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१. ऐतिहातिक पषृ्ठभतू िः 
वि.िं. 1997 िाल श्रािण १ गिे न्यायपातलका पथृक हनु ु अगाति यो 
राज्यको स्ििन्र अंगको रुप ा अस्स्ित्ि ा नरही काययपातलका अन्िगयि नै 
रहेको तथयो । वि.िं. 1997 िाल श्रािण १ गिे प्रधान न्री श्री ३ 
जदु्बश शेरको पाला ा एक िनद जारी भई नेपाल ा प्रधान न्यायालयको 
स्थापना भएको तथयो । िो िनद ब ोस्ज  न्यायाधीश जनरलको तनिायचन 
भई बहादरु श शेर ज.ि.रा. न्यायाधीश जनरल पद ा तनिायस्चि भएको 
पाईन्छ ।  िो भन्दा पवहले प्रधान न्रीले नै न्याय तनिाफ ि ेिको कायय 
गने व्यिस्था रहेको तथयो ।  

वि.िं. 2009 िाल बैशाख 26 गिे प्रधान न्यायालय ऐन, 2008  ा 
लाल ोहर लाग्यो र  2009 िाल पषु ८ गिे गजेट ा प्रकास्शि भयो । 
प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशको रुप ा हररप्रिाद प्रधानले 2008 
िाल िाउन २६ गिे शपथ ग्रहण गनुयभयो । 2008 िाल िाउन २६ 
गिेदेस्ख 2009 िाल पौष ७ गिेिम्  एक िषय पााँच  वहना िम्  
हररप्रिाद प्रधानले 1997 िालकै िनदका आधार ा का  गरेको पाईन्छ। 
प्रधान न्यायालय ऐन, 2008 को दफा ३० ले प्रथ  पटक प्रधान 
न्यायालयलाई ररट जारी गने अतधकार प्रदान गरेको तथयो । त्यिरी नै 
2013 िाल ा ििोच्च अदालि ऐन, 2013 जारी भई ििोच्च अदालि 
स्थापना भएको पाईन्छ । २०१३ िाल कातियक २७ गिे  नेपाल गजेटको 
भाग ३  ा प्रकास्शि कानून िथा िंिदीय  न्रालयको िूचना ब ोस्ज  
िियप्रथ  नेपाल न्याय िेिा (गठन) तनय हरू २०१३ जारी भएको 
पाइन्छ। िो तनय  ब ोस्ज  न्याय िेिा ा तितनयर शे्रणी र जतुनयर शे्रणी 
गरी दईु शे्रणी ा क यचारी रहने व्यिस्था गरी छुटै्ट न्याय िेिा गठन गरी 
न्याय िेिालाई विस्शविकृि गरेको देस्खन आउाँछ ।  

न्याय प्रशािन ऐन, २०१६ नेपालको िंिद तनत यि पवहलो ऐन भएको 
 ातनन्छ। यो ऐनले ििोच्च अदालि  ािहि उच्च, स्जल्ला र इलाका गरी 
चार िहका अदालि रहने व्यिस्था गरेको पाइन्छ । त्यिरी नै न्याय 
प्रशािन (विविध व्यिस्था) ऐन, २०१८ लाई २०२१ िाल ा भएको 
पवहलो िंशोधनले िाविकका स्जल्ला अदालिलाई अञ्चल अदालि ा पररणि 
गरी स्जल्ला, अञ्चल र ििोच्च गरी िीन िहका अदालि काय  गररयो। 
यिबाट नेपाल ा पवहलो पटक अञ्चल अदालिको प्रादभुायि हनु गएको 
देस्खन्छ । 
न्याय प्रशािन (िधुार) अध्यादेश, 2030 ले अञ् चल अदालिलाई यथािि 
काय  गरी चार क्षेरीय अदालिहरु स्थापना गरेको पाईन्छ भने िो 
अध्यादेशलाई खारेज गरी न्याय प्रशािन (िधुार) ऐन, 2031 लागू भएको 
देस्खन्छ । पतछ िो ऐन ा िंशोधन भई िदुरु पस् च ाञ्चल क्षेरीय अदालि 
ि ेि गरी ५ (पााँच) क्षेरीय अदालि स्थापना भएको पाईन्छ । 

तब.िं. २०४७ िाल कातियक २३ गिे जारी भएको नेपाल अतधराज्यको 
िंविधान, 2047 ले न्यायाधीश तनयसु्ि, िरुिा र बखायिीिम्बन्धी 
ब्यिस्थाकालातग स्ििन्र तनकाय न्याय पररषदको ब्यिस्था गररन ु अगाति 
न्यायाधीशहरु न्याय िेिा आयोग अन्िगयि तनय न हनुे गदयथे । २०४७ 
िालको िंिैधातनक पररिियन अगाति अञ् चल र स्जल्ला न्यायाधीश पतन 
तनजा िी क यचारी रहने प्रािधान अनरुूप तनजहरूको र न्याय िेिाका 
अतधकृि क यचारीहरूको तनय न न्याय िेिा आयोग ऐन ब ोस्ज  हनु े
गदयथ्यो । न्यायपातलका स्ििन्र नभैकन न्याय िम्पादनको काययले पतन 
िस्ितुनष्ठिा प्राप्त गनय निक्ने अिधारणा अन्िगयि पवहलो पटक न्यायाधीशको 
तनयसु्ि, िरुिा र बखायिी िम्बन्धी ब्यिस्थाका लातग नेपाल अतधराज्यको 
िंविधान, 2047 बाट नै एक स्ििन्र तनकाय न्याय पररषदको िंिैधातनक 
व्यिस्था भयो । यिथय स्ििन्र न्यायपातलका िम्बन्धी अिधारणालाई िदुृढ 
गराउनका लातग नेपाल अतधराज्यको िंविधान, 2047 एउटा कोशेढुङ्गा 
िाविि भएको छ । यो िंविधानले नै िबै िहका न्यायाधीशको पद 
िंिैधातनक पद ा रुपान्िरण गरी न्यायाधीशहरुको िेिा शिय र िवुिधा 
िम्बन्धी ब्यिस्थाको अलग ऐन तन ायण गररयो । नेपाल अतधराज्यको 
िंविधान, २०४७ ले न्याय पररषदको अलग ब्यिस्था गरेपतछ न्याय िेिा 
आयोगले न्याय िेिाका अतधकृि िथा क यचारीको  ार तनय न गनय थाल्यो 
। िो िंतबधानको धारा ९३  ा न्याय पररषद ा प्रधान न्यायाधीश पदेन 
अध्यक्ष रहने र न्याय  न्री, ििोच्च अदालिका िररष्ठि  २ जना 
न्यायाधीश िथा श्री ५ बाट िोकेको कुनै विस्शष्ठ कानूनविद १ जना गरी ५ 
िदस्यीय पररषदको ब्यिस्था गयो । िो िंतबधानको धारा ९४ ब ोस्ज  
न्यायिेिा आयोग ा प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष, न्याय  न्री, ििोच्च 
अदालिका िररष्ठ न्यायाधीश, लोक िेिा आयोगका अध्यक्ष िथा 
 हान्यायातधििा पदेन िदस्य रहने व्यबस्था  तथयो । त्यिरी नै वि.िं. 
2047 पौष 3 गिे न्याय पररषदको पवहलो बैठक बिी न्याय पररषद 
िस्चिालयको स्थापना गने तनणयय भयो । नेपालको अन्िरर  िंविधान, 
2063 ले न्याय पररषद ा रहने िदस्य ा केही परर ाजयनिवहि र न्याय 
िेिा आयोग ा रहने पदातधकारीहरुलाइ यथािि तनरन्िरिा ददयो । ििय ान 
नेपालको िंविधान (2072) को धारा १५३  ा न्याय पररषद र धारा 
१५४  ा न्याय िेिा आयोगको ब्यिस्था रहेको छ । 

 

२. न्याय पररषदको गठन : 
नेपालको िंविधान (2072) को धारा १५३(१)  ा न्याय पररषद ा 
तनम्नानिुार अध्यक्ष र िदस्यहरु  रहने व्यिस्था गररएको छ । 

क) प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष 

ख) िंघीय कानून िथा न्याय  न्री िदस्य 

ग) ििोच्च अदालिका िररष्ठि  ्न्यायाधीश एकजना िदस्य 

घ) राष्ट्रपतिले प्रधान न्रीको तिफाररि ा तनयिु गरेको एक 
जना कानूनविद् 

िदस्य 

ङ) 
नेपाल बार एिोतिएशनको तिफाररि ा राष्ट्रपतिद्वारा 
तनयिु कम्िी ा बीि िषयको  अनभुि प्राप्त िररष्ठ 
अतधििा िा अतधििा 

िदस्य 

 

३.न्याय पररषदको का , कियव्य र अतधकार :-  

 िंविधान ब ोस्ज  न्यायाधीशको तनयसु्ि, िरुिा, अनशुािन िम्बन्धी 
कारबाही, बखायिी र न्याय प्रशािन िम्बन्धी अन्य विषयको तिफाररि 
गने िा परा शय ददने (नेपालको िंविधानको धारा 153) । 

 न्याय पररषदको अध्यक्ष िथा िदस्यले कुनै न्यायाधीशको िम्बन्ध ा 
पनय आएको उजरुीिाँग िम्बद्ध  दु्दाको अध्ययन गरी न्याय पररषद ा 
त्यिको प्रतििेदन ददन िक्न े(ऐ.ऐ.) । 

 कुनै न्यायाधीशको विषय ा पनय आएको उजरुीको िम्बन्ध ा प्रारस्म्भक 
छानबीन गराउाँदा विशेषज्ञबाट विस्ििृ छानबीन गनुयपने देस्खए ा न्याय 
पररषदले जााँचबझु ित ति गठन गनय िक्ने (ऐ.ऐ.)। 

 िंविधान ब ोस्ज   हातभयोगको कारबाहीबाट पद िु हनु िक्ने 
न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रिाचार गरी अस्तियारको 
दरुुपयोग गरेको ा न्याय पररषदले अनिुन्धान गरी कानून ब ोस्ज  
 दु्दा चलाउन िक्ने (ऐ.ऐ.) । 

 न्याय पररषदले यि िंविधान ब ोस्ज  ििोच्च अदालिको प्रधान 
न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालिका  तुय न्यायाधीश र 
न्यायाधीशको पद ा तनयिु हनु योग्यिा पगु्ने व्यस्िहरूको 
अद्याितधक अतभलेख ियार गने (ऐ.ऐ.) । 

 न्याय पररषदले न्यायाधीशहरुको का  कारिाही र आचरणका 
िम्िन्ध ा अनगु न िथा तनगरानी गने (न्याय पररषद ऐन, 2073 
को दफा 16 ) । 

 न्यायाधीशहरुको बैयस्िक वििरण रात न े (न्याय पररषद ऐन,2073 
को दफा २८) । 

 न्यायाधीशको िम्पस्ि वििरणको अतभलेख रात ने (ऐ. दफा २९) । 

 न्यायाधीशको योग्यिा, अनभुि, विशेषज्ञिा, उजूरी उपरको तनणययको 
िंस्क्षप्त वििरण, कारिाहीको वििरण, फैिला िदर िा िदरको 
वििरण, फैिला र आदेशको िंतयात् क वििरण िवहिको एवककृि 
अतभलेख ियार गने (ऐ. दफा 30) । 

 न्यायपररषद िम्बन्धी विषय ा अध्ययन िथा अनिुन्धान गने गराउने 
(ऐ. दफा 33) । 

 न्यायाधीशको िातल  िथा प्रस्शक्षण िम्बन्धी पाठ्यक्र  ि ेिका 
विषय ा आबयक तनदेशन ददने (ऐ. दफा ३३) । 

 न्यायाधीशले पालना गनुयपने आचार िंवहिा बनाई लागू गने (ऐ. दफा 
३३) । 

 बावषयक प्रतििेदन ियार गरी राष्ट्रपतिि क्ष पेश गने (ऐ.दफा ३८)। 

 स्जल्ला न्यायाधीशको ररि पदपूतियको लातग प्रतिशि तनधायरण गने र 
परीक्षाको लातग ि यिातलका बनाउने । (न्या.प.तन.को तनय  ६) 

४.न्याय पररषदबाट भएका  तुय गतिवितधहरुिः 
 २०४७ िाल पौष ३ गिे पररषदको पवहलो बैठक ििेको । 

 २०५८ िाल पौष ३ गिे देस्ख बलेुवटन प्रकाशन गनय प्रारम्भ । 

 पौष ३ गिे न्याय पररषद ददििको रुप ा  नाउने काययको थालनी । 

५. न्याय िेिा आयोगको गठनिः 
नेपाल अतधराज्यको िंविधान, 2047 ले न्यायाधीशहरुको तनयसु्ि, िरुिा, 
अनशुािन िम्बन्धी कारिाहीका लातग छुटै्ट न्याय पररषदको व्यिस्था गररन ु
भन्दा अगाति ित्कालीन स्जल्ला र अंचलका न्यायाधीशहरुको तनयसु्ि िथा 
िरुिा िम्बन्धी काययि ेि न्याय िेिा आयोगले गने गरेको पाईन्छ । 
बिय ान नेपालको िंविधान (2072) को धारा १५४  ा न्याय िेिा 
आयोगको गठन िम्बन्धी ब्यिस्था देहाय ब ोस्ज  गररएको छ । 

क) प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष 

ख) िंघीय कानून िथा न्याय  न्री िदस्य 

ग) ििोच्च अदालिका िररष्ठि  ्न्यायाधीश िदस्य 

घ) लोक िेिा आयोगको अध्यक्ष िदस्य 

ङ)  हान्यायातधििा िदस्य 

न्याय पररषदको िस्चबले न्याय िेिा आयोगको ि ेि िस्चि भई का  गने 
काननुी व्यिस्था रहेको पाइन्छ (न्या. िे.आ. ऐन 2073 को दफा ५) । 

६.न्याय िेिा आयोगको का , कियव्य र अतधकार : 
 नेपाल िरकारले कानून ब ोस्ज  िंघीय न्याय िेिाको राजपरांवकि 

पद ा तनयसु्ि,  िरुिा, बढुिा गदाय िा त्यस्िो पद ा बहाल रहेको 
कुनै क यचारीलाई विभागीय िजाय गदाय तिफाररि गने (िंविधानको 
धारा १५४) । 

        िर िंघीय िरकारी िेिा ा बहाल नरहेको व्यस्िलाई िंघीय 
न्याय िेिाको राजपरांवकि पद ा नयााँ भनायद्वारा स्थायी तनयसु्ि गदाय िा 
िंघीय न्याय िेिाको राजपर अनविि पदबाट िोही िेिाको 
राजपरांवकि पद ा बढुिा गदाय नेपाल िरकारले लोक िेिा आयोगको 
तिफाररि ब ोस्ज  गनुय पने व्यिस्था रहेको छ। 



पेज ५ 
पेज ६ पेज ७ 

 िंघीय न्याय िेिाका राजपरााँवकि क यचारीको तनयसु्ि िा बढुिा 
लगायिका विषय ा काययिातलका बनाउने (न्याय िेिा आयोग ऐन, 
२०७३ को दफा ७) । 

 िंघीय न्याय िेिाका राजपरााँवकि प्रथ  र दद्बिीय शे्रणीका खलुा र 
आन्िररक प्रतियोतगिािफय  छुट्टाइएका पदका उम् ेदिार छनौटका 
लातग लोक िेिा आयोग ा लेस्ख पठाउने (ऐ. दफा ९) । 

 राजपरााँवकि पदका क यचारीलाई विभागीय कारिाही िम्बन्धी परा शय 
ददने (ऐ. दफा ११) । 

 न्याय िेिालाई िक्ष , प्रभािकारी र आकषयक बनाउन अनिुन्धान र 
प्रिधयनात् क कायय गने (ऐ. दफा ३३) । 

 बावषयक प्रतििेदन ियार गरी राष्ट्रपतिि क्ष पेश गने (धारा १३८) । 

 स्जल्ला न्यायाधीश पदको परीक्षाको उम् ेदिारले पेश गरेको वििरण 
झटु्टा िा गलि प्र ास्णि भए ा त्यस्िो उम् ेदिारको परीक्षा िा 
तनयसु्िको तिफाररि रद्द गनय िक्ने (ऐ. दफा २७) । 

 स्जल्ला न्यायाधीश पद ा तनयसु्िको तिफाररिको लातग परीक्षा 
िञ् चालन गने (ऐ. पररच्छेद ४) उि परीक्षा िचालन गने 
ि यिातलका न्याय पररषद तनय ािली, २०७४ र न्याय िेिा आयोग 
तनय ािली, २०७४ ले तनम्नब ोस्ज  िोकेको छ :- 

ि यिातलका 
 िंविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को 
खण्ि (क), (ख) र (ग) ब ोस्ज  ररि स्जल्ला 
न्यायाधीश पदको प्रतिशि तनधायरण गने । 

श्रािण- भाद्र 

 िंविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को 
खण्ि (क) ब ोस्ज  प्रतिशि तनधायररि भएको 
ररि स्जल्ला न्यायाधीश पद ा पदपूतिय गने । 

भाद्र- चैर 

 िंविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को 
खण्ि (ख) र (ग) ब ोस्ज  ररि स्जल्ला 
न्यायाधीश पद ा विज्ञापन प्रकास्शि गने ।  

कातियक 

 िंविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को 
खण्ि (ख) र (ग) ब ोस्ज  विज्ञावपि स्जल्ला 
न्यायाधीश पदको तलस्खि नतिजा, अन्िरिािाय र 
तिफाररि गने । 

चैर 

 नेपाल न्याय िेिाका ररि रा.प. प्रथ  िथा 
दद्विीय शे्रणीका पदहरु ा प्रतिशि तनधायरण गने। 

भाद्र-अिोज 

 नेपाल न्याय िेिाका ररि रा.प. प्रथ  िथा भाद्र- अिोज दोस्रो 

दद्विीय शे्रणीका प्रतिशि तनधायरण भएका खलुा 
िथा आन्िररक प्रतियोतगिात् क पद ा बढुिा 
परीक्षाको लातग लोक िेिा आयोग ा लेखी 
पठाउने । 

हप्तािम्  

 नेपाल न्याय िेिाका ररि रा.प. प्रथ  िथा 
दद्विीय शे्रणीका पदहरु ा काययक्ष िाको 
 ूल्यािनद्वारा हनुे बढुिा र जेष्ठिा िथा 
काययिम्पादन  ूल्यािनद्वारा हनुे बढुिाको लातग 
िूचना प्रकाशन गने । 

पिु- ाघ 

 नेपाल न्याय िेिाका ररि रा.प. प्रथ  िथा 
दद्विीय शे्रणीका पदहरु ा काययक्ष िाको 
 ूल्यािनद्वारा हनुे बढुिा र जेष्ठिा िथा 
काययिम्पादन  ूल्यािनद्वारा हनुे बढुिाको लातग 
बढुिा तिफाररि गने । 

 ाघ-फाल्गनु 

७. न्याय पररषद िस्चिालयको िागंठातनक स्िरुप (Organogram) : 

 

 

८. न्यायाधीशहरूको दरिन्दी वििरण : 
 ििोच्च अदालि- २१ 

 उच्च अदालि-१६० 

 स्जल्ला अदालि- २४०  

९. न्याय िेिाका अतधकृि िथा क यचारीहरु : 
 

 विस्शि -१३ 

 रा.प. प्रथ - 84 

 रा.प.दद्बिीय- 374 

 रा.प. ििृीय- 876 

 राजपर अनंवकि-3249  

१०. न्याय पररषद िस्चिालयको अिस्स्थति (Location Map) : 

 
 

िम्पकय : 
न्याय पररषद िस्चिालय 
रा शाहपथ, काठ ािौं । 

फोन नं. ०१-४२००७७५, ४२००७७६, ४२००७७७ 

Website: www.jcs.gov.np 
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Fax No.:- 01-4200779 
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िस्चि

प्रशािन  हाशाखा

प्रशािन शाखा

आतथयक प्रशािन शाखा

दिाय चलानी िथा
िोधपछु शाखा

पसु्िकालय शाखा

अतभलेख शाखा िूचना प्रवितध शाखा 

योजना िथा 
अनिुन्धान  हाशाखा *

योजना शाखा

योजना िथा 
अनिुन्धान शाखा

बाह् य िम्बन्ध 
ि न्िय शाखा

परीक्षा  हाशाखा *

परीक्षा िञ् चालन
शाखा

नतिजा िथा अन्ििािाय 
शाखा

उजरुी िथा अनगु न
 हाशाखा

उजूरी िथा अनिुन्धान 
शाखा

तनरीक्षण िथा 
अनगु न शाखा

िंस्क्षप् ि जानकारी

न्याय पररषद न्याय िेिा आयोग 


