्ला अदालि 

धननषा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

102.  श्री धनीश् िर पौडेल 

बझाङ चजल्ला अदालि 

बाुँके चजल्ला अदालि 2076।04।02 

103.  श्री प्रकाशप्रसाद पचण्डि 

बानलनङ चजल्ला अदालि 

बारा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

104.  श्री मदनबहादनर धामी 
सल्यान चजल्ला अदालि,  
काज लतलिपनर चजल्ला अदालि 

लतलिपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

105.  श्री श्रीप्रसाद संजेल 

सिरी चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

106.  श्री रमेशकान्ि अतधकारी 
धननषा चजल्ला अदालि  
काज गोरखा चजल्ला अदालि 

गोरखा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

107.  श्री महेन्रप्रसाद पोखरेल 

मोरङ चजल्ला अदालि 

िेह्रथनम चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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108.  श्री वकशोर चघतमरे 
खोटाङ चजल्ला अदालि 

मोरङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

109.  श्री तभष्टमराज प्रसाई 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

लतलिपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

110.  श्री नारायणप्रसाद दाहाल 

सननसरी चजल्ला अदालि 

सिरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

111.  श्री नारायणप्रसाद शमाि 
मोरङ चजल्ला अदालि 

पसाि चजल्ला अदालि 2076।04।02 

112.  श्री केशिकन मार पाण्डे 

हनम्ला चजल्ला अदालि 

रौिहट चजल्ला अदालि 2076।04।02 

113.  श्री राजकन मार कोर्राला 
म्यानदी चजल्ला अदालि 

मोरङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

114.  श्री ददिाकर भि 

रौिहट चजल्ला अदालि,  
काज सिोच्च अदालि  

न्याय पररषद 2076।04।02 

115.  श्री मनोज के.सी. 
पांचथर चजल्ला अदालि 

उदयपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

116.  श्री सनि चन्र लिट 

दैलेख चजल्ला अदालि 

रुकन मकोट चजल्ला अदालि 2076।04।02 

117.  श्री नरनारायण पौडेल 

रौिहट चजल्ला अदालि 

तसरहा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

118.  श्री िासनदेि न्यौपाने 
चचििन चजल्ला अदालि 

बानलनङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

119.  श्री शाचन्िप्रसाद आचायि 
झापा चजल्ला अदालि 

संखनिासभा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

120.  श्री दनगािबहादनर भ नषाल 

रुकन मकोट चजल्ला अदालि 

बाुँके चजल्ला अदालि 2076।04।02 

121.  श्री लालकाजी शे्रष्ठ 

कास्की चजल्ला अदालि 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

122.  श्री उमानाथ गौिम रौिहट चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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मनाङ चजल्ला अदालि 

123.  श्री ददपक ढकाल 

िनहनं चजल्ला अदालि 

रौिहट चजल्ला अदालि 2076।04।02 

124.  श्री फचणन्रप्रसाद पराजनली 
तसरहा चजल्ला अदालि 

धनकन टा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

125.  श्री हररश्चन्र र्ङनाम 

भोजपनर चजल्ला अदालि 

र्लाम चजल्ला अदालि 2076।04।02 

126.  श्री रामप्रसाद न्यौपाने 
गनल्मी चजल्ला अदालि 

निलपरासी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

127.  श्री कमल प्रसाद ज्ञिाली 
सिरी चजल्ला अदालि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 2076।04।02 

128.  श्री रामराजा उप्रिेी 
न्याय पररषद, काज बाुँके चजल्ला 
अदालि 

निलपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

129.  श्री प्रकाश राउि 

संखनिासभा चजल्ला अदालि 

िाप्लेजनङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

130.  श्री प्रकाश शे्रष्ठ 

रौिहट चजल्ला अदालि 

सननसरी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

131.  श्री चचत्रबहादनर गनरुङ 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

रौिहट चजल्ला अदालि 2076।04।02 

132.  श्री अतनलकन मार शमाि 
बाुँके चजल्ला अदालि 

तसरहा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

133.  श्री केशिप्रसाद चघतमरे 
पसाि चजल्ला अदालि 

धननषा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

134.  श्री हररप्रसाद कोर्राला 
अछाम चजल्ला अदालि 

सलािही चजल्ला अदालि 2076।04।02 

135.  श्री माधिप्रसाद मैनाली 
निलपरासी चजल्ला अदालि 

पसाि चजल्ला अदालि 2076।04।02 

136.  श्री कृष्टणजंग शाह 

बारा चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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137.  श्री अिनी मैनाली (भिराई) 
लतलिपनर चजल्ला अदालि 

चचििन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

138.  श्री कन लप्रसाद पाण्डे 

निलपरासी चजल्ला अदालि,  
काज सल्यान चजल्ला अदालि 

सल्यान चजल्ला अदालि 2076।04।02 

139.  श्री कमला पौडेल 

न्याय पररषद, काज रूपन्देही  
चजल्ला अदालि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

140.  श्री ईश्वरीप्रसाद भण्डारी 
कैलाली चजल्ला अदालि,  
काज बैिडी चजल्ला अदालि  

बैिडी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

141.  श्री आत्मदेि जोशी 
तसरहा चजल्ला अदालि,  
काज रुकन म चजल्ला अदालि 

रुकन म चजल्ला अदालि 2076।04।02 

142.  श्री मनोज शे्रष्ठ 

न्याय पररषद, काज मनस्िाङ  
चजल्ला अदालि  

मनस्िाङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

143.  श्री रोमनाथ अतधकारी, 
रौिहट चजल्ला अदालि 

मनगन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

144.  श्री बसन्िजंग थापा 
स्याङजा चजल्ला अदालि,  
काज कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 2076।04।02 

145.  श्री तबदनर काफ्ले 

सलािही चजल्ला अदालि 

डोटी चजल्ला अदालि 2076।04।02 

146.  श्री चन्रकान्ि पौडेल 

पसाि चजल्ला अदालि 

हनम्ला चजल्ला अदालि 2076।04।02 

147.  श्री श्यामलाल चघतमरे 
दाङ चजल्ला अदालि,  
काज जनम्ला चजल्ला अदालि 

जनम्ला चजल्ला अदालि 2076।04।02 

148.  श्री दण्डपाणी लातमछाने दैलेख चजल्ला अदालि 2076।04।02 
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सिरी चजल्ला अदालि  
149.  श्री माधिप्रसाद सनिेदी 

सलािही चजल्ला अदालि 

कातलकोट चजल्ला अदालि 2076।04।02 

150.  श्री गीिा शे्रष्ठ 

चचििन चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

151.  श्री कृष्टणप्रसाद शमाि नेपाल 

पसाि चजल्ला अदालि,  
काज कैलाली चजल्ला अदालि 

कैलाली चजल्ला अदालि 2076।04।02 

152.  श्री चशिलाल पाण्डेय 

चचििन चजल्ला अदालि,  
काज सिोच्च अदालि 

कञ्चनपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

153.  श्री माधिप्रसाद चघतमरे  
रौिहट चजल्ला अदालि,  
काज सिोच्च अदालि  

बाजनरा चजल्ला अदालि 2076।04।02 

154.  श्री निीनकन मार जोशी 
सलािही चजल्ला अदालि, काज 
सिोच्च अदालि  

अछाम चजल्ला अदालि 2076।04।02 

155.  श्री पदमराज पाण्डेय 

पसाि चजल्ला अदालि,  
काज सिोच्च अदालि 

बझाङ चजल्ला अदालि 2076।04।02 

156.  श्री सीिा शमाि अतधकारी 
भक्तपनर चजल्ला अदालि,  
काज सिोच्च अदालि 

मकिानपनर चजल्ला अदालि 2076।04।02 

157.  श्री चखलनाथ रेनमी  
न्यायाधीश, भोजपनर चजल्ला अदालि 

िारा चजल्ला अदालि 2076।08।17 

158.  श्री अमिृबहादनर बस् निे 

न्यायाधीश, सोलनखनम्बन  
चजल्ला अदालि 

झापा चजल्ला अदालि 2076।08।17 

159.  श्री अचम्बकाप्रसाद  तनरौला 
न्यायाधीश, निलपनर चजल्ला अदालि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 2076।08।17 
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160.  श्री िेजबहादनर खडका 
न्यायाधीश, दोलखा चजल्ला अदालि 

मोरङ चजल्ला अदालि 2076।08।17 

161.  श्री आत्मदेि जोशी 
न्यायाधीश, रुकन म चजल्ला अदालि 

धाददङ चजल्ला अदालि 2076।08।17 

162.  श्री बािनकाजी बाुँतनया  
न्यायाधीश, डोल्पा चजल्ला अदालि 

हाल काजिः कैलाली चजल्ला अदालि 

कैलाली चजल्ला अदालि 2076।08।19 
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अननसूची-५ 

राजपत्राविि प्रथम शे्रणीमा खनला, आन्िररक िथा बढनिा प्रवियाबाट तनयनचक्त िथा पदस्थापनका 
लातग  तसफाररस हनन नभएका अतधकृिहरूको नामािली 

ि.स. अतधकृिको नाम थर पद र 
अदालि 

बढनिा पदस्थापन हनन ेपद र 
अदालि 

तसफाररस तमति 

1.  श्री रणबहादनर कटिाल  

र्जलास अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

रचजस्रार  

उच्च अदालि ददपायल 
2076।8।25 

2.  श्री माधिप्रसाद पौडेल 

उपसचचि 

न्याय पररषद सचचिालय 

रचजस्रार  

उच्च अदालि सनखेि 
2076।8।25 

3.  

वटकाराम पाण्डे  

कानून अतधकृि 

सङ्घीय मातमला िथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालय 

सह-सचचि 

मन् यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको 
कायािलय प्रदेश नं. २ (सचचि 
पदमा) 

2076।8।25 

4.  श्री हररप्रसाद रेनमी 
चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ 

सह-न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ  

2076।8।25 

5.  श्री राजनराज चघतमरे 
उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय बानलनङ्ग 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
िनलसीपनर 

2076।8।25 

6.  श्री गंगाप्रसाद पौडेल 

उपन्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको कायािलय 

सह-न्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको कायािलय 

2076।8।25 

7.  श्री कृष्टणमोहन कोर्राला 
उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
िीरगन्ज 

2076।8।25 

8.  श्री घनश्याम ओझा 
उपन्यायातधिक्ता 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 

2076।8।25 



 

107 
 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय ओखलढनङ्गा 

पोखरा 

9.  श्री परमेश्वर पराजनली 
उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय र्लाम 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
हेटौँडा 

2076।8।25 

10.  

श्री अशोक कन मार क्षेत्री, अघाि-
५, अघािखाुँची, से्रस्िेदार, रोल्पा 
चजल्ला अदालि 
क.सं.नं.192794  

सह रचजस्रार, सिोच्च अदालि 2077।2।26 

11.  

श्री बालकृष्टण िानले, तबरुिा-
५, स्याङ्खजा, चजल्ला 
न्यायातधिक्ता, चजल्ला सरकारी 
िवकल कायािलय धाददङ  
क.सं.नं.163564  

सह न्यायातधिक्ता, उच्च सरकारी 
िवकल कायािलय धनकन टा 

2077।2।26 

12.  

श्री शम्भ न काकी, नागाजनिन-८, 
काठमाडौँ, उपसचचि, कानून 
न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय क.सं.नं. 169653 

सह न्यायातधिक्ता, उच्च सरकारी 
िवकल कायािलय जनम्ला 

2077।2।26 
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अननसूची-६ 

राजपत्राविि प्रथम शे्रणीका अतधकृिहरूको सरुिा तसफाररस नामािली 
ि.स. अतधकृिको नाम थर पद र 

अदालि 

सरुिा हनन ेपद र 
अदालि/कायािलय 

सरुिा तसफाररस 
तमति 

1.  श्री  खड् गराज अतधकारी  

महातनदेशक 
फैसला कायािन्ियन तनदेशनालय  

हालिः न्याय पररषद सचचिालय 

सहसचचि 

न्याय पररषद सचचिालय 

2076।10।16 

2.  श्री चजिेन्रबाबन थपतलया  
रचजस्रार 

उच्च अदालि पोखरा 
हालिः उच्च अदालि विराटनगर 

रचजस्रार 

उच्च अदालि विराटनगर 

2076।10।16 

3.  श्री  कृष्टणप्रसाद पौडेल  

रचजस्रार 

उच्च अदालि सनखेि  

हालिः उच्च अदालि पोखरा 

रचजस्रार 

उच्च अदालि पोखरा 
2076।10।16 

4.  श्री  गजेन्रबहादनर तसंह  

रचजस्रार 

उच्च अदालि िनलसीपनर  

हालिः फैसला कायािन्ियन तनदेशनालय 

महातनदेशक 

फैसला कायािन्ियन 
तनदेशनालय 

2076।10।16 

5.  श्री  ठतगन्र किेल 

रचजस्रार 

उच्च अदालि विराटनगर 

हालिः उच्च अदालि जनकपनर 

रचजस्रार 

उच्च अदालि जनकपनर 

2076।10।16 

6.  श्री  रामप्रसाद भिराई  

रचजस्रार  

उच्च अदालि ददपायल  

हालिः उच्च अदालि िनलसीपनर 

रचजस्रार 

उच्च अदालि िनलसीपनर 

2076।10।16 

7.  श्री  िेदप्रसाद उप्रिेी 
रचजस्रार 

उच्च अदालि जनकपनर  

हालिः सिोच्च अदालि  

सह रचजस्रार 

सिोच्च अदालि  

2076।10।16 
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8.  श्री यज्ञप्रसाद भिराई 

सह सचचि 

रािपतिको कायािलय 

सह सचचि 

रक्षा मन्त्रालय 

2076।10।16 

9.  श्री कोमलबहादनर खत्री 
सह सचचि 

मन् य मन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको 
कायािलय 

प्रदेश नं. २ (सचचि पदमा) 

सह सचचि 

रािपतिको कायािलय 
2076।10।16 

10.  श्री लक्ष्मीप्रसाद गौिम 

सह सचचि 

मन् य मन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको 
कायािलय 

प्रदेश नं. ३ (सचचि पदमा) 

सह सचचि 

तनिािचन आयोग 
2076।10।16 

11.  डा. श्री टेकबहादनर चघतमरे 
सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
जनम्ला 

सह-न्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको 
कायािलय तसंहदरबार  

2076।10।16 

12.  श्री लोकराज पराजनली 
सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय पाटन 

   

सह-न्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको 
कायािलय तसंहदरबार 

2076।10।16 

13.  श्री सूयिराज दाहाल 

सह-न्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको कायािलय 
तसंहदरबार 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन 

2076।10।16 

14.  श्री शंकर खत्री 
सह-न्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको कायािलय 
तसंहदरबार 

सह-न्यायातधिक्ता 
विशेष सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ। 

2076।10।16 

15.  श्री र निमणी ज्ञिाली 
सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
िीरगन्ज 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय सनखेि 

2076।10।16 
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16.  श्री ईश्वरीप्रसाद बन्जाडे 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
िनलतसपनर 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय ददपायल 

2076।10।16 

17.  श्री रामकन मार थापा 
सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
बनटिल 

सह-न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय विराटनगर। 

2076।10।16 

18.  श्री चन्रकान्ि खनाल 

सह-न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ 

सह-न्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको 
कायािलय तसंहदरबार 

2076।10।16 
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अननसूची-७ 

राजपत्राविि दििीय शे्रणीमा खनला, आन्िररक िथा बढनिा प्रवियाबाट तनयनचक्त िथा पदस्थापनका 
लातग  तसफाररस हनन नभएका अतधकृिहरूको नामािली 

ि.स. अतधकृिको नाम थर पद र अदालि बढनिा पदस्थापन हनन े
पद र अदालि 

तसफाररस तमति 

1.  श्री राजाराम दाहाल 

शाखा अतधकृि 

कानून न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

उप सचचि 

प्रदेश सभा सचचिालय 

प्रदेश नं. १ 

2076।10।16 

2.  श्री नारनप्रसाद पोखरेल 

शाखा अतधकृि 

लोक सेिा आयोग 

उप सचचि 

आन्िररक मातमला िथा 
कानून मन्त्रालय 

प्रदेश नं. ३ 

2076।10।16 

3.  श्री सनदशिन ढकाल 

कानून अतधकृि 

कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

उप सचचि 

मन् यमन्त्री िथा 
मचन्त्रपररषदको कायािलय 

प्रदेश नं. ३ 

2076।10।16 

4.  श्री लक्ष्मी शमाि 
कानून अतधकृि 

कानून न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

उप सचचि 

आन्िररक मातमला िथा 
कानून मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदेश 

2076।10।16 

5.  श्री कृष्टणबहादनर ओली 
शाखा अतधकृि 

तबशेष सरकारी िवकल कायािलय, 
काठमाडौँ 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय महेन्रनगर 

2076।10।16 

6.  श्री उदयचन्र अतधकारी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय हनम्ला 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पोखरा 

2076।10।16 

7.  श्री भानदेि जोशी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय बैिडी 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय रुकन म पचश्चम 

2076।10।16 
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8.  श्री चशबप्रसाद आचायि 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय प्यनठान 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय बानलनङ 

2076।10।16 

9.  श्री जयप्रसाद तधिाल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय अछाम 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय िीरगन्ज 

2076।10।16 

10.  श्री शाचन्िप्रसाद लनईटेल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय मनाङ्ग 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय मनाङ्ग 

2076।10।16 

11.  श्री राजेन्र भिराई 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
नं.१ विराटनगर 

उपसचचि 

मन् य न्यायातधिक्ताको 
कायािलय  प्रदेश नं.१ 
विराटनगर  

2076।10।16 

12.  श्री लालप्रसाद लामीछाने 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय मनस्िाङ 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय बझाङ 

2076।10।16 

13.  श्री मनचक्तराम सनिेदी 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
राजतबराज 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय जनकपनर 

2076।10।16 

14.  श्री कणिबहादनर बनढा क्षेत्री 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय डोल्पा 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय डोल्पा 

2076।10।16 

15.  श्री  मनकन न्द तनरौला 
से्रस्िेदार 

मनस्िाङ चजल्ला अदालि, 

 हालिः उच्च अदालि पाटन 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

16.  श्री  रमेश शे्रष्ठ 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

उप रचजस्रार  

उच्च अदालि पाटन  

2076।12।02 

17.  श्री  जगदीश्वर भिराई 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास 

अननसन्धान अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 
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18.  श्री  नेत्रबन्धन पौड्याल 

से्रस्िेदार 

ओखलढनङ्गा चजल्ला अदालि  

उप रचजस्रार  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

19.  श्री  वटकेन्रिीरजङ राणा  
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

20.  श्री  मचणराम पोखरेल 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

उप रचजस्रार  

उच्च अदालि विराटनगर 

2076।12।02 

21.  श्री  तललानाथ बराल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, धनकन टा 
र्जलास 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

22.  श्री  प्रमेप्रकाश थापा 
से्रस्िेदार 

अछाम चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

23.  श्री  मानबहादनर तबष्ट 

तनचज सहायक 

उच्च अदालि िनलसीपनर 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

24.  श्री निराज दंगाल 

से्रस्िेदार 

धाददङ चजल्ला अदालि  

उप रचजस्रार  

उच्च अदालि पाटन  

2076।12।02 

25.  श्री  प्रमेप्रसाद पौडेल 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

26.  श्री  फचणन्रराज भिराई 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

27.  श्री निराज जोशी 
शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

28.  श्री  िीरेन्रबहादनर मल्ल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 
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उच्च अदालि सनखेि 

29.  कमलकन मार आचायि 
 शाखा अतधकृि 
उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 
2076।12।02 

30.  श्री केदारप्रसाद गौिम 

से्रस्िेदार 

िाप्लेजनङ चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

31.  श्री  मदनप्रसाद जयसिाल 

से्रस्िेदार 

हनम्ला चजल्ला अदालि 

उप रचजस्रार  

उच्च अदालि जनकपनर 

2076।12।02 

32.  श्री  मोहनप्रसाद बेल्िासे 

शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

33.  श्री  रुरप्रसाद अयािल 

से्रस्िेदार 

मनगन चजल्ला अदालि  

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

34.  श्री  सनचशलकन मार यादि 

से्रस्िेदार 

रुकन मकोट चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

35.  श्री  गम्भीर चघतमरे 

से्रस्िेदार 

अघािखाुँची  चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

36.  श्री  सीिा रेनमी 
से्रस्िेदार 

प्यनठान चजल्ला अदालि 

उप रचजस्रार  

उच्च अदालि ददपायल 

2076।12।02 

37.  श्री  कणिबहादनर राई 

शाखा अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

38.  श्री  गेहेन्रराज रेनमी 
से्रस्िेदार 

रामेछाप चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

39.  श्री  शम्भ नप्रसाद अतधकारी 
शाखा अतधकृि  

र्जलास अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 
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सिोच्च अदालि  

40.  श्री  गणेशकन मार गौिम 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

41.  श्री  गोकणिराज पन्ि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ र्जलास 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

42.  श्री  शोभाकर खरेल 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

अननसन्धान अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 

43.  गोविन्द आचायि  
शाखा अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 
2076।12।02 
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अननसूची-८ 

राजपत्राविि दििीय शे्रणीका अतधकृिहरूको सरुिा तसफाररस नामािली 
ि.स. नाम थर,  पद र पदातधकार रहेको 

कायािलय 

सरुिा हनन ेपद, कायािलय र 
अदालि 

सरुिा तसफाररस 
तमति 

1.  रामजी दनाई 
परराि मन्त्रालय  

हाल काज:  प्रधानमन्त्री िथा 
मचन्त्रपररषद् को कायािलय 

उपसचचि 

प्रधानमन्त्री िथा 
मचन्त्रपररषद् को कायािलय 

2076।4।14 

2.  सूयििंश शमाि कुँ डेल 
संस्कृति, पयिटन िथा नागररक 
उड डयन मन्त्रालय 

हाल काज: न्याय सेिा िातलम केन्र 

उपसचचि 

प्रधानमन्त्री िथा 
मचन्त्रपररषद् को कायािलय 

2076।4।14 

3.  राजन नेपाल 

साििजतनक खररद अननगमन कायािलय  

उपसचचि 

संस्कृति, पयिटन िथा नागररक 
उड डयन मन्त्रालय 

2076।4।14 

4.  देिकन मार राई 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय, हेटौँडा 

उपसचचि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय, सनखेि 

2076।4।14 

5.  विण्णनबहादनर घिी 
अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय, पोखरा 

उपसचचि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोग, टंगाल  

2076।4।14 

6.  राजेशकन मार थापा 
प्रधानमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद् को 
कायािलय 

उपसचचि 

साििजतनक खररद अननगमन 
कायािलय 

2076।4।14 

7.  अरूणकन मार झा 
आन्िररक मातमला  िथा कानून 
मन्त्रालय प्रदेश नं. २  

उपसचचि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय, र्टहरी 

2076।4।14 

8.  श्यामतबहारी मौयि 
मन् यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद् को  
कायािलय, प्रदेश नं. ५ 

उपसचचि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय, पोखरा 

2076।4।14 

9.  श्री जगन् नाथ पौडेल 
रचजस्रार 

र्जलास अतधकृि 
सिोच्च अदालि  

2076।5।8 
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उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी 
र्जलास िीरगन्ज 

10.  श्री ठाकन रप्रसाद खरेल 
र्जलास अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

रचजस्रार  
उच्च अदालि जनकपनर, 
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

2076।5।8 

11.  श्री रामानन्दप्रसाद अतधकारी 
उप रचजस्रार 
उच्च अदालि जनकपनर 

र्जलास अतधकृि 
सिोच्च अदालि  

2076।5।8 

12.  श्री कृिबहादनर बोहरा 
उप रचजस्रार 
सिोच्च अदालि 

रचजस्रार  
उच्च अदालि िनलसीपनर, 
नेपालगन्ज र्जलास 

2076।5।8 

13.  श्री चचन्िामचण शमाि 
र्जलास अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

से्रस्िेदार  
कवपलिस्िन चजल्ला अदालि  

2076।5।8 

14.  श्री वहरण्यप्रसाद भण्डारी  
रचजस्रार 
उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन् ज 
र्जलास 

उप रचजस्रार  
उच्च अदालि जनकपनर 

2076।5।8 

15.  श्री िारादत्त िडन  
से्रस्िेदार 
निलपनर चजल्ला अदालि 

उप रचजस्रार  
सिोच्च अदालि  

2076।5।8 

16.  श्री भोजराज रेनमी 
रचजस्रार 
िैदेचशक रोजगार न्यायातधकरण 

र्जलास अतधकृि 
सिोच्च अदालि  

2076।5।8 

17.  श्री चशिप्रसाद पराजनली 
र्जलास अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

से्रस्िेदार  
निलपनर चजल्ला अदालि  

2076।5।8 

18.  श्री गोविन्दप्रसाद चघतमरे 

उप रचजस्रार 

सिोच्च अदालि 

रचजस्रार  
िैदेचशक रोजगार न्यायाधीकरण 

2076।5।8 

19.  श्री शम्भ नराज रेनमी 
कानून अतधकृि 

सडक विभाग 

उप िातलम प्रमनख 

न्याय सेिा िातलम केन्र 
2076।10।16 



 

118 
 

हाल काजिः न्याय सेिा िातलम केन्र 
20.  श्री शम्भ न काकी 

उप सचचि 

कानून न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

हाल काजिः भौतिक पूिािधार िथा 
यािायाि मन्त्रालय 

कानून अतधकृि  

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

21.  श्री सूयििंश शमाि कुँ डेल 

उप सचचि 

प्रधानमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको 
कायािलय 

हाल काजिः सडक विभाग 

कानून अतधकृि  

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

22.  श्री ररन्जा डंगोल 

उप सचचि 

मन् यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको 
कायािलय प्रदेश नं. ३  

कानून अतधकृि  

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

23.  श्री दीपक चघतमरे 

उप सचचि 

प्रदेशसभा सचचिालयप्रदेश नं.१ 

उप सचचि 

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

24.  श्री गोपीकृष्टण रेनमी 
उप सचचि 

आन्िररक मातमला िथा कानून 
मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश 

उप सचचि 

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

25.  श्री बालकृष्टण तनरौला 
उप सचचि 

आन्िररक मातमला िथा कानून 
मन्त्रालय प्रदेश नं. ३ 

उप सचचि 

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

26.  श्री अरूणकन मार झा 
उप सचचि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय, र्टहरी  

हाल काजिः प्रदेश सभा सचचिालय 
प्रदेश नं. २ 

उप सचचि 

प्रदेश सभा सचचिालय 

प्रदेश नं. २ 

2076।10।16 



 

119 
 

27.  श्री अिधवकशोर प्रसाद कन शिाहा 
उप सचचि 

प्रदेश सभा सचचिालय प्रदेश नं. २ 

हाल काजिः आन्िररक मातमला िथा 
कानून मन्त्रालय प्रदेश नं.२ 

उप सचचि 

आन्िररक मातमला िथा कानून 
मन्त्रालय 

प्रदेश नं. २ 

2076।10।16 

28.  श्री आरिी शे्रष्ठ 

उप सचचि 

कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

हाल काजिः परराि मन्त्रालय 

कानून अतधकृि 

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

 

2076।10।16 

29.  श्री ओमप्रकाश बराल 

उप सचचि  

कानून न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

हाल काजिः अच्ियार दनरूपयोग 
अननसन्धान आयोगको कायािलय, हेटौँडा 

उप सचचि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय, हेटौँडा 

2076।10।16 

30.  श्री केदार कोर्राला 
उप िातलम प्रमनख 

न्याय सेिा िातलम केन्र 

हाल काजिः राविय पननतनिमािण 
प्रातधकरण 

उप सचचि 

प्रधानमन्त्री िथा 
मचन्त्रपररषदको कायािलय 

2076।10।16 

31.  श्री मतनराम ज्ञिाली 
उप सचचि 

कानून न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

उप सचचि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय बददििास 

2076।10।16 

32.  श्री वहमालयकन मार तत्रिाल 

उप न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
विराटनगर 

उप न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय धनकन टा  

2076।10।16 

33.  श्री कृष्टणराज पन्ि 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
म्यानदी 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय  रुकन म पूिि 

2076।10।16 
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34.  श्री प्रकाश कोईराला 
चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
सलािही  

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय  म्यानदी  

2076।10।16 

35.  श्री केशबप्रसाद पन्ि 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय झापा 

उप न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय ओखलढनङ्गा 

2076।10।16 

36.  श्री लक्ष्मण उपाध्याय चघतमरे 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
रूपन्देही 

उप न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय र्लाम 

2076।10।16 

37.  श्री गोतबन्द उपाध्याय 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
सिरी 

उपन्यायातधिक्ता 
महान्यायातधिक्ताको कायािलय 
तसंहदरबार 

2076।10।16 

38.  श्री खतडन्रराज कटनिाल 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
रौिहट 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय मकिानपनर  

2076।10।16 

39.  श्री संतगिा न्यौपाने ढनंगेल 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
रुकन म पचश्चम 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन  

2076।10।16 

40.  श्री ददपक भण्डारी 
चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
रुकन म पनिि 

उपन्यायातधिक्ता 
विशेष सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ  

2076।10।16 

41.  श्री डम्िर प्रसाद काफ्ले 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
जाजरकोट 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय रूपन्देही 

2076।10।16 

42.  श्री केशबप्रसाद गौिम 

उपन्यायातधिक्ता 
चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 

2076।10।16 
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उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
जनकपनर  

कायािलय सलािही  

43.  श्री पनरुषोत्तम खतििडा 
उपसचचि 

मन् यन्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
नं.१ विराटनगर 

उप न्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय विराटनगर 

2076।10।16 

44.  श्री कैलाश दाहाल 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
धनकन टा 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय सिरी  

2076।10।16 

45.  श्री सनबासकन मार भिराई 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
बझाङ 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय रौिहट  

2076।10।16 

46.  श्री पदमप्रसाद िस्िी 
उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
विराटनगर 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय झापा  

2076।10।16 

47.  श्री मोहन खनाल 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
िीरगन्ज 

उपन्यायातधिक्ता 
विशेष सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ 

2076।10।16 

48.  श्री सूयिप्रसाद पौडेल 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
महेन्रनगर  

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन  

2076।10।16 

49.  श्री प्रमेराज पौडेल 

उपन्यायातधिक्ता 
उच्च सरकारी िवकल कायािलय पोखरा 

चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ  

2076।10।16 

50.  श्री र निकन मार ढकाल  

रचजस्रार  

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ र्जलास  

हाल काजिः उच्च अदालि िनलसीपनर, 

रचजस्रार  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 

2076।12।02 
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बनटिल र्जलास 

51.  श्री लोकनाथ पराजनली 
से्रस्िेदार 

कास्की चजल्ला अदालि  

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

2076।12।02 

52.  श्री भ निन तगरी  

से्रस्िेदार 

कैलाली चजल्ला अदालि  

हाल काजिः  सिोच्च अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

2076।12।02 

53.  श्री अशोककन मार क्षेत्री 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

रोल्पा चजल्ला अदालि  

 

2076।12।02 

54.  श्री रामानन्दप्रसाद अतधकारी 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

से्रस्िेदार 

ओखलढनङ्गा चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

55.  श्री मोहन सनिेदी 
उप रचजस्रार  

उच्च अदालि पाटन  

हाल काजिः उच्च अदालि पोखरा, 
बानलनङ र्जलास 

रचजस्रार  

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ 
र्जलास 

2076।12।02 

56.  श्री जगददशप्रसाद भि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

जाजरकोट चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

57.  श्री कृिबहादनर बोहरा 
रचजस्रार  

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

से्रस्िेदार 

रुकन म चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

58.  श्री चचन्िामणी शमाि 
से्रस्िेदार 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

रचजस्रार  

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

नेपालगन्ज र्जलास 

2076।12।02 
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59.  श्री विश् िजंग तसजापिी 
उप रचजस्रार  

उच्च अदालि विराटनगर 

से्रस्िेदार 

पाुँचथर चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

60.  श्री यामप्रसाद बाुँसकोटा 
से्रस्िेदार 

बददिया चजल्ला अदालि  

से्रस्िेदार 

सनखेि चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

61.  श्री र्न्रबहादनर कठायि 

उप रचजस्रार  

उच्च अदालि ददपायल 

से्रस्िेदार 

अछाम चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

62.  श्री वहरण्यप्रसाद भण्डारी 
उप रचजस्रार  

उच्च अदालि जनकपनर 

से्रस्िेदार 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

63.  श्री चशिहरी पौडेल 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

हाल काजिः  सलािही चजल्ला अदालि  

से्रस्िेदार 

सलािही चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

64.  श्री मनकन न्द आचायि 
से्रस्िेदार 

सलािही चजल्ला अदालि  

हाल सिोच्च अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

2076।12।02 

65.  श्री आनन्दराज पन्ि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

रचजस्रार  

िैदेचशक रोजगार न्यायाधीकरण  

2076।12।02 

66.  श्री महेश खनाल 

अननसन्धान अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

अघािखाुँची चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

67.  श्री ददलकन मार बदेिा 
से्रस्िेदार 

सिरी चजल्ला अदालि  

से्रस्िेदार 

र्लाम चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

68.  श्री रामन शमाि 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

डडेलधनरा चजल्ला अदालि  

2076।12।02 
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69.  श्री विदनरकन मार उपाध्याय 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

िनहनुँ चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

70.  श्री ढाकाराम पौडेल 

अननसन्धान अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

कास्की चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

71.  श्री कन मार मास्के 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

सिरी चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

72.  श्री रामाकान्ि यादि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

खोटाङ चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

73.  श्री तनलकण्ठ बराल 

उप रचजस्रार  

उच्च अदालि पाटन  

से्रस्िेदार 

बददिया चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

74.  श्री दनगािप्रसाद बस्याल 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

से्रस्िेदार 

पाल्पा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

75.  श्री मेघनाथ चापागाई 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि 

उपसचचि 

न्याय पररषद सचचिालय 

2076।12।02 

76.  श्री निराज काकी 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

भोजपनर चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

77.  श्री तभमप्रसाद भ नषाल 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

गनल्मी चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

78.  श्री तिथिराज भिराई 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

मकिानपनर चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

79.  श्री सूयिप्रसाद भण्डारी 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

बानलनङ चजल्ला अदालि  

2076।12।02 
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80.  श्री भरिकन मार दाहाल 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

तसन्धनली चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

81.  श्री धनतसंह तगरी 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

दाङ चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

82.  श्री विश्वप्रसाद रेनमी 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

स्याङ्खजा चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

83.  श्री हेमन्ि ज्ञिाली 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

सल्यान चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

84.  श्री जनकतसंह बोहरा 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

बैिडी चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

85.  श्री राजन बास्िोला 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

हाल काजिः उच्च अदालि पाटन  

से्रस्िेदार 

धनकन टा चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

86.  श्री उदयराज काफ्ले 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

लमजनङ चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

87.  श्री रामबहादनर थापा क्षेत्री 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

पििि चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

88.  श्री र्न्रबहादनर काकी 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

दैलेख चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

89.  श्री रार्भान कन न्जेडा 
र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

हाल काजिः कैलाली चजल्ला अदालि  

से्रस्िेदार 

कैलाली चजल्ला अदालि  

2076।12।02 
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90.  श्री पारसमणी पोखरेल 

उप रचजस्रार  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

िेह्रथनम चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

91.  श्री धनबहादनर काकी 
उप रचजस्रार  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

उदयपनर चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

92.  श्री मचन्दरा शाही 
उप रचजस्रार  

सिोच्च अदालि  

उप रचजस्रार  

प्रशासकीय अदालि 

2076।12।02 

93.  श्री गोविन्दप्रसाद चघतमरे 

रचजस्रार  

िैदेचशक रोजगार न्यायाधीकरण  

से्रस्िेदार 

काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

94.  श्री विरेन्रप्रकाश खड्का 
उप रचजस्रार  

सिोच्च अदालि  

से्रस्िेदार 

प्यनठान चजल्ला अदालि  

2076।12।02 

95.  श्री ददपचशखा मननाकमी 
उप रचजस्रार  

प्रशासकीय अदालि 

र्जलास अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

2076।12।02 

96.  श्री प्रमे खड्का 
उपरचजस्रार 
उच्च अदालि िनलसीपनर 

से्रस्िेदार 
रोल्पा चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

97.  श्री तिथिराज भि 
उपरचजस्रार 
सिोच्च अदालि हालिः उच्च अदालि 
ददपायल, महेन्रनगर र्जलास 

से्रस्िेदार 
बाुँके चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

98.  श्री जगिबहादनर पौडेल 
र्जलास अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

रचजस्रार 
उच्च अदालि ददपायल, 
महेन्रनगर र्जलास 

2077।02।26 

99.  श्री यदनराज शमाि 
से्रस्िेदार 
बाुँके चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 
कन्चनपनर चजल्ला अदालि 

2077।02।26 
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अननसूची-९ 

राजपत्राविि ििृीय शे्रणीमा खनला, आन्िररक िथा बढनिा प्रवियाबाट तनयनचक्त िथा पदस्थापनका 
लातग तसफाररस हनन नभएका अतधकृिहरूको नामािली 

ि.
स. 

उम्मेदिारको नाम, थर र 
ठेगाना 

तनयनचक्त हनन ेपद र पदस्थापना हनन े
कायािलय 

तसफाररस तमति 

1=  सररना रेनमी 
भक्तपनर-3, भक्तपनर 

शाखा अतधकृि 

कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

2076।04।14 

2=  ददपेस खनाल 
चैलाही-2, दाङ्ग 

शाखा अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमलामन्त्रालय 
2076।04।14 

3=  नविन गड्िौला 
कन्याम-4, र्लाम 

शाखा अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
2076।04।14 

4=  आसरा बैद्य 
भक्तपनर-16, भक्तपनर 

कानून अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
2076।04।14 

5=  सीिा चघतमरे 
धनकोट-7, गनल्मी 

कानून अतधकृि 

प्रदेश सभा सचचिालय, प्रदेश नं. ५ 
2076।04।14 

6=  समिा शमाि गेलाल 
झौखेल-3, भक्तपनर 

शाखा अतधकृि 

नेपाल कानून आयोग 
2076।04।14 

7=  भ निन न्यौपाने 
छत्रदेि-7, अघािखाुँची 

कानून अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
2076।04।14 

8=  तनवकिा दाहाल 
धरान-12, सननसरी 

कानून अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
2076।04।14 

9=  पननम काफ्ले 
सूयिविनायक-5, भक्तपनर 

कानून अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
2076।04।14 

10=  हनमाििी ढकाल 
पनिलीबजार-14, स्याङ्खजा 

शाखा अतधकृि  

तनिािचन आयोग 
2076।04।14 

11=  िनलबहादनर खड्का 
छेडागाड-3, जाजरकोट 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,  

2076।04।14 
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कणािली प्रदेश 
12=  आयाम शमाि 

टोखा-10, काठमाडौँ 
कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 

गण्डकी प्रदेश  

2076।04।14 

13=  प्रशंसा अतधकारी 
र्लाम-2, र्लाम 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,  

प्रदेश नं. १ 

2076।04।14 

14=  तबनोद गौिम 
तबजनिार-4, प्यनठान 

कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय,प्रदेश नं३ 
2076।04।14 

15=  अतमिा खनाल 
िम्घास-2, गनल्मी 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,  

प्रदेश नं. ५ 

2076।04।14 

16=  खगेन्रकन मार खत्री 
गनराुँस-3, दैलेख 

कानून अतधकृि 

उद्योग,पयिटन, िन िथा िािािरण मन्त्रालय, 

कणािली प्रदेश  

2076।04।14 

17=  मोहनराज जोशी 
कृष्टणपनर-9, कञ्चनपनर 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 
सनदनरपचश्चम प्रदेश 

2076।04।14 

18=  तसजिना आचायि 
बानलनङ्ग-8, बानलनङ्ग 

कानून अतधकृि 

प्रदेश सभा सचचिालय,  गण्डकी प्रदेश  
2076।04।14 

19=  सनचष्टमिा पाण्डेय 
छत्रदेि-3, अघािखाुँची 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,  

प्रदेश नं. ५ 

2076।04।14 

20=  प्रमेप्रसाद पन्थी 
िल्कोट-4, अघािखाुँची 

कानून अतधकृि 

आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय, 
प्रदेश नं.५ 

2076।04।14 

21=  रक्षा ज्ञिाली 
पाचणनी -4, अघािखाुँची 

कानून अतधकृि 

उद्योग,पयिटन, िन िथा िािािरण मन्त्रालय, 
2076।04।14 



 

129 
 

गण्डकी प्रदेश  
22=  जोसेफ प्रधान 

बनटिल-9, रूपन्देही 
कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय,  

प्रदेश नं.५ 

2076।04।14 

23=  सरस्ििी न्यौपाने 
मध्यपनर तथमी-2, भक्तपनर 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,  

प्रदेश नं ३  

2076।04।14 

24=  सवििा भिराई 
र्नरुिा-5, सननसरी 

 कानून अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय  
2076।04।14 

25=  दीपा जोशी 
धनगढी-2, कैलाली 

कानून अतधकृि 

आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय,  

सनदनरपचश्चम प्रदेश 

2076।04।14 

26=  संतगिा महजिन 
चन्रातगरी-5, काठमाडौँ 

कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय,  

गण्डकी प्रदेश  

2076।04।14 

27=  शतमिला तब.क. 
लावटकोवहली-1, सनखेि 

कानून अतधकृि 

प्रदेश सभा सचचिालय, कणािली प्रदेश 
2076।04।14 

28=  एकराज चौलागाुँई 
िािोपानी-5, जनम्ला 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 

कणािली प्रदेश   

2076।04।14 

29=  स्नेहा शमाि 
िनधतसंह-5, ननिाकोट 

कानून अतधकृि 

आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय,  

प्रदेश नं. १  

2076।04।14 

30=  प्रतिक्षा के.सी. 
गोरखा-8, गोरखा 

कानून अतधकृि 

आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय,  

प्रदेश नं ३  

2076।04।14 

31=  सररिा ज्ञिाली गौिम 
सननिल-1, निलपरासी 

कानून अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
2076।04।14 
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32=  शान्िा चौधरी 
नगरार्न-6, धननषा 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,  

प्रदेश नं. २ 

2076।04।14 

33=  जाननका चशिाकोटी 
सनस्पाक्षमाििी-8,दोलखा 

कानून अतधकृि 

कानून,न्याय िथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
2076।04।14 

34=  कल्पना भि 
धनगढी-5, कैलाली 

कानून अतधकृि 

भमूी व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, 
कणािली  प्रदेश 

2076।04।14 

35=  शाचन्ि िानले 
म्यानदे-5, िनहनुँ 

शाखा अतधकृि 

सूचना आयोग  
2076।04।14 

36=  सनजिा भण्डारी 
िस्िन-1, गनल्मी 

कानून अतधकृि 

उद्योग, पयिटन, िन िथा िािािरण मन्त्रालय,  

प्रदेश नं. ५ 

2076।04।14 

37=  सनष्टमा थापा 
तभमपोखरा-8, बानलनङ्ग 

 कानून अतधकृि  

भतूम व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, 
गण्डकी प्रदेश 

2076।04।14 

38=  सेनाबहादनर शे्रष्ठ 
टोखा-५, काठमाडौँ 

कानून अतधकृि 

भमूी व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, 
प्रदेश नं १ 

2076।04।14 

39=  सन्िोष राई 

थाक्ले-९, ओखलढनङ्गा 
कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय,  

प्रदेश नं.१ 

2076।04।14 

40=  गोकन ल भ नजेल 
मझनिा-६, तसन्धनली 

कानून अतधकृि 

आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय,   

प्रदेश नं. २ 

2076।04।14 

41=  मानबहादनर लामा िामाङ 
खरेलथोक-१, काभ्र े

कानून अतधकृि 

उद्योग, पयिटन, िन िथा िािािरण मन्त्रालय, 
सनदनरपचश्चम प्रदेश 

2076।04।14 
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42=  रविन महजिन 
कीतििप नर-३, काठमाडौँ 

कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय,  

सनदनरपचश्चम प्रदेश 

2076।04।14 

43=  दीपक थापामगर 
गोदािरी-१०, लतलिपनर 

कानून अतधकृि 

भमूी व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय, 
सनदनरपचश्चम प्रदेश 

2076।04।14 

44=  बनिलक्ष्मी िामाङ्ग 
मेच्छे-९, काभ्र े

कानून अतधकृि, 

प्रदेश सभा सचचिालय, प्रदेश नं. २ 
2076।04।14 

45=  संचजपकन मार अतधकारी 
धिौली-९, धननषा 

कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश 
नं.२ 

2076।04।14 

46=  सचन्दपकन मार तसंह 

गोलबजार-७, तसराहा 
कानून अतधकृि 

भमूी व्यिस्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालय 
प्रदेश नं २ 

2076।04।14 

47=  बालकृष्टण तमश्र 
हरैया-६, बारा 

कानून अतधकृि 

उद्योग, पयिटन, िन िथा िािािरण मन्त्रालय 
प्रदेश नं. २ 

2076।04।14 

48=  अचजि केशरी 
करैयामाई-३, बारा 

कानून अतधकृि 

सामाचजक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. २ 
2076।04।14 

49=  सजृना तसंह 
गौर-२१, रौिहट 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,   

प्रदेश नं. २ 

2076।04।14 

50=  दीपा पररयार 
कागेश्वरी मनोहरा-६, 
काठमाडौँ 

कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय, 

कणािली प्रदेश  

2076।04।14 

51=  प्रमोद वि.क. 
तत्रयनगा-५, उदयपनर 

कानून अतधकृि 

प्रदेश सभा सचचिालय, प्रदेश नं.१ 
2076।04।14 

52=  दानबहादनर सननार कानून अतधकृि 2076।04।14 
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बेलडाुँडी-२, कञ्चनपनर सामाचजक विकास मन्त्रालय, सनदनरपचश्चम 
प्रदेश 

53=  सनतनल रेनमी 
ििासे-२, खोटाङ्ग 

कानून अतधकृि 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय,   

प्रदेश नं. १ 

2076।04।14 

54=  विरेन्रबहादनर रोकाय 
छेडागाड-१२, जाजरकोट 

कानून अतधकृि 

आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय, 
कणािली प्रदेश   

2076।04।14 

55=  श्री ददवपका गजनरेल 

काठमाडौँ-३२ काठमाडौँ 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय  स्याङ्गजा 

2076।04।14 

56=  श्री यनडेन लामा 
तभमेश्वर-१० दोलखा 

सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय महोत्तरी 

2076।04।14 

57=  श्री सनचस्मिा पौडेल 

कन श्मा-९ पििि 
सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय रौिहट 

2076।04।14 

58=  श्री शनभाष भिराई 

हेटौँडा -२ मकिानपनर 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िीरगन्ज 
2076।04।14 

59=  श्री उमङ्ग तनरौला 
काठमाडौँ-१० काठमाडौँ 

सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय पसाि 

2076।04।14 

60=  श्री निराज तबष्ट 

िाप्लनखा-६ खोटाङ्ग 
सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय सननसरी 

2076।04।14 

61=  श्री आश्मा खड्का 
सूयितबनायक-२ भक्तपनर 

सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय गोरखा 

2076।04।14 

62=  श्री स्िेिा भिराई 

र्नरुिा-५ सननसरी 
सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय  म्यानदी 

2076।04।14 

63=  श्री रमेश पोख्रले 

बनटिल-१२ रूपन्देही 
सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय कवपलबस्िन 

2076।04।14 

64=  श्री प्रभाि क्षेत्री 
मालारानी-५ अघािखाुँची 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िनलतसपनर 
2076।04।14 
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65=  श्री दामोदर गौिम 

कन्चन-५ रूपन्देही 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िनलतसपनर 
2076।04।14 

66=  श्री श्याम उप्रिेी 
तनजगढ-८ बारा 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय सनखेि 
2076।04।14 

67=  श्री चन्रबहादनर खत्री 
काफलकोट-५ सनखेि 

सहायक चजल्लान्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय जनम्ला 

2076।04।14 

68=  श्री ददनेश भिराई 

वकस्पाङ्ग-५ ननिाकोट 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
तसन्धनपाल्चोक। 

2076।04।14 

69=  श्री तबमल पन्थी 
चचददका-९ अघािखाुँची 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय दैलेख। 

2076।04।14 

70=  श्री गोतबन्द आचायि 
कृस्िी-२ कास्की 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय,  
प्रदेश न. ३ हेटौँडा  

2076।04।14 

71=  श्री नारायण आचायि 
अधाििोष-१ अघािखाुँची 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय पोखरा 
2076।04।14 

72=  श्री तबश्वास तितमचल्सना 
पोखरा -२४ कास्की 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िीरगन्ज 
2076।04।14 

73=  श्री प्रतिमा पोख्रले 

घाचोक-२ कास्की 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय सलािही 

2076।04।14 

74=  श्री प्रकाश ज्ञिाली 
छत्रकोट-६ गनल्मी 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय,  
प्रदेश नं. ५, बनटिल 

2076।04।14 

75=  श्री तमना थापा 
जनभ नङ्ग-९ गनल्मी 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय  
प्रदेश नं. ५, बनटिल 

2076।04।14 

76=  श्री भािना खतििडा 
िनप्चे-१ ननिाकोट 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय हेटौँडा 
2076।04।14 
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77=  श्री तबयन तिमचल्सना 
बेथानचोक-२ काभ्र े

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय गनल्मी 

2076।04।14 

78=  श्री बषाि ढकाल 

फापरथनम-६ स्याङ्गजा 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय पोखरा 
2076।04।14 

79=  श्री वहरालाल भोलन 

बागमिी-२, मकिानपनर 
शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान आयोगको 
कायािलय बददििास  

2076।04।14 

80=  श्री अिसर मादेन 

पाचखपन-१ सखनिासभा 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय र्लाम 
2076।04।14 

81=  श्री िेजबहादनर तसजाली 
मगर 
देउमाई-८ र्लाम 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय विराटनगर 
2076।04।14 

82=  श्री आददत्यकन मार यादि 

सोनपनर-८ बाके 
शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान आयोगको 
कायािलय सनखेि  

2076।04।14 

83=  श्री ददपेन्रकन मार दास 

कोशी-८ सननसरी 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश नं. २ 
जनकपनर  

2076।04।14 

84=  श्री पनणेन्र पाण्डेय 

मझगािा-६ रूपन्देही 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय जनकपनर 
2076।04।14 

85=  श्री कवपल रोका 
दनगौली-९ कैलाली 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय तसन्धनली 

2076।04।14 

86=  श्री सनरबहादनर पररयार 
सोरु-१ मनगन 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय सनदनरपचश्चम 
प्रदेश धनगढी  

2076।04।14 

87=  श्री महेश अयािल 

मल्यािकोट-स्याङ्गजा 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय, गण्डकी 
प्रदेश कास्की 

2076।04।14 
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88=  श्री निीनकन मार यादि 

 शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

89=  श्री गणेश पाण्डे 

 शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

90=  श्री सजृना गौिम  
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

91=  श्री नम्रिा सेढाई 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

92=  श्री मतिना शाक्य 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

93=  श्री सददक्षा नेपाल  
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

94=  श्री सोनी शे्रष्ट ठ 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

95=  श्री करुणा शे्रष्ट ठ 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

96=  श्री निराज तसंखडा 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

चचििन चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

97=  श्री अनन याकामी 
शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

98=  श्री सनस्मा तगरी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

99=  श्री सन्जना चौधरी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 
2076।05।08 

100=  श्री बसन्िराज पाध्याय 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

101=  श्री सनसान्ि थपतलया 
शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

102=  श्री राजेन्रप्रसाद धमला 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

मोरङ चजल्ला अदालि 

2076।05।08 
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103=  श्री जानकी भिराई 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

104=  श्री श्रिा विष्ट ट 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

105=  श्री राजदाश तबडारी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

106=  श्री नरेश तगरी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

107=  श्री उषा तगरी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

108=  श्री धनबहादनर तगरी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

109=  श्री ओजा लातमछाने 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

110=  श्री वितनिा भारिी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

111=  श्री प्रके्षा चौधरी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

112=  श्री सरोज भण्डारी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

113=  श्री दीपा न्यौपाने 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि  

2076।05।08 

114=  श्री होमनाथ कंडेल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

115=  श्री सनकराम मोक्तान 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

116=  श्री सनरेश खतििडा 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

117=  श्री खेमराज तितमल्सेना 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि सनखेि  

2076।05।08 
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118=  श्री ददपेन्र बनढाथोकी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि   

2076।05।08 

119=  श्री श्रीराम भण्डारी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि   

2076।05।08 

120=  श्री पाल्साङ्ग लामा(िामाङ) 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि   
2076।05।08 

121=  श्री जोदातसंह कठायि 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

122=  श्री लक्ष्मी राना 
शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

123=  श्री पररक्षा ढकाल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन  

2076।05।08 

124=  श्री एकराज काकी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

125=  श्री रमेश आचायि 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

न्याय पररषद 

2076।05।08 

126=  श्री लेखनाथ पौडेल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

निलपनर चजल्ला अदालि  

2076।05।08 

127=  श्री कृष्टणप्रसाद शमाि 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर  
2076।05।08 

128=  श्री अननजा शमाि 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

129=  श्री सददक्षा राउि 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन  

2076।05।08 

130=  श्री प्रतगिा अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन  

2076।05।08 

131=  श्री तिलक पौडेल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पोखरा 
2076।05।08 

132=  श्री योमा मनलपिी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 
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133=  श्री रामप्रसाद पन्थी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि  

2076।05।08 

134=  श्री रस्मा ब्यान्जन 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

135=  श्री तबचशष्ट राई 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

136=  श्री रेस्मा बनिाचायि 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

137=  श्री दीपा पाण्डेय 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

 

2076।05।08 

138=  श्री मेतलस बास्कोटा 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 
2076।05।08 

139=  श्री महेश भिराई 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

लतलिपनर चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

140=  श्री सतबना चघतमरे 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

141=  श्री कन ष्टमा तगरी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज र्जलास 

2076।05।08 

142=  श्री श्रीप्रसाद पौडेल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

143=  श्री वहरादेिी पाण्डे 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

144=  श्री वकशोरकन मार भि 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर र्जलास 

2076।05।08 

145=  श्री गायत्री बाह्रकोटी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

146=  श्री अप्सरा चापागाई 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

147=  श्री प्रकाश राई 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलास 

2076।05।08 
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148=  श्री प्रकाश सनबेदी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर  
2076।05।08 

149=  श्री गोपाल गजमेर 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

150=  श्री अननस्मतृि िानले 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

151=  श्री तनलकण्ठ ढकाल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

152=  श्री राजेन्र पौडेल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

153=  श्री मैना माझी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

154=  श्री तमलनचन्र महि 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि   

2076।05।08 

155=  श्री भरि पौडेल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर र्जलास 

2076।05।08 

156=  श्री देिेन्रराज पौडेल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

157=  श्री राजन तमश्र 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर  
2076।05।08 

158=  श्री विचजिा ढकाल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

159=  श्री अमिृ विश् िकमाि 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 
2076।05।08 

160=  श्री पद्मादेिी शमाि 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

निलपनर चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

161=  श्री भरिकन मार चघतमरे 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 
2076।05।08 

162=  श्री बोमबहादनर बनढामगर 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज र्जलास 

2076।05।08 
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163=  श्री तबतनिा महजिन  

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 
2076।05।08 

164=  श्री मञ् जन शमाि 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

165=  श्री साननमाया विश्वकमाि 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

166=  श्री रामप्रसाद पोख्रले 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि सनखेि  

2076।05।08 

167=  श्री मधनसनदन पन्थी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

168=  श्री रविना फन यााुँल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

169=  श्री भपूाल सनबेदी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

170=  श्री नरेश काकी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

171=  श्री तनशा फन याल 

शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

172=  श्री नूिनबाबन काफ्ले 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 
2076।05।08 

173=  श्री वितनिा राई 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

174=  श्री अतनषा थापा 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

तसन्धनपाल्चोक चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

175=  श्री तिथिराज शमाि 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

निलपरासी चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

176=  श्री घनश्याम गौिम 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि  

2076।05।08 

177=  श्री अमर बनढाथोकी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 
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178=  श्री अतनिा शमाि तसनदेल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

2076।05।08 

179=  श्री यामकन मार खड्का 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, धनकन टा र्जलास 

2076।05।08 

180=  श्री तमनराज पन्थी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटबल र्जलास 

2076।05।08 

181=  श्री तबकासतबिम तसंह 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

बददिया चजल्ला अदालि  

2076।05।08 

182=  श्री पनजा सनिेदी 
शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

183=  श्री तिथिराज आचायि 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज र्जलास 

2076।05।08 

184=  श्री तमना अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

185=  श्री हेमा पाण्डेय 

शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

186=  श्री शे्रया संजेल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

187=  श्री कल्पना अयािल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

188=  श्री सविना िामाङ 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

189=  श्री सनसन दहाल 

शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

190=  श्री गीिा पौडेल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

191=  श्री तबना गौिम 

शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

192=  श्री कवििा पन्थ 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 
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193=  श्री प्रविणा कटनिाल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

194=  श्री अतनिा खरेल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

195=  श्री नम्रिा गैरे 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

196=  श्री दनगािकन मारी काकी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सलािही चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

197=  श्री हेमा सापकोटा 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

198=  श्री बतबिा बस्नेि 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

199=  श्री स्िेिा खतििडा 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

200=  श्री कीतिितसंह पाण्डे 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

201=  श्री सौगाि चातलसे 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

202=  श्री सावित्रा चघतसङ 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

2076।05।08 

203=  श्री नीति उप्रिेी 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

204=  श्री धनबहादनर तब.क. 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

पसाि चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

205=  श्री सरीिा खड्का 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

206=  श्री दनगािदत्त लम्साल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

207=  श्री प्रमेाकन मारी मण्डल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर राजविराज र्जलास 

2076।05।08 
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208=  श्री अमरबहादनर चन्द 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज र्जलास 

2076।05।08 

209=  श्री अरतबन्दकन मार साह 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 
2076।05।08 

210=  श्री सावित्रा काफ्ले 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

211=  श्री सनबास चघतमरे 
शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

उच्च अदालि विराटनगर 
2076।05।08 

212=  श्री मतनिा गनरुङ 

शाखा अतधकृि 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।08 

213=  श्री कृष्टणकन मार साह 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर अस्थायी र्जलास 
िीरगन्ज 

2076।05।08 

214=  श्री अजनिन राई 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर र्लाम र्जलास 

2076।05।08 

215=  श्री मेजनमी गनरुङ 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

216=  श्री लतलिा लिजन 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

217=  श्री टोपबहादनर पनन 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

रौिहट चजल्ला अदालि  

2076।05।08 

218=  श्री कलाििी थापा 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटबल र्जलास 

2076।05।08 

219=  श्री गंगाकन मार तमश्र 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

धननषा चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

220=  श्री राजेन्र कन रुम्िाङ्ग 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

221=  श्री रक्षाराम चमार  
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।08 

222=  श्री निराज सापकोटा र्जलास अतधकृि 2076।05।08 
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शाखा अतधकृि उच्च अदालि िनलसीपनर  
223=  श्री चजिेश झा 

शाखा अतधकृि 

 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर,  
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

2076।05।08 

224=  श्री राचजिकन मार हाथी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 
2076।05।08 

225=  श्री सनरेन्रप्रसाद यादि 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर,  
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

2076।05।08 

226=  श्री िषृबहादनर ररखाम 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर राजविराज र्जलास 

2076।05।08 

227=  श्री ददतलप मगर 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर राजविराज र्जलास 

2076।05।08 

228=  श्री ररनचजन अंदन लामा 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

229=  श्री यमनना सनिाल 

शाखा अतधकृि 

र्जलास  अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

230=  श्री हररशंकर महिो 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर राजविराज र्जलास 

2076।05।08 

231=  श्री फन लमाया मेयाङ्गिो 
तलम्बू 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास 

2076।05।08 

232=  श्री सनतमना गनरुङ 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

निलपनर चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

233=  श्री राघेश्याम यादि 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

महोत्तरी चजल्ला अदालि  

2076।05।08 

234=  श्री हेमकन मार महिो 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 
2076।05।08 

235=  श्री रोशनकन मार झा 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

पसाि चजल्ला अदालि 

2076।05।08 
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236=  श्री लक्ष्मीप्रसाद यादि 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिरी चजल्ला अदालि   

2076।05।08 

237=  श्री पािििी वहिान 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पोखरा, बागलनङ र्जलास 

2076।05।08 

238=  श्री रविनकन मार राजभण्डारी 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

2076।05।08 

239=  श्री विराट शे्रष्ट ठ 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

सिरी चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

240=  श्री सतबनकन मार िामाङ 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।08 

241=  श्री समनन्र वि.क. 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

निलपरासी चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

242=  श्री अक्षयकन मार दननिार 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

पसाि चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

243=  श्री वकशोर राई 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलास 

2076।05।08 

244=  श्री वटका राम पनन 

शाखा अतधकृि 

 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर,  
अस्थायी र्जलास िीरगन्ज 

2076।05।08 

245=  श्री प्रकाश वि.क. 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

बाुँके चजल्ला अदालि 

2076।05।08 

246=  श्री रामनरेश महिो 
शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी र्जलास 
िीरगन्ज 

2076।05।08 

247=  श्री सतनिा लामा 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

2076।05।08 

248=  श्री ददिानीराम लोहार 
शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर  
2076।05।08 

249=  श्री प्रमोदकन मार यादि 

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर  
2076।05।08 
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250=  श्री ददपक तगरी 
शाखा अतधकृि 

 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर अस्थायी र्जलास 
िीरगन्ज 

2076।05।08 

251=  श्री रामचन्र बस् निे 

महालक्ष्मी -५ धनकन टा 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलास 
2076।05।08 

252=  ओमराज सनिेदी  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
विराटनगर 
क.सं. नम्बर 174713 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 
2077।2।26 

253=  गोपालप्रसाद ढकाल  
नायि सनब्बा, मोरङ चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 172712 

र्जलास अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

254=  कन मार ररजाल  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

क.सं. नम्बर 17५२३६ 

र्जलास अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

255=  सोम भगि िामाङ  
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 160255 

र्जलास अतधकृि 

काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

256=  रुरप्रसाद सापकोटा 
नायि सनब्बा, काठमाडौँ 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 159844 

र्जलास अतधकृि 

लतलिपनर चजल्ला अदालि   

2077।2।26 

257=  गणेशप्रसाद ररजाल  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

र्जलास अतधकृि 

बाुँके चजल्ला अदालि 

2077।2।26 
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क.सं. नम्बर 174159 
258=  हरर बहादनर खत्री  

नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 187048 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2077।2।26 

259=  विष्टणनमाया तब.के.  
नायि सनब्बा, पसाि चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 183682 

र्जलास अतधकृि 

चचििन चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

260=  राममणी फनुँ याल 

नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 185060 

र्जलास अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

261=  रमेश प्रसाद यादि  
नायि सनब्बा, बारा चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 192230 

र्जलास अतधकृि 

बारा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

262=  गीिा लनुँईटेल  
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 186113 

शाखा अतधकृि 

प्रशासवकय अदालि 

2077।2।26 

263=  सनदीप पोखरेल  
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 185422 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2077।2।26 

264=  हरर प्रसाद दाहाल  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
पाटन 

क.सं. नम्बर 170878 

र्जलास अतधकृि 

लतलिपनर चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

265=  गोकणि शमाि  र्जलास अतधकृि 2077।2।26 
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नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 112070 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

266=  निराज पोखरेल  
नायि सनब्बा, झापा चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 146528 

र्जलास अतधकृि 

झापा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

267=  िारानाथ पोखरेल  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
पोखरा 
क.सं. नम्बर 150877 

र्जलास अतधकृि 

कास्की चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

268=  र्न्रराज पोखरेल  
नायि सनब्बा, झापा चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 153944 

र्जलास अतधकृि 

झापा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

269=  रामबहादनर कनुँ िर  
नायि सनब्बा, गनल्मी चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 156000 

र्जलास अतधकृि 

गनल्मी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

270=  नारायणबहादनर भिराई 

नायि सनब्बा, अघािखाुँची 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 177040 

र्जलास अतधकृि 

कवपलबस्िन चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

271=  घनराज पोखरेल  
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 170553 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2077।2।26 

272=  सनतनलकन मार खान 

नायि सनब्बा, हनम्ला चजल्ला 
अदालि 

तनजी सहायक 

उच्च अदालि सनखेि 

2077।2।26 



 

149 
 

क.सं. नम्बर 173191 
273=  टेकबहादनर शे्रष्ठ  

नायि सनब्बा, काभ्रपेलाञ्चोक 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 161684 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2077।2।26 

274=  गोपालप्रसाद आचायि 
नायि सनब्बा, मोरङ चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 162183 

र्जलास अतधकृि 

तसरहा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

275=  सनिोध आचायि 
नायि सनब्बा, उदयपनर 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 175937 

र्जलास अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

276=  विदनरप्रसाद अतधकारी  
नायि सनब्बा, मोरङ चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 161545 

र्जलास अतधकृि 

सिरी चजल्ला अदालि, 

2077।2।26 

277=  गोविन्दप्रसाद ढकाल  
नायि सनब्बा, सोलनखनम्बन 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 152784 

र्जलास अतधकृि 

मोरङ चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

278=  हेमबहादनर िनढाथोकी  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
विराटनगर 
क.सं. नम्बर 175234 

र्जलास अतधकृि 

सिरी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

279=  डम्िरप्रसाद चघतमरे  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

क.सं. नम्बर 143521 

र्जलास अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 
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280=  निराज भिराई  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
विराटनगर 
क.सं. नम्बर 151286 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 
2077।2।26 

281=  ्यामराज बस्नेि  
नायि सनब्बा, काठमाडौँ 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 151285 

र्जलास अतधकृि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

282=  नविन कोर्राला  
नायि सनब्बा, सिरी चजल्ला 
अदालि  
क.सं. नम्बर 163140 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलास 

2077।2।26 

283=  यादि भण्डारी  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

क.सं. नम्बर 170784 

र्जलास अतधकृि 

सिरी चजल्ला अदालि  

2077।2।26 

284=  योगेन्रप्रसाद पराजनली  
नायि सनब्बा, भक्तपनर 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 156321 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2077।2।26 

285=  यनिाचन्र चघतमरे 
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 174636 

र्जलास अतधकृि 

लतलिपनर चजल्ला अदालि  

2077।2।26 

286=  राजनप्रसाद पोखरेल  
नायि सनब्बा, सननसरी 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 163135 

र्जलास अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

287=  िेणन खनाल  र्जलास अतधकृि 2077।2।26 
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नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि  
क.सं. नम्बर 160824 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

288=  टंकप्रसाद भण्डारी  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

क.सं. नम्बर 163498 

र्जलास अतधकृि 

बाुँके चजल्ला अदालि  

2077।2।26 

289=  रमेशकन मार शे्रष्ठ  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
जनकपनर  
क.सं. नम्बर 190900 

र्जलास अतधकृि 

धननषा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

290=  पदमबहादनर थापा 
नायि सनब्बा, म्यानदी 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 160790 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पोखरा, बागलनङ र्जलास 

2077।2।26 

291=  मािकृाप्रसाद ररमाल  
नायि सनब्बा, पििि चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 181326 

र्जलास अतधकृि 

निलपनर चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

292=  राम सजीिन महिो  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
जनकपनर  
क.सं. नम्बर 160639 

र्जलास अतधकृि 

धननषा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

293=  विनोद पोखरेल  
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि  
क.सं. नम्बर 111808 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2077।2।26 

294=  गणेशप्रसाद भि  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 

र्जलास अतधकृि 

बाुँके चजल्ला अदालि 

2077।2।26 
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ददपायल, महेन्रनगर 
र्जलास 

क.सं. नम्बर 179478  
295=  सरस्ििा आचायि  

नायि सनब्बा, भक्तपनर 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 162526 

र्जलास अतधकृि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

296=  यनिराज खतििडा 
नायि सनब्बा, पाुँचथर 
चजल्ला अदालि  
क.सं. नम्बर 166444 

र्जलास अतधकृि 

सिरी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

297=  विदनरबहादनर पोखरेल 

नायि सनब्बा, तसरहा चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 185420 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज र्जलास 

2077।2।26 

298=  गोकणि िली  
नायि सनब्बा, दाङ चजल्ला 
अदालि   
क.सं. नम्बर 173274 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर 
2077।2।26 

299=  कृष्टणबहादनर भण्डारी 
नायि सनब्बा, कास्की 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 163463 

र्जलास अतधकृि 

बददिया चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

300=  गनरुप्रसाद आचायि  
नायि सनब्बा, स्याङ्खजा 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 174279 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पोखरा 
2077।2।26 

301=  शातलकराम न्यौपाने 
नायि सनब्बा, रूपन्देही 
चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 

कवपलबस्िन चजल्ला अदालि 

2077।2।26 
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क.सं. नम्बर 175907 
302=  तडलबहादनर घिी मगर  

नायि सनब्बा, दाङ चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 149226 

र्जलास अतधकृि 

रौिहट चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

303=  ददिेशकन मार शे्रष्ठ  
नायि सनब्बा, धनकन टा 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 172886 

र्जलास अतधकृि 

धननषा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

304=  धनप्रसाद चौलागाई  
नायि सनब्बा, जनम्ला चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 168394 

र्जलास अतधकृि 

सनखेि चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

305=  टंकप्रसाद खत्री  
नायि सनब्बा, जनम्ला चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 179742 

र्जलास अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

306=  हेमसागर पोखरेल  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
जनकपनर, राजविराज 
र्जलास,  
क.सं. नम्बर 168053 

र्जलास अतधकृि 

सिरी चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

307=  राजनबहादनर सनिेदी  
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 170280 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2077।2।26 

308=  विनोदकन मार काकी  
नायि सनब्बा, सिोच्च 
अदालि 

क.सं. नम्बर 161170 

र्जलास अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2077।2।26 
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309=  शनिराज बान्ििा  
नायि सनब्बा, र्लाम चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 198378 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास 

2077।2।26 

310=  नेत्रप्रसाद किेल  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
विराटनगर, र्लाम र्जलास 

क.सं. नम्बर 170925 

र्जलास अतधकृि 

तसरहा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

311=  उज्ज्िल देि रािल  
नायि सनब्बा, जाजरकोट 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 190672 

र्जलास अतधकृि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

312=  सतमक्षापोखरेल दाहाल  
नायि सनब्बा, र्लाम चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 195753 

र्जलास अतधकृि 

मोरङ चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

313=  विधान चन्र झा  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
जनकपनर 
क.सं. नम्बर 197631 

र्जलास अतधकृि 

धननषा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

314=  सन्िकन मार राई 

नायि सनब्बा, बैदेचशक 
रोजगार न्यायातधकरण 

क.सं. नम्बर 195616 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2077।2।26 

315=  देिराज भिराई  
नायि सनब्बा, विशेष 
अदालि  
क.सं. नम्बर 195072 

र्जलास अतधकृि 

काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

316=  भिानी चौहान  
नायि सनब्बा, र्लाम चजल्ला 

र्जलास अतधकृि 

तसरहा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 
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अदालि 

क.सं. नम्बर 195972 
317=  थामेन्रप्रसाद रोर्ला 

नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
विराटनगर, धनकन टा 
र्जलास 

क.सं. नम्बर 163753 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, धनकन टा र्जलास 

2077।2।26 

318=  गंगा कनुँ िर 
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
विराटनगर, र्लाम र्जलास 

क.सं. नम्बर 195389 

र्जलास अतधकृि 

र्लाम चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

319=  गोविन्द काकी  
नायि सनब्बा, भोजपनर 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 191404 

र्जलास अतधकृि 

मोरङ चजल्ला अदालि  

2077।2।26 

320=  बालाराम चघतमरे  
नायि सनब्बा, बददिया चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 195141 

र्जलास अतधकृि 

बाुँके चजल्ला अदालि  

2077।2।26 

321=  नगेन्र चौलागाई  
नायि सनब्बा, डोल्पा चजल्ला 
अदालि 

क.सं. नम्बर 195961 

र्जलास अतधकृि 

बाुँके चजल्ला अदालि  

2077।2।26 

322=  बनविबहादनर बस् निे  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
िनलसीपनर 
क.सं. नम्बर 153667 

र्जलास अतधकृि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

323=  विनोद आचायि  
नायि सनब्बा, दैलेख चजल्ला 
अदालि 

र्जलास अतधकृि 

कैलाली चजल्ला अदालि 

2077।2।26 
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क.सं. नम्बर 198260 
324=  प्रकाशबहादनर तसंह  

नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
ददपायल 

क.सं. नम्बर 201879 

तनजी सहायक 

उच्च अदालि ददपायल 

2077।2।26 

325=  कन मारी लक्ष्मी भि  
नायि सनब्बा, कञ्चनपनर 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 193694 

र्जलास अतधकृि 

कञ् चनपनर चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

326=  ददतलप राई  
नायि सनब्बा, विशेष 
अदालि  
क.सं. नम्बर 195774 

र्जलास अतधकृि 

महोत्तरी  चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

327=  लक्ष्मण पन्थी 
नायि सनब्बा, रुकन मकोट 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 195319 

र्जलास अतधकृि 

सलािही चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

328=  नीिा ढकाल  
नायि सनब्बा, स्याङ्खजा 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 194972 

र्जलास अतधकृि 

स्याङ्खजा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

329=  यनिराज ढकाल  
नायि सनब्बा, कास्की 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 161805 

र्जलास अतधकृि 

कास्की  चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

330=  केशिराज भ नसाल  
नायि सनब्बा, अघािखाुँची 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 184462 

र्जलास अतधकृि 

बारा चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

331=  देिराज दाहाल  र्जलास अतधकृि 2077।2।26 
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नायि सनब्बा, ऋण असनली 
न्यायातधकरण 

क.सं. नम्बर 182990 

लतलिपनर चजल्ला अदालि   

332=  रमेशप्रसाद आचायि  
नायि सनब्बा, िाप्लेजनङ 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 182384 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी र्जलास 
विरगन्ज 

2077।2।26 

333=  निराज खनाल 

नायि सनब्बा, ननिाकोट 
चजल्ला अदालि 

क.सं. नम्बर 191640 

र्जलास अतधकृि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

334=  केशि कटनिाल  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
पाटन 

क.सं. नम्बर 179021 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 
2077।2।26 

335=  भेषराज खनाल  
नायि सनब्बा, पाल्पा चजल्ला 
अदालि क.सं.नं171845 

र्जलास अतधकृि 

कवपलबस्िन  चजल्ला अदालि 

2077।2।26 

336=  बलबहादनर िामाङ  
नायि सनब्बा, उच्च अदालि 
विराटनगर, र्लाम र्जलास 

क.सं. नम्बर 170865 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर अस्थायी र्जलास 
विरगन्ज  

2077।2।26 

337=  सनतनल सनिेदी  
शनक्लागण्डकी -१ िनहनुँ 

शाखा अधकृि 

सिोच्च अदालि 

2077।2।26 

338=  श्री चशिकन मार काकी 
नायि सनब्बा, कानून न्याय 
िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

क.सं.नं. १४११२९ 

शाखा अतधकृि, कानून न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2077।2।26 

339=  श्री दयातनतध ररजाल  सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला 2077।2।26 
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नायि सनब्बा, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय 
रोल्पा, हाल विशेष सरकारी 
िवकल कायािलय काठमाडौँ  
क.सं.नं. १९२०१५ 

सरकारी िवकल कायािलय पसाि 

340=  श्री दतधराम बराल  
नायब सनब्बा, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय 
रसनिा, हाल चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ  
क.सं.नं. १८२२४० 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय तसरहा 

2077।2।26 

341=  श्री डालबहादनर नेपाली 
नायब सनब्बा, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय 
गनल्मी क.सं.नं. २००२१० 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय निलपरासी सनस्िा 
पूिि 

2077।2।26 

342=  श्री रेग बहादनर विष्ट 

नायब सनब्बा, उच्च 
सरकारी िवकल कायािलय 
िनलसीपनर 
क.सं.नं. २०२१८६ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय रौिहट 

2077।2।26 

343=  श्री पनष्टपा पाण्डे 

नायब सनब्बा, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय 
खोटाङ क.सं.नं.१४५०३२  

शाखा अतधकृि, उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन 

2077।2।26 

344=  श्री अम्मरराज जोशी  
नायब सनब्बा, उच्च 
सरकारी िवकल कायािलय 
ददपायल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय बाुँके 

2077।2।26 
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क.सं.नं. १७९४५७ 
345=  श्री सन्दीप टेलर 

नायब सनब्बा, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय 
उदयपनर 
क.सं.नं. १९९५८७ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय सननसरी 

2077।2।26 

346=  श्री कमलप्रसाद कोर्राला 
नायब सनब्बा, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय 
दैलेख क.सं.नं. १८७६०८ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला 
सरकारी िवकल कायािलय रूपन्देही 

2077।2।26 
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अननसूची-१० 

नपेाल न्याय सेिाका राजपत्राविि ििृीय शे्रणीका अतधकृिहरूको सरुिा तसफाररस नामािली 
ि.
स. 

नाम थर,  पद र पदातधकार रहेको 
कायािलय 

सरुिा हनन ेपद र कायािलय सरुिा तसफाररस 
तमति 

1.  लक्ष्मी शमाि 
नेपाल प्रतितलवप अतधकार रचजस्रारको 
कायािलय 

कानून अतधकृि 

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

2.  मननका चघतमरे 
नेपाल कानून आयोग 

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

3.  श्रीप्रसाद तििारी  
प्रदेश सभा सचचिालय, गण्डकी प्रदेश 

कानून अतधकृि  

आन्िररक मातमला िथा कानून 
मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 

2076।04।14 

4.  रामबहादनर चन्द 

प्रदेश सभा सचचिालय, कणािली प्रदेश 

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

5.  रामकृष्टण पाठक 
कम्पनी रचजस्रारको कायािलय 

शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोग, टंगाल 

2076।04।14 

6.  अनम सनिेदी 
प्रदेश प्रमनखको कायािलय, गण्डकी प्रदेश 

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

7.  अमिृा बोगटी 
प्रदेश प्रमनखको कायािलय, सनदनरपचश्चम 
प्रदेश 

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

8.  प्रकाश चापागाई 

प्रदेश प्रमनखको कायािलय, प्रदेश नं.२ 
कानून अतधकृि  
भमूी व्यिस्था, कृवष िथा 
सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं ३  

2076।04।14 

9.  सनचशला अतधकारी 
प्रदेश प्रमनखको कायािलय, कणािली प्रदेश  
हाल काजिः कानून,न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 
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10.  आमोद दाहाल 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 
गण्डकी प्रदेश 

शाखा अतधकृि  
प्रधानमन्त्री िथा 
मचन्त्रपररषद्को कायािलय 

2076।04।14 

11.  तनमिला पचण्डि 

प्रदेश प्रमनखको कायािलय, प्रदेश नं. ५ 

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

12.  िनलसा गैहे्र 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 
कणािली प्रदेश 

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

13.  सतबना महजिन 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 
प्रदेश नं. ५  

कानून अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

14.  ददपेन्र राई 

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 
प्रदेश नं. १ 

कानून अतधकृि 

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

15.  परासर खरेल 
आतथिक मातमला िथा योजना मन्त्रालय, 
प्रदेश नं. ३ 

कानून अतधकृि 

प्रदेश सभा सचचिालय,  
प्रदेश  नं ३ 

2076।04।14 

16.  धनबहादनर शेरपनंजा पनन 
उद्योग, पयिटन, िन िथा िािािरण 
मन्त्रालय, सनदनरपचश्चम प्रदेश 

कानून अतधकृि 

प्रदेश सभा सचचिालय, 
सनदनरपचश्चम प्रदेश 

2076।04।14 

17.  पनष्टपराज तधिाल 

शाखा अतधकृि  
कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 

कानून अतधकृि 

कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।04।14 

18=  श्री सनचशला ज्ञिाली 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िनलसीपनर 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन 

2076।04।14 

19=  श्री मनोजप्रसाद गनिा 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय सलािही 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय धननषा 

2076।04।14 
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20=  श्री कृष्टणबहादनर ओली 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िनलसीपनर 

शाखा अतधकृि 

तबशेष सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौ  

2076।04।14 

21=  श्री लेखनाथ ढकाल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय सिरी 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय ओखलढनगा  

2076।04।14 

22=  श्री जगिबहादनर बोहरा 
कानून अतधकृि 

बैदचशक रोजगार तबभाग 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय डडेलधनरा  

2076।04।14 

23=  श्री ईश्वरदत्त जोशी 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय 
सनदनरपचश्चम प्रदेश धनगढी  

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय नेपालगन्ज  

2076।04।14 

24=  श्री नारायणप्रसाद दाहाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
ओखलढनङ्गा 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय खोटाङ्ग 

2076।04।14 

25=  श्री हेमचन्र रेनमी 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय र्लाम 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय धनकन टा  

2076।04।14 

26=  श्री उत्तम शे्रष्ठ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय सिरी 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय सखनिासभा  

2076।04।14 

27=  श्री प्रकास शमाि पौडेल 

शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान आयोगको 
कायािलय बददिबास 

कानून अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार विभाग 
2076।04।14 

28=  श्री रामप्रसाद पन्थी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय गनल्मी 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय रौिहट 

2076।04।14 

29=  श्री चजिनाथ सनिेदी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 

2076।04।14 
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चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय म्यानदी कायािलय बानलनङ्ग 
30=  श्री तसिाराम राउि 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िीरगन्ज 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय सिरी 

2076।04।14 

31=  श्री सनदशिन तनरौला 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय सननसरी  

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय सिरी 

2076।04।14 

32=  श्री शान्िा लामा िाईिा 
कानून अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार तबभाग 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको 
कायािलय प्रदेश न.२ जनकपनर 

2076।04।14 

33=  श्री ठाकन रराम भण्डारी 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय हेटौँडा 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय बारा 

2076।04।14 

34=  श्री महेन्रप्रसाद अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय पोखरा 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय कास्की 

2076।04।14 

35=  श्री ददपा खराल 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
नेपालगन्ज 

शाखा अतधकृि 

ठनला करदािा कायािलय 
काठमाडौँ  

2076।04।14 

36=  श्री शाचन्ितबिम शाह 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
न.५ बनटिल 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन 

2076।04।14 

37=  श्री प्रकास चघतमरे 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
न.५ बनटिल 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय  पाटन  

2076।04।14 

38=  श्री तबष्टणनप्रसाद पनेरु 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
न.३ हेटौँडा  

कानून अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार विभाग 
काठमाडौ 

2076।04।14 

39=  श्री खडकबहादनर खड्का सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 2076।04।14 
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शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय कणािली 
प्रदेश सनखेि 

चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय बददिया 

40=  श्री अरूण सापकोटा 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
न.३ हेटौँडा 

शाखा अतधकृि 

सम्पचत्त सनदद्दकरण अननसन्धान 
तबभाग 

2076।04।14 

41=  श्री तबवपनराज तििारी  

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
न.२जनकपनर 

कानून अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार विभाग 
काठमाडौ 

2076।04।14 

42=  श्री राजलाल यादि 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
न.२जनकपनर 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय जनकपनर 

2076।04।14 

43=  श्री कतबराज शमाि पाध्य 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय 
सनदनरपचश्चम प्रदेश धनगढी 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय कञ् चनपनर  

2076।04।14 

44=  श्री तनमिला मरातसनी 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
न.३ हेटौँडा 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन 

2076।04।14 

45=  श्री आरिी चपाई 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय कणािली 
प्रदेश सनखेि 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय सनखेि 

2076।04।14 

46=  श्री नपृराज खड्का 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय 
सनदनरपचश्चम प्रदेश धनगढी 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय कैलाली 

2076।04।14 

47.  
श्री सनरेश के.सी.  
र्जलास अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

2076।05।0८ 
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उच्च अदालि पाटन 

48.  

श्री कन िेर पाण्डे 

शाखा अतधकृि 

महोत्तरी चजल्ला अदालि  

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।05।0८ 

49.  
श्री रमेश शे्रष्ठ 
शाखा अतधकृि 
विशेष अदालि 

शाखा अतधकृि 
उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा 
र्जलास  

2076।05।0८ 

50.  

श्री रमेशबहादनर कनुँ िर 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

2076।05।0८ 

51.  

श्री प्रमेप्रसाद पौडेल 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।0८ 

52.  

श्री बदरप्रसाद लातमछाने 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि 

2076।05।0८ 

53.  

श्री चचरणप्रसाद पराजनली 
शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।0८ 

54.  

श्री फचणन्रराज भिराई 

शाखा अतधकृि 

झापा चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, 

र्लाम र्जलास 

2076।05।0८ 

55.  

श्री गणेशकन मार गौिम 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटबल र्जलास  

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर 

2076।05।0८ 

56.  

श्री च नणिबहादनर विष्ट 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटबल 
र्जलास 

2076।05।0८ 

57.  

श्री भतूमप्रसाद शमाि 
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि पोखरा बागलनङ र्जलास 

र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि पाटन हेटौँडा 
र्जलास 

2076।05।0८ 

58.  
श्री भोलानाथ काफ्ले 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, 
2076।05।0८ 
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काठमाडौँ चजल्ला अदालि राजविराज र्जलास 

59.  

श्री कमलकन मार आचायि 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटबल 
र्जलास 

2076।05।0८ 

60.  

श्री कणिबहादनर राई 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।0८ 

61.  

श्री तनमिलाकन मारी खड्का 
शाखा अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार न्यायातधकरण 

तनजी सहायक 

उच्च अदालि ददपायल 

2076।05।0८ 

62.  

श्री अमिृाकन मारी शमाि 
शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

2076।05।0८ 

63.  

श्री राजकन मार तनरौला 
शाखा अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

सलािही चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

64.  

श्री गोविन्दप्रसाद देिकोटा 
शाखा अतधकृि 

राजस्ि न्यायातधकरण काठमाडौँ 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।0८ 

65.  

श्री भेषराज कोर्राला 
से्रस्िेदार 

ऋण असनली न्यायातधकरण काठमाडौँ 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।0८ 

66.  

श्री ददनेश आचायि 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

67.  

श्री नेत्रबहादनर माझी 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।0८ 

68.  

श्री महेन्र झा 
िहतसलदार 

सलािही चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

महोत्तरी चजल्ला अदालि  

2076।05।0८ 

69.  श्री ज्ञानबहादनर खत्री र्जलास अतधकृि 2076।05।0८ 
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शाखा अतधकृि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

उच्च अदालि पाटन 

70.  

श्री तनतधराम दाहाल 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

शाखा अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि  

2076।05।0८ 

71.  

श्री चचनीमैया शे्रष्ठ 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।0८ 

72.  

श्री अतमि उप्रिेी 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, 
बनटबल र्जलास 

2076।05।0८ 

73.  

श्री िसन्िप्रसाद मैनाली 
शाखा अतधकृि 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।0८ 

74.  

श्री कमल घले 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

75.  

श्री गणेशबहादनर विष्ट 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, 
अस्थायी र्जलास विरगंज 

2076।05।0८ 

76.  

श्री तनलप्रसाद पनेरु  

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, 

अस्थायी र्जलास विरगंज  

2076।05।0८ 

77.  

श्री उमेश सनिेदी 
शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।0८ 

78.  

श्री अविधान सापकोटा 
शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार न्यायातधकरण  

2076।05।0८ 

79.  

श्री सनमन पाण्डे 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

शाखा अतधकृि 

श्रम अदालि 

2076।05।0८ 

80.  श्री चशिप्रसाद गौिम शाखा अतधकृि 2076।05।0८ 
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र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

81.  

श्री महेश्वर अयािल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

से्रस्िेदार 

ऋण असनली न्यायाधीकरण 

2076।05।0८ 

82.  

श्री चशिप्रसाद आचायि 
शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, 

राजविराज र्जलास 

2076।05।0८ 

83.  

श्री कालीबहादनर साम्यन तलम्बू 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

2076।05।0८ 

84.  

श्री कमलकान्ि जोशी 
शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

2076।05।0८ 

85.  

श्री गंगाप्रसाद अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

रूपन्देही चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि  

2076।05।0८ 

86.  

श्री नरेन्रकन मार शमाि 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी  

र्जलास िीरगन्ज 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ  चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

87.  

श्री तनमिला पन्थी 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटबल र्जलास 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

88.  

श्री भोलानाथ धमला 
शाखा अतधकृि 

पसाि चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि  

2076।05।0८ 

89.  

श्री प्रददपकन मार अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

90.  

श्री धतनराम तब.सी.  
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि सनखेि 

2076।05।0८ 
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र्जलास 

91.  

श्री सूयि प्रसाद दाहाल 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

92.  

श्री पनष्टपराज जोशी 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल 

2076।05।0८ 

93.  

श्री कृष्टणप्रसाद दाहाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

94.  

श्री श्रीददप िानले 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी र्जलास 
िीरगन्ज 

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।0८ 

95.  

श्री र्श्वरीप्रसाद सनिेदी 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

96.  

श्री रोददप सननाम 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

97.  

श्री राजनप्रसाद सनिेदी 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

झापा चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

98.  

श्री गम्भीरबहादनर राउि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

99.  

श्री सचन्दप ढकाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल 

शाखा अतधकृि 

बददिया चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 
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100.  

श्री नविन आचायि 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटबल र्जलास 

नीचज सहायक 

सिोच्च अदालि 

2076।05।0८ 

101.  

श्री सनतनलकन मार यादि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।05।0८ 

102.  

श्री तडल्लीसेर राई 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, 

धनकन टा र्जलास 

2076।05।0८ 

103.  

श्री प्रमोद ररजाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

राजस्ि न्यायातधकरण काठमाडौँ 
2076।05।0८ 

104.  

श्री हररप्रसाद गनरागाई 

शाखा अतधकृि 

सननसरी चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

2076।05।0८ 

105.  

श्री अम्बरबहादनर तनरौला 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर 

शाखा अतधकृि 

झापा चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

106.  

श्री विजय भ नसाल 

मनद्दा शाखा प्रमनख 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

107.  

श्री रत् न प्रसाद उपाध्याय 

शाखा अतधकृि 

बददिया चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि सनखेि 

2076।05।0८ 

108.  

श्री विमला शमाि पन्थी 
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि पाटन 

नीचज सहायक 
सिोच्च अदालि  

2076।05।0८ 

109.  

श्री चचरञ् जीिी बस्नेि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 
राजविराज र्जलास 

2076।05।0८ 
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110.  

श्री अतनिा पौडेल 

शाखा अतधकृि 

बददिया चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ  चजल्ला अदालि 

2076।05।0८ 

111.  

श्री  सजृना तसंह 

कानून अतधकृि  

आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय, 
प्रदेश नं. २ 

(हाल काजिः प्रदेश प्रमनखको कायािलय, 
प्रदेश नं. २) 

 

कानून अतधकृि 

प्रदेश प्रमनखको कायािलय, 
प्रदेश नं. २ 

2076।05।0८ 

112.  श्री भोजराज दाहाल 

कानून अतधकृि 

गहृ मन्त्रालय 

शाखा अतधकृि 

लोक सेिा आयोग 
2076।10।16 

113.  श्री मञ्जनकन मारी पोखरेल 

शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान आयोग, 
टंगाल 

हाल काजिः नेपाल पानीजहाज कायािलय 

शाखा अतधकृि 

कानून न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

114.  श्री दीपेन्र राई 

कानून अतधकृि 

कम्पतन रचजस्रारको कायािलय 

हाल काजिःअच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोग, टंगाल 

शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोग, टंगाल 

 

2076।10।16 

115.  श्री स्िेिा शमाि 
कानून अतधकृि 

सामाचजक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 

हाल काजिः कानून न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

शाखा अतधकृि 

कानून न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय 

2076।10।16 

116.  श्री दीपा पररयार, कानून अतधकृि 

भौतिक पूिािधार विकास मन्त्रालय कणािली 
प्रदेश हाल काजिः सामाचजक विकास 
मन्त्रालय कणािली प्रदेश 

कानून अतधकृि 

सामाचजक विकास मन्त्रालय 
कणािली प्रदेश 

 

2076।10।16 

117.  श्री रोवहिकन मार पोखरेल 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
2076।10।16 
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उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
विराटनगर 

कायािलय  िीरगन्ज 

118.  श्री योगेन्रप्रसाद ढनंगेल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
सोलनखनम्बन 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय रुकन म पूिि   

2076।10।16 

119.  श्री रमेश भिराई  

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय हेटौँडा  

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय  खोटाङ  

2076।10।16 

120.  श्री श्यामहरी अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

महान्यायातधिक्ताको कायािलय 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय जनम्ला  

2076।10।16 

121.  श्री सन्िोषराज कटनिाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय पाटन 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय बझाङ   

2076।10।16 

122.  श्री लेखनाथ ढकाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
ओखलढनङ्गा 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय ओखलढनङ्गा  

2076।10।16 

123.  श्री टेकनाथ अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

विशेष सरकारी िवकल कायािलय, काठमाडौँ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय मनस्िाङ 

2076।10।16 

124.  श्री सनधा योगी के.सी. 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय काठमाडौँ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय गनल्मी 

2076।10।16 

125.  श्री प्रयागदत्त जैसी 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय सनखेि 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय ददपायल 

2076।10।16 

126.  श्री गणेशजी शाह 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय सल्यान  

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय सनखेि  

2076।10।16 

127.  श्री रामदत्त भि 

शाखा अतधकृि 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
2076।10।16 
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उच्च सरकारी िवकल कायािलय ददपायल कायािलय महेन्रनगर 
128.  श्री भीमराज गौली 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
निलपरासीपूिि  

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको 
कायािलय कणािली प्रदेश सनखेि  

2076।10।16 

129.  श्री नारायणप्रसाद दाहाल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय खोटाङ्ग 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय विराटनगर  

2076।10।16 

130.  श्री मोहनीप्रसाद जोशी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
कन्चनपनर 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ  

2076।10।16 

131.  श्री अचजिकन मार लाल कणि 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
महोत्तरी 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको 
कायािलय प्रदेश नं. २ 
जनकपनर 

2076।10।16 

132.  श्री जनकप्रसाद चघतमरे 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय प्यनठान   

2076।10।16 

133.  श्री श्रीराम खनाल 

शाखा अतधकृि 

महान्यायातधिक्ताको कायािलय 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय सोलनखनम्बन  

2076।10।16 

134.  श्री ददपेन्र दननिार 

शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान आयोगको 
कायािलय र्टहरी 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय कातलकोट  

2076।10।16 

135.  श्री केदारकन मार अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

महान्यायातधिक्ताको कायािलय 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय मनाङ्ग  

2076।10।16 

136.  श्री भीमसेन काफ्ले 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय पसाि 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय सल्यान  

2076।10।16 
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137.  श्री तनरन्जन स्थावपि 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय हनम्ला  

2076।10।16 

138.  श्री च नरामचण पराजनली 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
कवपलबस्िन  

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय अछाम  

2076।10।16 

139.  श्री धमिराज जोशी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय बाजनरा 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय बनटिल  

2076।10।16 

140.  श्री श्रीधर अयािल 

शाखा अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार विभाग 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय बाजनरा  

2076।10।16 

141.  श्री खनमबहादनर कनुँ िर 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
नेपालगन्ज 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय डोल्पा 

2076।10।16 

142.  श्री हररसप्रसाद भि 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय बझाङ 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय नेपालगन्ज  

2076।10।16 

143.  श्री निराज रेनमी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
रूपन्देही 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय दैलेख  

2076।10।16 

144.  श्री भचक्त उपाध्याय 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय पाटन 

शाखा अतधकृि 

महान्यायातधिक्ताको कायािलय 
2076।10।16 

145.  श्री हररबहादनर पनन मगर 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय रुकन म-
पूिि  

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ  

2076।10।16 

146.  श्री ठाकन रप्रसाद बस्िाकोटी शाखा अतधकृि 2076।10।16 
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सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ 

विशेष सरकारी िवकल 
कायािलय 

147.  श्री मोहनप्रसाद दाहाल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ 

शाखा अतधकृि 

िैदेचशक रोजगार विभाग 
2076।10।16 

148.  श्री तबमला गौिम 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
काठमाडौँ 

शाखा अतधकृि 

विशेष सरकारी िवकल 
कायािलय 

2076।10।16 

149.  श्री तबष्टणनप्रसाद गौली 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय कणािली 
प्रदेशसनखेि  

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय कञ् चनपनर  

2076।10।16 

150.  श्री कौशलप्रसाद ढनंगाना 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
कातलकोट 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको 
कायािलय प्रदेश नं.३ हेटौँडा 

2076।10।16 

151.  श्री शान्िा लामा िाईिा 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेश 
नं.२ जनकपनर  

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको 
कायािलय प्रदेश नं.३ हेटौँडा 

2076।10।16 

152.  श्री बसन्ि काफ्ले 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय तसरहा 

शाखा अतधकृि 

अच्ियार दनरूपयोग अननसन्धान 
आयोगको कायािलय र्टहरी 

2076।10।16 

153.  श्री तसजिना ढकाल 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय बाुँके 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ 

2076।10।16 

154.  श्री शृ्रजना चघतमरे 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
ओखलढनङ्गा 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय ओखलढनङ्गा  

2076।10।16 
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155.  श्री तबष्टणनहरी मरातसनी 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
निलपरासी पचश्चम 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय बनटिल 

2076।10।16 

156.  श्री श्रीराम ओझा 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय 
महेन्रनगर 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय कवपलबस्िन  

2076।10।16 

157.  श्री रमनना राउि 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय राजतबराज 

शाखा अतधकृि 

महान्यायातधिक्ताको कायािलय 
2076।10।16 

158.  श्री ददव्याकन मारी भिराई 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय बनटिल 

शाखा अतधकृि 

महान्यायातधिक्ताको कायािलय 
2076।10।16 

159.  श्री तबतनिा कपाली 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय िीरगन्ज 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ 

2076।10।16 

160.  श्री गोकणिराज चघतमरे 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय 
मकिानपनर 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय निलपरासी पचश्चम  

2076।10।16 

161.  श्री श्याम उप्रिेी 
शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल कायािलय, सनखेि 

शाखा अतधकृि 

उच्च सरकारी िवकल 
कायािलय पाटन 

2076।10।16 

162.  श्री चन्रबहादनर खत्री 
सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय जनम्ला 

शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको 
कायािलय कणािली प्रदेश सनखेि 

2076।10।16 

163.  श्री तबमल पन्थी  

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय दैलेख 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय रूपन्देही 

2076।10।16 

164.  श्री गोतबन्द आचायि 
शाखा अतधकृि 

मन् य न्यायातधिक्ताको कायािलय प्रदेस 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय मकिानपनर   

2076।10।16 
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नं.३ हेटौँडा 
165.  श्री तबयन तितमचल्सना 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल कायािलय गनल्मी 

सहायक चजल्ला न्यायातधिक्ता 
चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय काठमाडौँ 

2076।10।16 

166.  

श्री सनरेश के.सी. 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

हाल काजिः जाजरकोट चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

जाजरकोट चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

167.  

श्री कन िेर पाण्डे 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

हाल काजिः रुकन मकोट चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 

रुकन मकोट चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

168.  

श्री मनोज िराल 

से्रस्िेदार 

बैिडी चजल्ला अदालि 

हाल काजिः उच्च अदालि ददपायल 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल 

2076।12।02 

169.  
श्री कृष्टणशरण लातमछाने 
से्रस्िेदार 

गनल्मी चजल्ला अदालि  

िहतसलदार 

अघािखाुँची चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

170.  

श्री लेषनाथ अयािल 

िहतसलदार 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि  

हाल काजिः उच्च अदालि जनकपनर 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

2076।12।02 

171.  

श्री ऋिन राई 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, अस्थायी 
र्जलास ओखलढनङ्गा 
हाल काजिः िाप्लेजनङ चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 

िाप्लेजनङ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

172.  

श्री हररप्रसाद रेनमी 
से्रस्िेदार 

भोजपनर चजल्ला अदालि 

हाल काजिः रुकन म चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

रुकन म चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

173.  श्री भेषराज भिराई 
शाखा अतधकृि 2076।12।02 
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से्रस्िेदार 

िेह्रथनम चजल्ला अदालि 

हाल काज रुकन म चजल्ला अदालि 

रुकन म चजल्ला अदालि 

174.  
श्री राजकन मार आचायि 
से्रस्िेदार 

उदयपनर चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

उदयपनर चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

175.  
श्री तनरज पोखरेल 

से्रस्िेदार 

र्लाम चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

धनकन टा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

176.  

श्री सदन अतधकारी 
िहतसलदार 

भक्तपनर चजल्ला अदालि,  

हाल काजिः रसनिा चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 

रसनिा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

177.  

श्री शंकरप्रसाद अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

रुकन मकोट चजल्ला अदालि 

हाल काजिः दैलेख चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

दैलेख चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

178.  
श्री कृष्टणप्रसाद अतधकारी 
से्रस्िेदार 

धनकन टा चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

सलािही चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

179.  

श्री मदनराज भिराई 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

हाल काजिः हनम्ला चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 

हनम्ला चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

180.  

श्री बरीप्रसाद लातमछाने 
शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि 

हाल काजिः खोटाङ चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

खोटाङ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

181.  

श्री राजेन्र लनईँटेल 

से्रस्िेदार 

रसनिा चजल्ला अदालि,  

हाल काजिः उच्च अदालि जनकपनर, 

राजविराज र्जलास 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल 

2076।12।02 
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182.  
श्री लालबहादनर काकी 
से्रस्िेदार 

खोटाङ चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

ओखलढनङ्गा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

183.  
श्री यज्ञमूतिि ज्ञिाली 
से्रस्िेदार 

डडेल्धनरा चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

डडेल्धनरा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

184.  
श्री लेखनाथ पौडेल 

से्रस्िेदार 

तसन्धनपाल्चोक चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि सनखेि 

2076।12।02 

185.  

श्री नारायण पौडेल 

िहतसलदार 

निलपरासी चजल्ला अदालि 

हाल काजिः अछाम चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

अछाम चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

186.  
श्री कृतिबहादनर बस्नेि 

से्रस्िेदार 

रोल्पा चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

रोल्पा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

187.  

श्री च नणिबहादनर विष्ट 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

हाल काजिः सल्यान चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

सल्यान चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

188.  
श्री भ नपाल भण्डारी 
से्रस्िेदार 

सनखेि चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर 

2076।12।02 

189.  

श्री धतनप्रसाद चपाई 

से्रस्िेदार 

दाङ चजल्ला अदालि 

हाल काजिः उच्च अदालि ददपायल 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल 

2076।12।02 

190.  

श्री नन्दप्रसाद आचायि 
से्रस्िेदार 

स्याङ्खजा चजल्ला अदालि 

हाल काजिः पििि चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

पििि चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

191.  
श्री चशिहरी सनिेदी 
से्रस्िेदार 

शाखा अतधकृि 

रुकन मकोट चजल्ला अदालि 

2076।12।02 
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रुकन म चजल्ला अदालि 

हाल काजिः रुकन मकोट चजल्ला अदालि 

192.  
श्री चजिनकन मार पौडेल 

से्रस्िेदार 

पििि चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

िनहनुँ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

193.  

श्री सनदिशन खनाल 

से्रस्िेदार 

िनहनुँ चजल्ला अदालि 

हाल काजिः पाल्पा चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

पाल्पा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

194.  
श्री भेषराज पौडेल 

से्रस्िेदार 

बानलनङ चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ 
र्जलास 

2076।12।02 

195.  

श्री प्रमेप्रसाद पौडेल 

से्रस्िेदार 

दैलेख चजल्ला अदालि 

हाल काजिः प्यनठान चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

प्यनठान चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

196.  

श्री तनमिलाकन मारी खड्का 
तनजी सहायक 

उच्च अदालि ददपायल 

हाल काजिः मनगन चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 

मनगन चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

197.  

श्री देिी ढकाल 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

हाल काजिः विशेष अदालि 

शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि 

2076।12।02 

198.  

श्री रामचन्र मण्डल खत्िे 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

हाल काजिः रामेछाप चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 

रामेछाप चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

199.  
श्री राजकन मार तनरौला 
से्रस्िेदार 

पाुँचथर चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

िेह्रथनम चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

200.  
श्री देविराम भण्डारी 
से्रस्िेदार 

शाखा अतधकृि 

सिोच्च अदालि 

2076।12।02 
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जाजरकोट चजल्ला अदालि 

हाल काजिः सिोच्च अदालि 

201.  

श्री जगिबहादनर भण्डारी 
से्रस्िेदार 

लमजनङ चजल्ला अदालि 

हाल काजिः बानलनङ चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

बानलनङ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

202.  
श्री नन्दराज उपाध्याय 

से्रस्िेदार 

डोटी चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि ददपायल 

2076।12।02 

203.  

श्री प्रमेनारायण पराजनली 
र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

हाल काजिः दाङ चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

दाङ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

204.  
श्री राजकन मार तनरौला 
िहतसलदार 

सलािही चजल्ला अदालि  

िहतसलदार 

पाुँचथर चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

205.  

श्री केशरनाथ अयािल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा र्जलास 

हाल काजिः डोटी चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

डोटी चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

206.  

श्री ददपक पोखरेल 

से्रस्िेदार 

सल्यान चजल्ला अदालि 

हाल काजिः प्यनठान चजल्ला अदालि  

शाखा अतधकृि 

प्यनठान चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

207.  

श्री भेषराज कोर्राला 
शाखा अतधकृि  

उच्च अदालि पाटन  

हाल काजिः मनस्िाङ चजल्ला अदालि 

से्रस्िेदार 

मनस्िाङ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

208.  
श्री कृष्टणप्रसाद पाण्डे 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, बनटिल र्जलास 

िहतसलदार 

निलपरासी चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

209.  
श्री कन मार खतििडा 
से्रस्िेदार 

िहतसलदार 

भोजपनर चजल्ला अदालि 

2076।12।02 
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तसन्धनली चजल्ला अदालि 

हाल काजिः भोजपनर चजल्ला अदालि 

210.  

श्री विमल रेनमी 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

हाल काजिः उच्च अदालि विराटनगर, 

अस्थायी र्जलास ओखलढनङ्गा 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, 

अस्थायी र्जलास ओखलढनङ्गा 

2076।12।02 

211.  

श्री सररिा ररजाल 

शाखा अतधकृि 

न्याय पररषद सचचिालय 

हाल काजिः ओखलढनङ्गा चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

ओखलढनङ्गा चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

212.  
श्री ददनेश आचायि 
शाखा अतधकृि  

काठमाडौँ चजल्ला अदालि  

से्रस्िेदार 

धाददङ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

213.  

श्री कृष्टणमनरारी तसनदेल 

से्रस्िेदार 

पाल्पा चजल्ला अदालि 

हाल काजिः स्याङजा चजल्ला अदालिि 

िहतसलदार 

स्याङजा चजल्ला अदालिि 

2076।12।02 

214.  
विष्टणनराज पन्ि 

शाखा अतधकृि  

उच्च अदालि ददपायल 

िहतसलदार 

बैिडी चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

215.  
श्री र्श् िर भण्डारी 
िहतसलदार 

सननसरी चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि विराटनगर, 

धनकन टा र्जलास 

2076।12।02 

216.  

श्री ददपेन्रकन मार तििारी  
शाखा अतधकृि  

उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी 
र्जलास िीरगन्ज 

िहतसलदार 

गनल्मी चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

217.  
श्री ज्ञानबहादनर खत्री 
शाखा अतधकृि  

उच्च अदालि पाटन  

से्रस्िेदार 

तसन्धनपाल्चोक चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

218.  
श्री र निप्रसाद सनिेदी 
र्जलास अतधकृि  

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 
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उच्च अदालि पाटन  

219.  

श्री िोयनाथ उपाध्याय 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

हाल काजिः कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

220.  

श्री वहरालाल भ नषाल 

शाखा अतधकृि  

सिोच्च अदालि  

हाल काजिः भक्तपनर चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

भक्तपनर चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

221.  
श्री शेषराज दाहाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन  

िहतसलदार 

काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

222.  
श्री चशिप्रसाद बन्जारा 
से्रस्िेदार 

ननिाकोट चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

मकिानपनर चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

223.  
श्री ठाकन रचन्र तत्रिाल 

से्रस्िेदार 

काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला अदालि  

िहतसलदार 

ननिाकोट चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

224.  
श्री शम्भ न भ नजेल 

शाखा अतधकृि  

तसराहा चजल्ला अदालि  

िहतसलदार 

सननसरी चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

225.  
श्री केशिराज कौचशक 

से्रस्िेदार 

मकिानपनर चजल्ला अदालि  

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन, हेटौँडा 
र्जलास 

2076।12।02 

226.  

श्री चशिप्रसाद गौिम 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

हाल काजिः उच्च अदालि पोखरा 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पोखरा 
2076।12।02 

227.  
श्री बसन्िराज जोशी 
शाखा अतधकृि 

दाङ चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।12।02 
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228.  

श्री गंगाप्रसाद अतधकारी 
शाखा अतधकृि  

विशेष अदालि 

हाल काजिः उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, 

बनटिल र्जलास 

2076।12।02 

229.  

श्री दामोदर पौडेल 

शाखा अतधकृि  

उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

िहतसलदार 

सनखेि चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

230.  

श्री भ नपेन्र उपाध्याय 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

हाल काजिः विशेष अदालि 

शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि 

2076।12।02 

231.  

श्री डेडकन मार ढकाल 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

हाल काजिः तसन्धनली चजल्ला अदालि 

िहतसलदार 

तसन्धनली चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

232.  

श्री श्रीददप िानले  

तनजी सहायक 

सिोच्च अदालि  

हाल काजिः उच्च अदालि पाटन 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।12।02 

233.  

श्री रेििी आचायि 
शाखा अतधकृि  

हेटौँडा र्जलास 

हाल काजिः कास्की चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

कास्की चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

234.  

श्री बलबहादनर विष्ट 

शाखा अतधकृि  

रूपन्देही चजल्ला अदालि  

हाल काजिः उच्च अदालि िनलसीपनर, 
नेपालगन्ज र्जलास 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि िनलसीपनर, 
नेपालगन्ज र्जलास 

2076।12।02 

235.  
श्री तनशा न्यौपान े

शाखा अतधकृि 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।12।02 
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बाुँके चजल्ला अदालि 

हाल काजिः उच्च अदालि पाटन 

236.  

श्री पनजन सापकोटा 
शाखा अतधकृि 

निलपरासी चजल्ला अदालि  

हाल काजिः उच्च अदालि पाटन 

र्जलास अतधकृि 

उच्च अदालि पाटन 

2076।12।02 

237.  

श्री ननमानन्द अतधकारी 
शाखा अतधकृि 

महोत्तरी चजल्ला अदालि 

हाल काजिः बाुँके चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

बाुँके चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

238.  

श्री संग्राम तसंखडा 
शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

हाल काजिः विशेष अदालि  

शाखा अतधकृि 

विशेष अदालि 

2076।12।02 

239.  

श्री सररिा सनिेदी 
र्जलास अतधकृि  

उच्च अदालि पोखरा 
हाल काजिः काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

240.  

श्री वटकाध्िज काकी 
शाखा अतधकृि 

प्रशासकीय अदालि 

हाल काजिः उच्च अदालि जनकपनर 

शाखा अतधकृि 

उच्च अदालि जनकपनर 

2076।12।02 

241.  
श्री ददपक दाहाल 

शाखा अतधकृि  

उच्च अदालि पोखरा 

शाखा अतधकृि 

काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 

242.  

श्री गंगाधर सापकोटा 
र्जलास अतधकृि  

श्री उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी 
र्जलास िीरगन्ज  

काजिः उच्च अदालि पोखरा, बानलनङ 
र्जलास 

शाखा अतधकृि 

बानलनङ चजल्ला अदालि 

2076।12।02 
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243.  
श्री कृष्टणशरण लातमछाने  
िहतसलदार 
अघािखाुँची चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि पाटन 

2077।02।26 

244.  
श्री सोिबहादनर चघतमरे 
शाखा अतधकृि 
कवपलिस्िन चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 
लतलिपनर चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

245.  
श्री अनन्िराज मरातसनी  
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि पाटन 

िहतसलदार 
अघािखाुँची चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

246.  
श्री गोपी विश्वकमाि 
शाखा अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

शाखा अतधकृि 
विशेष अदालि 

2077।02।26 

247.  

श्री रामबन्धन गौिम 
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी 
र्जलास िीरगन्ज 

र्जलास अतधकृि 
कास्की चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

248.  

श्री नीलप्रसाद पनेरू 
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी 
र्जलास िीरगन्ज 

र्जलास अतधकृि 
कास्की चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

249.  
श्री देिी भण्डारी चापागाई 
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि पोखरा 

र्जलास अतधकृि 
कास्की चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

250.  

श्री मवहमानतसंह विष्ट 
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि जनकपनर, अस्थायी 
र्जलास िीरगन्ज 

िहतसलदार 
कञ् चनपनर चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

251.  

श्री बालकृष्टण पोखरेल 
शाखा अतधकृि 
सिरी चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 
सननसरी चजल्ला अदालि 

2077।02।26 
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252.  

श्री चशि कोर्राला 
शाखा अतधकृि 
उच्च अदालि जनकपनर, राजविराज 
र्जलास 

र्जलास अतधकृि 
काठमाडौँ चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

253.  
श्री विकेश महजिन 
शाखा अतधकृि 
रौिहट चजल्ला अदालि 

शाखा अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

2077।02।26 

254.  
श्री जयप्रसाद काफ्ले 
शाखा अतधकृि 
धननषा चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 
मोरङ चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

255.  
श्री आचश्वन भण्डारी 
शाखा अतधकृि 
भक्तपनर चजल्ला अदालि 

र्जलास अतधकृि 
उदयपनर चजल्ला अदालि 

2077।02।26 

256.  

श्री चेिबहादनर बोहरा 
र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि िनलसीपनर, नेपालगन्ज 
र्जलास 

र्जलास अतधकृि 
उच्च अदालि ददपायल 

2077।02।26 

257.  

श्री सनतनल सनिेदी 
शाखा अतधकृि 
सिोच्च अदालि 

र्जलास अतधकृि 
सलािही चजल्ला अदालि 

2077।02।26 
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अननसूची-११ 

तनिािचन अतधकृिमा तनयनक्त राजपत्राविि  दििीय शे्रणीका अतधकृिहरूको नामािली 
तस.नं. कमिचारीको नाम हाल कायिरि अदालि/ कायािलय कैवफयि 
1=  श्री टेकराज जोशी  रचजस्रार, (रा.प.दििीय)  

उच्च अदालि ददपायल, महेन्रनगर र्जलास 
 

2=  श्री र निकन मार ढकाल रचजस्रार, (रा.प.दििीय)  
उच्च अदालि पोखरा, बागलनङ्ग र्जलास 

 

3=  श्री निराज दनलाल  रचजस्रार, (रा.प.दििीय)  
उच्च अदालि विराटनगर, र्लाम र्जलास  

 

4=  श्री प्रमे खड्का उप रचजस्रार, (रा.प.दििीय)  
उच्च अदालि िनलसीपनर 

 

5=  श्री मनोजकन मार 
श्रीिास्िि 

से्रस्िेदार (रा.प.दििीय) 
 महोत्तरी चजल्ला अदालि 

 

6=  श्री चन्रदेि भारिी उप रचजस्रार, (रा.प.दििीय)  
उच्च अदालि सनखेि  

 

7=  श्री विद्याराज पौडेल उप रचजस्रार(रा.प.दििीय) 
सिोच्च अदालि 

जगेडा 

8=  श्री महेन्रराज काफ्ले र्जलास अतधकृि (रा.प.दििीय) 
सिोच्च अदालि 

जगेडा 

9=  श्री कृष्टणप्रसाद पनडासैनी चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय महोत्तरी  

 

10=  श्री तिलकबहादनर काकी चजल्ला न्यायातधिक्ता, चजल्ला सरकारी िवकल 
कायािलय संखनिासभा  

 

11=  श्री टेकबहादनर थापा उप न्यायातधिक्ता  
उच्च सरकारी िवकल कायािलय ददपायल  

 

12=  श्री पदमप्रसाद िस्िी उप न्यायातधिक्ता (रा.प.दििीय)  
उच्च सरकारी िवकल कायािलय विराटनगर 
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अननसूची-१२ 

न्याय पररषदका पूिि पदातधकारीहरू 

ि.सं. अध्यक्ष कानून मन्त्री  िररष्ठिम 
न्यायाधीश/ सदस्य 

सदस्य  

1.  श्री धनेन्रबहादनर तसंह श्री तनलाम्बर आचायि श्री बबरप्रसाद तसंह 

श्री शम्भ नप्रसाद 
ज्ञिाली 

2.  श्री विश्वनाथ उपाध्याय श्री िारानाथ रानाभाट श्री रुरबहादनर तसंह श्री मनकन न्द रेनमी 

3.  श्री सनरेन्रप्रसाद तसंह श्री महेश्वरप्रसाद तसंह 

श्री लक्ष्मणप्रसाद 
अयािल 

श्री मेघराजबहादनर 
विष्ट 

4.  श्री तत्रलोकप्रिाप राणा श्री रामचन्र पौडेल 

श्री कृष्टणजंग 
रायमाझी 

श्री प्रचण्डराज अतनल 

5.  श्री ओमभक्त शे्रष्ठ श्री सनभाष नेम्िाङ 

श्री अरविन्दनाथ 
आचायि 

श्री वहरण्यश्वरमान 
प्रधान 

6.  श्री मोहनप्रसाद शमाि { श्री भीमबहादनर िामाङ श्री कृष्टणकन मार िमाि श्री कृष्टणप्रसाद चघतमरे 

7.  

श्री केशिप्रसाद 

उपाध्याय  

श्री प्रमेबहादनर तसंह 

श्री भैरिप्रसाद 
लम्साल 

श्री पनष्टपराज कोर्राला 

8.  श्री केदारनाथ उपाध्याय 

श्री भरिमोहन 
अतधकारी 

श्री चन्रप्रसाद 
पराजनली 

श्री मोिीकाजी 
स्थावपि 

9.  श्री गोविन्दबहादनर शे्रष्ठ श्री तसध्दराज ओझा श्री िपबहादनर मगर 
श्री भैरिप्रसाद 
लम्साल 

10.  श्री हररप्रसाद शमाि श्री सीिानन्दन राय श्री तगरीशचन्र लाल 

श्री िासनदेिप्रसाद 
ढनंगाना 

11.  श्री ददतलपकन मार पौडेल श्री िारणीदत्त चटौि श्री िैद्यनाथ उपाध्याय 

श्री खेमनारायण 
ढनंगाना 

12.  श्री केदारप्रसाद तगरी श्री कृष्टणप्रसाद भिराई
 श्री ददपकराज जोशी 

श्री उपेन्रकेशरी 
न्यौपाने 

13.  श्री मीनबहादनर रायमाझी श्री महन्थ ठाकन र  श्री रामप्रसाद शे्रष्ठ 

14.  श्री अननपराज शमाि 
श्री नरेन्रवििम 
नेम्िाङ 

  

श्री पदमप्रसाद 
िैददक  

                                                           
 कानून न्याय मन्त्रीको समेि कायि गने गरी िोवकई पररषदको बैठकमा सहभागी हनन नभएको।  
  प्रतििेदन िषिमा पररषदको सदस्य रहननभएको। 
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15.  श्री रामप्रसाद शे्रष्ठ श्री धमिबहादनर थापा   

श्री राम प्रसाद 
तसटौला4 

16.  श्री चखलराज रेनमी 
श्री लोकेन्रबहादनर 
चन्द

 

    

17.  श्री दामोदरप्रसाद शमाि श्री हररबहादनर बस्नेि     

18.  
श्री रामकन मार प्रसाद 
साह 

श्री टेकबहादनर 
चो्याल 

 

  

19.  श्री कल्याण शे्रष्ठ श्री िनल्सी तगरी     

20.  श्री सनशीला काकी श्री तनरन्जनकन मार थापा     

21.  श्री गोपाल पराजनली श्री देिप्रसाद गनरुङ     

22.   श्री ददपकराज जोशी श्री कृष्टणबहादनर महरा     

23.   श्री ओमप्रकाश तमश्र श्री प्रभ न साह     

24.    श्री िजेृशकन मार गनिा     

25.    श्री बाबनराम भिराई
   

  

26.    श्री हररप्रसाद न्यौपाने     

27.    श्री नरहरर आचायि   
  

28.    श्री अचननप्रसाद खरेल   
  

29.    श्री अजयशंकर नायक     

30.    श्री गोपालमान शे्रष्ठ
     

31.    श्री यज्ञबहादनर थापा   

 32.   श्री शेरबहादनर िामाङ  
 

33.   श्री भाननभक्त ढकाल  
 

34.   श्री उपेन्र यादि  
 

35.   

डा. चशिमाया 
ि नम्बाहाङ्खफे 

 

 

                                                           
4 प्रतििेदन िषिमा पररषदको सदस्य रहननभएको। 
 कानून न्याय मन्त्रीको समेि कायि गने गरी िोवकई पररषदको बैठकमा सहभागी हनन नभएको। 
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अननसूची-१३ 

 न्याय पररषद सचचिालयमा हाल कायिरि न्यायाधीश िथा कमिचारीहरू 

तस.नं. कमिचारीको नामािली तस.नं. चजल्ला न्यायाधीशहरूको नामािली  
1.  सचचि श्री देिने्रराज ढकाल १. श्री विनोदकन मार गौिम 

2.  सहसचचि श्री भीमकन मार शे्रष्ट ठ २. डा. ददिाकर भि(रा.न्या.प्र. काज) 
3.  सहसचचि श्री मानबहादनर काकी ३. श्री उमानाथ गौिम 

4.  उपसचचि श्री दीपक तधिाल   

5.  उपसचचि श्री मेघनाथ चापागाुँई   

6.  उपसचचि श्री दनगािप्रसाद भिरार्ि   

7.  शाखा अतधकृि श्री प्रकाशचन्र शे्रष्ठ   

8.  शाखा अतधकृि श्री बासनदेि पाण्डे   

9.  शाखा अतधकृि श्री वििकेकन मार बराल   

10.  शाखा अतधकृि श्री दीपेन्र पौडेल    

11.  शाखा अतधकृि श्री प्रतिमा ज्ञिाली    

12.  शाखा अतधकृि श्री रमेश आचायि   

13.  लेखापाल श्री पनरुषोिम सनिदेी   

14.  नायब सनब्बा श्री रामकाजी खत्री   

15.  नायब सनब्बा श्री सनरेशप्रसाद चौलागाई   

16.  नायब सनब्बा श्री पनष्टपराज खनाल    

17.  नायब सनब्बा श्री चेिबहादनर चज.सी.    

18.  कम्प्यूटर टेचक्नतसयन श्री सनरजकन मार पौडेल   

19.  नायब सनब्बा श्री पवित्रा गिौला   

20.  नायब सनब्बा श्री माधिप्रसाद िानले   

21.  कम्प्यनटर अपरेटर श्री तबजय के.सी.   

22.  नायि सनब्बा श्री सक्षम ढकाल -करार   

23.  तडठ्ठा श्री अवपल पन्ि    

24.  ह.स.चा. श्री अतनलकन मार मनल्मी   

25.  ह.स.चा. श्री रामहरी धनतलखेले - करार   

26.  ह.स.चा. श्री शैलेन्र महजिन - करार   

27.  ह.स.चा. श्री यमनाथ तिमील्सेना- करार   

28.  ह.स.चा. श्री टनवपन्र लामा - करार   

29.  ह.स.चा. श्री बल बहादनर गनरुङ - सनविधा   

30.  कायािलय सहयोगी श्री टंकप्रसाद तनरौला   

31.  कायािलय सहयोगी श्री जगन्नाथ ढकाल- करार   

32.  कायािलय सहयोगी श्री केशकमल नेपाली-करार    

33.  कायािलय सहयोगी श्री सनजन तगरी - करार   

34.  कायािलय सहयोगी श्री रुकन  िामाङ - करार   

35.  कायािलय सहयोगी श्री तगिा रानाभाट - करार   








