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परिच्छेद - एक 
१. पषृ्ठभमूि   

न्यायािीशको मनयकु्ति, सरुिा र्था अनशुासनात्िक काििाहीको प्रवक्रयालाई प्रभािकािी र्बनाई 
न्यायपामलकालाई स्िर्न्र सक्षि ि उत्तिदायी र्बनाउने संिैिामनक परिकल्पनालाई साथतक र्लु्याउन न्याय परिषद 
प्रणालीको अिलम्र्बन िरिएको हो। नेपाल अमििाज्यको संवििान, २०४७ र्बाट यो व्यिस्थाको सरुुिार् िरिएकोिा 
यसलाई नेपालको अन्र्रिि संवििान, २०६३ एिि ्नेपालको संवििान‚ २०७२ सिेर् मनिन्र्िर्ा ददएको छ। 

 

संवििानर्: न्याय परिषदको प्रििु कायत न्यायािीशको मनयकु्ति‚सरुिा‚अनशुासनसम्र्बन्िी काििाही ि न्याय 
प्रशासनसम्र्बन्िी अन्य विषयको मसफारिस िनुत ि पिािशत ददन ुहो । न्याय परिषद ऐन  ,२०७३ ले न्यायािीश 
मनयकु्तिको व्यिस्थालाई प्रभािकािी र्बनाउन न्यायािीश भइिहेको िा न्यायािीश हनु योग्यर्ा पिेुको व्यक्तिको 
िैयक्तिक विििण अद्यािमिक िने क्तिम्िेिािी परिषदलाई समु्पेको छ । यसैििी न्यायािीशको काि काििाही र्था 
आचिणको मनयमिर् मनििानी र्था अनिुिन िनेलिायर्का क्तिम्िेिािी पमन न्याय परिषदिा िहेको छ । यस अमर्रिि 
ऐनले न्यायािीशले पालना िनुत पने आचािसंवहर्ा र्बनाई लािू िने ििाउने  ,न्याय प्रशासनसम्र्बन्िी विविि विषयिा 
अध्ययन अनसुन्िान िने ििाउने, न्यायािीशको र्ामलि र्था प्रक्तशक्षणका सम्र्बन्ििा सम्र्बक्तन्िर् मनकायलाई  
पाठ्यक्रिलिायर्का विषयिा आिश्यक मनदेशन ददन ेिस्र्ा न्याय प्रशासनको िणुस्र्िीयर्ा अमभिवृि िने विषयलाई 
सिेर् न्याय परिषदको कायतके्षरमभर सिेटेको छ । 

संघीय न्याय सेिाको िािपरांवकर् पदिा मनयकु्ति‚सरुिा ‚र्बढुिा िा त्यस्र्ो पदिा र्बहाल िहेको कुनै 
कितचािीलाई विभािीय सिायको लामि नेपाल सिकािलाई मसफारिस िनत न्याय सेिा आयोिको स्थापना भएको हो 
।यसका अलािा हाल विद्यिान नेपालको संवििानले न्यायसेिा आयोिलाई क्तिल्ला न्यायािीशको मनयकु्तिको लामि 
पिीक्षा सञ्चालन िने सिेर् थप क्तिम्िेिािी ददएको पाइन्छ ।परिषदको काि कािर्बाहीलाई व्यिक्तस्थर् िनत न्याय 
परिषद ऐन‚ २०७३ र्था न्याय परिषद मनयिािली‚२०७४ ि आयोिको काि कािर्बाहीलाई व्यिक्तस्थर् िनत न्यायसेिा 
आयोि ऐन‚२०७३  र्था न्याय सेिा आयोि मनयिािली‚२०७४सिेर् िािी भई सकेको छ ।यस्रै् ििी नेपालको 
संवििान र्बिोक्तिि मलइने क्तिल्ला न्यायािीशको पिीक्षाको पाठ्यक्रि सिेर् र्याि भई पिीक्षाको लामि पूित र्यािी 
भईिहेको छ । न्याय परिषद ि न्यायसेिा आयोिको संयिु सक्तचिालयको रुपिा न्याय परिषद सक्तचिालय िहेको 
छ।  
 

१.१ न्याय परिषदको संिचना 
नेपालको संवििानको िािा १५३ को उपिािा (१) र्बिोक्तिि न्यायािीशको मनयकु्ति‚ सरुिा‚ अनशुासनसम्र्बन्िी 

कािर्बाही‚ र्बिातसी ि न्याय प्रशासनसम्र्बन्िी अन्य विषयहरूको मसफारिस िनत िा पिािशत ददन देहायका अध्यक्ष ि 
सदस्यहरु िहने ििी न्याय परिषद िहने व्यिस्था छ ।  

 

क प्रिान न्यायािीश  अध्यक्ष 

ि संघीय कानून र्था न्याय िन्री सदस्य 

ि सिोच्च अदालर्का िरिष्ठर्ि न्यायािीश एक िना सदस्य 

घ िाष्ट्रपमर्ले प्रिानिन्रीको मसफारिसिा मनयकु्ति ििेको एकिना कानूनविद् सदस्य 

ङ नेपाल र्बाि एसोमसयनसनको मसफारिसिा िाष्ट्रपमर्द्वािा मनयिु कम्र्ीिा र्बीस िषतको 
अनभुि प्राप्त िरिष्ठ अमिििा िा अमिििा  

सदस्य 
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संवििानको िािा १५३ को उपिािा (२) ले िाष्ट्रपमर्ले  प्रिानिन्रीिो मसफारिसिा िनोमनर् ििेको काननुविद सदस्य 
ि नेपाल र्बाि एशोमसयसनको मसफारिसिा मनयिु सदस्य सिेर् दिैु सदस्यहरुको पदािमि चाि िषतको हनुे ि 
पारिश्रमिक र्था सेिा सवुििा सर्बोच्च अदालर्को न्यायािीश सिह हनुे व्यिस्था ििेको छ । 
 
१.२ न्याय परिषदको काि, कर्तव्य ि अमिकाि   

नेपालको संवििानको िािा १५३‚ न्याय प्रशासन ऐन २०७३ न्याय परिषद ऐन‚२०७३  र्था न्याय परिषद 
मनयिािली ‚२०७४ सिेर्ले न्याय परिषदको काि‚कर्तव्य ि अमिकाि मनिातिण िरिएको ि सोही संिैिामनक एिं 
काननुी व्यिस्था अनसुाि नै  न्याय परिषदले आफ्नो कायत सम्पन्न िदै आएको छ ।उि संिैिामनक र्था काननुी 
व्यिस्था अनसुाि न्याय परिषदका काि कर्तव्य ि अमिकािलाई देहाय र्बिोक्तिि उल्लेि िनत सवकन्छ । 

न्याय परिषदको प्रििु कायत 
देहायका विषयिा मसफारिस िने र्था पिािशत ददन े

• न्यायािीशहरुको मनयकु्ति 

• न्यायािीशहरुको सरुिा 
• संिैिामनक इिलासिा न्यायािीश न्यायािीश र्ोक्न मसफारिस िने 

• उच्च र्था क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशहरु उपि अनशुासन सम्र्बन्िी कािर्बाही 
• न्यायािीशको अस्िस्थर्ाका कािण कायत िनत असिथत भएिा पदििुको लामि मसफरिस िने 
• र्बिातसी  

• न्याय प्रशासन सम्र्बन्िी अन्य विषयि मसफारिस िने िा पिािशत ददन े

अन्य कायत 

• विशेष अदालर् ‚िािस्ि न्यायामिकिण ‚िैदेक्तशक िोििाि न्यायामिकिण‚सैमनक विशेष अदालर् लिायर्का 
न्यावयक मनकायहरुिा काि िनत र्था विमभन्न न्यावयक अनसुन्िान एिं िााँचर्बझुको  कायतकोो लामि 
न्यायािीश िटाउनका लामि मसफारिस र्था पिािशत ददने‚ 

• संवििान र्था न्याय परिषद ऐन‚२०७३ र्था  न्याय परिषद मनयिािली २०७४ र्बिोक्तिि न्याय परिषदले 
सर्बोच्च अदालर्‚उच्च अदालर् र्था क्तिल्ला अदालर्हरुिा कायतिर् न्यायािीशहरुको कायत सम्पादन 
मनिीक्षण प्रमर्िेदन र्था िैयक्तिक विििण अद्यािमिक ििाई िाख्न‚े 

• संवििान र्बिोक्तिि न्यायािीशको  पदिा मनयिु हनु योग्यर्ा पिेुका नेपाली नािरिकहरुको अमभलेि 
र्याि ििी िाख्न‚े 

•  सर्बोच्च अदालर्का न्यायािीशको मनयकु्तिको लामि मसफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सनुिुाईको 
लामि व्यिस्थावपका संसद सक्तचिालयिा लेिी पठाउन‚े 

• न्यायािीशको काि काििाही र्था आचिणको मनयमिर् अनिुिन र्था मनििानी िने‚ 
• उच्च अदालर्को न्यायािीशलाई एक उच्च अदालर्र्बाट अको उच्च अदालर्िा काििा िटाउन मसफारिस 

िने‚ 
• कुनै न्यायािीश उपि पिेको उििुीको सम्र्बन्ििा विस्र्रृ् छानविन िनुतपने देक्तिएिा िााँचर्बझु समिमर् िठन 

िने ‚ 
• न्यायािीशले भ्रष्ट्राचाि ििी अक्तख्र्यािको दरुुपयोि ििेकोिा अनसुन्िान ििी काननु र्बिोक्तिि िदु्दा चलाउने‚ 
• न्याय परिषदका सदस्य र्था न्यायािीशहरुले प्रत्येक िषत पेश ििेका सम्पक्तत्त विििण अद्यािमिक िने‚ 
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• उच्च अदालर् ि क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशको कायत सम्पादन विििण ‚कायत फर्छ्योट र्था आचिण 
सम्र्बन्िी विषयको अमभलेि िाख्न े। 

 

संिैिामनक र्था कानूनी व्यिस्थाका आिाििा न्याय परिषदको काि, कर्तव्य ि अमिकाि मनम्नानसुाि िहेको 
छः- 

  

१.२.१ न्यायािीश मनयकु्ति सम्र्बन्िी 

नेपालको प्रिान न्यायािीशको मनयकु्ति संवििानको िािा १२९ को उपिािा (२) र्बिोक्तिि संिैिामनक 
परिषदको मसफारिसिा ि सिोच्च अदालर्का अन्य न्यायािीशको मनयकु्ति न्याय परिषदको मसफारिसिा िाष्ट्रपमर्द्वािा 
हनुे व्यिस्था िहेको छ ।त्यसैििी संवििानको िािा १४० को उपिािा (१) र्बिोक्तिि उच्च अदालर्को िखु्य 
न्यायािीश ि न्यायािीशको मनयकु्ति न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रिान न्यायािीशद्वािा हनुे ि िािा १४९ को उपिािा 
(१) र्बिोक्तिि क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशको मनयकु्ति न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रिान न्यायािीशर्बाट हनु े
व्यिस्था िहेको छ ।  

न्याय परिषदले संवििान ि कानून र्बिोक्तिि न्यायािीश हनु योग्यर्ा पिेुका व्यक्तिहरूको अमभलेि र्याि 
ििी र्ी व्यक्तिहरूिध्येर्बाट योग्यर्ा‚ क्षिर्ा‚ अनभुि‚ न्यायप्रमर्को मनष्ठा ि योिदान‚ साितिमनक िीिनिा आितन 
ििेको ख्यार्ी‚ उच्च नैमर्क चरिर सिेर्लाई विचाि ििी मनयकु्तिको मसफारिस िने िदतछ ।नेपालको संवििानको 
िािा १४९ को उपिािा (२) र्बिोक्तिि क्तिल्ला न्यायािीशको पदिा मनयिु िदात रिि पदिध्ये ८० प्रमर्शर् पदिा 
न्याय सेिा आयोिर्बाट सञ्चामलर् प्रमर्योमिर्ात्िक मलक्तिर् पिीक्षािा उत्तीणत भई मसफारिस भई आएका व्यक्तिहरूलाइत 
मनयिु िने संिैिामनक प्राििान र्बिोक्तिि न्यायािीश मनयकु्तििा पिीक्षा प्रणालीको थालनी हुाँदैछ। 

  
१.२.२ न्यायािीशको सरुिा ि कािसम्र्बन्िी 

न्याय परिषदले उच्च अदालर्को न्यायािीशलाइत एक उच्च अदालर्को न्यायािीशर्बाट अको उच्च अदालर्को 
न्यायािीशिा ि क्तिल्ला न्यायािीशलाइत एक क्तिल्ला अदालर्र्बाट अको क्तिल्ला अदालर्िा सरुिा िनत प्रिान न्यायािीश 
सिक्ष मसफारिस िछत।सािान्यर्या एक अदालर्र्बाट दईु िषतको कायतकाल पूिा ििी नसकेका उच्च अदालर् िा 
क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशहरुलाई सरुिा निरिने काननुी व्यिस्था िहेको छ ।सरुिा िदात न्यायािीशको िदु्दा 
फर्छ्यौट संख्या, कायत सम्पादनको क्तस्थमर् ि कायतक्षिर्ालाई सिेर् आिाि र्बनाइनकुा अमर्रिि सिुि र्था दिुति 
स्थानलाई सिेर् ध्यान ददइन ेछ। 

कुनै क्तिल्ला न्यायािीशलाई एक अदालर्र्बाट अको अदालर्िा काििा िटाउन ुपिेिा प्रिान न्यायािीशले िटाउन 

सक्ने व्यिस्था छ ।न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनसुाि उच्च अदालर्को न्यायािीशको हकिा भन ेन्याय परिषदको 
मसफारिसिा िार प्रिान न्यायािीशले काििा िटाउन सक्ने व्यिस्था िहेको छ । यसिी काििा िटाइएिा सोको 
िानकािी  न्याय परिषदिा प्राप्त हनु ेि सोको अमभलेि िाख् ने िरिन्छ । 

 

१.२.३ संिैिामनक इिलासिा न्यायािीश र्ोक्न ेसम्र्बन्िी 

संवििानको िािा १३७ र्बिोक्तिि सिोच्च अदालर्िा एक संिैिामनक इिलास िहने ि त्यस्र्ो इिलासिा 
प्रिान न्यायािीश ि न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रिान न्यायािीशले र्ोकेको अन्य चाि िना न्यायािीश िहन े
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संिैिामनक व्यिस्था िहेको छ ।संिैिामनक इिलास सम्र्बन्िी व्यिस्था नेपालको संिैिामनक इमर्हासिा नयााँ व्यिस्था 
हो  

 
 

१.२.४ अनशुासनात्िक काििाहीसम्र्बन्िी 

नेपालको संवििानले उच्च अदालर्का िखु्य न्यायािीश र्था न्यायािीश ि क्तिल्ला अदालर्का 
न्यायािीशहरूलाई कायतक्षिर्ाको अभाि, ििार्ब आचिण, इिानदािी पूितक आफ्नो कर्तव्यको पालना नििेको, 
र्बदमनयर्पूितक कािकाििाही ििेको िा मनिले पालना िनुत पने आचाि संवहर्ाको िम्भीि उल्लंघन ििेको आिाििा   

न्याय परिषदको मसफारिसिा प्रिान न्यायािीशले पदििु िनत सक्ने व्यिस्था ििेको छ ।उि संिैिामनक व्यिस्था 
अनरुुप कानूनले न्यायािीश उपिको उििुी ि काििाहीको प्रवक्रया देहाय र्बिोक्तिि हनुे व्यिस्था ििेको छ ।  

 
(१) उििुी सम्र्बन्िी  व्यिस्था 

उच्च र्था क्तिल्ला अदालर्का कुनै न्यायािीशले पदीय दावयत्ि इिान्दािीपूितक मनिातह नििेको िा मनििा 
कायतक्षिर्ाको अभाि भएको िा मनिर्बाट ििार्ब आचिण भएको छ भने्न लािेिा कुनै पमन व्यक्तिले भएसम्िको सर्बदु 
प्रिाण संलग्न ििी न्याय परिषद सक्तचिालयिा उििुी ददन सक्छन ्। यसर्बाहेक न्याय परिषदले िनुसकैु र्ििले प्राप्त 
ििेको सूचनाको आिाििा पमन सो सूचनालाइत उििुीको रूपिा ग्रहण ििी काििाही प्रवक्रया अिामि र्बढाउन सवकने 
कानूनी व्यिस्था छ । 

 

(२) उििुी संि सम्र्बि िदु्दाको अध्ययन 

 

कुनै िदु्दाको सम्र्बन्ििा कुनै न्यायािीश मर्बरुि न्याय परिषदिा उििुी पिेिा न्याय परिषदले त्यस्र्ो िदु्दाको 
अध्ययन िनत परिषदका कुनै सदस्यलाई  र्ोक्न सक्ने ि र्ोवकएको सदस्यले उििुीसंि सम्र्बक्तन्िर् िदु्दाको अध्ययन 
ििी न्यायपरिषदले र्ोकेको अर्बमिमभर आफ्नो िाय सवहर्को प्रमर्िेदन न्याय परिषदिा पेश िनुतपने व्यिस्था न्याय 
परिषद ऐन‚२०७३ को दफा १७ िा िरिएको छ । 

 

(३) प्रािक्तम्भक छानमर्बन  

न्याय परिषदिा प्राप्त उििुी िा अनिुिन वा मनिीक्षण प्रमर्िेदनको आिाििा िा न्याय परिषद आफैले उच्च 
अदालर् िा क्तिल्ला अदालर्को  कुनै न्यायािीशको मर्बरुििा छानविन िनत आिश्यक देिेिा न्याय परिषदले न्याय 
परिषदका कुनै सदस्यलाई िा सर्बोच्च अदालर्को कुनै न्यायािीशलाई त्यसको प्रािक्तम्भक छानविन िनतको लामि 
र्ोक्न सक्ने छ ।र्ोकेको सदस्य िा न्यायािीशले र्ोवकएको अर्बमिमभर आफ्नो िाय सवहर्को प्रािक्तम्भक छानविन 
प्रमर्िेदन परिषदिा पेश िनुतपने व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा १८ िा िरिएको छ । 

(४) िााँचर्बझु समिमर् िठन  

उििुी सम्र्बक्तन्ि अध्ययन प्रमर्िेदन र्था प्रािक्तम्भक छानविन प्रमर्िेदनर्बाट कुनै  न्यायािीशको विरुि िााँचर्बझु 
ििाउन न्यायपरिषदले आिश्यक देिेिा न्यायपरिषदको कुनै सदस्य िा सर्बोच्च अदालर्को न्यायािीशको 
अध्यक्षर्ािा सम्र्बक्तन्िर् क्षेरको विज्ञ सवहर्को र्ीन सदस्यीय िााँचर्बझु समिमर् िठन िनत सवकने ि परिषदले 
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र्ोकेको अर्बमिमभर िााँचिझु सम्पन्न ििी न्याय परिषदिा प्रमर्िेदन पेश िनुत पने व्यिस्था न्याय परिषद 
ऐन‚२०७३ को दफा १९िा िरिएको छ । 

उपिोि र्बिोक्तििको उििुी सम्र्बन्िी िदु्दाको अध्ययन प्रमर्िेदन‚ प्रािक्तम्भक छानविन प्रमर्िेदन ि 
िााँचर्बझु समिमर्को प्रमर्िेदनको आिाििा कुनै न्यायािीशलाई काििाही िनुत पिेिा न्याय परिषदले आिाि 
ि कािण िलुाई सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीशलाई सफाईको िौका ददनपुने व्यिस्था सिेर् न्याय परिषद ऐनिा 
िहेको छ ।  

 

(५) र्ािेली िा काििाहीको मनणतय 

न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा १७‚१८ िा १९ र्बिोक्तििको प्रमर्िेदनर्बाट कुनै न्यायािीश 
मर्बरुिको आिोप र्थ्यहीन देक्तिएिा पमछ प्रिाण प्राप्त भएको अिस्थािा काननु र्बिोक्तिि हनुे ििी त्यस्र्ो 
कािर्बाहीलाई र्ािेलीिा िािी सोको िानकािी सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीशलाई ददनपुने काननुी व्यिस्था न्याय 
परिषद ऐन‚२०७३ को दफा २६ िा  िहेको छ ।छानमर्बन िा िााँचर्बझु प्रमर्िेदनर्बाट उििुीिा उक्तल्लक्तिर् 
ब्यहोिा पवुि हनु आएिा परिषदले उपयिु काििाही िनेछ । 

  
(६) भ्रिाचािको अमभयोििा िदु्दा चलाउन े 

नेपालको संवििानको िािा १५३ को उपिािा (६) र्बिोक्तिि न्यायािीशले भ्रष्ट्राचाि ििी अक्तख्र्यािको 
दरुुपयोि ििेकोिा न्याय परिषदले सो विषयिा सर्बोच्च अदालर्का न्यायािीश िा उच्च अदालर्को कुनै 
न्यायािीशलाई अनसुन्िान अमिकृर् र्ोक्न सक्न ेि अनसुन्िानर्बाट िदु्दा चलाउन ुपने देिेिा सोही ब्यहोिाको 
प्रमर्िेदनको आिाििा न्याय परिषदको र्फत र्बाट न्याय परिषदको सक्तचि िा न्याय परिषदको िािपरांवकर् 
अमिकृर्िािा नेपाल सिकािले र्ोकेको अदालर्िा िदु्दा दायि िनत सक्ने व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚२०७३ 
को दफा २२ ले ििेको छ ।  

   

(7) न्यायािीशको अस्िस्थर्ाका कािण कायत िनत असिथत भएिा पदििुको लामि मसफरिस िने 
कुनै न्यायािीश संवििानको िािा १३१ को िण्ि (घ), िािा १४२ को उपिािा (१) को िण्ि 

(घ) िा िािा १४९ को उपिािा (६) को िण्ि (घ) र्बिोक्तिि शािीरिक िा िानमसक अस्िस्थर्ाको 
कािणले सेिािा िही कायत सम्पादन िनत असिथत िहे निहेको यवकन िनत न्याय परिषदले नेपाल सिकािद्वािा 
िदठर् िेमिकल र्बोितिा लेिी पठाउने ि िेमिकल र्बोितले शािीरिक िा िानमसक कािणले कायत सम्पादन 
िनत असिथत भएको भनी मसफारिस ििेिा न्याय परिषदले उच्च अदालर्का न्यायािीश ि क्तिल्ला न्यायािीशको 
हकिा प्रिान न्यायािीश सिक्ष ि सिोच्च अदालर्का न्यायािीशको हकिा िाष्ट्रपमर् सिक्ष पदििु िनतका 
लामि मसफारिस िने कानूनी व्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा १३ ले ििेको छ । 

 
१.२.५ मसफारिस र्था पिािशत सम्र्बन्िी 
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नेपालको संवििानले न्याय परिषदलाइत न्यायािीशको मनयकु्ति, सरुिा, अनशुासन सम्र्बन्िी  काििाही 
ि र्बिातसीका लामि मसफारिस िनुतका अमर्रिि न्याय प्रशासन सम्र्बन्िी अन्य विषयिा पिािशत ददन े
क्तिम्िेिािी प्रदान ििेको छ । सो क्तिम्िेिािी अनरुुप न्याय परिषदसिक्ष न्याय प्रशासनका अन्य विषयिा 
पिािशत िाि भएिा यसले पिािशत र्था मसफारिस िदतछ ।  

साथै यसले प्रचमलर् कानून र्बिोक्तिि विशेष अदालर्, िािस्ि न्यायामिकिण, िैदेक्तशक िोििाि 
न्यायामिकिण, सैमनक विशेष अदालर् लिायर्का न्यावयक मनकायहरूिा काि िनतको लामि न्यायािीशहरू 
मसफारिस िने र्था न्यायािीशहरूलाई न्यायािीशको पदिा र्बाहेक न्यावयक िााँचर्बझुको काििा िा केही 
िास अिमिको लामि कानून िा न्याय सम्र्बन्िी अनसुन्िान, अन्िेषण िा िावष्ट्रय सिोकािका अन्य कुनै काििा 
िटाउन ि क्तिल्ला न्यायािीशलाई मनिातचन सम्र्बन्िी काििा िटाउन ुपदात नेपाल सिकािलाइत पिािशत 
प्रदान िदतछ । 

  

१.२.६ अन्य व्यिस्थापकीय कायत सम्र्बन्िी 

(१) न्यायािीशहरूको काि काििाहीको मनिीक्षण र्था कायतसम्पादन िूल्याङ्कन 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १५ अनसुाि उच्च अदालर्को िखु्य न्यायािीशले प्रत्येक िषत सम्र्बक्तन्िर् 

उच्च अदालर् िा िार्हर्का क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशको काि काििाहीको सम्र्बन्ििा मनिीक्षण ििी न्याय 
परिषदिा प्रमर्िेदन ददनपुछत । यसिी मनिीक्षण िदात सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीश आफूलाई िटाएको स्थानिा रुि ुिहे 
निहेको, न्यायािीशले िषतभरि ििेको फैसलाको विििण, िामथल्लो अदालर्र्बाट सदि र्बदि भएको विििण र्था अन्य 
व्यिस्थापकीय काि काििाहीको विििणसिेर् प्रमर्िेदनिा उल्लेि िनुतपने व्यिस्था छ । यसिी मनिीक्षणकर्ातले 
मनिीक्षण प्रमर्िेदन ि मनयिािलीले मनिातिण ििेको ढााँचािा न्यायािीशहरूको कायत सम्पादन िूल्याङ्कन फािाि भिी 
न्याय परिषद सक्तचिालयिा पठाउन ुपने ि सो प्रमर्िेदन परिषदको रै्बठकिा पेस हनुे व्यिस्था छ । 

 

(२) न्यावयक अनिुिन र्था मनििानीको कायत िने  
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १६ ले न्यायािीशको काि काििाही र्था आचिणको मनयमिर् अनिुिन 

एिि ् मनििानी िने क्तिम्िेिािी न्याय परिषदलाई र्ोकेको छ । अनिुिन र्था मनििानीको कायतलाई प्रभािकािी 
र्बनाउन परिषदको कुनै सदस्यको संयोिकत्ििा एक िा र्ीन सदस्यीय न्यावयक अनिुिन र्था मनििानी समिमर् 
िठन िनत सक्ने व्यिस्था िहेको छ।सो र्बिोक्तिि र्ीन सदस्यीय न्यावयक अनिुिन र्था मनििानी समिमर् िठन भै 
यसले आफ्नो काि कािर्बाही सिेर् िरििहेको छ । 

 
(३) अमभलेि र्याि िने  

न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा ३ र्बिोक्तिि परिषदले संवििान र्बिोक्तिि  न्यायािीशको पदिा मनयिु 
हनु योग्यर्ा पिेुका नेपाली नािरिकहरुको अद्यािमिक अमभलेि र्याि िनुतपने काननुी व्यिस्था छ । यस्रै् ििी 
ऐनको दफा ३० अनसुाि यस्र्ो अमभलेििा न्यायािीशहरूको योग्यर्ा ि अनभुि लिायर्का व्यक्तििर् विििण, 
उििुी एिि ्सो िा भएको मनणतय, मनिले ििेका फैसला िा आदेश ि सो उपि िामथल्लो अदालर्र्बाट भएको सदि 
र्बदिको विििणसिेर् उल्लेि िनुतपने व्यिस्था िहेको छ ।उपिोि संिैिामनक र्था काननुी व्यिस्था अनसुाि 



7  
 

न्यायपरिषदले न्यायािीश हनु योग्यर्ा पिेुका व्यक्तिहरुको ि न्यायािीशहरुको विििण अद्यािमिक िरिदै आएको 
छ। 
 

(४) न्यायािीशको सम्पक्तत्त विििण अद्यािमिक िाख् न े 
न्याय परिषदका सदस्य र्था न्यायािीशको पदिा मनयिु भएका व्यक्तिले मनयिु भएको मिमर्ले ि अन्य 

न्यायािीशहरुले प्रत्येक आमथतक िषत सिाप्त भएका मिमर्ले साठी ददन मभर न्याय परिषद मनयिािली २०७४ को 
मनयि २०(१) र्बिोक्तिि उि मनयिािलीको  अनसूुची १२ को ढााँचािा आफ्नो ि आफ्नो परििािका सदस्यको 
नाििा भएको चल, अचल सम्पक्तत्तको क्तस्थमर् ि सो को स्रोर्सिेर् िलुाइएको सम्पक्तत्त विििण न्याय परिषदिा मनयमिर् 
रूपिा पेस िनुत पने ि यस्र्ो विििण न्याय परिषदले िोप्य िाख्न ेव्यिस्था न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा २९ 
ले ििेको छ ।र्ोवकएको अर्बमिमभर सम्पक्तत्त विििण पेश निने न्यायािीशलाई िरििाना िरिने सिेर् काननुी व्यिस्था 
िहेको छ  

(५) न्यायािीशको र्ामलि सम्र्बन्िी विषयिा मनदेशन ददन े 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को ला ३३ को िण्ि (ि) ले न्यायािीशहरूको र्ामलि र्था प्रक्तशक्षणका 
सम्र्बन्ििा सम्र्बक्तन्िर् मनकायलाई पाठ्यक्रि लिायर्का विषयिा आिश्यक मनदेशन ददनपुने ििी परिषदको क्तिम्िेिािी 
मनिातिण ििेको छ । न्यायािीशको र्ामलि र्था प्रक्तशक्षणको  पाठ्यक्रि र्याि िदात र्ामलि प्रदायक मनकायले 
सक्तचिालय िाफत र् न्याय परिषदसंि सिन्िय िनुतपने व्यिस्था न्याय परिषद मनयिािली २०७४ को मनयि २३ ले 
ििेको छ । 

(६) न्याय प्रशासनसम्र्बन्िी विषयिा अध्ययन अनसुन्िान ििाउन े 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३३ को िण्ि (ि)ले न्याय परिषदलाई न्यायािीशहरूको मनयकु्ति सरुिा ि 
अनशुासन सम्र्बन्िी काििाहीको मसफारिसिा िार सीमिर् नििी न्याय प्रणालीको सिुािको लामि न्याय प्रशासनसाँि 
सम्र्बि विषयिा अध्ययन अनसुन्िान िने ििाउने क्तिम्िेिािी सिेर् र्ोकेको छ । यसर्बाट न्याय परिषदले सिग्र 
न्यायप्रणालीको सिुाि ि क्षिर्ा अमभिृवि सम्र्बन्िी भमूिकािा नेर्तृ्ि मलनपुने देक्तिन्छ ।  

(७) नपेाल सिकािसाँि सम्पकत   

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३९ अनसुाि न्याय परिषदले नेपाल सिकािसाँि सम्पकत  िाख्दा कानून, 
न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालयिाफत र् सम्पकत  िने व्यिस्था िहेको छ । 
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परिच्छेद - दईु 
न्याय परिषदर्बाट सम्पाददर् कायतहरूको विििण 

 

२ .१ सर्बोच्च अदालर्को न्यायािीश पदिा मनयकु्तिको लामि मसफारिस 
  

न्याय परिषद्ले मिमर् २०७३।०९।१८ िा सिोच्च अदालर्िा रिि िहेको न्यायािीश पदिा उच्च 
अदालर्का िखु्य न्यायािीशहरु िध्येर्बाट देहाय र्बिोक्तिि मनयकु्तिका लामि मसफारिस ििेको छ ।  

 

क्र.सं. नाि, थि ि िर्न मसफारिस भएको पद ि अदालर् मसफारिस भएको मिमर् 

१ श्री रे्िर्बहादिु के.सी. िखु्य न्यायािीश, उच्च अदालर्, वििाटनिि २०७३।९।१८ 
२ श्री परुुषोत्ति भण्िािी िखु्य न्यायािीश, उच्च अदालर्, पोििा २०७३।९।१८ 

 
न्याय परिषदको मिमर् २०७४।५।२८ िा र्बसेको रै्बठकले उच्च अदालर्का देहायका िखु्य न्यायािीशहरुलाई 
सर्बोच्च अदालर्को रिि न्यायािीश पदिा मनयकु्तिको लामि मसफारिस ििेको छ । 

 

क्र.सं. नाि, थि ि िर्न मसफारिस भएको पद ि अदालर् मसफारिस भएको मिमर् 

१ श्री र्बिकुिाि शे्रष्ठ िखु्य न्यायािीश, उच्च अदालर्, र्लुसीपिु २०७४।५।२८ 
२ श्री िम्र्बिर्बहादिु शाही  िखु्य न्यायािीश, उच्च अदालर्‚सिेुर् २०७४।५।२८ 
३ श्री टंकर्बहादिु िोिान  िखु्य न्यायािीश, उच्च अदालर् ‚पाटन २०७४।५।२८ 

 
२ .२ उच्च अदालर्को िखु्य न्यायािीश र्था न्यायािीश पदिा मनयकु्तिको लामि मसफारिस 
िखु्य न्यायािीश 

न्याय परिषदको मिमर् २०७३।१०।२४ को मनणतयले उच्च अदालर्को रिि दईु िखु्य न्यायािीश पदिा  
देहायका उच्च अदालर्का न्यायािीशहरुर्बाट मनयकु्ति एिं पदस्थापनाको लामि मसफारिस ििेको छ । 

क्र.सं. नाि थि, पद ि अदालर् मसफारिस भएको पद ि अदालर् मसफारिस भएको मिमर् 

1.  
 

श्री कुिाि चिुाल, 
न्यायािीश, उच्च अदालर्  

िखु्य न्यायािीश, 
उच्च अदालर् पोििा 

२०७३।१०।२४ 

2.  िा. कुलित्न भरेु्ल, 
न्यायािीश, उच्च अदालर्  

िखु्य न्यायािीश, 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

२०७३।१०।२४ 

 
न्यायािीश  

न्याय परिषदको  मिमर् २०७३।०९।२८ को मनणतयानसुाि  उच्च अदालर्िा रिि िहेको न्यायािीश पदिा 
मनयकु्ति एिं पदस्थापनाका लामि देहाय र्बिोक्तिि ८० िना न्यायािीशलाई मसफारिस ििेको छ । मसफारिस िरिएका 
न्यायािीशहरूिा नेपाल न्याय सेिाका विक्तशि शे्रणीहरुर्बाट ५ िना, क्तिल्ला अदालर्िा कायतिर् न्यायािीशहरूर्बाट 
३४ िना, र्त्कामलन पनुिािेदन अदालर्का पूित अमर्रिि न्यायािीशहरुर्बाट १०, नेपाल न्याय सेिाका िािपरांकीर् 
प्रथि शे्रणीिाट ६िना ि कानून व्यिसायीहरुिाट २५ िना िहनभुएको छ। 
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क्र.सं. 
नाि थि, पद ि कायातलय पदस्थापन भएको कायातलय कैवफयर् 

1.  श्री िािेन्र सिेुदी 
नायि िहान्यायामिििा 
िहान्यायामिििाको कायातलय 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

2.  श्री कृष्ण मििी 
सक्तचि 

न्याय परिषद्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

3.  
 

श्री श्रीकान्र् पौिेल 

िक्तिष्ट्राि  

सिोच्च अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

4.  श्री िहेश शिात पौिेल 

सक्तचि 

रे्बपत्ता छानविन आयोि 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् सिेुर् 

 

5.  श्री टेकप्रसाद ढंुिाना 
सक्तचि,  

कानून,न्याय र्था संसदीय िामिला 
िन्रालय 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

6.  श्री र्बालेन्र रुपािेर्ी,  
न्यायािीश  

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

कािः काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 

7.  श्री अियिाि उपाध्याय,  

न्यायािीश 

निुाकोट क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पोििा, िािलङु इिलास 

 

8.  श्री विनोदिोहन अचायत,  
न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

9.  श्री भोलानाथ चौलािांई,  

न्यायािीश 

मसन्िलुी क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

10.  श्री अच्यरु् मर्बि,  

न्यायािीश,  

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् कािःन्याय 
परिषद्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पोििा 
 

11.  श्री यज्ञिाि भट्ट,  

न्यायािीश  

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् सिेुर् 

 

12.  श्री शेििप्रसाद पौिेल,  

न्यायािीश  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 
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कास्की क्तिल्ला अदालर् 
13.  श्री र्बालचन्र शिात,  

न्यायािीश  

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पोििा 
 

14.  श्री ईश्वििाि आचायत,  
न्यायािीश  

िाददङ क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

 

15.  श्री िािप्रसाद अमिकािी,  
न्यायािीश  

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

16.  श्री िोपाल भट्टिाई,  

न्यायािीश 

दोलिा क्तिल्ला अदालर्  

कािः िनकुटा क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

17.  श्री िािप्रसाद ओली,  
न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 

18.  श्री ििर्प्रसाद शे्रष्ठ,  

न्यायािीश 

िोििा क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पोििा 
 

19.  श्री ििेशकुिाि पोििेल 

पूित अमर्रिि न्यायािीश 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु 

 

20.  श्री अग्नीप्रसाद थपमलया 
पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु 

 

21.  श्री ऋृवषिाि दिािी 
पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 

22.  श्री मनत्यानन्द पाण्िेय 

पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 

23.  श्री िािेश्वि मर्िािी  

पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

24.  श्री ददनेशप्रसाद यादि 

पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 

25.  श्री कृष्णलाल भट्टिाई 

पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 

26.  श्री निर्बहादिु शाही 
पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

 

27.  श्री शाक्तन्र्मसंह थापा 
पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

28.  श्री यिनुा भट्टिाई 

पूित अमर्रिि न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 
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29.  श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ,  

न्यायािीश 

कैलाली क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

 

30.  श्री नािायणप्रसाद पोििेल,  

न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु 

 

31.  श्री भोििाि अमिकािी,  
न्यायािीश  

संििुासभा क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

32.  श्री ििेशकुिाि िरी, 
न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

33.  श्री दयानाथ ििेल,  

न्यायािीश 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु 

 

34.  श्री शेििचन्र अयातल,  

न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् ददपायल 

 

35.  श्री शामलग्राि कोइिाला,  
न्यायािीश 

िनकुटा क्तिल्ला अदालर्  

कािः दोलिा क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

36.  श्री विष्ण ुप्रसाद कोइिाला,  
न्यायािीश 

र्बााँके क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 

37.  श्री लक्ष्िीकृष्ण शे्रष्ठ,  

न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

 

38.  श्री कृष्णकिल अमिकािी,  
न्यायािीश  

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

39.  श्री क्तचन्र्ािक्तण र्बिाल,  

न्यायािीश  

मसन्िपुाल्चोक क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

 

40.  श्री अनन्र्िाि िमु्र,े  

न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

41.  श्री िािेन्र ििेल,  

न्यायािीश 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि 
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लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर्  
42.  श्री ठाकुिप्रसाद शिात पौिेल,  

न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु 

 

43.  श्री हरिप्रर्ाप के.सी.,  
न्यायािीश  

काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु 

 

44.  श्री कृष्णर्बहादिु थापा,  
न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् सिेुर् 

 

45.  श्री अच्यरु्प्रसाद भण्िािी,  
न्यायािीश  

काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

 

46.  श्री ऋवषप्रसाद अमिकािी,  
न्यायािीश  

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 

47.  श्री र्बलभर िास्र्ोला,  
न्यायािीश  

दाङ  क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

48.  श्री टेकनािायण कुाँ िि, 

न्यायािीश  

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर्  

न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

 

49.  श्री चन्रर्बहादिु सारु,  

न्यायािीश 

स्याङिा क्तिल्ला अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु 

 

50.  श्री िीिर्बहादिु चन्द 

िदु्दा हेने अमिकािी 
श्रि अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

 

51.  श्री लेिनाथ पौिेल 

िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् सिेुर् 

कािः िदु्दा हेने अमिकािी   

िैदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिण 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

 

52.  श्री विपलु न्यौपाने 
सह िक्तिष्ट्राि 

सिोच्च अदालर् 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

 

53.  श्री नामर्र्बाि ुलामिछने 
िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 

 

54.  िा. िविशिात अयातल 

सह सक्तचि 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 
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नेपाल कानून आयोि 
55.  श्री साििुाि सापकोटा 

सह सक्तचि 

कानून,न्याय र्था संसदीय िामिला 
िन्रालय 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

56.  श्री िणेशप्रसाद र्बिाल 

फुक्तललङ ३ र्ाप्लेिङु, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

 

57.  श्री सीर्ािाि िण्िल 

चक्कि–९, िनषुा, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 

58.  श्री सदुतशन देि भट्ट 

मभिदत्त ४, कंचनपिु, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु 

 

59.  श्री सभुास पौिेल 

कटुिा चौपािी ४, पितर्, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 

60.  श्री िनक पाण्िे 

भरपिु ८, झापा, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् सिेुर् 

 

61.  श्री र्बािदेि ज्ञिाली 
मससमनया २, दाङ, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

62.  श्री श्याििी प्रिान 

भीिेश्वि २, दोलिा, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् पोििा 
 

63.  श्री िोकणत िााँिी 
र्लु्सीपिु ९, दाङ, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

 

64.  श्री र्बासदेुि आचायत 
सक्तन्ििकत  ९, अघातिााँची, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 

65.  श्री िशुी प्रसाद थारु 

िानकीनिि २, कैलाली, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु 

 

66.  श्री िनुेन्रप्रसाद अिस्थी 
रे्बलापिु–८, ििेलििुा, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

 

67.  श्री िदन पोख्रले 

िानपिु ९, दाङ, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

 

68.  श्री शान्र्ा सेढाई सापकोटा 
काठिािौं ४, काठिािौं, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

 

69.  श्री ध्रिुतिाि नन्द 

र्बमुल·टाि २, निलपिासी, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 

70.  श्री दिुातर्बहादिु विश्वकिात 
प्यठुान –१०, प्यूठान, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् ददपायल 

 

71.  श्री टंक प्रसाद िरुुङ 

मसलिुढुी िोटी, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् सिेुर् 

 

72.  श्री हरिप्रसाद पौिेल 

व्यास ६, र्नहुाँ, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 

73.  श्री िाकेश कुिाि मनिी न्यायािीश   
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नििाईन १, िनषुा, अमिििा उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

74.  श्री रे्ि नािायण मसंह िाई,  

मछन्र्ान–३ िनकुटा, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् पाटन 

 

75.  श्री र्बमर्बर्ा उप्ररे्ी 
कािेश्विीिनहिा १४, 

काठिाण्िौ,अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

76.  श्री िािर्बहादिु थापा 
र्नहुाँसिु ७, र्नहुाँ, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

77.  श्री शकुन्र्ला क्तघमििे 

भोलैटाि ६, लििङु, अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास  

 

78.  श्री नसरुल्लाह अन्सािी 
सोिनी ८, निलपिासी,अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

79.  श्री ददपेन्र र्बहादिु र्बि 

िलादेिी ४, रै्बर्िी,अमिििा 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढुङ्गा इिलास 

 

80.  श्री िाज्यलक्ष्िी र्बिाचायत 
स्ियम्भ ु१५ काठिािौं, अमिििा 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् हेटौंिा  

  

 
२ .३ उच्च अदालर्का िखु्य न्यायािीश एिं न्यायािीशहरुको सरुिा  
२.३.१ उच्च अदालर्का िखु्य न्यायािीशको सरुिा 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।७।२८ िा र्बसेको रै्बठकले उच्च अदालर् ददपायलका िखु्य न्यायािीश श्री 
प्रकाशकुिाि ढंुिानालाई उच्च अदालर् पाटनको िखु्य न्यायािीश पदिा सरुिा िनत सम्िाननीय प्रिान 
न्यायािीश सिक्ष मसफारिस िने मनणतय ििेको छ । 

२.३.२ उच्च अदालर्का न्यायािीशहरुको सरुिा 

मिमर् २०७४।६।३० िा र्बसेको न्याय परिषदको रै्बठकले देहायका उच्च अदालर्का न्यायािीशलाई देहाय र्बिोक्तिि 
सरुिाको लामि मसफारिस ििेको छ । 

मस.न. न्यायािीशहरुको नाि थि 
पद ि अदालर् 

सरुिा हनु े
पद ि अदालर् 

1.  श्री उदयप्रकाश चापािााँई  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
हाल िनकपिु 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
 

2.  श्री यज्ञप्रसाद िस्याल  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल िहेन्रनिि इिलास 
हाल उच्च अदालर् िनकपिु विििञ्ज इिलास 
 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

3.  श्री कुिािप्रसाद पोख्रले   न्यायािीश 
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न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

4.  श्री ििेश पोििेल   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
 

5.  श्री भीििहादिु िोहिा   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु इिलास 
हाल उच्च अदालर् िनकपिु िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
 

6.  श्री प्रकाश चन्र िििेुल  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
 

7.  श्री रे्िर्बहादिु काकी 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर्, िमु्ला इिलास 

8.  श्री विष्णदेुि पौिेल  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 
हाल उच्च अदालर् र्लु्सीपिु नेपालिञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,नेपालिञ्ज इिलास 
 

9.  श्री क्तशिनािायण यादि   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
हाल उच्च अदालर् ददपायल िहेन्रनिि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

10.  श्री दिुातदत्त भट्ट   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
हाल उच्च अदालर् पाटन  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

11.  श्री पिनकुिाि शिात न्यौपाने   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 
हाल सदस्य विशेष अदालर् 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा 
 

12.  श्री निेन्रकुिाि मसिाकोटी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल 
हाल सदस्य विशेष अदालर् 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

13.  श्री सत्यिाि िरुुङ   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

14.  श्री शेषिाि मसिाकोटी  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर्, िमु्ला इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु इिलास 
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15.  श्री िोहनिहादिु काकी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,विििञ्ज इिलास 
हाल उच्च अदालर् ददपायल 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
 

16.  श्री विनोद शिात  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 
हाल उच्च अदालर् पाटन हेटौंिा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 
 

17.  श्री मर्लप्रसाद शे्रष्ठ   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

18.  श्री मिल्लीिाि आचायत   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 
 

19.  श्री र्बार्बिुाि िेग्िी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 
हाल सदस्य विशेष अदालर् 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 
 

20.  श्री सलाहदु्दीन अख्र्ि मसद्दीकी  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल 
हाल न्याय परिषद 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
 

21.  श्री विदिु विक्रि थापा  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
 

22.  श्री क्तशििाि अमिकािी  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 
 

23.  श्री पषु्पिाि कोइिाला 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 
 

24.  श्री िीिनहरि अमिकािी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 
 

25.  श्री प्रिेिाि काकी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,नेपालिञ्ज इिलास 
 

26.  श्री नािेन्रलाभ कणत   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
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27.  श्री थीिर्बहादिु काकी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 
 

28.  श्री िािकुिाि िन   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 
हाल उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढंुिा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

29.  श्री द्वारिकािान िोशी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल 
 

30.  श्री ित्नर्बहादिु र्बािचन्द  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु्ग इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

31.  श्री उिेशिाि पौिेल   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

32.  श्री िीिर्बहादिु िांिी  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा 
 

33.  श्री प्रिेिाि ढकाल   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

34.  श्री चण्िीिाि ढकाल   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल 
 

35.  श्री हेििाि पन्र्   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

36.  श्री विनोदप्रसाद शिात   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
हाल काि िावष्ट्रय न्यावयक प्रमर्ष्ठान 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
 

37.  श्री िणुिाि ढंुिेल   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,नेपालिञ्ज इिलास 
 

38.  श्री र्बालकृष्ण उप्ररे्ी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

39.  श्री िीिेन्रकुिाि कणत  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
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40.  श्री हरिप्रसाद ििाले  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 
हाल उच्च अदालर् वििाटनिि इलाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
 

41.  श्री लेिनाथ क्तघमििे   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

42.  श्री प्रभा र्बस्नेर्   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल 
हाल सदस्य विशेष अदालर् 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
 

43.  श्री िाििप्रसाद पोििेल  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
 

44.  श्री िहेशप्रसाद पिुासैनी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 
हाल सदस्य विशेष अदालर्  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 
 

45.  श्री यिुिाि सिेुदी,  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
 

46.  श्री केशििाि िोशी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढुङ्गा इिलास 
हाल उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

47.  श्री ििेशर्बहादिु थापा  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

48.  श्री प्रिोदकुिाि शे्रष्ठ िैद्य   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल 

49.  श्री ििेशप्रसाद िािभण्िािी  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर्, िमु्ला इिलास  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढंुिा इिलास 
 

50.  श्री श्रीिणकुिाि िौर्ि   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

51.  श्री उिेशकुिाि मसंह   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 
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52.  श्री हरिप्रसाद भण्िािी   
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 
 

53.  श्री लोवहर्चन्र शाह,  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
 

54.  श्री कृष्ण मििी 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर्, िमु्ला इिलास 
 

55.  श्री श्रीकान्र् पौिेल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल 
 

56.  श्री िहेश शिात पौिेल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु 
 

57.  श्री टेकप्रसाद ढंुिाना 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
 

58.  श्री ईश्वििाि आचायत 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु 

59.  श्री िोपाल भट्टिाई 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर्, िमु्ला इिलास 
 

60.  श्री िािप्रसाद ओली 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
 

61.  श्री ििेशकुिाि पोििेल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

62.  श्री अग्नीप्रसाद थपमलया 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

63.  श्री ऋृवषिाि दिािी 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
हाल उच्च अदालर् वििाटनिि ओिलढंुिा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 
 

64.  श्री मनत्यानन्द पाण्िेय 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 
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65.  श्री िािेश्वि मर्िािी  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 
 

66.  श्री ददनेशप्रसाद यादि 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 
 

67.  श्री कृष्णलाल भट्टिाई 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
 

68.  श्री निर्बहादिु शाही 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा 
 

69.  श्री यिनुा भट्टिाई 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
 

70.  श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 
 

71.  श्री नािायणप्रसाद पोििेल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

72.  श्री भोििाि अमिकािी 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

73.  श्री ििेशकुिाि िरी 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
 

74.  श्री दयानाथ ििेल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
 

75.  श्री विष्ण ुप्रसाद कोइिाला  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

76.  श्री लक्ष्िीकृष्ण शे्रष्ठ 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

77.  श्री हरिप्रर्ाप के.सी. 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

78.  श्री कृष्णर्बहादिु थापा 
न्यायािीश 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
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उच्च अदालर् सिेुर्  
79.  श्री अच्यरु्प्रसाद भण्िािी 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

80.  श्री ऋवषप्रसाद अमिकािी 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

81.  श्री टेकनािायण कुाँ िि 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
हाल उच्च अदालर् िनकपिु िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 

82.  श्री िीिर्बहादिु चन्द 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 
 

83.  श्री लेिनाथ पौिेल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 
 

84.  श्री विपलु न्यौपाने 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
 

85.  श्री नामर्र्बाि ुलामिछने 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
 

86.  िा.िविशिात अयातल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 
 

87.  श्री साििुाि सापकोटा 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 
 

88.  श्री सीर्ािाि िण्िल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 
 

89.  श्री िनक पाण्िे 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 
हाल उच्च अदालर् वििाटनिि िनकुटा इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि 
 

90.  श्री र्बािदेि ज्ञिाली 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
 

91.  श्री िोकणत िााँिी 
न्यायािीश 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,र्बटुिल इिलास 
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उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 
हाल उच्च अदालर् सिेुर्  

 

92.  श्री िशुी प्रसाद थारु 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु,नेपालिञ्ज इिलास 
 

93.  श्री िदन पोख्रले 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
 

94.  श्री ध्रिुतिाि नन्द 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 
 

95.  श्री हरिप्रसाद पौिेल 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि  

न्यायािीश 
उच्च अदालर् सिेुर् 
 

96.  श्री िाकेश कुिाि मनिी 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् िनकपिु,िािवििाि इिलास 
 

97.  श्री रे्ि नािायण मसंह िाई,  
न्यायािीश 
उच्च अदालर् पाटन 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
 

98.  श्री शकुन्र्ला क्तघमििे 
न्यायािीश 
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 
उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु इिलास 
 

 
२.३.३ काि सरुिा मसफारिस 

• यस िषत न्याय परिषदको मिमर् २०७३।१२।०२ िा र्बसेको रै्बठकले देहायका उच्च अदालर्का  
न्यायािीशहरूलाई काििा सरुिा िनत सम्िाननीय प्रिान न्यायािीश सिक्ष मसफारिस िने मनणतय 
ििेको छ । 

मस.नं. न्यायािीशहरुको नाि थि 

पद ि अदालर् 
सरुिा हनुे 

पद ि अदालर् 
1.  श्री उदयप्रकाश चापािाई 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु 

2.  श्री भीिर्बहादिु र्बोहिा 
न्यायािीश 

उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 
3.  श्री विष्णदेुि पौिेल 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 
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4.  श्री दिुातदत्त भट्ट  

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु 

न्यायािीश 

 

उच्च अदालर् पाटन 

 
5.  श्री केशििाि िोशी  

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढुङ्गा इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 

 

 
• मिमर् २०७४।१।१४ िा र्बसेको न्याय परिषदको रै्बठकले उच्च अदालर् वििाटनिि इलाि 

इिलासका िाननीय न्यायािीश श्री टेकनािायण कुाँ ििलाई सर्बोच्च अदालर्िा र्ीन िवहनाको लामि 
काििा िाख्न ेसम्िाननीय प्रिान न्यायािीशको मिमर् २०७३।।१२।६ को मनणतयलाई सिथतन 
ििेको छ । 

•  मिमर् २०७४।०२।३० िा र्बसेको न्याय परिषदको  रै्बठकले देहायका उच्च अदालर्का 
न्यायािीशहरूलाई काििा सरुिा िनत मसफारिस िने मनणतय ििेको  छ। 

  
मस.नं. न्यायािीशहरुको नाि थि 

पद ि अदालर् 
काि हनुे 

पद ि अदालर् 
1.  श्री विनोद शिात 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

 
2.  श्री िािकुिाि िन 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढंुिा इिलास 

 
3.  श्री ऋवषिाि दिािी 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढंुिा इिलास 

4.  श्री िनक पाण्िे 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् सिेुर् 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

 
5.  श्री िोकणत िााँिी 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् सिेुर् 

 
 

• यसका साथै मिमर्२०७४।२।३० को न्याय परिषदको मनणतयर्बाट उच्च अदालर् वििाटनिि इलाि 
इिलासका िाननीय न्यायािीश श्री टेकनािायण कुाँ ििलाई सर्बोच्च अदालर्िा काििा िाक्तिएकोिा 
काि सिाप्त भएको मिमर्ले एक िवहना काि थप िनत सम्िाननीय प्रिान न्यायािीश सिक्ष मसफारिस 
ििेको छ । 
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• मिमर् २०७४।४।२२ को न्याय परिषदको रै्बठकले उच्च अदालर्का देहायका न्यायािीशहरुलाई 
देहायका उच्च अदालर् र्था उच्च अदालर्को इिलासिा काि सरुिाको लामि प्रिान न्यायािीश 
सिक्ष मसफारिस ििेको छ । 

 

qm=;+= 
न्यायािीशको नाि थि 

पद ि अदालर् 
kb / cbfnt 

काि हनुे पद ि अदालर् 

 

१ श्री यज्ञप्रसाद र्बस्याल 

न्यायािीश  
उच्च अदालर् ददपायल‚िहेन्रनिि इिलास 

 

न्यायािीश  
उच्च अदालर् िनकपिु विििन्ि इिलास 

२ श्री क्तशिनािायण यादि 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु 

न्यायािीश उच्च अदालर् ददपायल‚ िहेन्रनिि 
इिलास 

३ श्री िोहनर्बहादिु काकी 
न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु‚विििन्ि इिलास न्यायािीश उच्च अदालर् ददपायल 

४ श्री हरिप्रसाद ििाले  
न्यायािीश  
उच्च अदालर् िनकपिु ‚िािवििाि इिलास 

न्यायािीश  
उच्च अदालर् मर्बिाटनिि‚ इलाि इिलास 

५ श्री टेकनािायण कुाँ िि न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि‚ इलाि इिलास 
न्यायािीश उच्च अदालर् िनकपिु‚ िािवििाि 
इिलास 

 

• यसका साथै मिमर् २०७४।४।२२ को रै्बठकले उच्च अदालर् पोििािा कायतिर् िाननीय न्यायािीश श्री 
मर्लप्रसाद शे्रष्ठलाई सर्बोच्च अदालर्िा उस्रै् प्रकृमर्‚विषयिस्र्' ि प्रश्न सिािेस भएका िदु्दाहरुको पेशी र्था 
सनुिुाई एिं िदु्दाको प्रभािकािी व्यिस्थापनका लामि आिश्यक अध्ययन‚अनसुन्िान ििी उपयिु विमि‚ 
प्रवक्रया ि व्यिस्थापनको पिमर्को पवहचान ि मसफारिस िनत िदठर् समिमर्को संयोिक र्ोवकएकोले सर्बोच्च 
अदालर्िा काििा िािी काििा लिाउन मसफारिस िने मनणतय  ििेको छ।  

• मिमर् २०७४।६।३० को न्याय परिषदको रै्बठकले देहायका उच्च अदालर्का न्यायािीशहरुलाई देहायका 
उच्च अदालर्को इिलासिा काििा िटाउन सम्िाननीय प्रिान न्यायािीश सिक्ष मसफारिस िने मनणतय 
ििेको छ । 

मस.नं. न्यायािीशहरुको नाि थि 

पद ि अदालर् 
काि सरुिा हनुे 
पद ि अदालर् 

1.  श्री मनत्यानन्द पाण्िे 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् सिेुर् 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु 
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2.  श्री शालीग्राि कोइिाला 
न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि, ओिलढंुिा इिलास 

 
3.  श्री सभुाष पौिेल 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

 
4.  श्री हरिप्रसाद पौिेल 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् सिेुर् 

न्यायािीश 

उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु इिलास 

 
5.  श्री िािर्बहादिु थापा  

न्यायािीश 

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

 न्यायािीश 

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु 
 

 
२ .४ क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशहरुको सरुिा मसफारिस 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।५।२८ िा िसेको रै्बठकले क्तिल्ला अदालर्का देहायका १९७ िना 
न्यायािीशहरुको सरुिाको लामि सम्िाननीय प्रिान न्यायािीश सिक्ष मसफारिस ििेको छ । 

 

मस.नं. न्यायािीशहरुको नाि थि 

पद ि काििा िहेको अदालर् 
सरुिा हनुे 

पद ि अदालर् 
1.  श्री प्रकाश कुिाि कापm्ले 

क्तिल्ला न्यायािीश 

न्याय परिषद 

हाल काि िनाङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दोलिा क्तिल्ला अदालर् 

2.  श्री िािेश कुिाि काफ्ले 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि मसन्िपुाल्चोक 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

 

3.  श्री लेिनाथ ढकाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

 

4.  श्री कुलप्रसाद शिात 
क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िददतया क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

 

5.  श्री भोििाि शिात 
क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

6.  श्री िोहम्िद िनुेद आिाद क्तिल्ला न्यायािीश 
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क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

 

7.  श्री र्बालिकुुन्द दिािी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

हाल काि लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

 

8.  श्री ििर्नािायण प्रिान 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िसिुा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि न्याय परिषद 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

 

9.  श्री नािेन्रलाल कणत 
क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

 
10.  श्री िािाकृष्ण उप्ररे्ी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

 

11.  श्री क्तिलनाथ िेग्िी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

हमु्ला क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

 
12.  श्री िहेन्रर्बहादिु काकी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

उदयपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

 
13.  श्री िाििेन्रिाि िेग्िी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सल्यान क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

 
14.  श्री विश्विंिल आरेय 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

 
15.  श्री परुुषोत्तिप्रसाद ढकाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

 
16.  श्री कैलाश के.सी. 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

ओिलढंुिा क्तिल्ला अदालर् 

 
17.  श्री वकिणकुिाि पोििेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बददतया क्तिल्ला अदालर् 

 
18.  श्री ििुािीर्बार्ब ुशे्रष्ठ 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 
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रुपन्देही क्तिल्ला अदालर्  
19.  श्री ॐकाि उपाध्याय 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

 
20.  श्री विष्ण ुसिेुदी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

 
21.  श्री सदुशतनिाि पाण्िे 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

 
22.  श्री ददपेन्र अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

 
23.  श्री ििेशिाि पोििेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

24.  श्री नरिश्वि भण्िािी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 
25.  श्री अिुतनप्रसाद कोइिाला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्नहुं क्तिल्ला अदालर् 

 
26.  श्री अिरृ्र्बहादिु र्बस्नेर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
27.  श्री अम्र्बििाि पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्नहुं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
28.  श्री हरिश्चन्र ढुङ्गाना 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 
29.  श्री लोकिङ शाह 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बददतया क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि निुाकोट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निुाकोट क्तिल्ला अदालर् 

 

30.  श्री िनमसंह िहिा 
क्तिल्ला न्यायािीश  
कैलाली क्तिल्ला अदालर्  

 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 
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31.  श्री िेददनीप्रसाद पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

 
32.  श्री वकिणप्रसाद क्तशिाकोटी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िािेछाप क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सिेुर् क्तिल्ला अदालर् 

 
33.  श्री ब्रिेश प्याकुिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

न्याय परिषद् हाल NJA काि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 
34.  श्री िोपालप्रसाद िास्र्ोला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

 

35.  श्री ऋवषिाि मनिौला 
क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

36.  श्री चन्रिक्तण ज्ञिाली 
क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
37.  श्री िािकुुिाि िमर्ििा 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

38.  श्री योिेन्रप्रसाद शाह 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

 
39.  श्री ििानन्द मर्िािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िकिानपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
40.  श्री पूणतप्रसाद िास्र्ोला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि र्बझाङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बझाङ क्तिल्ला अदालर् 

 

41.  श्री किीप्रसाद न्यौपाने 
क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
42.  श्री प्रकाश ििेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

 
43.  श्री कृष्णिाि कोइिाला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 
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िकिानपिु क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 
 

44.  श्री स्िीकृमर् पिािलुी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िकिानपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
45.  श्री कािीर्बहादिु िाई 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुकुि क्तिल्ला अदालर् 

 
46.  श्री ऋवषकेश िाग्ले 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िकिानपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
47.  श्री रिरे्न्र थापा 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

 
48.  श्री िोहनिाि भटृिाई 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पितर् क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

 
49.  श्री अिुतन अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लििङु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

 
50.  श्री िािेन्र अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

 
51.  श्री मििीिाि िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

 
52.  श्री विनोदकुिाि पोििेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनकुटा क्तिल्ला अदालर् 

53.  श्री देिेन्र पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि संििुासभा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

 

54.  श्री िसन्र्िाि पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िोििा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोििा क्तिल्ला अदालर् 

 

55.  श्री पूणेश्विप्रसाद उपाध्याय 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि ििु ुक्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसन्िलुी क्तिल्ला अदालर् 
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56.  श्री ध्रिुतकुिाि शाह 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िैर्िी क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

सिेुर् क्तिल्ला अदालर् 

 
57.  श्री कृष्णप्रसाद पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्नहुं क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

58.  श्री शंकििाि र्बिाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पाल्पा क्तिल्ला अदालर् 

 
59.  श्री यिुिाि िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

 
60.  श्री दीपकिाि पन्र् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
61.  श्री िितिाि पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

अछाि क्तिल्ला अदालर् 

 
62.  श्री र्बरीप्रसाद ओली 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

 
63.  श्री शािदाप्रसाद कोइिाला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 
64.  श्री िािेन्रकुिाि शे्रष्ठ 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पांचथि क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

 
65.  श्री लक्ष्िीिाि ढंुिाना 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

66.  श्री ईन्रकुिाि चोङटेन्ली 
क्तिल्ला न्यायािीश 

रे्ह्रथिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

इलाि क्तिल्ला अदालर् 

 
67.  श्री ध्रिुप्रसाद सापकोटा 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पितर् क्तिल्ला अदालर् 

 
68.  श्री भिर्िक्तण िनाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि पाल्पा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 
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69.  श्री केशिप्रसाद िास्र्ोला 
क्तिल्ला न्यायािीश 

अघातिांची क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्नहुं क्तिल्ला अदालर् 

 
70.  श्री ियानन्द पनेरु 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोटी क्तिल्ला अदालर् 

 
71.  श्री िड्कर्बहादिु के.सी. 

क्तिल्ला न्यायािीश 

ििु ुक्तिल्ला अदालर् 

हाल काि कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

 

72.  श्री सूयतनाथप्रकाश अमिकािी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

73.  श्री िािचन्र पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

अघातिांची क्तिल्ला अदालर् 

74.  श्री कैलासप्रसाद सिेुदी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

सिेुर् क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
75.  श्री रे्िनािायण पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
76.  श्री िार्कृाप्रसाद ििासेनी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िलु्िी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
77.  श्री ओिप्रसाद अयातल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

 
78.  श्री प्रकाश ढंुिाना 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि कञ्चनपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िमु्ला क्तिल्ला अदालर् 

 

79.  श्री भिर् लम्साल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िाददङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

80.  श्री भिुनमसंह थापा 
क्तिल्ला न्यायािीश 

कैलाली क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

 
81.  श्री लीलािाि अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 
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िाििकोट क्तिल्ला अदालर् 
82.  श्री कृपासिु काकी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िमु्ला क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्ाप्लेिङु क्तिल्ला अदालर् 

 

83.  श्री हेिन्र् िािल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दाङ क्तिल्ला अदालर् 

 
84.  श्री विष्णपु्रसाद अयातल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कैलाली क्तिल्ला अदालर् 

 
85.  श्री दीपककुिाि ििेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

संििुासभा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि सिोच्च अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

 

86.  श्री ध्रिुकुिाि वपया 
क्तिल्ला न्यायािीश 

काििािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 
87.  श्री सूयतप्रसाद पिािलुी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

88.  श्री किलप्रसाद पोििेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

 
89.  श्री कृष्णप्रसाद सिेुदी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

 
90.  श्री दलिहादिु के.सी. 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

91.  श्री िासदेुि न्यौपाने 
क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िमु्ला क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

92.  श्री प्रकाशचन्र अमिकािी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

सोलिुमु्ि ुक्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

 
93.  श्री केशिप्रसाद अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 
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94.  श्री दिुातप्रसाद ढुङ्गले 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

 
95.  श्री िासदेुि पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

 
96.  श्री ििेशप्रसाद ज्ञिाली 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोल्पा क्तिल्ला अदालर् 

 
97.  श्री रे्िेन्रप्रसाद शिात 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

उदयपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
98.  श्री मिल्लीित्न शे्रष्ठ 

न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

 
99.  श्री उििप्रसाद भटृिाई 

क्तिल्ला न्यायािीश 

ओिलढंुिा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

 
100.  श्री सूयतप्रसाद अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही  क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

101.  श्री दीपक िनाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसन्िपुाल्चोक क्तिल्ला अदालर् 

 
102.  श्री श्याि सनु्दि अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

न्याय परिषद् 

हाल काि काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 

103.  श्री उपेन्रप्रसाद िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

न्याय परिषद 

 
104.  श्री िािप्रसाद शिात 

क्तिल्ला न्यायािीश 

म्याग्दी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 
105.  श्री िण्िपाक्तण शिात 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुकुि क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 
106.  श्री शभुाषर्बार्ब ुपिुी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 
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107.  श्री ऋवषिाि आचायत 
क्तिल्ला न्यायािीश 

कञ्चनपिु क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

 

108.  श्री दयािाि ढकाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िकिानपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 
109.  श्री टीकािाि आचायत 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

 
110.  श्री चिुािन िड्का 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दाङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
111.  श्री उिेश कोइिाला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िाददङ क्तिल्ला अदालर् 

 
112.  श्री हरिप्रसाद शिात उपाध्याय पंिेनी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

अछाि क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

 
113.  श्री नििाि दाहाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

इलाि क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

 
114.  श्री इश्विीप्रसाद िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

 
115.  श्री कृष्णििुािी मसिाकोटी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

कालीकोट क्तिल्ला अदालर् 

 
116.  श्री िायरीप्रसाद िेग्िी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

 
117.  श्री विदिु कोइिाला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

 

118.  श्री िकेुश उपाध्याय 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

 
119.  श्री विष्णपु्रसाद उपाध्याय 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 
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120.  श्री वहिलाल रे्बल्िासे 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बाग्लङु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 
121.  श्री नािायणप्रसाद सिेुदी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सोलिुमु्र्ब ुक्तिल्ला अदालर् 

 
122.  िा. िािेन्रकुिाि आचायत 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

हाल र्नहुं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कञ्चनपिु क्तिल्ला अदालर् 

123.  श्री िार्कृाप्रसाद आचायत 
क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
124.  श्री िाििप्रसाद अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

 
125.  श्री पषु्पिाि थपमलया 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बाििुा क्तिल्ला अदालर् 

 
126.  श्री सूयतर्बहादिु थापा 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

 
127.  श्री दीपककुिाि दाहाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

128.  िा. श्रीप्रकाश उप्ररे्ी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

129.  श्री किलिाि विि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दोलिा क्तिल्ला अदालर् 

 
130.  श्री पिशिुाि भटृिाई 

क्तिल्ला न्यायािीश 

न्याय परिषद् 

हाल काि मसन्िलुी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कैलाली क्तिल्ला अदालर् 

 

131.  श्री क्तशक्तशििाि ढकाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 
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132.  श्री अशोककुिाि र्बस्नेर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्ाप्लेिङु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
133.  श्री भोलानाथ ढकाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि सलातही क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 

134.  श्री उिेशप्रसाद लइुाँटेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

 
135.  श्री नािायणप्रसाद पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िकिानपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
136.  श्री नािायणप्रसाद पिािलुी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रे्ह्रथिु क्तिल्ला अदालर् 

 

137.  श्री पनुािाि िनाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िसिुा क्तिल्ला अदालर् 

 
138.  श्री ििानाथ पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि कास्की क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

 

139.  श्री र्बलिाि मरपाठी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बा“के क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िसु्र्ाङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िसु्र्ाङ क्तिल्ला अदालर् 

 

140.  श्री प्रकाशकुिाि अमिकािी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

कञ्चनपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
141.  श्री र्बार्बकुािी र्बा“मनया 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
142.  श्री कोिलप्रसाद आचायत 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दाङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लििङु क्तिल्ला अदालर् 

 
143.  श्री देिकुिाि मििी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

ििेल्ििुा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िाििकोट क्तिल्ला अदालर् 
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144.  श्री ििेश शिात पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बददतया क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
145.  श्री िािेन्र नेपाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि दोलिा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दाच ुतला क्तिल्ला अदालर् 

146.  श्री मर्थतिाि के.सी. 
क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

उदयपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
147.  श्री विनोदकुिाि िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

 
148.  श्री िनीश्वि पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

 
149.  श्री प्रकाशप्रसाद पक्तण्िर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दैलेि क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बाग्लङु क्तिल्ला अदालर् 

 
150.  श्री िदनिहादिु िािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बााँके क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सल्यान क्तिल्ला अदालर् 

 
151.  श्री श्रीप्रसाद संिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 
152.  श्री ििेशकान्र् अमिकािी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि स्याङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

स्याङिा क्तिल्ला अदालर् 

 

153.  श्री िहेन्रप्रसाद पोििेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

 
154.  श्री वकशोि क्तघमििे 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िनकुटा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोटाङ क्तिल्ला अदालर् 

 

155.  श्री मभष्ििाि प्रसाई 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
156.  श्री हेििहादिु सेन 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तिल्ला न्यायािीश 

प्यूठान क्तिल्ला अदालर् 
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र्बाििुा क्तिल्ला अदालर्   
157.  श्री नािायणप्रसाद दाहाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

 
158.  श्री नािायणप्रसाद शिात 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

 
159.  श्री केशिकुिाि पाण्िे 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कालीकोट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बांके क्तिल्ला अदालर् 

160.  श्री िािकुिाि कोइिाला 
क्तिल्ला न्यायािीश 

उदयपिु क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

म्याग्दी क्तिल्ला अदालर् 

 
161.  श्री शंकििहादिु िाई 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

 
162.  श्री ददिाकि भट्ट 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कञ्चनपिु क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

163.  श्री िनोि के.सी. 
क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

पांचथि क्तिल्ला अदालर् 

 
164.  श्री अक्तम्िकाप्रसाद मनिौला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
165.  श्री ध्रिुिाि मरपाठी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 
166.  श्री क्तशिप्रसाद िनाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

167.  श्री सनर्चन्र लिट 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोल्पा क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

दैलेि क्तिल्ला अदालर् 

 
168.  श्री निनािायण पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोटी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

 
169.  श्री िासदेुि न्यौपाने 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 
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प्यूठान क्तिल्ला अदालर्  
170.  श्री शाक्तन्र्प्रसाद आचायत 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोटाङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

 
171.  श्री दिुातिहादिु भषुाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दाच ुतला क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दाङ क्तिल्ला अदालर् 

 
172.  श्री ििाहिप्रसाद मसंह 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

ििु ुक्तिल्ला अदालर् 

173.  श्री लालकािी शे्रष्ठ 

क्तिल्ला न्यायािीश 

दोलिा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

 
174.  श्री उिानाथ िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बझाङ क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि क्तचर्िन क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 

175.  श्री दीपक ढकाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बााँके क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनाङ क्तिल्ला अदालर् 

 
176.  श्री फणीन्रप्रसाद पिािलुी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

मसिहा क्तिल्ला अदालर् 

 
177.  श्री हरिश्चन्र इ·नाि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

भोिपिु क्तिल्ला अदालर् 

178.  श्री िािप्रसाद न्यौपाने 
क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िलु्िी क्तिल्ला अदालर् 

 
179.  श्री किलप्रसाद ज्ञिाली 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोल्पा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 
180.  श्री िासदेुिलाल शे्रष्ठ 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िोल्पा क्तिल्ला अदालर् 

 
181.  श्री िाििािा उप्ररे्ी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

न्याय परिषद  
हाल काि िसिुा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

 

182.  श्री प्रकाश िाउर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

क्तिल्ला न्यायािीश 

संििुासभा क्तिल्ला अदालर् 
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िोिङ क्तिल्ला अदालर्  
183.  श्री प्रकाश शे्रष्ठ 

क्तिल्ला न्यायािीश 

भोिपिु क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

 
184.  श्री ईश्वि पिािलुी 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िनषुा क्तिल्ला अदालर् 

 
185.  श्री विष्णपु्रसाद िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रै्बर्िी क्तिल्ला अदालर् 

186.  श्री क्तचरिहादिु िरुुङ 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
187.  श्री अमनलकुिाि शिात 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

हमु्ला क्तिल्ला अदालर् 

 

188.  श्री केशिप्रसाद क्तघमििे 
क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

 
189.  श्री पीर्ाम्िि शिात 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िसु्र्ाङ क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि सलातही क्तिल्ला अदालर्  

क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

 

190.  श्री िोशन िििेुल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सप्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

 
191.  श्री हरिप्रसाद कोइिाला 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

192.  िा. ििेशप्रसाद रििाल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

ििेलििुा क्तिल्ला अदालर् 

 

193.  श्री िाििप्रसाद िैनाली 
क्तिल्ला न्यायािीश 

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

 
194.  श्री कृष्णप्रसाद पौिेल 

क्तिल्ला न्यायािीश 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

िािेछाप क्तिल्ला अदालर् 
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195.  श्री र्बाििुाि सिेुदी 
क्तिल्ला न्यायािीश 

सलातही क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

 
196.  श्री कृष्णिंि शाह 

क्तिल्ला न्यायािीश 

सिेुर् क्तिल्ला अदालर् 

हाल काि र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 

 

197.  श्री अिनी िैनाली (भट्टिाई) 
क्तिल्ला न्यायािीश 

काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

क्तिल्ला न्यायािीश 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

 
 
२.५ संिैिामनक इिलास िेलमिलाप परिषद एिि ्न्यायामिकिणहरु सिेर्िा न्यायािीश मसफारिस  
 
२.५.१ संिैिामनक इिलासको न्यायािीशिा मसफारिस 

 

मिमर् २०७४।१।१४ को  न्याय परिषदको मनणतयले  सिोच्च अदालर्को संिैिामनक इिलासिा देहायका 
न्यायािीशहरूलाई र्ोक्न मसफारिस ििेको छ । 

१. िाननीय न्यायािीश श्री दीपकिाि िोशी, सिोच्च अदालर् 
२. िाननीय न्यायािीश श्री देिेन्रिोपाल शे्रष्ठ, सिोच्च अदालर् 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।५।१४ को मनणतयले र्त्कामलन प्रिान न्यायािीश सकु्तशला काकी ि संिैिामनक 
इिलासिा र्ोवकन ुभएका सर्बोच्च अदालर्का िाननीय न्यायािीश श्री देिेन्रिोपाल शे्रष्ठ उिेि हदका कािण अिकास 
हनु ुभएकोले  रिि संिैिामनक इिलासिा देहायका न्यायािीशहरुलाई र्ोक्ने सम्र्बन्ििा मसफारिस भएको छ  
 
१.िाननीय न्यायािीश श्री चोलेन्र शम्सेि ि.र्ब.िा. 
२.िाननीय न्यायािीश श्री दीपककुिाि काकी 
२.५.२ िेलमिलाप परिषदको अध्यक्षिा मसफारिस 

न्याय परिषदको  मिमर् २०७४।१।१४ को मनणतयले िेलमिलाप परिषदको अध्यक्षिा सिोच्च अदालर्को 
र्बहालिाला न्यायािीश िहने प्राििान भए िरु्ाविक िेलमिलापसम्र्बन्िी ऐन, २०६८ को दफा २६ र्बिोक्तिि िेलमिलाप 
परिषदको अध्यक्षिा सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायािीश श्री दीपकिाि िोशीलाई र्ोक्न ेििी मसफारिस ििेको 
छ । 

२.५.३ न्यायामिकिणहरूको अध्यक्षिा मसफारिस 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को रै्बठकले उच्च अदालर्िा कायतिर् देहायका न्यायािीशहरुलाई देहायका 
िािस्ि न्यायािीकिणको काननु सदस्य एिि ्अध्यक्ष पदिा सिेर् काि िने ििी र्ोक्न नेपाल सिकािलाई पिािशत 
ददने मनणतय ििेको छ । 
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• िािस्ि न्यायािीकिण काठिाणिौको काननु सदस्य एिि ्अध्यक्ष पदिा उच्च अदालर् पाटनका न्यायािीश 
श्री मर्लप्रसाद शे्रष्ठलाई । 

• िािस्ि न्यायािीकिण वििाटनििको काननु सदस्य एिि ् अध्यक्ष पदिा उच्च अदालर् वििाटनििका 
न्यायािीश श्री थीिर्बहादिु काकीलाई । 

• िािस्ि न्यायािीकिण पोििाको काननु सदस्य एिि ्अध्यक्ष पदिा उच्च अदालर् पोििाका न्यायािीश श्री 
पिनकुिाि शिातलाई । 

• िािस्ि न्यायािीकिण नेपालिन्िको काननु सदस्य एिि ्अध्यक्ष पदिा उच्च अदालर् र्लुसीपिु नेपालिन्ि 
इिलासका न्यायािीश श्री प्रिेिाि काकीलाई । 

२.५.४ रै्बदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिणको अध्यक्ष पदिा मसफारिस 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को मनणतयानसुाि िैदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिणको अध्यक्ष पदिा उच्च 
अदालर् पाटनका न्यायािीश श्री सत्यिाि िरुुङलाई र्ोक्न नेपाल सिकािलाई मसफारिस िरिएको छ 

२.५.५ विशषे अदालर्िा अध्यक्ष र्था सदस्य मसफारिस 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।२।३० को मनणतयले उच्च अदालर् पाटन, हेटौिा इिलासका न्यायािीश श्री र्बार्बिुाि 
िेग्िीलाई विशेष अदालर्को सदस्य पदिा र्ोक्न पिािशत प्रदान िने मनणतय ििेको छ । 
न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० िा र्बसेको रै्बठकले विशेप अदालर् काठिाण्िौको अध्यक्ष र्था सदस्य पदिा 
देहायका उच्च अदालर्का न्यायािीशहरुलाई र्ोक्न नेपापल सिकािलाई पिािशत प्रदान िने मनणतय ििेको  छ । 

   
मस.नं. न्यायािीशहरुको 

नाि थि पद 
विशेष अदालर्िा काि काि िनत र्ोवकएका 

अध्यक्ष र्था सदस्यहरु 
1.  श्री र्बार्बिुाि िेग्िी 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् सिेुर् 

अध्यक्ष 

विशेष अदालर् 

2.  श्री द्वारिकािान िोशी 
न्यायािीश  

उच्च अदालर् ददपायल 

सदस्य  

विशेष अदालर् 

 
3.  श्री ित्नर्बहादिु र्बािचन्द 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 

सदस्य  

विशेष अदालर् 

 
4.  श्री चण्िीिाि ढकाल 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् ददपायल 

सदस्य  

विशेष अदालर् 

 
5.  श्री प्रिोदकुिाि शे्रष्ठ िैद्य 

न्यायािीश  

उच्च अदालर् ददपायल 

सदस्य  

विशेष अदालर् 

 
6.  श्री नािायणप्रसाद पोििेल सदस्य  
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न्यायािीश  

उच्च अदालर् िनकपिु, विििञ्ज इिलास 
विशेष अदालर् 

 
 

२.६ पिािशत  
• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।१।१४ को मनणतयिाट मनिातचन (कसूि र्था सिाय) ऐन, २०७३ को दफा 

४१ को उपदफा (३) र्बिोक्तििका िदु्दा हेनत सम्र्बक्तन्िर् क्तिल्ला अदालर्लाई र्ोक्नका लामि नेपाल सिकािलाई 
पिािशत प्रदान िरिएको । 

२.७ अनशुासनात्िक कािर्बाही 
२.७.१ उििुी उपिको काििाही 

संवििान र्था कानून र्बिोक्तिि न्यायािीशहरूलाइत अनशुासनात्िक काििाही िने मनकायका रूपिा न्याय 
परिषद िहेको छ । न्याय परिषद सक्तचिालयिा दर्ात भएका उििुीहरु िध्ये छानविन भई १०० थान उििुीहरु 
र्ािेलीिा िाख्न ेमनणतय भएको छ ।अन्य र्बााँकी िहेका उििुीहरु कािर्बाहीको अिस्थािा िहेका छन ् 

 

२.७.२ क्तिम्िेिािी र्ोवकएको सम्र्बन्ििा   

• मिमर् २०७३।१०।२४ िा र्बसेको न्याय परिषदको रै्बठकर्बाट न्यायािीशको कािकाििाही र्था आचिणको 
मनयमिर् अनिुिन िनत ि मनििानी िाख्न देहाय र्बिोक्तििको न्यावयक अनिुिन र्था मनििानी समिमर् िठन 
िने मनणतय िरिएको छ ।  
१.  िाननीय श्री पदिप्रसाद िैददक, सदस्य न्याय परिषद्    – संयोिक 
२.  िाननीय श्री िािप्रसाद मसटौला, सदस्य, न्याय परिषद्   – सदस्य 
३.  श्री नहकुल सिेुदी, सक्तचि, न्याय परिषद्     – सदस्य 

• मिमर् २०७३।१२।२ िा र्बसेको न्याय परिषदको रै्बठकले न्यायािीशहरु उपि पिेका उिूिीहरुको 
सम्र्बन्ििा अध्ययन ििी प्रमर्िेदन पेश िनत िाननीय सदस्य श्री पदिप्रसाद िैददक ि िाननीय सदस्य श्री 
िािप्रसाद मसटौलालाई र्ोवकएको। 

• मिमर् २०७४।८।२५ िा िसेको न्याय परिषदको रै्बठकले न्यायािीशहरु उपि पिेका उििुीसंि सम्र्बि 
िदु्दाको अध्ययन ििी ३० ददन मभर िाय सवहर्को प्रमर्िेदन पेश िनत न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा 
१७ र्बिोक्तिि न्याय परिषदका िाननीय सदस्य श्री पदिप्रसाद िैददक ि िाननीय सदस्य श्री िािप्रसाद 
मसटौलालाई र्ोक्ने मनणतय ििेको छ । 

२.८ विविि 
२.८.१ न्यायािीश आचाि संवहर्ा िस्यौदा समिमर् िठन 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।५।१४ को रै्बठकले न्याय परिषद‚२०७३ को दफा ३३ को िण्ि ( )घ  र्बिोक्तिि 
न्यायािीशको आचािसंवहर्ा िस्यौदा र्याि िनत देहाय र्बिोक्तििको समिमर् िठन िने मनणतय ििेको छ । 

१. िाननीय श्री दीपकिाि िोशी‚ सदस्य ‚न्याय परिषद  -संयोिक 

२. िाननीय श्री पदिप्रसाद िैददक‚सदस्य‚ न्याय परिषद    -सदस्य 
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३. िाननीय श्री िािप्रसाद मसटौला‚सदस्य‚न्याय परिषद    -सदस्य 

४. श्री िािनप्रसाद भट्टिाई‚सक्तचि‚ न्याय परिषद          -सदस्य सक्तचि 

 

२.८.२ न्याय परिषद मनयिािली स्िीकृर् 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।५।१४ िा र्बसेको रै्बठकले न्याय परिषद मनयिािली िस्यौदा समिमर्ले पेश ििेको 
न्याय परिषद मनयिािली‚२०७४ लाई स्िीकृर् ििेको छ । 

२.८.३ न्यायािीश आचाि संवहर्ा २०७४ स्िीकृर्  

 न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।२७ िा र्बसेको रै्बठकले न्यायािीश आचाि संवहर्ा िस्यौदा समिमर्ले 
पेश ििेको न्यायािीश आचाि संवहर्ा ‚२०७४ लाई स्िीकृर् ििेको छ ।  

२.८.४ िलु्याकंन समिमर् िठन 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।८।२५ िा र्बसेको रै्बठकले २०७४ पसु ३ िरे् िनाइने न्याय परिषद ददिसको 
अिसििा उच्च अदालर् ि क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशहरुले न्याय सम्पादनको के्षरिा पयुातएको योिदानलाई कदि 
ििी सम्िान एिि ् पिुस्कृर् िने प्रयोिनाथत न्यायािीशहरुले ििेको फैसला‚ फैसला लेिनको स्र्ि‚आचाि 
संवहर्ा‚अनशुासन सम्र्बक्तन्ि कािर्बाही‚मनिीक्षण एिं िलु्यांकन प्रमर्िेदन ‚अनभुि‚साितिमनक िीिनिा आितन ििेको 
ख्यार्ी सिेर्का आिाििा िलु्यांकन ििी प्रमर्िेदन पेश िनत सर्बोच्च अदालर्का र्बरिष्ठर्ि न्यायािीश एिं न्याय 
परिषदका सदस्य श्री दीपकिाि िोशीज्यूको संयोिकत्ििा देहाय र्बिोक्तििको िलु्यांकन समिमर् िठन िने मनणतय 
ििेको छ । 

िाननीय र्बरिष्ठर्ि न्यायािीश श्री दीपकिाि िोशी     -संयोिक 

िाननीय सदस्य श्री पदिप्रसाद िैददक               -सदस्य 

िाननीय सदस्य श्री िािप्रसाद मसटौला               -सदस्य 

सक्तचि श्री िािनप्रसाद भट्टिाई                      -सदस्य सक्तचि 

२.८.५ क्तिल्ला न्यायािीशको रिि पदको पदपूमर्त सम्र्बन्ििा प्रमर्शर् मनिातिण 

न्याय परिषदको मिमर् २०७४।८।२५ िा र्बसेको रै्बठकले क्तिल्ला अदालर्िा रिि िहेको क्तिल्ला न्यायािीश पदपूमर्त 
िने सम्र्बन्ििा संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (क)‚(ि) ि (ि) र्बिोक्तिि पदपूमर्तका लामि 
प्रमर्शर् मनिातिण िनत न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा ८ र्था न्याय परिषद मनयिािली‚२०७४ को मनयि ६ 
को उपमनयि (२) र्बिोक्तिि प्रमर्शन मनिातिण ििी संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि (ि) 
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र्बिोक्तििको पदपूमर्तका लामि मनिातिण भएका पदिा न्याय परिषद ऐन‚२०७३ को दफा ८ को उपदफा (३) र्बिोक्तिि 
न्याय सेिा आयोििा लेिी पठाउने मनणतय ििेको छ ।  

२.८.६ स्थानीय मनिातचन र्था प्रमर्मनमि सभा ि प्रदेश सभा मनिातचनका लामि िखु्य मनिातचन अमिकृर् 
र्ोक्न नपेाल सिकािलाई पिािशत ददन े 

• िखु्य मनिातचन अमिकृर्िा मनयकु्तिका लामि पिािशत  

न्याय परिषद्को मिमर् २०७३।१२।२ को मनणतयले स्थानीय र्हको मनिातचनको लामि ७५ िना क्तिल्ला 
न्यायािीशलाई िखु्य मनिातचन अमिकृर्िा मनयकु्तिका लामि नेपाल सिकाि सिक्ष पिािशत प्रदान िरिएको छ। 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।१।१४ िा िसेको रै्बठकले संििुासभा क्तिल्लाका िखु्य मनिातचन 
अमिकृर् श्री ददपककुिाि ििेल अस्िस्थ भएका कािण सनुसिी क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीश श्री 
देिेन्र पौिेललाई िखु्य मनिातचन अमिकृर्िा िटाउन सम्िाननीय प्रिानन्यायािीशको मिमर् 
२०७४।१।११ को मनणतयलाई सिथतन ििेको छ । 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।२।३० को रै्बठकले काठिाण्िौ क्तिल्लाका िखु्य मनिातचन अमिकृर् 
श्री परुुषोत्ति प्रसाद ढकालको आिाको मनिन भएकोले उि स्थानिा काठिाण्िौ क्तिल्ला अदालर्का 
न्यायािीश श्री ददपेन्र अमिकािीलाई काठिाण्िौ क्तिल्लाको िखु्य मनिातचन अमिकृर्को रुपिा िटाउन 
सम्िाननीय प्रिानन्यायािीशको मिमर् २०७४।१।२९ को मनणतयलाई सिथतन ििेको छ । 

• ओिलढंुिा क्तिल्ला अदालर्का िखु्य मनिातचन अमिकृर् श्री उििप्रसाद भट्टिाईलाई मसफारिस 
िरिएकोिा मनिले ददएको मनिेदन र्बिोक्तिि उि स्थानिा मसिाहा क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीश श्री 
चन्रिणी ज्ञािलीलाई सम्िाननीय प्रिानन्यायािीशको मिमर् २०७४।२।२५ को मनणतयानसुाि 
िटाउन पिािशत प्रदान भएको छ । उपिोि प्रिान न्यायािीशको मनणतयलाई परिषदको मिमर् 
२०७४।२।३० को मनणतयिािा सिथतन िरिएको छ । 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।४।२२ को रै्बठकले  मिमर् २०७४।६।२ िरे् सम्पन्न हनु े
स्थानीय मनिातचनको प्रयोिनको लामि प्रदेश नं.२ को ८ क्तिल्लािा िखु्य मनिातचन अमिकृर्को रुपिा 
क्तिल्ला न्यायािीशहरुलाई िटाउनको लामि नेपालको संवििानको िािा १५० को उपिािा (१)को 
प्रमर्िर्बन्िात्िक र्बाक्यांश र्था स्थानीय र्ह मनिातचन ऐन‚२०७३ को  दफा ७ को उपदफा (२) 
र्बिोक्तिि नेपाल सिकािलाई पिािशत ददने मनणतय भएको छ । 

• पवहलो चिणिा सम्पन्न भएको स्थानीय मनिातचनका  ३४ क्तिल्ला िध्ये  (क्तचर्िन‚निलपिासी ि 
रुकुि र्बाहेक) ३१ क्तिल्लािा क्तिल्ला सिन्िय समिमर्को मनिातचनका लामि िखु्य मनिातचन अमिकृर्िा 
पिािशतको लामि लेक्ति आएकोिा र्त्काल न्याय परिषदको रै्बठक र्बस्न नसकेको कािण सम्िाननीय 
प्रिान न्यायािीशज्यूर्बाट पिािशत ददने ििी मिमर् २०७४।३।१९ िा भएको मनणतयलाई सिथतन 
िने मनणतय भएको छ । 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।५।१४ को रै्बठकले निलपिासी क्तिल्ला ि रुकुि क्तिल्लालाई 
क्रिस: दईु दईु क्तिल्ला ििी चाि क्तिल्ला कायि भएको  सन्दभतिा उि चाि क्तिल्लािा क्तिल्ला 
सिन्िय समिमर्को मनिातचनका लामि मनिातचन आयोिर्बाट लेिी आए र्बिोक्तिि िखु्य मनिातचन 
अमिकृर्िा देहाय र्बिोक्तिि िटाउन नेपाल सिकािलाई पिािशत प्रदान िने मनणतय ििेको छ । 
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मस.नं. नाि‚ थि‚ पद ि अदालर् र्ोवकएको क्तिल्ला 

१ िाननीय क्तिल्ला न्यायािीश श्री स्िीकृर्ी पिािलुी 
निलपिासी क्तिल्ला अदालर्  

प्रदेश नं.५ िा पने निलपिासी 
िदतघाट ससु्र्ा पक्तश्चि 

२ िाननीय क्तिल्ला न्यायािीश श्री उपेन्र 
िौर्ि‚निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

प्रदेश नं.४ िा पने निलपिासी 
िदतघाट ससु्र्ा पूित 

३ िाननीय क्तिल्ला न्यायािीश श्री दण्िपाणी शिात‚ 
रुकुि क्तिल्ला अदालर्  

प्रदेश नं.६ िा पने रुकुि (पक्तश्चि 
भाि) 

४ िाननीय क्तिल्ला न्यायािीश श्री चिुािन ििका ‚ 
दाङ क्तिल्ला अदालर् 

प्रदेश नं. ५ िा पने रुकुि (पूिी 
भाि) 
 

 
• मिमर् २०७४।५।२८ िा  र्बसेको न्याय परिषदको रै्बठकले २०७४ साल िंमसि १० ि २१ िरे् हनु े

प्रमर्मनमिसभा ि प्रदेशसभा सदस्य मनिातचनको लामि प्रत्येक क्तिल्लाका लामि क्तिल्ला न्यायािीशहरुलाई िखु्य 
मनिातचन अमिकृर्को पदिा ििेिा सवहर्को िखु्य मनिातचन अमिकृर् सिेर् िहने ििी नेपाल सिकािलाई 
पिािशत ददने मनणतय ििेको छ । 

• स्थानीय र्हको रे्स्रो चिणको मनिातचनको लामि िहोत्तिी क्तिल्लाको िखु्य मनिातचन अमिकृर्को पदिा 
िवटई कायतिर् िहेका िाननीय क्तिल्ला न्यायािीश श्री वकिण कुिाि पोििेलको वपर्ा स्ििातिोहण 
भई मनि वकरिया र्बस्न ुपने भई िलेश्वि नििपामलकाको निि कायतपामलकाको मनिातचनको कायत 
सम्पादन िनत असिथत िहेकोले मनिातचन आयोिको परानसुाि सम्िाननीय प्रिान न्यायािीशज्यूर्बाट 
मिमर् २०७४।६।१८ िा  क्तिल्ला न्यायािीश श्री दीपकिाि पन्र्लाई िटाउन पिािशत प्रदान 
भएकोिा मिमर् २०७४।६।२२ को न्यायपरिषदको रै्बठकको मनणतयर्बाट सिथतन भएको छ।  

 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।२२ को मनणतयले नेपालको संवििानको िािा ५६ को उपिािा 
३ एिि ्अनसूुची ४ ले निलपिासी क्तिल्लालाई निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पूित) ४ नं. प्रदेशिा 
र्था निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पक्तश्चि) ५ नं .प्रदेशिा ि रुकुि क्तिल्लालाई रुकुि पूिी भाि 
५ नं.प्रदेश ि रुकुि पक्तश्चि भाि ६ नं .प्रदेशिा िहन ेििी व्यिस्था ििे अनसुाि निलपिासी 
क्तिल्ला ि रुकुि क्तिल्लािा दईु दईु क्तिल्ला कायि हनुे संिैिामनक व्यिस्था हुाँदा हाल निलपिासी 
(र्बदतघाट ससु्र्ा पक्तश्चि ) ि रुकुि क्तिल्ला पक्तश्चि भाििा सदि िकुाि िही क्तिल्ला अदालर् सिेर् 
िहेकोले निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पूित) ि रुकुि क्तिल्ला पूिी भाििा क्तिल्ला अदालर् 
स्थापनाका लामि िकुाि र्ोकी आिश्यक भौमर्क पूिातिाि लिायर्को व्यिस्था िनतका लामि 
नेपाल सिकाििा मसफारिस प्रदान ििेको छ ।  

 

 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को रै्बठकले िन्रीपरिषदले प्रदेश नं.४ क्तिल्ला निलपिासी 
(िदतघाट ससु्र्ा पूित) ि प्रदेश नं.५ क्तिल्ला रुकुि(पूिी भाि) को सदििकुाि अको व्यिस्था 
नभएसम्ि हाललाई क्रिश: कािासोर्ी ि रुकुिकोट र्ोक्ने भनी मनणतय ििेकोले निलपिासी (ससु्र्ा 
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र्बदतघाट पूित) क्तिल्लाको कािासोर्ी ि रुकुि (पूिी भाि) क्तिल्लाको रुकुिकोटिा नेपालको 
संवििानको िािा १४९ को उपिािा (१) ि न्याय प्रशासन ऐन‚२०७३ को दफा ३ को उपदफा 
(१) र्बिोक्तिि क्तिल्ला अदालर् स्थापना िनत सर्बोच्च अदालर्िा लेक्ति पठाउन ेमनणतय ििेको छ । 

• हाल िठन भएका देहायका क्तिल्ला अदालर्िा देहाय र्बिोक्तिि क्तिल्ला न्यायािीशको दिर्बन्दी सिृना 
िनत न्याय प्रशासन ऐन‚२०७३ को दफा ४ को उपदफा ७ र्बिोक्तिि नेपाल सिकािलाई लेिी 
पठाउने मनणतय भएको छ । 
 

 
 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को रै्बठकले निलपिासी (ससु्र्ा र्बदतघाट पूित) क्तिल्ला 
अदालर् ि रुकुि (पूिी भाि) क्तिल्ला अदालर् स्थापना भए पश्चार् देहायका क्तिल्लाका प्रादेक्तशक 
क्षेरामिकाि मभरका नििपामलका र्था िाउाँपामलकाका िदु्दा‚मनिेदन प्रमर्िेदन सिेर् निलपिासी 
क्तिल्ला अदालर् ि रुकुि क्तिल्ला अदालर्र्बाट न्याय प्रशासन ऐन‚२०७३ को दफा ३१ को उपदफा 
(३) र्बिोक्तिि देहायका अदालर्हरुिा सानत नेपाल सिकािलाई मसफारिस िने मनणतय भएको छ । 

 

 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को रै्बठकले निलपिासी क्तिल्ला (ससु्र्ा र्बदतघाट पूित) 
क्तिल्ला अदालर् ि रुकुि (पूिी भाि) क्तिल्ला अदालर् िठन भए पश्चार् न्याय प्रशासन ऐन‚२०७३ 
को दफा ३१ को उपदफा (५) र्बिोक्तिि देहायका क्तिल्ला अदालर् देहायका उच्च 
अदालर्/इिलासको प्रादेक्तशक अमिकाि के्षर मभर िािी के्षरामिकाि र्ोक्ने ििी नपेाल सिकाि 
सिक्ष मसफारिस िने मनणतय भएको छ । 
मस.नं. क्तिल्ला  अदालर्को नाि प्रादेक्तशक अमिकाि िहने उच्च 

अदालर्÷इिलास 

कैवफयर् 

1  निलपिासी (ससु्र्ा िदतघाट पूित) 
क्तिल्ला अदालर्, कािासोर्ी 

उच्च अदालर् पोििा   

2  निलपिासी क्तिल्ला अदालर्, 

पिासी  
उच्च अदालर्, र्लु्सीपिु, िटुिल 
इिलास 

 

मस.नं. क्तिल्ला अदालर्को नाि िदु्दाको लिर् 
(२०७३/७४को 
अनिुामनर् संख्या) 

सिृना िनुत 
पने दिर्बन्दी 

कैवफयर् 

 १ निलपिासी (ससु्र्ा िदतघाट 
पूित) क्तिल्ला अदालर्‚ 
कािासोर्ी 

१७०२ ४(चाि)  

 २ रुकुि (पूिी भाि) क्तिल्ला 
अदालर्‚रुकुिकोट 

२२४ १(एक)  

मस.नं. क्तिल्ला नाि िदु्दा सने अदालर्को नाि  कैवफयर् 

1  निलपिासी (ससु्र्ा िदतघाट पूित)  निलपिासी (ससु्र्ा िदतघाट पूित) 
क्तिल्ला अदालर्, कािासोर्ी 

 

2  रुकुि (पूित भाि) रुकुि (पूिीभाि) क्तिल्ला अदालर्, 

रुकुिकोट 
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3  रुकुि (पूित भाि) क्तिल्ला 
अदालर्, रुकुिकोट  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु   

4  रुकुि क्तिल्ला अदालर्, िमुसकोट उच्च अदालर् सिेुर्  

 
 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को रै्बठकले न्याय परिषद सक्तचिालयले हाल उपयोि ििेको 
स्थान सक्तचिालयको आिश्यकर्ा भन्द कि िहेको ि केही सिय अक्तघ र्बिा दशैको सियिा 
सक्तचिालयिा चोिी र्था र्ोिफोि भएको हुाँदा सिुक्षाका वहसािले सिेर् संिेदनशील िहेको ि संवििान 
र्बिोक्तिि क्तिल्ला न्यायािीशको पिीक्षा सन्चालन िनतका लामि आिश्यक स्थान अपिु हनुे (कोठा) 
ि पिीक्षा िोप्यर्ा कायि िनुतपने अिस्था सिेर् िहेको एिं न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको 
रै्बठकको सियिा आिश्यक पने पावकत ङ लिायर्का व्यिस्था ि सिुक्षा सिेर्का कािण अन्यर 
भािाि मलई सन्चालन िनत सवकने सिेर् नहुाँदा न्याय परिषद सक्तचिालयलाई सर्बोच्च अदालर् परिसि 
मभरै िाख्न उपयिु देक्तिएकोले यसका लामि आिश्यक भिन उपलब्ि ििाउन सर्बोच्च अदालर्िा 
लेिी पठाउने मनणतय ििेको छ । 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।७।२८  को रै्बठकले न्याय परिषदको मिमर् २०७४।६।३० को 
मनणतयानसुाि निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पूित) क्तिल्ला अदालर् ि रुकुि (पूिी भाि) क्तिल्ला अदालर् 
स्थापना भए पश्चार् निलपिासी क्तिल्ला अदालर् ि रुकुि क्तिल्ला अदालर्र्बाट न्याय प्रशासन 
ऐन‚२०७३ को दफा ३१ को उपदफा (३) र्बिोक्तिि निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पूित ) क्तिल्ला 
अदालर्लाई निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पूित क्तिल्ला अदालर् कािासोर्ी ) ि रुकुि पूित भािलाई 
रुकुि (पूिी भाि क्तिल्ला अदालर् रुकुिकोट)िा अदालर् सानत नेपाल सिकािलाई मसफारिस ििी 
सकेकोिा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ र्बिोक्तििको क्षेरामिकाि सवहर् निलपिासी 
(िदतघाट ससु्र्ा पूित) क्तिल्लािा निलपिु क्तिल्ला अदालर्‚कािासोर्ी ि रुकुि (पूिी भाि) क्तिल्लािा 
रुकुिकोट क्तिल्ला अदालर्‚रुकुिकोट स्थापना िने मनणतय ििेको छ । 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।७।२८  को रै्बठकको मनणतयानसुाि  न्याय परिषदको मिमर् 
२०७४।६।३० को मनणतय र्बिोक्तिि निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पूित )क्तिल्ला अदालर् ि रुकुि 
(पूिी भाि) क्तिल्ला अदालर् स्थापना भए पश्चार् न्याय प्रशासन ऐन‚ २०७३ को दफा ३१ को 
उपदफा ५ र्बिोक्तिि निलपिासी (िदतघाट ससु्र्ा पूित) क्तिल्ला अदालर्को लामि पनुिािेदकीय 
अमिकाि उच्च अदालर् पोििा ि रुकुि (पूिी भाि) क्तिल्ला अदालर् रुकुिकोटको पनुिािेदकीय 
अमिकाि उच्च अदालर् र्लु्सीपिु िहने ििी मनणतय भएकोँिा हाल कायि िरिएको निलपिु क्तिल्ला 
अदालर्‚ कािासोर्ीको मनणतय उपि उच्च अदालर् पोििा ि रुकुिकोट क्तिल्ला अदालर्को मनणतय 
उपि उच्च अदालर् र्लु्सीपिुिा पनुिािेदन लाग्ने ििी र्ोक्ने पिािशत प्रदान ििेको छ । 

• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।७।२८ को रै्बठकको मनणतयानसुाि हाल स्थापना भएका निलपिु 
क्तिल्ला अदालर् कािासोर्ी ि रुकुिकोट क्तिल्ला अदालर् रुकुिकोट क्तिल्ला अदालर्को के्षरामिकाि 
सिेर् हेिफेि भएकाले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (५) र्बिोक्तिि साविक 
निलपिासी क्तिल्ला अदालर् ि रुकुि क्तिल्ला अदालर्िा विचािािीन िहेका िदु्दा‚ मनिेदन‚ 
प्रमर्िदेनहरु िध्ये निलपिु क्तिल्ला अदालर् कािासोर्ी ि रुकुिकोट क्तिल्ला अदालर् रुकुिकोटको  
प्रादेक्तशक के्षरामिकाि अन्र्ितर् पिेका िदु्दा‚मनिेदन‚प्रमर्िेदनहरु सोही क्तिल्ला अदालर्िा साने मनणतय 
ििेको  छ । 
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• न्याय परिषदको मिमर् २०७४।८।२९ को िैठकले देहाय र्बिोक्तिि मनणतय ििेको छ ।  
o यस िषत उच्च अदालर्का न्यायािीशहरु िध्येर्बाट उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि 

इिलासका िाननीय न्यायािीश श्री प्रकाशचन्र िििेुल ि उच्च अदालर् पाटनका 
िाननीय न्यायािीश श्री मनर्ा िौर्ि ददक्तक्षर् ि क्तिल्ला न्यायािीशहरु िध्येर्बाट 
अछाि क्तिल्ला अदालर्का िाननीय न्यायािीश श्री िितिाि पौिेल ि भिपिु क्तिल्ला 
अदालर् (हाल काि निलपिु क्तिल्ला अदालर्) का िाननीय न्यायािीश श्री विदिु 
कोइिालालाई उत्कृि न्यायािीश छनौट ििी पिुस्कृर् िने।  

o न्याय परिषदले पवहले प्रयोि िरिदै आएको िण्िी सवहर्को र्िाि,ु चन्र सूयत अंवकर् 
िोलो घेिामभर “न्यायलाई सम्िान ििौं, कानूनको पालना ििौं” भन्ने शब्दहरु 
उिहिण िरिएको प्रमर्क क्तचन्ह (लोिो) न्याय परिषदले प्रयोि िने । 

o मिमर् २०७४ पौष ३ िरे् न्याय परिषदको २७ औ ंस्थापना ददिसको उपलक्ष्यिा 
सिोच्च अदालर्को प्रा Fङ्गणिा ददनको १ ििे पूित प्रिान न्यायािीश, सिोच्च 
अदालर्का न्यायािीश एिि ् परिषदका पूित सदस्यहरुलाई सिेर् आिन्रण ििी 
भव्यर्ाका साथ िनाउने । 
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परिच्छेद - र्ीन 
न्याय सेिा आयोि 

नेपालको संवििानको िािा १५४ को उपिािा (१) र्बिोक्तिि नेपाल सिकािले कानून र्बिोक्तिि संघीय न्याय 
सेिाको िािपरावङ्कर् पदिा मनयकु्ति, सरुिा, र्बढुिा िदात िा त्यस्र्ो पदिा र्बहाल िहेको कुनै कितचािीलाई विभािीय 
सिाय िदात न्याय सेिा आयोिको मसफारिस र्बिोक्तिि िने संिैिामनक व्यिस्था िहेको छ । यसका अलािा क्तिल्ला 
न्यायािीशको पदिा मनयकु्तिको लामि पिीक्षा सञ्चालन िने सम्र्बन्िी थप क्तिम्िेिािी सिेर् न्याय सेिा आयोि 
ऐन‚२०७३ ले न्याय सेिा आयोिलाई प्रदान ििेको छ ।न्याय सेिा आयोििा देहाय र्बिोक्तििका अध्यक्ष ि 
सदस्यहरू िहने छन ्। 

क प्रिान न्यायािीश  अध्यक्ष 

ि संघीय कानून र्था न्याय िन्री सदस्य 

ि सिोच्च अदालर्को िरिष्ठर्ि न्यायािीश एक िना सदस्य 

घ लोकसेिा आयोिको अध्यक्ष सदस्य 

ङ िहान्यायामिििा सदस्य 

 

 

३.१ न्याय सेिा आयोिको काि, कर्तव्य र्था अमिकाि  
न्याय सेिा आयोिको काि कर्तव्य र्था अमिकािका सम्र्बन्ििा  नेपालको संवििान, न्याय सेिा आयोि 

ऐन, २०७३ ले स्पि रुपािा र्ोवकददएको पाइन्छ ।सोही संिैिामनक एिि ्कानूनी व्यिस्था सिेर्का आिाििा 
आयोिले आफ्नो काि काििाही सम्पन्न िदै आइिहेको छ । संिैिामनक र्था कानूनी व्यिस्थाका आिाििा न्याय 
सेिा आयोिको काि, कर्तव्य ि अमिकाि मनम्नानसुाि िहेको छ :  

  

३.१.१ नपेाल न्याय सेिाको िािपरावङ्कर् पदिा मनयकु्ति, सरुिा ि र्बढुिा 

नेपालको संवििानको िािा १५४ को उपिािा (१) र्बिोक्तिि संघीय न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्हरूको 
मनयकु्ति, सरुिा ि र्बढुिा िदात न्याय सेिा आयोिको मसफारिसिा िने व्यिस्था छ । न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ 
को दफा १० अनसुाि आयोिले सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्को मनयकु्ति, सरुिा ि र्बढुिाको मसफारिस िदात 
सेिासम्र्बन्िी प्रचमलर् कानून र्बिोक्तिि िने व्यिस्था िहेको छ । नेपाल न्याय सेिाको सेिासम्र्बन्िी कानूनका रूपिा 
मनिािर्ी सेिा ऐन, २०४९,  मनिािर्ी सेिा मनयिािली, २०५० ि नेपाल न्याय सेिा (िठन, सिूह र्था शे्रणी 
विभािन, मनयकु्ति सरुिा ि र्बढुिा)  मनयिहरू, २०५१ िहेको ि न्याय सेिा आयोिले सोही ऐन, मनयि र्बिोक्तिि 
मनयकु्ति, सरुिा ि र्बढुिाको मसफारिस िदतछ । 
 

३.१.२ नपेाल न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्हरूलाई विभािीय काििाहीको पिािशत  

नेपालको संवििानको िािा १५४ को उपिािा (१) र्बिोक्तिि संघीय न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् 
अमिकृर्हरूलाई विभािीय काििाही िदात न्याय सेिा आयोिको पिािशत मलन ुपने व्यिस्था ििेको छ । न्याय सेिा 
आयोि ऐन, २०७३ को दफा ११ िा  विभािीय कािर्बाहीको सम्र्बन्ििा पिािशत प्रदान िने कायतविमि र्य ििेको 
छ । सो र्बाहेकका अन्य विषयिा मनिािर्ी सेिा ऐन र्था मनयिािली ि नेपाल न्याय सेिा (िठन, सिूह र्था शे्रणी 
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विभािन, मनयकु्ति, सरुिा ि र्बढुिा) मनयिहरू, २०५१ र्बिोक्तिि विभािीय काििाहीको सम्र्बन्ििा पिािशत प्रदान 
िने व्यिस्था िहेको छ । 

 
३.१.३ क्तिल्ला न्यायािीशको पदिा मनयकु्तिका लामि पिीक्षा सञ् चालन ि मसफारिस 

नेपालको संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि (ि) र्बिोक्तिि मनयिु हनुे क्तिल्ला 
न्यायािीशको पदिा प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षा सञ्चालन ििी मसफारिस िने क्तिम्िेिािी नपेालको संवििानको िािा १४९ 
को उपिािा (३) ले न्याय सेिा आयोिलाई प्रदान ििेको छ ।आयोिको काि कािर्बाहीलाई व्यिक्तस्थर् िनत न्याय 
परिषद ऐन, २०७३ ि न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ िािी भईसकेको अिस्था छ ।प्रमर्िेदन अििीिा सो ऐनहरु 
कायातन्ियनको लामि हाल न्याय परिषद मनयिािली ि न्याय सेिा आयोि मनयिािली मनिातण भई नसकेको भएर्ापमन 
यो प्रमर्िेदन र्याि पादातसम्िको अर्बमििा उि मनयिहरु िािी भइसकेको ि क्तिल्ला न्यायािीशको पदिा 
प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षा सञ्चालन सम्र्बक्तन्ि काि काििाही अिािी र्बढेको छ।  

 

३ .२ अन्य व्यिस्थापकीय कायत 
३.२.१ पिािशत ददन े

सेिा सम्र्बन्िी मनयििा नेपाल सिकाि िा अन्य कुनै मनकायले पिािशत िाि ििेिा पिािशत ददन सक्न े
व्यिस्था िहेको छ ।  
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परिच्छेद  - चाि 
न्याय सेिा आयोिर्बाट सम्पाददर् कायतहरूको विििण 

संवििानको िािा १५४ को उपिािा (१) ले नेपाल सिकािले कानूनर्बिोक्तिि संघीय न्याय सेिाको 
िािपरावङ्कर् पदिा मनयकु्ति, सरुिा, र्बढुिा िदात िा त्यस्र्ो पदिा र्बहाल िहेको कुनै कितचािीलाई विभािीय सिाय 
िदात न्याय सेिा आयोिको मसफारिस र्बिोक्तिि िने व्यिस्था ििेको छ । न्याय सेिा आयोिले नेपाल न्याय सेिाका 
िािपरावङ्कर् पदहरूिा मनयकु्ति, सरुिा, र्बढुिा ि विभािीय सिाय िने कायत संवििान ि कानून र्बिोक्तिि िदै आएको 
छ । त्यसैििी नेपाल न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्हरूको िैयक्तिक र्था सेिा सम्र्बन्िी अन्य विििणहरू 
र्याि ििी अद्यािमिक िदै आएको छ । यस िषत न्याय सेिा आयोिर्बाट सम्पाददर् कायतहरूको विििण मनम्न 
र्बिोक्तिि िहेका छन ्। 
४.१ मनयकु्ति र्था पदस्थापन मसफारिस 
४.१.१ िखु्य िक्तिष्ट्राि (िािपरावङ्कर् विक्तशि शे्रणी)   

न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।३।११ को रै्बठकर्बाट नेपाल न्याय सेिाको िािपरावङ्कर् विक्तशि 
शे्रणीको र्बहालिाला सक्तचि िा सो सिहको अमिकृर्हरु िध्ये िेष्ठर्ा‚कायतकुशलर्ा‚सम्र्बक्तन्िर् के्षरिा काि ििेको 
अनभुि ि नेर्तृ्ि क्षिर्ा सिेर्को आिाििा नेपाल न्याय सेिाको िािपरावङ्कर् विक्तशि शे्रणीको सर्बोच्च अदालर्को 
िखु्य िक्तिष्ट्राि पदिा न्याय परिषदका सक्तचि श्री नहकुल सिेुदीलाई मनयकु्ति ििी पदस्थापनको लामि मसफारिस िने 
मनणतय ििेको छ ।  

४.१.२ िािपरावंकर् विक्तशि शे्रणीको पदिा र्बढुिा मनयकु्तिको मसफारिस  

न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१०।५ िा र्बसेको रै्बठकले देहायका न्यायसेिाका िािपरावकर् प्रथि 
शे्रणीिा कायतिर् अमिकृर्हरुलाई न्याय सेिाको विक्तशि शे्रणीिा र्बढुिा मसफारिस िरिएको छ  
क्र.सं. र्बढुिा हनु ुभएको अमिकृर्को 

नाि थि 

र्बढुिा  भएको  पद ि कायातलय मसफारिस  भएको  मिमर् 

1.  श्री वकिण पौिेल नायि िहान्यायामिििा, िहान्यायामिििाको 
कायातलय 

२०७३।१०।५ 

2.  श्री नहकुल सिेुदी सक्तचि, न्याय परिषद २०७३।१०।५ 

3.  श्री नपृध्िि मनिौला िक्तिष्ट्राि, सिोच्च अदालर् २०७३।१०।५ 

4.  श्री िाक्तिि िौर्ि सक्तचि, कानून,न्याय र्था संसदीय िामिला 
िन्रालय 

२०७३।१०।५ 

5.  श्री िािनप्रसाद भट्टिाई सक्तचि, िेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन 
आयोि 

२०७३।१०।५ 
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४.१.३ िािपरावंकर् प्रथि शे्रणीको पदिा िलुा‚ आन्र्रिक  र्था र्बढुिा प्रवक्रयार्बाट मनयकु्ति र्था 
पदस्थापन मसफारिस 

यस िषतिा न्यायसेिा आयोिर्बाट विमभन्न मिमर्िा भएको मनणतयानसुाि न्यायसेिाको विमभन्न सिहुको िािपरांवकर् प्रथि 
शे्रणीको पदिा िलुा ‚आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ा र्था र्बढुिा प्रवक्रया अनसुाि  मनयकु्तिको लामि मसफारिस भएको छ ।  

क्र.सं. र्बढुिा हनु ुभएको 
अमिकृर्को नाि थि 

र्बढुिा  भएको  पद ि कायातलय मसफारिस भएको मिमर् 

1.  श्री कलामनिी पौिेल र्ालीि प्रििु,  

न्याय सेिा र्ालीि केन्र 

२०७३।१०।२५ 

2.  श्री ध्रिुिणी ज्ञिाली सहन्यायामिििा,  

उच्च सिकािी िकील कायातलय, वििाटनिि 
२०७३।१०।२५ 

3.  श्री पषु्कि सापकोटा सहसक्तचि‚ िाष्ट्रपमर्को कायातलय २०७३।१२।२९ 

4.  श्री अच्यरु् कुइकेल िक्तिष्ट्राि‚ उच्च अदालर् र्लुसीपिु २०७३।१२।२९ 

5.  श्री यज्ञप्रसाद भट्टिाई सह सक्तचि िल र्था शक्ति आयोिको 
सक्तचिालय  

२०७४।१।१४ 

6.  श्री ध्रिुकुिाि चौहान  २०७४।१।१४ 

7.  श्री िितिाि कुईकेल 
सह सक्तचि,  

उिात िन्रालय 

२०७४।३।११ 

8.  श्री सिेुन्र र्बहादिु थापा सह न्यायामिििा  

उच्च सिकािी िकील कायातलय,सिेुर्  
२०७४।३।११ 

9.  श्री  भिर्लाल शिात सह न्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय,इलाि 

२०७४।३।११ 

10.  श्री कृष्णप्रसाद पौिेल िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु्ग इिलास 
२०७४।३।११ 

11.  श्री ििेन्रर्बहादिु मसंह  िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 
२०७४।३।११ 

12.  श्री ठमिन्र कटे्टल िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

२०७४।३।११ 

13.  श्री िािप्रसाद भट्टिाई िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 

२०७४।३।११ 

14.  श्री र्बार्बिुाि दाहाल िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् िनकपिु, िाक्तिििाि इिलास 

२०७४।३।११ 
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४.१.४ िािपरावङ्कर् दद्वर्ीय शे्रणीिा र्बढुिा प्रवक्रयार्बाट मनयकु्ति र्था पदस्थापनको मसफारिस 

यस िषत नेपाल न्याय सेिाको िािपरांवकर् दद्वमर्य शे्रणीिा िेष्ठर्ा र्था कायतक्षिर्ाको िलु्याकनको आिाििा 
र्बढुिा हनु ुभएका न्याय सेिा काननु सिहु‚ सिकािी िवकल सिहु ि न्याय सिहुका देहायका अमिकृर्हरु मनयकु्ति 
र्था पदस्थापनको लािी विमभन्न मिमर्िा मसफारिस भएका छन ्।  

क्र.सं. 
र्बढुिा हनु ुभएको 

अमिकृर्को नाि थि  
र्बढुिा  भएको  पद ि कायातलय  मसफारिस भएको मिमर् 

1.  श्री नेरप्रसाद भषुाल उप िक्तिष्ट्राि,  
उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

२०७३।१०।२५ 

2.  श्री क्तशिलाल पाण्िेय उप िक्तिष्ट्राि,  
सिोच्च अदालर् 

२०७३।१०।२५ 

3.  श्री भोििाि िेग्िी इिलास अमिकृर्,  
सिोच्च अदालर् 

२०७३।१०।२५ 

4.  श्री पषु्पिाि पाण्िे  मनदेशक,  
फैसला कायातन्ियन मनदेशनालय 

२०७३।१०।२५ 

5.  श्री कृष्णप्रसाद अमिकािी  इिलास अमिकृर्,  
सिोच्च अदालर् 

२०७३।१०।२५ 

6.  श्री विदिुकुिाि उपाध्याय इिलास अमिकृर्,  
सिोच्च अदालर् 

२०७३।१०।२५ 

7.  श्री अरुणकुिाि 
कोइिाला 

उप िक्तिष्ट्राि,  
उच्च अदालर् िनकपिु  

२०७३।१०।२५ 

8.  श्री रुरप्रसाद आचायत 

  

क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, हमु्ला  

२०७३।१०।२५ 

9.  श्री यिुिाि िहर् 

 

क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, दोलिा  

२०७३।१०।२५ 

10.  श्री मभिप्रसाद भरेु्ल 

 

क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, िाििकोट 

२०७३।१०।२५ 

11.  श्री र्बदरप्रसाद नेपाल 

  

उप न्यायामिििा, 
उच्च सिकािी िकील कायातलय, िहेन्रनिि  

२०७३।१०।२५ 

12.  श्री प्रमर्िा कुिािी भट्टिाई 
पोििेल 

क्तिल्ला न्यायामिििा  

क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, काठिािौं  

२०७३।१०।२५ 

13.  श्री िािेन्रर्बहादिु र्बस्नेर्  उप न्यायामिििा, 
उच्च सिकािी िकील कायातलय, पोििा  

२०७३।१०।२५ 

14.  श्री विष्णपु्रसाद पौिेल उप न्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,िहेन्रनिि 

२०७४।३।११ 
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15.  श्री ईश् िििक्तण ओझा 

 

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

२०७४।३।११ 

16.  श्री क्तशिप्रसाद पिािलुी 
 

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 
२०७४।३।११ 

17.  श्री िणुिाि पिािलुी इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

२०७४।३।११ 

 

• मिमर् २०७४ ।४।२२ को न्याय सेिा आयोिको रै्बठकले  लोकसेिा आयोिर्बाट मसफारिस भई आएका 
नेपाल न्याय सेिा‚न्याय‚काननु ि सिकािी िकील सिहु िािपरांवकर् विर्ीय शे्रणी उपसचा िा सो सिहको 
पदिा मसफारिस भई आएका देहायका उम्िेदिािहरुलाई देहाय र्बिोक्तिि मनयकु्ति ि पदस्थापनाको लामि 
नेपाल सिकाि सिक्ष मसफारिस िने मनणतय ििेको छ । 

 
नेपाल न्याय सेिा, न्याय सिूह िा.प.दद्वर्ीय शे्रणी (अप्रा.) उप सक्तचि िा सो सिह (आ.प्र) 

मस.नं. उम्िेदिािको नाि, थि, ठेिाना पदस्थापन हनुे पद ि अदालर् 

1  श्री िािप्रसाद पौिेल 

स्ििेक-६, स्याङिा 
मनिी सक्तचि 

सिोच्च अदालर् 

 

नेपाल न्याय सेिा, न्याय सिूह िा.प.दद्वर्ीय शे्रणी (अप्रा.) उप सक्तचि िा सो सिह (िलुा) 

मस.नं. उम्िेदिािको नाि, थि, ठेिाना पदस्थापन हनुे पद ि अदालर् 

1  श्री सिोििाि िेग्िी 
फलेिास-६ पितर्  

उप िक्तिष्ट्राि  

सिोच्च अदालर् 

 

नेपाल न्याय सेिा, न्याय सिूह िा.प.दद्वर्ीय शे्रणी (अप्रा.) उप सक्तचि िा सो सिह (आ.ि.) 

मस.नं. उम्िेदिािको नाि, थि, ठेिाना पदस्थापन हनुे पद ि अदालर् 

1  श्री र्ािादेिी िहितन 

काठिािौं १८, काठिािौं 
इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 

नेपाल न्याय सेिा, कानून सिूह िा.प.दद्वर्ीय शे्रणी (अप्रा.) उप सक्तचि िा सो सिह (आ.प्र) 

मस.नं. उम्िेदिािको नाि, थि, ठेिाना पदस्थापन हनुे पद ि अदालर् 

1  श्री अरुणा िोशी 
र्ािकेश्वि १०, काठिािौं 

उप सक्तचि 

कानून,न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

2  श्री िानर्बहादिु र्बस्नेर् 

िामलका ६, िलु्िी  
उप सक्तचि 

नेपाल कानून आयोि 
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नेपाल न्याय सेिा, कानून सिूह िा.प.दद्वर्ीय शे्रणी (अप्रा.) उप सक्तचि िा सो सिह (िलुा) 

मस.नं. उम्िेदिािको नाि, थि, ठेिाना पदस्थापन हनुे पद ि अदालर् 

1  श्री वपर्ाम्िि भण्िािी 
िल्याङ २, स्याङिा 

उप सक्तचि 

अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिको कायातलय, पोििा 
 

नेपाल न्याय सेिा, सिकािी िकील सिूह िा.प.दद्वर्ीय शे्रणी (अप्रा.) उप सक्तचि िा सो सिह (आ.प्र) 

मस.नं. उम्िेदिािको नाि, थि, ठेिाना पदस्थापन हनुे पद ि अदालर् 

1  श्री िीना िरुुङ 

दिुािाउाँ ८, िािेछाप 

उप न्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकीलको कायातलय िनकपिु 

 

 

४.१.५ िािपरावङ्कर् र्रृ्ीय शे्रणी 

यस िषत लोकसेिा आयोिर्बाट िािपरावङ्कर् र्रृ्ीय शे्रणीिा िलुा र्था नेपाल न्याय सेिाका िापपर अनंवकर् 
प्रथि शे्रणीर्बाट नेपाल न्याय सेिा‚ काननु ि सिकािी िकील सिहुिा िािपरांवकर् र्रृ्ीय शे्रणीिा र्बढुिा र्था 
पदस्थापन मसफारिस हनु ुभएको छ ।  

क्र.सं. मनयकु्तिको एिं पदस्थािनाका लामि 
मसफारिस भएका अमिकृर्को नाि 

थि  

पदस्थापन  भएको  पद ि कायातलय  मसफारिस भएको मिमर् 

२९ श्री कृष्णशोभा सिुाल उच्च अदालर् पाटन‚ हेटौिा इिलास २०७३।१०।२५ 
३० श्री मथिेनरकुिाि सिेुदी  उच्च अदालर् पाटन‚ हेटौिा इिलास २०७३।१०।२५ 
३१ श्री िमनषा सिेुदी  न्याय परिपद सक्तचिालय २०७३।१०।२५ 
३२ श्री सकु्तशला पाण्िे उच्च अदालर् पाटन‚ हेटौिा इिलास २०७३।१०।२५ 
३३ श्री मिल्लीप्रसाद आचायत उच्च अदालर् मर्बिाटनिि २०७३।१०।२५ 
३४ श्री निेन्रकुिाि शिात उच्च अदालर् पाटन‚ हेटौिा इिलास २०७३।१०।२५ 
३५ श्री भपेुन्र उपाध्याय उच्च अदालर् र्लुमसपिु‚ नेपालिन्ि इिलास २०७३।१०।२५ 
३६ श्री लालर्बहादिु क्षेरी उच्च अदालर् िनकपिु‚ िािवििाि इिलास २०७३।१०।२५ 
३७ श्री वििेककुिाि र्बिाल उच्च अदालर् िनकपिु २०७३।१०।२५ 
३८ श्री सरिर्ा अयातल  उच्च अदालर् र्लुसीपिु‚र्बटुिल इिलास २०७३।१०।२५ 
३९ श्री ििा थापा उच्च अदालर् िनकपिु २०७३।१०।२५ 
४० श्री शोभा पाठक उच्च अदालर् र्लुसीपिु‚ नेपालिन्ि इिलास २०७३।१०।२५ 
४१ श्री हरिकृष्ण मर्िल्सेना उच्च अदालर् पोििा २०७३।१०।२५ 
४२ श्री अक्तन्िर्ा सापकोटा उच्च अदालर् पाटन‚ हेटौिा इिलास २०७३।१०।२५ 
४३ श्री भिुानी शंकि क्तघमििे उच्च अदालर् िनकपिु २०७३।१०।२५ 
४४ श्री ददपेन्र पौिेल उच्च अदालर् र्लुसीपिु‚ नेपालिन्ि इिलास २०७३।१०।२५ 
४५ श्री मनितला पन्थी उच्च अदालर् र्लुसीपिु‚र्बटुिल इिलास २०७३।१०।२५ 
४६ श्री वहिा िंिोल उच्च अदालर् िनकपिु २०७३।१०।२५ 
४७ श्री वहिािाया अिाल उच्च अदालर् पाटन‚ हेटौिा इिलास २०७३।१०।२५ 
४८ श्री नरु्न झा उच्च अदालर् िनकपिु २०७३।१०।२५ 
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४९ श्री रोण कुिाि मर्क्तम्सना काननु न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय २०७४।३।११ 
५०  श्री िन्िकुुिािी पोििेल अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि २०७४।३।११ 
५१ श्री मिर्ा कुिािी अमिकािी काननु न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय २०७४।३।११ 
५२ श्री िािेश र्ािाङ काननु न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय २०७४।३।११ 
५३ श्री मनितला काकी काननु न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय २०७४।३।११ 
५४ श्री विष्णपु्रसाद िौली उच्च सिकािी िकील कायातलय ‚सिेुर् २०७४।३।११ 
५५ श्री नािायणप्रसाद क्तघमििे क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय 

मसन्िपुाल्चोक 
२०७४।३।११ 

५६ श्री कौशल प्रसाद ढंुिाना  क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय दैलेि २०७४।३।११ 
५७ श्री मनितलकुिाि पनु रै्बदेक्तशक िोििाि विभाि २०७४।३।११ 
५८ श्री विष्णपु्रसाद भट्टिाई  क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय पाल्पा २०७४।३।११ 
५९  श्री उिाकुिािी के.सी. क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय कवपलर्बस्र् ु २०७४।३।११ 
६० श्री सदुशतन मनिौला उच्च सिकािी िकील कायातलय मर्बिाटनिि २०७४।३।११ 
६१ श्री िणेशप्रसाद सापकोटा  क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय सप्तिी २०७४।३।११ 
६२ श्री सिेुन्र यादि क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय िहोत्तिी २०७४।३।११ 
६३ श्री िोहनप्रसाद दाहाल क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय िौर्हट २०७४।३।११ 
६४ श्री शाक्तन्र्प्रसाद र्बिाल क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय िनषुा २०७४।३।११ 
६५ श्री िािेन्रिणी पौिेल उच्च  सिकािी िकील कायातलय हेटौिा २०७४।३।११ 
६६ श्री वििलप्रसाद न्यौपाने उच्च सिकािी िकील कायातलय र्बाग्लङु २०७४।३।११ 
६७ श्री ईन्द ुक्तघमििे रै्बदेक्तशक िोििाि विभाि २०७४।३।११ 
६८ श्री सिीर्ा पोििेल क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय लििङु २०७४।३।११ 
६९ श्री शान्र्ा लािा िाईिा क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय निुाकोट २०७४।३।११ 

  
• मिमर् २०७४।४।२२ को न्याय सेिा आयोिको रै्बठकले मनिािमर् सेिा ऐन‚२०४९ को दफा २४ घ 

१क र्बिोक्तिि िेष्ठर्ा ि कायतसम्पादनिािा हनुे र्बढुिाका लामि नेपाल न्याय सेिा न्याय सिहु िािपरांवकर् 
र्रृ्ीय शे्रणी‚ शािा अमिकृर् िा सो सिहको पदिा नेपाल न्याय सेिाका नायर्ब सबु्र्बाहरुलाई देहाय र्बिोक्तिि 
र्बढुिा मनयकु्ति एिि ्पदस्थापन िनत नेपाल सिकाि सिक्ष मसफारिस िने मनणतय ििेको छ । 

 

मस.नं. अमिकृर्को नाि, थि, 

पद ि कायातलय 

र्बढुिा मनयकु्ति एिं पदस्थापन हनुे 
पद ि अदालर् 

1.  श्री नािायण प्याकुिेल 

नायर्ब सबु्र्बा 
िोिङ क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

2.  श्री िोकणत लम्साल 

नायर्ब सबु्र्बा 
रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर्  

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

3.  श्री भोलानाथ ििला 
नायर्ब सबु्र्बा 
काठिािौं क्तिल्ला अदालर्  

शािा अमिकृर् 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

4.  श्री अम्र्बिर्बहादिु मनिौला इिलास अमिकृर् 
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नायर्ब सबु्र्बा 
झापा क्तिल्ला अदालर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 
5.  श्री प्रदीपकुिाि अमिकािी 

नायर्ब सबु्र्बा 
काभ्रपेलाञ्चोक क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

6.  श्री िोपाल सिेुदी 
नायर्ब सबु्र्बा 
पितर् क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु इिलास 

 
7.  श्री िमनिाि मर्ब.सी. 

नायर्ब सबु्र्बा 
र्बााँके क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

8.  श्री सूयतप्रसाद दहाल 

नायर्ब सबु्र्बा 
िनकुटा क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

9.  श्री िेिकुिाि ढकाल 

नायर्ब सबु्र्बा 
मसन्िलुी क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

10.  श्री पषु्पिाि िोशी 
नायर्ब सबु्र्बा 
ििेलििुा क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

11.  श्री ददनिाि मनिौला 
नायर्ब सबु्र्बा 
लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

 

४.२ सरुिा मसफारिस   
 

न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१०।२५ को रै्बठकले प्रिानिन्री र्था िन्रीपरिषद कायातलयका 
सक्तचि श्री किलशाली क्तघमििेलाई काननु‚न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालयको सक्तचििा ि काननु‚न्याय र्था 
संसदीय िामिला िन्रालयका सक्तचि श्री िाक्तिि िौर्िलाई प्रिानिन्री र्था िक्तन्रपरिषदको कायातलयिा सरुिा िने 
नेपाल सिकािको मनणतयलाई सिथतन ििेको छ । 

 

मिमर् २०७३।१०।५ को मनणतयले न्याय सिूहका देहायका  िािपरावङ्कर् प्रथि शे्रणीका अमिकृर्हरुलाई 
सरुिा मसफारिस ििेको छ । 

िा.प. प्रथि शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि, थि, 

पद ि अदालर् 

सरुिा हनुे 
पद ि अदालर् 

1.  श्री िहेन्रनाथ उपाध्याय 

िहा मनदेशक 

सह िक्तिष्ट्राि  

सिोच्च अदालर् 
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फैसला कायातन्ियन मनदेशनालय  

2.  श्री देिेन्रिाि ढकाल 

सह सक्तचि 

न्याय परिषद सक्तचिालय 

िदु्दा हेने अमिकािी 
श्रि अदालर् 

 
3.  श्री भीिकुिाि शे्रष्ठ 

िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

िक्तिष्ट्राि 

विशेष अदालर् 

4.  श्री वििल पौिेल 

िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास काि 
िावष्ट्रय न्यावयक प्रमर्ष्ठान 

सह िक्तिष्ट्राि 

सिोच्च अदालर् 

 

5.  श्री हरििाि काकी 
िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास 
काि उच्च अदालर् पोििा 

िहामनदेशक 

फैसला कायातन्ियन मनदेशनालय  

 

6.  श्री यिर्बहादिु र्बढुाििि 

िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि इिलास 

सह सक्तचि 

न्याय परिषद सक्तचिालय 

 
7.  श्री भरकाली पोििेल 

िक्तिष्ट्राि 

विशेष अदालर् 

सह िक्तिष्ट्राि 

सिोच्च अदालर् 

 
8.  श्री िीरे्न्रर्बार्ब ुथपमलया 

िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् वििाटनिि, िनकुटा इिलास 

िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् सिेुर् 

 
 

 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१०।२५ को रै्बठकर्बाट न्याय सेिाका देहाय र्बिोक्तििका  विमभन्न 
सिहु ि शे्रणीका अमिकृर्हरुको सरुिाको  मसफारिस भएको छ । 

 

कानून सिूह िा.प. प्रथि शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि, थि, 

पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 

1.  श्री क्तचिञ्जीवि िनाल  

सह सक्तचि 

अथत िन्रालय 

सह सक्तचि 

नेपाल कानून आयोि 

 

2.  श्री उदयिाि सापकोटा 
र्ालीि प्रििु 

न्याय सेिा र्ालीि केन्र  

 

सह सक्तचि 

अथत िन्रालय 
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सिकािी िकील सिूह िा.प. प्रथि शे्रणी  

 श्री िणेशर्बार्ब ुअयातल 

सहन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय  ,पोििा  

 

सहन्यायामिििा , 
िहान्यायामिििाको कायातलय  

1.  श्री विश् ििाि कोईिाला  
सहन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,िनकपिु  

 

सहन्यायामिििा , 
िहान्यायामिििाको कायातलय  

2.  श्री ध्रिुकुिाि भट्टिाई 
सहन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,र्बटुिल  

 

सहन्यायामिििा , 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,िनकपिु  

3.  श्री िड् िर्बहादिु िड्का 
सहन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय  ,र्लु्सीपिु  

 

सहन्यायामिििा , 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,र्बटुिल  

 

न्याय सिूह िा.प. दद्वर्ीय शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि, थि, 

पद ि अदालर् 

सरुिा हनुे 
पद ि अदालर् 

1.  श्री िािप्रसाद भट्टिाई 

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 िक्तिष्ट्राि  

िैदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिण 

 

2.  श्री िेदप्रसाद उप्ररे्ी 
उप िक्तिष्ट्राि 

सिोच्च अदालर्  

उप िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् वििाटनिि, अस्थायी इिलास 
ओिलढंुिा 

3.  श्री देिप्रसाद योिी 
फैसला कायातन्ियन अमिकािी 
काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

उप िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् पाटन 

 
4.  श्री सन्र्ोषप्रसाद पिािलुी 

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

फैसला कायातन्ियन अमिकािी 
काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
5.  श्री पोर्प्रसाद अयातल 

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

उप िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् पोििा 
 

6.  श्री नििाि आचायत 
शे्रस्रे्दाि 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 

 
7.  श्री इश्विीप्रसाद भण्िािी 

शे्रस्रे्दाि 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 
8.  श्री इन्रकिल प्रिान शे्रस्रे्दाि 
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शे्रस्रे्दाि 

सनुसिी क्तिल्ला अदालर् 
झापा क्तिल्ला अदालर् 

9.  श्री कृर्र्बहादिु र्बोहिा 
उप िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् पाटन 

उप िक्तिष्ट्राि 

सिोच्च अदालर् 

10.  श्री मिल्लीिाि शिात अयातल 

उप िक्तिष्ट्राि 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

शे्रस्रे्दाि 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

 
 

सिकािी िकील सिूह िा.प. दद्वर्ीय शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि, थि, 

पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 

1.  श्री ििानन्द िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, िािा  

 

उपन्यायामिििा , 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,हेटौिा  

2.  श्री िािनिाि क्तघमििे 

उपन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय, र्बाग्लङु  

 

क्तिल्ला न्यायामिििा , 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय  ,िािा  

3.  श्री सेिन्र्िणी पछाई 
उपन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय  ,नेपालिंि  

 

क्तिल्ला न्यायामिििा , 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,दाच ुतला  

4.  श्री िािेश कुिाि कटुिाल 

क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, िोिङ  

 

उपन्यायामिििा , 
िहान्यायामिििाको कायातलय  

5.  श्री पणु्यप्रसाद पाठक 
उपन्यायामिििा 
िहान्यायामिििाको कायातलय 

 

क्तिल्ला न्यायामिििा , 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,िोिङ  

6.  श्री र्बार्बिुाि अमिकािी 
उपन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय  ,हेटौिा  

 

क्तिल्ला न्यायामिििा , 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,सलातही  

7.  श्री शम्भ ुिौर्ि 

क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, सलातही  

 

उपन्यायामिििा , 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,ईलाि  

8.  श्री िािचन्र शिात 
क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,र्बाग्लङु  

 

उपन्यायामिििा , 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,र्बाग्लङु  

9.  श्री िोिनाथ अमिकािी 
क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, झापा  

 

उपन्यायामिििा , 
उच्च सिकािी िकील कायातलय, िनकपिु 

10.  श्री दशिथ िौर्ि 

क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, निुाकोट  

 

उपन्यायामिििा , 
उच्च सिकािी िकील कायातलय नपेालिंि 
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11.  श्री िितिाि पौिेल 

क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, स्याङिा  

 

क्तिल्ला न्यायामिििा , 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, िाग्लङु  

12.  श्री वििल थापा 
उपन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,िनकपिु  

 

क्तिल्ला न्यायामिििा , 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, निुाकोट  

13.  श्री पदिर्बहादिु काकी 
उपन्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय, ईलाि  

 

क्तिल्ला न्यायामिििा , 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, झापा  

न्याय सिूह िा.प. र्रृ्ीय शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि, थि, 

पद ि अदालर् 

सरुिा हनुे 
पद ि अदालर् 

1.   श्री देिकुिाि शे्रष्ठ 

शे्रस्रे्दाि 

ऋण असलुी न्यायािीकिण 

 शािा अमिकृर्  

िािश्व न्यायािीकिण काठिािौं 
 

2.  श्री िनुा अमिकािी ढकाल 

शािा अमिकृर्   

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि  

िनाङ क्तिल्ला अदालर् 

 
3.  श्री िल्लिुाि चौििी 

शे्रस्रे्दाि 

दाच ुतला क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
4.  श्री कुिाि िास्के 

शे्रस्रे्दाि 

संििुासभा क्तिल्ला अदालर्  

शािा अमिकृर् 

न्याय परिषद सक्तचिालय 

 
5.  श्री िनोि श्रीिास्र्ि 

शे्रस्रे्दाि 

िािेछाप क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

िािश्व न्यायािीकिण काठिािौं 
 

6.  श्री िदनप्रसाद ियसिाल 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु 

 
7.  श्री विश्वास सनुिुाि 

मनिी सहायक 

सिोच्च अदालर्  

शे्रस्रे्दाि 

िसिुा क्तिल्ला अदालर् 

 
8.  श्री ढाकािाि पौिेल 

शे्रस्रे्दाि 

िसिुा क्तिल्ला अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

र्बझाङ क्तिल्ला अदालर् 

9.  श्री किला पौिेल 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् हालः िािेछाप क्तिल्ला अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

िािेछाप क्तिल्ला अदालर् 

 
10.  श्री क्तशिप्रसाद पिािलुी इिलास अमिकृर् 
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शे्रस्रे्दाि 

िोटाङ क्तिल्ला अदालर् 
उच्च अदालर् पाटन 

 
11.  श्री इश्वििक्तण ओझा 

शे्रस्रे्दाि 

रे्ह्रथिु क्तिल्ला अदालर्  

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
12.  श्री प्रददपकुिाि उपाध्याय 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन  

शे्रस्रे्दाि 

िोटाङ क्तिल्ला अदालर् 

 
13.  श्री सौिभ कोइिाला 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि  

शे्रस्रे्दाि 

िनकुटा क्तिल्ला अदालर् 

 
14.  श्री िािन िास्र्ोला 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

संििुासभा क्तिल्ला अदालर् 

 
15.  श्री टेकनाथ िौर्ि 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास  

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 
16.  श्री उिि िििेुल 

शे्रस्रे्दाि 

निुाकोट क्तिल्ला अदालर्  

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 
17.  श्री नािदप्रसाद भट्टिाई 

शे्रस्रे्दाि 

ओिलढंुिा क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
18.  श्री ददपक मिर्ाल 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 
19.  श्री दिुातप्रसाद र्बस्याल 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा, र्बािलङु इिलास 

शे्रस्रे्दाि 

िलु्िी क्तिल्ला अदालर् 

 
20.  श्री ििुप्रसाद भण्िािी 

र्हमसलदाि 

कास्की क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा 
 

21.  श्री िाि ुढंुिाना 
शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर्  

शे्रस्रे्दाि 

म्याग्दी क्तिल्ला अदालर् 

 
22.  श्री नििाि काकी 

शािा अमिकृर् 

िैदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिण  

शे्रस्रे्दाि 

िोल्पा क्तिल्ला अदालर् 

 
23.  श्री िाििप्रसाद मर्मिक्तल्सना 

शािा अमिकृर् 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

र्बािा क्तिल्ला अदालर् 
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24.  श्री भिर्कुिाि दाहाल 

शे्रस्रे्दाि 

िनकुटा क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 
25.  श्री इन्रकुिाि िड्का 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

िमु्ला क्तिल्ला अदालर् 

 
26.  श्री सिोििाि िेग्िी 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि  

िसु्र्ाङ क्तिल्ला अदालर् 

27.  श्री अक्तम्र्बकाप्रसाद दाहाल 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

रे्ह्रथिु क्तिल्ला अदालर् 

 
28.  श्री फणेश्विी क्तघमििे 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

इिलास अमिकृर्  

उच्च अदालर् पाटन 

 
29.  श्री िेघनाथ चापािााँई 

शािा अमिकृर् 

न्याय परिषद सक्तचिालय 

शे्रस्रे्दाि 

िाििकोट क्तिल्ला अदालर् 

30.  श्री मर्थतिाि भट्टिाई 

मनिी सहायक 

सिोच्च अदालर्  

शे्रस्रे्दाि  

ओिलढुङ्गा क्तिल्ला अदालर्  

 
31.  श्री योिेन्रप्रसाद आचायत 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

र्हमसलदाि 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

 
32.  श्री मसर्ािाि िड्का 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास  

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि,इलाि इिलास 

 
33.  श्री नािायण पौिेल 

शािा अमिकृर् 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर्, हाल पसात क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

पसात क्तिल्ला अदालर् 

 
34.  श्री िणेशकुिाि िौर्ि 

र्हमसलदाि 

कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर्  

शे्रस्रे्दाि 

सल्यान क्तिल्ला अदालर् 

 
35.  श्री शोभाकि ििेल 

शािा अमिकृर् 

शे्रस्रे्दाि 

कामलकोट क्तिल्ला अदालर् 
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उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 
36.  श्री भमुिप्रसाद शिात 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा 

शे्रस्रे्दाि 

लििङु क्तिल्ला अदालर् 

 
37.  श्री किलकुिाि आचायत 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, नेपालिञ्ज इिलास  

िदु्दा शािा प्रििु 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

 
38.  श्री घनेन्र अमिकािी 

शे्रस्रे्दाि 

र्बझाङ क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

39.  श्री श्यािविहािी िौयत 
शे्रस्रे्दाि 

िलु्िी क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

 
40.  श्री िोहनप्रसाद रे्बल्िासे 

शािा अमिकृर् 

प्रशासकीय अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

अघातिांची क्तिल्ला अदालर् 

 
41.  श्री कणतर्बहादिु िाई 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

42.  श्री शम्िीकपिु शाह 

शे्रस्रे्दाि 

मसन्िलुी क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर्  

 
43.  श्री प्रिेनािायण पिािलुी 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपि, र्बटुिल इिलास 

र्हमसलदाि 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 
44.  श्री भेषिाि कोइिाला 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

ऋण असलुी न्यायािीकिण 

 
45.  श्री कृष्णप्रसाद पाण्िे 

र्हमसलदाि 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर्  

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास  

 
46.  श्री विदिु नेपाल 

र्हमसलदाि 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 
47.  श्री मभष्ि भट्टिाई शािा अमिकृर् 
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इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास  
काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
48.  श्री िनर्बहादिु काकी 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर्  

शे्रस्रे्दाि 

मसन्िलुी क्तिल्ला अदालर् 

 
49.  श्री कृष्ण भण्िािी 

शे्रस्रे्दाि 

ऋण असलुी न्यायािीकिण पनुिािेदन  

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

50.  श्री सीर्ा अमिकािी 
िदु्दा शािा प्रििु 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

शािा अमिकृर् 

िािश्व न्यायािीकिण काठिािौं 
 

51.  श्री वििल िेग्िी 
इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

शे्रस्रे्दाि 

ऋण असलुी न्यायािीकिण पनुिािेदन 

 
52.  श्री सरिर्ा रििाल 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

शािा अमिकृर् 

िौर्हट क्तिल्ला अदालर् 

 
53.  श्री ददपक भण्िािी 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

शािा अमिकृर् 

िैदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिण 

54.  श्री सूयतप्रसाद पौिेल 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

शािा अमिकृर् 

िैदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिण 

 
55.  श्री विष्णपु्रसाद आचायत 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु 

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
56.  श्री हरििोपाल ज्ञिाली 

शे्रस्रे्दाि 

लििङु क्तिल्ला अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा र्बाग्लङु इिलास 

57.  श्री िाकेशिक्तण उपाध्याय 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

र्हमसलदाि 

झापा क्तिल्ला अदालर् 

 
58.  श्री ददनेश आचायत 

शािा अमिकृर् 

िैदेक्तशक िोििाि न्यायािीकिण 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 
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59.  श्री िनादतनप्रसाद दंिाल 

इिलास अमिकृर् 

उचच अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

60.  श्री निेन्रिाि कोइिाला 
इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

हाल : रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

61.  श्री भिर्िाि सिेुदी 
इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास  

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
62.  श्री मनिञ्जन पिुासैनी 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास  

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

63.  श्री ज्ञानर्बहादिु िरी 
इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

शािा अमिकृर् 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
64.  श्री किलर्बहादिु िहर् 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

शािा अमिकृर् 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
65.  श्री ििुतप्रसाद सिेुदी 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
66.  श्री मनमििाि दाहाल 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

शािा अमिकृर् 

श्रि अदालर् 

 
67.  श्री अिुतनप्रसाद आचायत 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास  

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

68.  श्री लेिनाथ अमिकािी 
इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु 

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
69.  श्री वटका मसंह िरी 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि 

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

70.  श्री सिुथप्रसाद मर्िल्सेना शािा अमिकृर् 
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इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर्र् िनकपिु 
सिोच्च अदालर् 

 
71.  श्री क्तचनीिैया शे्रष्ठ 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास  

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

72.  श्री विश्वनाथ चौििी 
शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् पलु दििन्दी हाल कवपलिस्र् ु
क्तिल्ला अदालर् 

शािा अमिकृर् 

िददतया क्तिल्ला अदालर् 

 

73.  श्री अमिर् उप्ररे्ी 
शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
74.  श्री िामिका सिुाल 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास हाल उच्च 
अदालर् पाटन  

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 

75.  श्री िसन्र्प्रसाद िैनाली 
इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन, हेटौंिा इिलास 

शािा अमिकृर् 

भिपिु क्तिल्ला अदालर् 

 
76.  श्री िासदेुि पाण्िे 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास  

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
77.  श्री िनोि भण्िािी 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
78.  श्री विष्णपु्रसाद आचायत 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल इिलास 

मनिी सहायक 

सिोच्च अदालर् 

 
79.  श्री प्रकाश ििामसमन 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास  

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
80.  श्री इक्तन्दिा काकी 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि हाल उच्च अदालर् पाटन 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
81.  श्री िािर्बन्ि ुिौर्ि र्हमसलदाि 
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शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु क्तिल्ला अदालर् 
कवपलिस्र् ुक्तिल्ला अदालर् 

 
82.  श्री वहिालाल भसुाल 

िदु्दा शािा प्रििु 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, र्बटुिल इिलास 

मनिी सहायक 

सिोच्च अदालर् 

83.  श्री मनलप्रसाद पनेरु 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु 

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
84.  श्री उिेश सिेुदी 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् वििाटनिि, इलाि इिलास  

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

 
85.  श्री िनुा पौिेल 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पोििा, हाल उच्च अदालर् पाटन 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् पाटन 

 
86.  श्री िोशन र्बस्नेर् 

शािा अमिकृर् 

उच्च अदालर् िनकपिु, िािवििाि इिलास 

शािा अमिकृर् 

काठिािौं क्तिल्ला अदालर् 

87.  श्री सिुन पाण्िे 

इिलास अमिकृर् 

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

शािा अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 

सिकािी िकील सिहु िा.प.र्रृ्ीय शे्रणी  

 
क्र.सं. अमिकृर्को नाि ‚थि ‚पद ि कायातलय सरुिा हनु ेपद ि कायातलय 

1=  श्री आनन्द शिात 
शािा अमिकृर् 

उच्च सिकािी िकील कायातलय, र्बटुिल  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, कवपलिस्र् ु 

2=  श्री मसर्ािाि अयातल 
शािा अमिकृर् 
सम्पक्तत्त शवुिकिण अनसुन्िान विभाि  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,िोल्पा  

3=  श्री िमिन्रिाि कटुिाल 
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,काठिािौं  

 

शािा अमिकृर्, 
िहान्यायामिििाको कायातलय  

4=  श्री चपला पोििेल 
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,लमलर्पिु   

शािा अमिकृर्, 
िाद्य प्रविमि र्था िणु मनयन्रण कायातलय  

5=  श्री िम्र्बिप्रसाद काफ्ले 
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,काठिािौं  

 

शािा अमिकृर्, 
िहान्यायामिििाको कायातलय  
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6=  श्री केशिप्रसाद िौर्ि 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,रुकुि  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, सोलिुमु्र्ब ु 

7=  श्री िोपाल प्रसाद ढकाल 
शािा अमिकृर् 

िहान्यायामिििाको कायातलय 

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,िसु्र्ाङ  

8=  श्री पदि िस्र्ी 
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय  ,सनुसिी  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,िोिङ  

9=  श्री पूणतर्बहादिु थापा ििि 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, भिपिु  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,मसन्िपुाल्चोक 

10=  श्री सभुाष भट्टिाई 
शािा अमिकृर् 

अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि  ,टंिाल  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,काठिािौं  

11=  श्री कृष्णर्बहादिु ओली 
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, र्बाििुा  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ििेल्ििुा 

12=  श्री कलािि शिात 
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, कवपलिस्र् ु 

 

शािा अमिकृर्, 
उच्च सिकािी िकील कायातलय, र्बटुिल 

13=  श्री ििेश भट्टिाई 
शािा अमिकृर् 

िहान्यायामिििाको कायातलय 

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, लमलर्पिु  

14=  श्री योिने्र ढुङ्गेल 
शािा अमिकृर् 

विशेष सिकािी िकील कायातलय ,काठिािौं  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,काठिािौं  

15=  श्री िहेन्रप्रसाद पौिेल 

शािा अमिकृर् 

िहान्यायामिििाको कायातलय 

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, िाददङ  

16=  श्री सन्र्ोषिाि कटुिाल 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, लमलर्पिु  

 

शािा अमिकृर्, 
उच्च सिकािी िकील कायातलय, पाटन  

17=  श्री लेिनाथ ढकाल 
शािा अमिकृर् 

उच्च सिकािी िकील कायातलय  ,ईलाि  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, झापा  

18=  श्री भििमर्देिी िौर्ि 
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,काठिािौं  

 

शािा अमिकृर्, 
िहान्यायामिििाको कायातलय  

19=  श्री टेकनाथ अमिकािी  
सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,झापा  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,काठिािौं  

20=  श्री सिुा योिी के. मस. 
शािा अमिकृर् 

उच्च सिकािी िकील कायातलय, पाटन  

 

शािा अमिकृर्, 
विशेष सिकािी िकील कायातलय  ,काठिािौं  



71  
 

21=  श्री मभिसेन काफ्ले 
शािा अमिकृर् 

अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि  ,टंिाल  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, भिपिु  

22=  श्री चिुािणी पिािलुी 
शािा अमिकृर् 

अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि  ,क्षेमरय कायातलय ,
कोहलपिु  

 

शािा अमिकृर्, 
अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि ,टंिाल 

23=  श्री क्तििनाथ सिेुदी 
शािा अमिकृर् 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ,र्बाग्लङु  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय ,कास्की  

24=  श्री र्बार्बिुाि भट्टिाई 
शािा अमिकृर् 

उच्च सिकािी िकील कायातलय  ,िनकपिु  

 

सहायक क्तिल्ला न्यायामिििा, 
क्तिल्ला सिकािी िकील कायातलय, लमलर्पिु 

 
 

• न्याय सेिा आयोिको  मिमर् २०७४।३।११ को मनणतय अनसुाि न्याय सेिाका देहाय र्बिोक्तििका विमभन्न 
शे्रणी ि सिहुका अमिकृर्हरुलाई सरुिा मसफारिस ििेको छ । 

न्याय सेिा ‚विक्तशि शे्रणी 

qm=;+= अमिकृर्को नाि‚थि  
पद  ि  अदालर् /कायातलय  

सरुिा हनु ेपद ि कायातलय 

1=  श्री नपृध्िि मनिौला 
िक्तिस्राि  
सिोच्च अदालर्  

सक्तचि 
िेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानिीन आयोि 

2=  श्री िािनप्रसाद भट्टिाई 
सक्तचि 
िेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानिीन आयोि  

सक्तचि 

न्याय परिषद 

 
Gofo ;d"x /f=k= k|yd >]0fL  

 

qm=;+= clws[tsf] gfd, y/, 
kb / cbfnt 

;?jf x'g] 
kb / cbfnt 

1=  श्री िानर्बहादिु काकी 
िक्तिस्राि  
उच्च अदालर् िनकपिु िािवििाि इिलास 

हाल: िावष्ट्रय न्यावयक प्रमर्ष्ठान 

 

िक्तिस्राि 
उच्च अदालर् र्लुसोीपिु ,नेपालिन्ि इिलास 

2=  श्री िािेश् िि िेग्िी 
िक्तिस्राि 

उच्च अदालर् पोििा र्बाग्लङु इिलास  

हाल :उच्च अदालर् पोििा 

िक्तिस्राि 

उच्च अदालर् पोििा 

3=  श्री िड् ििाि अमिकािी 
िक्तिस्राि 

िक्तिस्राि 

उच्च अदालर् पाटन हेटौिा इिलास 
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उच्च अदालर् र्लुसीपिु नेपालिन्ि इिलास 

हाल: उच्च अदालर् पाटन‚हेटौिा इिलास 

 
 

 

कानून सिूह िा.प. प्रथि शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि,थि, 
पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 

1=  श्री ििेश ढकाल 

सह सक्तचि,  

प्रिानिन्री र्था िक्तन्रपरिषद्को कायातलय, 

(हाल काि : कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय) 

सह सक्तचि  

कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

2=  श्री फणीन्र िौर्ि 

सह सक्तचि 

िक्षा िन्रालय  

(हाल काि: प्रिानिन्री र्था िक्तन्रपरिषद्को कायातलय) 

सह सक्तचि  

प्रिानिन्री र्था िक्तन्रपरिषद्को कायातलय 

3=  श्री कोशलचन्र सिेुदी  

सह सक्तचि  

उिात िन्रालय 

सह सक्तचि 

कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

 
 

सिकािी िकील सिूह िा.प. प्रथि शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि,थि, 
पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 

1=  िा. टेक र्बहादिु क्तघमििे  

सह-न्यायािीििा 
विशेष सिकािी िकील कायातलय‚ काठिाण्िौ 

 

सह न्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय‚ ददपायल 

2=  श्री ििुािीप्रसाद पौिेल 

सह न्यायामिििा 
अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि 

 

सह न्यायामिििा 
मर्बशेष सिकािी िकील कायातल काठिाण्िौ 

3=  श्री हरिप्रसाद िोशी 
सह न्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील  कायातलय ‚इलाि  

 

सह न्यायामिििा 
अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि 

4=  श्री सयुतिाि दाहाल 

सह न्यायामिििा 
अक्तख्र्याि दरुुपयोि अनसुन्िान आयोि 

 

सह न्यायामिििा 
उच्च सिकािी िकील कायातलय ‚पोििा 

 

कानून सिूह िा.प.दद्वर्ीय शे्रणी  
मस.नं. अमिकृर्को नाि,थि, 

पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 
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1=  श्री सयुतिंश शिात कंिेल (असािािण विदा) 
उप सक्तचि  
कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

(हाल काि : नेपाल कानून आयोि) 

उप सक्तचि  
नेपाल कानून आयोि 
 

2=  श्री िनुा शिात 
उप सक्तचि 

नेपाल कानून आयोि  
(हाल काि : कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला 
िन्रालय) 

उप सक्तचि 

कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

 

 

कानून सिूह िा.प.र्रृ्ीय शे्रणी  
मस.नं. अमिकृर्को नाि,थि, 

पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 

1=  श्री मर्बिल कुिाि विि  
शािा अमिकृर्  
कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय  
(हाल काि : व्यिस्थावपका संसद सक्तचिालय ) 

शािा अमिकृर् 

व्यिस्थावपका संसद सक्तचिालय 

2=  श्री हरिमसंह िािी  
शािा अमिकृर् 

व्यिस्थावपका संसद सक्तचिालय  
(हाल काि : कानून अमिकृर्, स्िास्थ्य सेिा विभाि) 

कानून अमिकृर्,  

कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

 

3=  श्री ददमलप कुिाि प्रिान 

शािा अमिकृर् 

न्याय सेिा र्ामलि केन्र  
(हाल काि : साितिमनक िरिद अनिुिन कायातलय) 

कानून अमिकृर्  
कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

 

4=  श्री श्रीकृष्ण पौिेल 

शिा अमिकृर् 

िावष्ट्रय सर्कत र्ा केन्र  
(हाल काि : कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला 
िन्रालय) 

शािा अमिकृर् 

कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय 

 

5=  श्री सकु्तशला पौिेल भट्टिाई 

शािा अमिकृर्  
कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय  
(हाल काि : न्याय सेिा र्ामलि केन्र) 

शािा अमिकृर्,  

न्याय सेिा र्ामलि केन्र 

 
 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।४।२२ को रै्बठकर्बाट नेपाल न्याय सेिा‚न्याय‚काननु ि सिकािी 
िकील सिहुका देहायका अमिकृर्हरुलाई देहाय र्बिोक्तििको अदालर् ि कायातलयहरुिा सरुिाको लामि 
नेपाल सिकाि सिक्ष मसफारिस िने मनणतय भएको छ । 
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न्याय सिूह िा.प. दद्वर्ीय शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि,थि, 
पद ि अदालर् 

सरुिा हनुे 
पद ि अदालर् 

1=  श्री विनोद ििाल  

इिलास अमिकृर्   

सिोच्च अदालर् 

उप िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् पोििा, र्बाग्लङु इिलास 
 

2=  श्री श्यािलाल क्तघमिि 

शे्रस्रे्दाि  
निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् ददपायल 

 
3=  श्री िणर्बहादिु कटुिाल   

इिलास अमिकृर्   

सिोच्च अदालर् 

उप िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

 
4=  श्री िािप्रसाद िस्याल  

इिलास अमिकृर्  
सिोच्च अदालर् 

सम्पादक  

सिोच्च अदाल 

5=  श्री भिुन मििी  

उप िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् वििाटनिि 

उप िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् र्लुसीपिु, नेपालिञ्ज इिलास 

 
6=  श्री चन्रप्रकाश मर्िािी  

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि  

लमलर्पिु क्तिल्ला अदालर् 

 
7=  श्री अिुतनप्रसाद कोइिाला  

मनिी सक्तचि  

सिोच्च अदालर् 

इिलास अमिकृर् 

सिोच्च अदालर् 

 
8=  श्री िािानन्दप्रसाद अमिकािी 

िक्तिष्ट्राि  

उच्च अदालर् ददपायल 

शे्रस्रे्दाि  

िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर् 

9=  श्री क्तिि र्बहादिु काकी  

उप िक्तिष्ट्राि  

सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि  

निलपिासी क्तिल्ला अदालर् 

 
10=  श्री संक्तिि पोििेल  

इिलास अमिकृर्  
सिोच्च अदालर् 

शे्रस्रे्दाि 

रुपन्देही क्तिल्ला अदालर् 

 
 

कानून सिूह िा.प. दद्वर्ीय शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि,थि, 
पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 
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1=  श्री सूयतिंश शिात कंिेल  

उप सक्तचि  

नेपाल कानून आयोि 

उप सक्तचि 

अक्तख्र्याि दरुुपययोि अनसुन्िान आयोिको कायातलय, इटहिी 
 

  

सिकािी िकील सिूह िा.प. दद्वर्ीय शे्रणी  

मस.नं. अमिकृर्को नाि,थि, 
पद ि कायातलय 

सरुिा हनुे 
पद ि कायातलय 

1=  श्री र्बरीप्रसाद नेपाल  

उप न्यायामिििा   

उच्च सिकािी िकील कायातलय िहेन्रनिि 

उप न्यायामिििा 
िहान्यायामिििाको कायातलय 
 

 

४.३ र्बढुिा उििुीसम्र्बन्िी विििण 

  यस िषतिा कायतक्षिर्ाको िूल्याङ्कनद्वािा हनुे र्बढुिाको मसफारिस उपि एक ि िेष्ठर्ा र्था कायतसम्पादन 
िूल्याङ्कनद्वािा हनुे र्बढुिा मसफारिसहरू उपि दइु ििी िम्िा र्ीन िटा उििुी पिेकािा आयोिर्बाट आिश्यक छानमर्बन 
हुाँदा दइुिटा र्बढुिा मसफारिस संशोिन भएको छ । 

४.४ प्रमर्शर् मनिातिण 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१०।२५ िा िसेको िैठकको मनणतयले नेपाल न्याय सेिाका 
िािपरावङ्कर् प्रथि ि दद्वर्ीय शे्रणीिा रिि िहेका पदहरूिा पदपूमर्तको लामि प्रमर्शर् मनिातिण िने 
ििेको छ । प्रमर्शर् मनिातिण िदात सेिा सम्र्बन्िी कानून ि लोकसेिा आयोिले अिलम्र्बन ििेका 
मसिान्र्का आिाििा प्रमर्शर् मनिातिण िरिएको छ ।  

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।६।२२ को रै्बठकर्बाट नेपालको संवििानको िािा १५४ र्र्ा 
नेपाल न्याय सेिा (िठन‚सिहु र्था शे्रणी विभािन‚मनयकु्ति सरुिा ि र्बढुिा ) मनयिहरु ‚२०५१ 
को मनयि ७ र्बिोक्तिि नेपाल न्याय सेिा अन्र्ितर् आमथतक िषत २०७४/७५ िा सिकािी िकील 
सिहु िािपरांवकर् प्रथि शे्रणी ि काननु सिहुको िािपरांवकर् विर्ीय शे्रणीको पद रिि निहेको 
भनी लेिी आएको ि न्याय सिहु ि सिकािी िकील सिहु िािपरांवकर् विर्ीय शे्रणीका पदहरुिा 
पदपूमर्तका लामि प्रमर्शन मनिातिण िदात हालसम्ि रिि हनु आएको पद ि चाल ुआमथतक िषति 
अिकाश‚र्बढुिा र्था अन्य र्ििर्बाट रिि हनुे पद सिेर्लाई िूद रिि िा िाि पद िानी पदसंख्या 
(प्रमर्शर्) मनिातिण िने सूर र्बिोक्तिि िलु्ला‚ आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ा ‚कायतक्षिर्ा िलु्यांकन र्था 
िेष्ठर्ा ि कायतसम्पादन िलु्यांकनका आिाििा हनुे र्बढुिाको लामि प्रमर्शर् मनिातिण िने मनणतय 
भएको छ । 

४.५ विज्ञापन  
• आयोिले न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् प्रथि ि दद्वर्ीय शे्रणीिा पदपूमर्तको लामि प्रमर्शर् मनिातिण ििी िलुा 

र्था आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ार्बाट पूमर्त हनु ेपदिा लोकसेिा आयोििा पिीक्षाका लामि लेिी पठाइत िेष्ठर्ा र्था 
कायतसम्पादन िूल्याङ्कन ि कायतक्षिर्ा िूल्याङ्कनर्बाट हनुे र्बढुिाका लामि विज्ञापन ििेको छ ।  
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• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।८।२५ िा र्बसेको रै्बठकले नेपालको संवििान १४९ र्बिोक्तिि क्तिल्ला 
न्यायािीश पदको पदपूमर्तका लामि न्याय परिषदर्बाट प्रमर्शर् मनिातिण भई आएकोले सो र्बिोक्तिि आन्र्रिक 
िलुा ि िलु्ला र्था सिािेशी सिहुको मलक्तिर् पिीक्षा कायतक्रि प्रकाक्तशर् िने मनणतय ििेको छ । 

४.६ िाय पिािशत र्था मसफारिस 

• मिमर् २०७३।१०।५ को न्याय सेिा आयोिको मनणतयले िैदेक्तशक िोििाि न्यायामिकिणको 
सदस्य पदिा न्याय सेिा सिकािी िकील सिहु िहान्यायािीििा कायातलयका सह न्यायािीििा 
श्री कृष्णक्तििी क्तघमििेलाई र्ोक्न नेपाल सिकाि सिक्ष मसफारिस ििेको छ। 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१०।२५ को मनणतयले दूि संचाि मनयिािली २०५४ को 
मनयि २७ र्बिोक्तििको पनुिािेदन समिमर्को अध्यक्षिा न्याय परिषदका सक्तचि श्री नहकुल सिेुदीलाई 
र्ोक्न नेपालको संवििानको िािा १५४ ि न्यायसेिा आयोि ऐन २०७३ को दफा १० र्बिोक्तिि 
नेपाल सिकाि सिक्ष मसफारिस िरिएको छ । 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१० ।२५ िा र्बसेको रै्बठकले र्त्कामलन पनुिािेदन सिकािी 
िकील कायातलय नेपालिन्ििा र्ोवकन ुभएका उप न्यायािीििा श्री सेिन्र्िणी पछाईलाई मनिािमर् 
सेिा ऐन‚२०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को िण्ि (६) र्बिोक्तििको  अिस्थािा सोही 
ऐनको दफा ५९ को िण्ि (ि) को उपिण्ि (१) र्बिोक्तिि सिकािी सेिाको मनमित्त अयोग्य 
नठहरिने ििी सेिा र्बाट हटाउन नेपालको संवििानको िािा १५४ ि न्याय सेिा आयोि ऐन‚२०७३ 
को दफा ११ र्बिोक्तिि सम्र्बक्तन्िर् मनकायिा मसफारिस िने मनणतय ििेको छ । 

• स्थानीय र्हको मनिातचनको लामि न्याय सेिाको िािपरांवङ्कर् दद्वर्ीय शे्रणीका अमिकृर्हरुलाई मनिातचन 
अमिकृर्को रुपिा िटाउन मनिातचन आयोिले नेपाल सिकाि िाफत र् पिािशत िाि ििेकोिा न्याय 
सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१२।२ को मनणतयले नपेाल न्याय सेिाको िािपरांवकर् विर्ीय 
शे्रणीका अमिकृर्हरुलाई िटाउन पिािशत प्रदान ििेको छ । 

• स्थानीय र्हको मनिातचनको लामि न्याय सेिाका िापरांवकर् अमिकृर्हरुलाई मनिातचन अमिकृर्को 
रुपिा िटाउन मनिातचन आयोिले नेपाल सिकाि िाफत र् पिािशत िाि ििेकोँिा न्याय सेिा आयोिको 
मिमर् २०७३।१२।१६ को मनणतयले थप अमिकृर्हरुलाई िटाउन नािािली सवहर् पिािशत पदान 
ििेको छ। 

 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।४।२२ िा र्बसेको रै्बठकले २०७४ साल असोि २ िरे् 
सम्पन्न हनुे प्रदेश नं.२ का ८ क्तिल्लािा स्थानीय र्हको मनिातचनको लामि देहायका नेपाल न्याय 
सेिाका िािपरांवकर् विर्ीय शे्रणीका अमिकृर्हरुलाई मनिातचन अमिकृर्को रुपिा िटाउन नेपाल 
सिकािलाई पिािशत प्रदान ििेको छ । 

• प्रदेश नं.२ को स्थानीय र्हको मनिातचनका लामि १२९ िना मनिातचन अमिकृर् मनयकु्ति िनुत पनेिा 
न्याय सेिा आयोिको मिमर्२०७४।४।२२ को मनणतयर्बाट १२८ िना िार मनिातचन अमिकृर्को 
रुपिा िटाइएकोले नपिु एक िनाको लामि नेपाल न्याय सेिाका िािपरांवकर् विर्ीय शे्रणीका 
उपसक्तचि श्री िािानन्दप्रसाद अमिकािी(शे्रस्रे्दाि िहोत्तिी क्तिल्ला अदालर्) लाई मनिातचन अमिकृर्को 
रुपिा िटाउन मिमर् २०७४।४।२५िा सम्िाननीय प्रिान न्यायािीशज्यूर्बाट भएको मनणतयलाई 
मिमर् २०७४।५।२८ िा र्बसेको न्यायसेिा आयोिको रै्बठकर्बाट सिथतन भएको छ । 
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• मिमर् २०७४ िंमसि १० ि २१ िरे् हनु ेप्रमर्मनमि सभा सदस्य र्था प्रदेश सभा सदस्य मनिातचनको 
प्रयोिनको लामि मनिातचन आयोिर्बाट पिािशत िाि भई आए र्बिोक्तिि मनर्बातचन अमिकृर्को रुपिा 
िटाउन ि ििेिािा िाख्न न्यायसेिा आयोिको मिमर् २०७४।५।२८ को रै्बठकले न्याय सेिाका 
िािपरांवकर् विर्ीय शे्रणी उपसक्तचि ि सो सिहका अमिकृर्हरुलाई िटाउन नेपाल सिकािलाई 
पिािशत प्रदान ििेको छ । 

४.७ विविि 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।५।१४ को मनणतयर्बाट न्याय सेिा आयोि मनयिािली िस्यौदा समिमर्ले 
पेश ििेको न्याय सेिा आयोि मनयिािली‚२०७४ लाई स्िीकृर् भएको छ । 

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।७।२८ िा र्बसेको रै्बठकले न्याय सेिा आयोि मनयिािली‚२०७४ 
को मनयि १० र्बिोक्तिि िदठर् क्तिल्ला न्यायािीश पदको लामि मलइने पिीक्षाको  पाठ्यक्रि मनिातण समिमर्ले 
प्रस्र्रु् ििेको प्रस्र्ाविर् पाठ्यक्रि स्िीकृर् ििेको छ ।  

• न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७४।८।२५ िा र्बसेको रै्बठकले न्याय सेिा आयोिको (आन्र्रिक 
कायतसञ्चालन) मनदेक्तशका 20७४ र्था न्याय सेिा आयोिका पदामिकािी एिं विज्ञ/दक्ष र्था कितचािीहरुको 
आचािसंवहर्ा २०७४ स्िीकृर् ििी दक्ष/विज्ञको सूची पािीर् िने मनणतय ििेको छ । 
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परिच्छेद  -  पााँच 
न्याय परिषद सक्तचिालय 

न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिको प्रशासकीय मनकायको रूपिा न्याय परिषद सक्तचिालय िहेको छ । न्याय परिषद सक्तचिालयको प्रशासकीय प्रििुको रूपिा नेपाल न्याय सेिाको िािपरावङ्कर् विक्तशि शे्रणीको एक िना सक्तचि िहने ि 
न्याय परिषदको सक्तचिले न्याय सेिा आयोिको सिेर् सक्तचि भई काि िने कानूनी व्यिस्था छ ।  

 

* रिव्यः हाल सक्तचिालयिा २ िटा िहाशािा ि त्यस अन्र्ितर्का शािाहरु िारै िहेकोिा न्याय परिषद मनयिािली, २०७४ ले थप २ िहाशािा ि सो िहाशािा अन्र्ितर्का शािाहरु िहने व्यिस्था ििे अनरुुप थप २ िहाशािा ि त्यसअन्र्ितर्का िहाशािाको लामि 

संिठन र्था व्यिस्थापन (O & M) सिेक्षण समिमर्को कायत शरुु भएको छ । 

 

आमथतक प्रशासन शािा  
प्रशासन/प्रशासन/लेिा,िा.प.अनं.प्रथि,लेिापाल-१ 

पसु्र्कालय शािा 
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथि, ना.स.ु-१ 

दर्ात चलानी र्था सोिपछु शािा 
न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथि, ना.स.ु-१ 

न्याय/न्याय, िा.प.दद्व., मिठ्ठा-१ 

 

प्रशासन र्था सूचना प्रविमि शािा न्याय/न्याय, 
िा.प.दद्व., उप-सक्तचि-१  
न्याय/न्याय िा.प.र्.ृ, शा.अ.-१  
न्याय/न्याय िा.प.अनं.प्रथि, ना.स.ु-१ 

प्रशासन, िा.प.अनं.प्रथि, टा.ना.स.ु-२ 

विविि, कम्प्यटुि टेक्तक्नमसयन-१ 

हलकुा सिािी चालक-३ 

कायातलय सहयोिी-२ 

स्िच्छकिी-१ 

 

अमभलेि र्था पिीक्षा शािा  
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व., उपसक्तचि-१ 

न्याय/न्याय, िा.प.र्.ृशा.अ-१ 

न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथि,ना.स.ु-१ 

उिूिी र्था अनसुन्िान शािा  
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व.,उपसक्तचि-१ 

न्याय/न्याय, िा.प.र्.ृशा.अ-१ 

न्याय/न्याय, िा.प.अनं.प्रथि,ना.स.ु-१ 

मनिीक्षणा र्था अनिुिन शािा  
न्याय/न्याय, िा.प.दद्व.,उपसक्तचि-१ 

न्याय/न्याय, िा.प.र्.ृशा.अ-१ 

न्याय/न्याय,िा.प.अनं.प्रथि,ना.स.ु-
१ 

प्रशासन, सूचना प्रविमि, अमभलेि ि पिीक्षा िहाशािा 
न्याय/न्याय, िा.प.प्रथि, सहसक्तचि-१  
न्याय/न्याय, िा.प.प्रथि, ना.स.ु-१  
 
 

उिूिी, अनसुन्िान, मनिीक्षण र्था अनिुिन िहाशािा   
न्याय/न्याय, िा.प.प्रथि, सहसक्तचि-१  
न्याय/न्याय, िा.प.प्रथि, ना.स.ु-१ 

 
 

न्याय परिषद सक्तचिालय 

सक्तचि 
मनिी सहायक न्याय/न्याय िा.प.र्.ृ, शा.अ.-१  

 

िाननीय सदस्यज्यूहरुको मनिी सहायक न्याय/न्याय, िा.प.र्.ृ, शा.अ.-२ 

न्याय परिषद सक्तचिालयको संिचना 

पिीक्षा िहाशािा* 
 
 
 

 

योिना र्था अनसुन्िान िहाशािा* 
 
 
 

 

पिीक्षा संचालन शािा नमर्िा र्था अन्र्िातर्ात शािा योिना शािा अध्ययन र्था अनसुन्िान शािा र्बाह्य सम्र्बन्ि सिन्िय शािा 
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५.१ न्याय परिषदको सक्तचिको काि, कर्तव्य ि अमिकाि  
न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रििुको रूपिा नेपाल न्याय सेिाको िािपरावङ्कर् विक्तशि शे्रणीको एकिना सक्तचि 

िहने ि मनिले नै न्याय सेिा आयोिको सिेर् सक्तचि भई काि िने कानूनी व्यिस्था िहेको छ । न्याय परिषद ऐन, 
२०७३ को दफा ३६ र्था न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ को दफा ५ िा ऐनिा अन्यर लेक्तिएका काि, कर्तव्य 
ि अमिकािका अमर्रिि न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिको सक्तचिको काि, कर्तव्य ि अमिकाि देहाय र्बिोक्तिि हनु े
व्यिस्था ििेको छ । 

(क) परिषद/आयोिले ििेको मनणतय कायातन्ियन िने ििाउने, 
(ि) परिषद/आयोिको सक्तचिालयिा िहने अमभलेि प्रिाक्तणर् ििी अद्यािमिक, व्यिक्तस्थर् ि सिुक्तक्षर् िाख् ने, 
(ि) परिषद/आयोिको कितचािीलाई कायतविभािन ििी काििा लिाउने, 
(घ) परिषद/आयोिको सक्तचिालयको काि काििाहीको अनिुिन, मनयन्रण, सपुरििेक्षण िने, 
(ङ) परिषद/आयोिको मनणतय सम्र्बक्तन्िर् व्यक्ति िा मनकायलाई िानकािी ििाउने, 
(च) नेपाल सिकाि  ि अन्य सम्र्बक्तन्िर् मनकायसाँि आिश्यकर्ा अनसुाि सम्पकत  ि सिन्िय िने, 
(छ) परिषद/आयोिले र्ोकेका अन्य काि िने । 

५.२ न्याय परिषद सक्तचिालयको काि, कर्तव्य ि अमिकाि  
न्याय परिषदले संवििान र्बिोक्तिि न्यायािीशको पदिा मनयिु हनु योग्यर्ा पिेुका नेपाली नािरिकहरुको 

अद्यािमिक अमभलेि र्याि िनुतपने काननुी व्यिस्था भए र्बिोक्तिि अमभलेि िाख् ने प्रयोिनका लामि सम्र्बक्तन्िर् 
मनकायहरूसाँि विििण िाि िने, सूचना प्रकाशन िने ि प्राप्त भएको अमभलेिहरूलाई अद्यािमिक, व्यिक्तस्थर् ि सिुक्तक्षर् 
िने लिायर्का कायतहरू सक्तचिालयले िदतछ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० िा प्रत्येक न्यायािीशको 
मनयकु्ति मिमर्, अिकास मिमर्, योग्यर्ा, अनभुि ि विशषेज्ञर्ा, न्यायािीश उपि कुनै उििुी पिेको भए सो उििुीिा न्याय 
परिषदर्बाट भएको मनणतयको संक्तक्षप्त विििण, संवििान र्था न्याय परिषद ऐनर्बिोक्तिि कुनै काििाही भएको भए सोको 
विििण, मनिले ििेको फैसला िा आदेश िामथल्लो अदालर्र्बाट सदि र्बदि भएको विििण, मनिले प्रत्येक अदालर्िा 
ििेको फैसला ि आदेशको संख्यात्िक विििण लिायर्का विििणहरूको एकीकृर् अमभलेि र्याि िनुत पने ििी र्ोकेको 
छ । ऐनको सो व्यिस्था र्बिोक्तििको अमभलेि छरिएि िहेकािा एकीकृर् अमभलेि िाख् न ेप्रयोिनका लामि न्याय 
परिषद सक्तचिालयले आिश्यक सफ्टिेयिको मनिातणको थालनी िरिएको छ ।  

न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिर्बाट भएका प्रत्येक मनणतयहरूको अमभलेि िाख् न ेकायतसिेर् सक्तचिालयले 
िदतछ । यसका अमर्रिि न्याय परिषदका सदस्य र्था न्यायािीशले आफ्नो ि आफ्नो परििािका नाउाँिा िहेको 
सम्पक्तत्तको विििण न्याय परिषदिा पेस िनुत पने कानूनी व्यिस्था भए अनरुूप पेस हनु आएका सम्पक्तत्त विििणको 
अमभलेि िाख् न ेकायत र्था मनिािर्ी वकर्ार्बिानासाँि सिन्िय ििी न्यायािीशको िैयक्तिक विििण (मसटिोल) लाई 
अद्यािमिक िने कायतहरूसिेर् न्याय परिषद सक्तचिालयर्बाट हनुे िदतछ । 

५.२.१ रै्बठक व्यिस्थापन िने  

न्याय परिषद सक्तचिालयले न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको रै्बठक र्बस्न ेमिमर्, सिय, स्थान ि रै्बठकिा 
पेस हनुे विषयसूची सवहर् कानूनद्वािा मनिातरिर् सियिा सदस्यहरूलाई िानकािी पठाउने, परिषद र्था आयोिको 
रै्बठकका लामि आिश्यक पने सूचना एिि ्र्थ्याङ्क उपलब्ि ििाउने कायत िदतछ । 
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५.२.२ मनणतय कायातन्ियन  

न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिर्बाट भएका मनणतय कायातन्ियन िने प्रििु क्तिम्िेिािी न्याय परिषद 
सक्तचिालयका सक्तचिको भएकाले परिषद र्था आयोिको रै्बठकर्बाट भएका मनणतयहरूको कायातन्ियन िनुत सक्तचिालयको 
प्रििु कायत हो । 

 

५.२.३ सहयोिात्िक कायत 

न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिले सम्पादन िने कायतका लामि सूचना िा र्थ्याङ्क उपलब्ि ििाउनकुा 
अमर्रिि परिषदले िने अनिुिन र्था मनििानीको कायत, उच्च अदालर् र्था क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीश उपि िठन 
हनुे िााँचर्बझु समिमर्र्बाट सम्पादन हनु ेकायतहरूिा सिेर् आिश्यक िनशक्ति र्था स्रोर्सािनको उपलब्िर्ा ििाई 
सहयोि िनुत न्याय परिषद सक्तचिालयको कायत हो । 

 

५.२.४ पदिा निहेको िानकािी ििाउन े 

कुनै न्यायािीश अिकाश हनुे भएिा सोको िानकािी सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीशलाई ददनपुने काननुी व्यिस्था भए 
र्बिोक्तिि उिेि हदका कािण कुनै न्यायािीश अिकाश हनुे भएिा कम्र्ीिा ६० ददन अिािै ि सो र्बाहेकका अन्य 
कािणले न्यायािीश पदिा निहने भएिा र्रुुन्र् सोको िानकािी सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीश ि मनकायलाई न्याय परिषद 
सक्तचिालयले पठाउने िदतछ । 

५.२.५  विमभन्न र्ामलि िोष्ठी, अन्र्िवक्रया आदद सञ् चालन िने 

न्यायािीश र्था न्याय सेिाका िनशक्तिको क्षिर्ा अमभिृवि ििाउने हेर्लेु विमभन् न र्ामलि सञ्चालन िने, न्याय 
परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको भमूिकालाई प्रभािकािी र्बनाउन सिोकाििाला विमभन्न मनकायहरूसाँि अन्र्िवक्रया, 
िोष्ठी आदद सञ्चालन िने कायतसिेर् न्याय परिषद सक्तचिालयले िने िदतछ । 

५.२.६ िाष्ट्रपमर्सिक्ष िावषतक प्रमर्िेदन पेस िने  

संवििानको िािा १३८ ले न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको िावषतक प्रमर्िेदन िाष्ट्रपमर्सिक्ष पेस िनुत 
पने संिैिामनक व्यिस्था ििेको छ । उि संिैिामनक व्यिस्था र्बिोक्तिि िावषतक प्रमर्िेदन र्याि ििी िाष्ट्रपमर्सिक्ष 
पेस िनुत न्याय परिषद सक्तचिालयको अको िहत्त् िपूणत कायत हो । 

५.२.७ विविि 

न्यावयक सशुासन, स्िर्न्रर्ा एिि ्न्यावयक मनमभतकर्ा कायि िाख्न विमभन् न अनसुन्िानात्िक एिि ्िोििूलक 
कायत िने, न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिसाँि सम्र्बक्तन्िर् सिसािवयक विषयिा सूचना, विज्ञमप्त िा िण्िन प्रकाशन 
िने,  न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिर्बाट भए ििेका काि काििाहीको संक्तक्षप्त विििण, न्याय ि कानूनको के्षरिा 
विकमसर् निीनर्ि अििािणासवहर्को उपयोिी लेि िचना सिािेश िरिएको र्बलेुवटन प्रकाशन िनुत सिेर् न्याय परिषद 
सक्तचिालयको काि कर्तव्य िहेको छ । 

५.३ न्याय परिषद सक्तचिालयर्बाट सम्पाददर् कािहरूको विििण  

५.३.१ अमभलेि व्यिस्थापन सम्र्बन्िी कायत 
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न्यायािीश हनु योग्यर्ा पिेुका व्यक्तिहरूको अमभलेि िाख् न ेप्रयोिनाथत सेिािा कायतिर् न्यायािीशहरू, न्याय 
सेिािा कायतिर् िािपरावङ्कर् अमिकृर्हरू, कानून व्यिसायीहरू र्था कानून र्था न्यायको के्षरिा अध्ययन अध्यापन 
िने कानूनविद् हरूको अमभलेि िाख् ने िरिएको छ । सिोच्च अदालर्, न्याय सेिा आयोि, कानून न्याय र्था संसदीय 
िामिला िन्रालय, िहान्यायामिििाको कायातलय, नेपाल कानून व्यिसायी परिषदलिायर् उपयिु संस्था सिेर्र्बाट 
विििण िाि ििी प्राप्त अमभलेि ि स्ियि ् कानून व्यिसायीहरूले सक्तचिालयसिक्ष पेस ििेका आफ्नो व्यक्तििर् 
विििणलाई सिेर् अमभलेिको रूपिा सक्तचिालयले िािेको छ । प्रमर्िेदन अिमिभि न्यायािीश हनु योग्यर्ा पिेुका 
कायतिर् न्यायािीश ि न्याय सेिाका अमिकृर् कितचािीहरू र्था कानून व्यिसायीको विििण संकलन िरिएको छ । 
साथै कायतिर् न्यायािीश एिि ्न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्हरूको मनयकु्ति, सरुिा र्था र्बढुिा, अनशुासनात्िक 
काििाही सम्र्बन्िी विििण सिेर् अमभलेिको रूपिा िाक्तिएको छ । 

हालसम्ि न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिर्बाट भए ििेका सम्पूणत मनणतयहरू यस सक्तचिालयिा सिुक्तक्षर् रूपिा 
िाक्तिएको ि न्यायािीशहरूले पेस ििेको सम्पक्तत्त विििणसिेर् अमभलेिको रूपिा िाक्तिएको छ । 

५.३.२ रै्बठक व्यिस्थापन सम्र्बन्िी कायत 

न्याय परिषद र्था न्याय सेिा आयोिको रै्बठक आिश्यकर्ा अनसुाि अध्यक्षले र्ोकेको मिमर्, सिय ि ठाउाँिा 
र्बस्ने िदतछ । यस्र्ो रै्बठक र्बस्नभुन्दा ४८ घण्टा अिािै सरै्ब सदस्यलाई रै्बठक र्बस्ने मिमर् ि सिय र्ोकी रै्बठकिा 
छलफल हनुे विषयसूचीसिेर् सिािेश ििी सूचना ददने व्यिस्था िहेको छ । रै्बठकका लामि चावहन ेआिश्यक काििार् 
एिि ्र्थ्याल कहरू सक्तचिालयले उपलब्ि ििाउाँदै आएको छ ।  

५.३.३ मनणतय कायातन्ियन सम्र्बन्िी  

न्याय परिषदर्बाट सिोच्च अदालर्को न्यायािीशिा मसफारिस िरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सनुिुाईको लामि 
लेिी पठाउने, उच्च अदालर् र्था क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशको मनयकु्ति, सरुिा, अनशुासनात्िक काििाही सम्र्बन्ििा 
भए ििेका मनणतयहरूलाई कायातन्ियन िने, परिषदर्बाट भए ििेका िाय पिािशत सम्र्बन्िी मनणतयहरूलाई सम्र्बक्तन्िर् 
मनकायिा लेिी पठाउने काि सक्तचिालयर्बाट हुाँदै आएको छ । साथै न्याय सेिा आयोिर्बाट भए ििेका सरुिा, र्बढुिा, 
विभािीय काििाहीको लामि पिािशत सम्र्बन्िी मनणतयहरूको कायातन्ियन सिेर् सक्तचिालयले िदै आएको छ । 

५.३.४ िावषतक प्रमर्िेदन एिि ्र्बलेुवटन प्रकाशन सम्र्बन्िी  कायत  

नेपालको संवििानको िािा १३८ र्बिोक्तिि न्याय परिषद ि न्याय सेिा आयोिर्बाट भए ििेका काि काििाहीको 
विििणसवहर्को िावषतक प्रमर्िेदन िाष्ट्रपमर्सिक्ष पेस िनुत पने ि न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३८ र्बिोक्तिि 
त्यस्र्ो प्रमर्िेदन आमथतक िषत पूिा भएको र्ीन िवहनामभर पेस िरिसक्न ुपने संिैिामनक एिि ्कानूनी व्यिस्था िहेको 
छ । सोही व्यिस्था अनरुुप मिमर् २०७४।०३।८ िरे् सम्िाननीय िाष्ट्रपमर् सिक्ष पवहलो िावषतक प्रमर्िेदन पेस 
िरिएको छ ।  

५.३.५ न्यायािीशको अिकाश/ िािीनािा / ितृ्य ु
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यस िषत उिेिका कािण सेिा मनिरृ् हनुभुएका सम्िाननीय प्रिान न्यायािीश लिायर् अन्य िाननीय 
न्यायािीशहरूको विििण देहाय र्बिोक्तिि िहेको छ । 

 
मस.नं. न्यायािीशको नाि पद अदालर् अिकाश मिमर् 

१ सम्िाननीय श्री सशुीला काकी प्रिानन्यायािीश सिोच्च अदालर् २०७४।२।२४(अिकास) 

२ िाननीय श्री िैद्यनाथ उपाध्याय न्यायािीश  सिोच्च अदालर्  २०७३।१०।१(अिकास) 

३ िाननीय श्री देिेन्रिोपाल शे्रष्ठ न्यायािीश  सिोच्च अदालर्  २०७४।३।३(अिकास) 

४ 
िाननीय श्री ििदीश प्रसाद शिात 
पौिेल 

न्यायािीश  सिोच्च अदालर्  २०७४।३।२०(अिकास) 

५ िाननीय श्री सिेुन्रिीिमसंह र्बस्न्यार् िखु्य न्यायािीश  उच्च अदालर् िनकपिु  २०७४।३।१८(अिकास) 

६ िाननीय श्री िोहन ििण भट्टिाई न्यायािीश  अध्यक्ष विशेष अदालर् २०७४।६।२८(अिकास) 

७ िाननीय श्री मभिर्बहादिु र्बोहोिा न्यायािीश 

  उच्च अदालर् 
पोििा‚िाग्लङु इिलास 
(हाल काि उच्च अदालर् 
िनकपिु िािवििाि 
इिलास) 

२०७४।७।१७(अिकास) 

८ िाननीय श्री भपेुन्रप्रसाद िाई न्यायािीश  सदस्य मर्बशेष अदालर्  २०७४।३।१२(अिकास) 

९ िाननीय श्री दिुातदत्त भट्ट  न्यायािीश उच्च अदालर् पाटन २०७४।८।७(अिकास) 

१० िाननीय श्री क्तचरदेि िोशी न्यायािीश उच्च अदालर्‚ददपायल  २०७४।६।२२(अिकास) 

११ िाननीय श्री पद्मिाि भट्ट न्यायािीश उच्च अदालर्‚ पाटन २०७४।४।१०(अिकास) 

१२ िाननीय श्री लक्ष्िीकृष्ण शे्रष्ठ न्यायािीश उच्च अदालर् पटन २०७४।८।२७(अिकास) 

१३ िाननीय श्री पशपुर्ी आचायत न्यायािीश  सप्तिी क्तिल्ला अदालर्  २०७३।९।२६(अिकास) 

१४ िाननीय श्री मलप्तर्बहादिु थापा न्यायािीश  भिपिु क्तिल्ला अदालर्  २०७३।११।३(अिकास) 

१५  िाननीय श्री मिल्लीििण मर्िािी  न्यायािीश  पाल्पा क्तिल्ला अदालर् २०७४।१।२८(अिकास) 

५.३.६ न्याय परिषद सक्तचििा मनयकु्ति र्था सरुिा 

न्याय सेिा आयोिको मिमर् २०७३।१०।५ को मसफारिस र्बिोक्तिि नेपाल सिकािले मिमर् २०७३।१०।६ 
िा श्री नहकुल सिेुदीलाई न्याय परिषदको सक्तचििा र्बढुिा मनयकु्ति िने मनणतय ििेको छ । न्याय सेिा आयोिको 
मिमर् २०७४।३।११ को मसफारिस र्बिोक्तिि नेपाल सिकािले मिमर् २०७४।३।२२ िा श्री िािनप्रसाद भट्टिाईलाई 
न्याय परिषदको सक्तचििा सरुिा िने मनणतय ििेको छ । 
५.३.७ िैदेक्तशक िैदेक्तशक भ्रिण  

न्याय परिषदका सदस्य द्वय िाननीय श्री पदिप्रसाद िैददक ि िािप्रसाद मसटौला, सह सक्तचि द्वय श्री मनितला 
पौिेल ि यिर्बहादिु र्बढुाििि, उप सक्तचर्ब द्वय श्री आनन्द प्रसाद शे्रष्ठ ि उत्ति मसलिालले मिमर् २०७४ साल असाि 
२५ िरे्देक्ति २८ िरे्सम्ि रं्बिलादेशको न्याय परिषदीय प्रणाली सिेर्का मर्बषयिा अध्ययन भ्रिण िनुतभएको मथयो । 
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न्याय परिषदका सक्तचि श्री िािनप्रसाद भट्टिाईज्यू UNDP/ROHLR को आयोिनािा मिमर् २०७४।७।१८ 
देक्ति २० िरे् सम्ि सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायािीश श्री प्रकाशिान मसंह िाउर्को नेर्तृ्ििा भएको भ्रिण 
टोलीिा सहभािी भई अवष्ट्रया ि क्रोयेक्तशयाको भ्रिण िनुतभएको मथयो ।  
५.३.८ न्याय परिषद सक्तचिालयिा सरूिा र्था पदस्थापन 

न्याय परिषद सक्तचिालयिा नपेाल न्याय सेिा, न्याय सिूह िािपरावङ्कर् प्रथि शे्रणीको सह सक्तचि श्री देिेन्रिाि 
ढकालको श्रि अदालर्को िदु्दा हेने अमिकािीिा सरूिा भई सो पदिा उच्च अदालर् ददपायल, िहेन्रनिि ईिलासका 
िक्तिस्राि श्री यिर्बहादिु र्बढुािििलाई सरुिा िरिएको छ । साथै यस सक्तचिालयका शािा अमिकृर् श्री िेघनाथ 
चापािााँईको िाििकोट क्तिल्ला अदालर्को शे्रस्रे्दाि पदिा सरुिा भई उि स्थानिा संििुासभा क्तिल्ला अदालर्का 
शे्रस्रे्दाि श्री कुिाि िास्केको सरुिा भएको छ। त्यस्रै् यस सक्तचिालिा रिि एक शािा अमिकृर् पदिा श्री िमनषा 
सिेुदीलाई मनयकु्ति पदस्थापन िरिएको छ । 

 
५.३.९ अनकु्तशक्षण एिि ्अन्र्वक्रत या कायतक्रि 

प्रमर्िेदन िषतिा न्याय परिषद सक्तचिालयर्बाट भए ििेका अनकु्तशक्षण एिि ् अन्र्िवक्रया कायतक्रि देहाय र्बिोक्तिि िहेका 
छनः- 
 

❖ निमनयिु ८० िना उच्च अदालर्का न्यायािीशहरूलाई लक्तक्षर् ििी मनिहरूको सहभामिर्ािा 
“न्यायािीशहरुको आचािसंवहर्ा ि न्यावयक अनशुासन"  विषयक दईु ददिसीय अनकु्तशक्षण कायतक्रि मिमर् 
२०७३ साल िाघ ६ ि ७ िरे् काठिािौंिा सम्पन्न भयो ।  

❖ न्याय परिषदको भमुिका अमभर्बवृि िने उद्देश्यले न्याय परिषदका पूित अध्यक्ष, सदस्य र्था सक्तचिको 
सहभामिर्ािा “न्याय परिषद ऐन, २०७३ को प्रभािकािी कायातन्ियनिा न्याय परिषदको भमूिका” विषयक 
एक ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् २०७३ िाघ २८ िरे् काठिाण्िौिा सम्पन्न भयो । 

❖ उच्च अदालर् र्लु्सीपिु, र्बटुिल ईिलास ि अन्र्ितर्का न्यायािीश र्था अमिकृर्हरुको सहभािीर्ािा “न्यावयक 
आचाि संवहर्ा मनिातण ि कायातन्ियन, न्याया परिषदको भमुिका  ि न्याय परिषद मनयिािली ि न्याय सेिा 
आयोि मनयिािलीको िस्यौदािा छलफल” विषयिा दईु ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् 
२०७३।११।२४ ि २५ िरे् र्बटुिल सम्पन्न भएको मथयो । सो कायतक्रििा चाििटा कायतपर प्रस्र्रु् 
िरिएका मथए । 

❖ उच्च अदालर् वििाटनिि ि अन्र्ितर्का न्यायािीश र्था अमिकृर्हरुको सहभािीर्ािा “न्यावयक आचाि संवहर्ा 
मनिातण ि कायातन्ियन, न्याया परिषदको भमुिका  ि न्याय परिषद मनयिािली ि न्याय सेिा आयोि मनयिािलीको 
िस्यौदािा छलफल” विषयिा दईु ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् २०७३।१२।११ ि १२ िरे् 
वििाटनिि सम्पन्न भएको मथयो । सो कायतक्रििा चाििटा कायतपर प्रस्र्रु् िरिएका मथए। 

❖ उच्च अदालर् र्लु्सीपिु र्था नेपालिञ् ईिलास, उच्च अदालर् सिेुर् र्था िमु्ला ईिालास ि अन्र्ितर्का 
न्यायािीश र्था अमिकृर्हरुको सहभािीर्ािा “न्यावयक आचाि संवहर्ा मनिातण ि कायातन्ियन, न्याया परिषदको 
भमुिका  ि न्याय परिषद मनयिािली ि न्याय सेिा आयोि मनयिािलीको िस्यौदािा छलफल” विषयिा दईु 
ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् २०७३।१२।३० ि ३१ िरे् नेपालिञ्ज सम्पन्न भएको मथयो । सो 
कायतक्रििा चाि िटा कायतपर प्रस्र्रु् िरिएका मथए । 
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❖ उच्च अदालर् पोििा र्था र्बाग्लङु्ग ईिलास ि अन्र्ितर्का न्यायािीश र्था अमिकृर्हरुको सहभािीर्ािा 
“न्यावयक आचाि संवहर्ा मनिातण ि कायातन्ियन, न्याया परिषदको भमुिका  ि न्याय परिषद मनयिािली ि न्याय 
सेिा आयोि मनयिािलीको िस्यौदािा छलफल” विषयिा दईु ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् 
२०७४।१।८ ि ९ िरे् पोििा सम्पन्न भएको मथयो । सो कायतक्रििा चाि िटा कायतपर प्रस्र्रु् िरिएका 
मथए । 

❖ उच्च अदालर् दीपायल र्था िहेन्रनिि ईिलास ि अन्र्ितर्का न्यायािीश र्था अमिकृर्हरुको सहभािीर्ािा 
“न्यावयक आचाि संवहर्ा मनिातण ि कायातन्ियन, न्याया परिषदको भमुिका  ि न्याय परिषद मनयिािली ि न्याय 
सेिा आयोि मनयिािलीको िस्यौदािा छलफल” विषयिा दईु ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् 
२०७४।२।५ ि ६ िरे् ििेल्ििुािा सम्पन्न भएको मथयो । सो कायतक्रििा चाििटा कायतपर प्रस्र्रु् 
िरिएका मथए । 

❖ उच्च अदालर् पाटन ि काठिाण्िौ उपत्यका मभरका अदालर्का न्यायािीशहरुको सहभािीर्ािा “न्याय 
परिषद मनयिािली र्था न्याय सेिा आयोि मनयिािलीको िस्यौदािा छलफल” विषयिा एक ददिसीय 
अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् २०७३११।२० िरे् काठिाण्िौ सम्पन्न भएको मथयो । सो कायतक्रििा दईु 
िटा कायतपर प्रस्र्रु् िरिएका मथए । 

❖ सर्बोच्च अदालर्, िहान्यायािीििा ि काननु, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालयका आमिकारिक रेि 
यमुनयन ि अन्य रेि यमुनयनका प्रमर्मनिीहरुको सहभािीर्ािा “न्याय परिषद मनयिािली र्था न्याय सेिा 
आयोि मनयिािलीको िस्यौदािा छलफल” विषयिा एक ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् 
२०७३।१२।१८ िरे् काठिाण्िौ सम्पन्न भएको मथयो । सो कायतक्रििा दईु िटा कायतपर प्रस्र्रु् िरिएका 
मथए । 

❖ सिोच्च अदालर्का िाननीय न्यायािीशहरुको सहभािीर्ािा “न्याय परिषद मनयिािली र्था न्याय सेिा आयोि 
मनयिािलीको िस्यौदािा छलफल” विषयिा एक ददिसीय अन्र्िवक्रया कायतक्रि मिमर् २०७४।३।९ िरे् 
काठिाण्िौ सम्पन्न भएको मथयो । सो कायतक्रििा दईु िटा कायतपर प्रस्र्रु् िरिएका मथए । 

 
 

५.४ न्याय परिषद सक्तचिालयको वित्तीय क्तस्थमर् 

 
यस आमथतक िषतिा सक्तचिालयिा कूल ६,३०,११,२६८।७०/- र्बिेट विमनयोिन भएकािा ६,२०,५५,५३२।९०/- 
िचत भइत ९,५५,७३५।८०/- र्बिेट र्बााँकी िहेको देक्तिन्छ । सक्तचिालयको र्बिेट शीषतकिर् विमनयोिन ि िचत 
विििण मनम्िन र्बिोक्तिि प्रस्र्रु् िरिएको छ ।  
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न्याय परिषद सक्तचिालयको चाल ुिचतको शीषतकिर् विििण 

 

 

 

 

 

 

  

jh]^ 

/sd 

g= 

jh]^ /sd 
hDdf jh]^ 

ljlgof]hg 
hDdf vr{ jh]^ jf+sL 

21111 tnj 20,332,268.70 20,332,268.70 0.00 

21113 dx+uL eQf 526,000.00 520,500.00 5,500.00 

21119 cGo eQf 5,233,000.00 5,231,784.20 1,215.80 

21121 kf]zfs 285,000.00 245,000.00 40,000.00 

22111 kfgL ljh'nL 564,000.00 560,199.00 3,801.00 

22112 ;+rf/ dxz'n  540,000.00 539,671.00 329.00 

22121 ef*f 2,803,500.00 2,299,885.00 503,615.00 

22211 OGwg 2,203,000.00 2,202,070.00 930.00 

22212 
;+rfng tyf dd{t 

;+ef/ 
1,985,000.00 1,983,374.00 1,626.00 

22213 ljdf 195,000.00 192,589.00 2,411.00 

22311 
sfof{no ;+rfng 

vr{ 
2,630,000.00 2,629,274.00 726.00 

22313 k":ts tyf ;fdfu|L 144,000.00 143,539.00 461.00 

22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 500,000.00 498,590.00 1,410.00 

22412 cGo ;]jf z"Ns 1,987,500.00 1,987,010.00 490.00 

22522 sfo{qmd vr{ 11,460,000.00 11,128,741.00 331,259.00 

22529 cGo sfo{qmd vr{ 800,000.00 784,220.00 15,780.00 

22611 cg'udg e|d)f vr{ 503,000.00 498,026.00 4,974.00 

22612 e|d)f vr{ 200,000.00 168,210.00 31,790.00 

22711 ljljw vr{ 1,377,000.00 1,376,968.00 32.00 

  hDdf 54,268,268.70 53,321,918.90 946,349.80 



86 

 

पुाँिीिर् िचतको शीषतकिर् विििण 

jh]̂  

/sd g= 
jh]^ /sd 

hDdf jh]^ 

ljlgof]hg 
hDdf vr{ jh]^ jf+sL 

29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 725,000.00 724,148.00 852.00 

29411 ;jf/L ;fwg 7,188,000.00 7,181,000.00 7,000.00 

29511 d]lzg/L cf}hf/ 830,000.00 828,466.00 1,534.00 

  hDdf 8,743,000.00 8,733,614.00 9,386.00 
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अनसूुची - १ 

 

न्याय परिषद्का पदामिकािीहरु 

मस.नं. पद नाि थि मिमर् 
१. अध्यक्ष एिि ्प्रिान न्यायािीश  श्री िोपाल पिािलुी  २०७४।४।२  
२. सदस्य एिि ्कानून न्याय र्था संसदीय िामिला 

िन्री 
श्री यज्ञर्बहादिु थापा २०७४।४।११ 

३. सदस्य एिि ्सिोच्च अदालर्का िरिष्ठर्ि ्
न्यायािीश 

श्री दीपकिाि िोशी २०७४।२।२४ 

४. सदस्य  श्री पदिप्रसाद िैददक २०७३।७।१९ 
५. सदस्य श्री िािप्रसाद मसटौला २०७३।६।३० 

 

 

अनसूुची – २ 

 

न्याय सेिा आयोिका पदामिकािीहरु 

 

 

                                                           
 मिमर् २०७३।१०।१ देक्ति मिमर् २०७४।२।२३ सम्ि सिोच्च अदालर्को िरिष्ठर्ि न्यायािीशको हैमसयर्ले परिषद्को सदस्यको रूपिा 

काि ििेको । २०७४।२।२४ देक्ति कायि िकुायि प्रिान न्यायािीश भई कायत ििेको । 

 

 

 

मस.नं. पद नाि थि मिमर् 
१. अध्यक्ष एिि ्प्रिान न्यायािीश  श्री िोपाल पिािलुी  २०७४।४।२ 
२. सदस्य एिि ्कानून न्याय र्था संसदीय 

िामिलािन्री 
श्री यज्ञर्बहादिु थापा २०७४।४।११ 

३. सदस्य एिि ्सिोच्च अदालर्का िरिष्ठर्ि ्
न्यायािीश 

श्री दीपकिाि िोशी २०७४।२।२४ 

४. सदस्य एिि ्लोक सेिा आयोिको अध्यक्ष श्री उिेशप्रसाद िैनाली २०७१।१२।११  
५. सदस्य एिि ्िहान्यायामिििा श्री िसन्र्िाि भण्िािी २०७४।५।२ 
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अनसूुची - ३ 

 

सिोच्च अदालर्का न्यायािीशहरू 

क्र .सं.  नाि, थि, िर्न 
न्याय सेिा प्रिेश 

मिमर् 
हालको पदिा 
मनयिु मिमर् 

शैक्तक्षक योग्यर्ा 

1.  सम्िाननीय प्रिान न्यायािीश  

श्री िोपाल पिािलुी, 
निलपिासी 

२०४८।७।१८ २०७४।४।२ एि.ए., र्बी.एल. 

2.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपकिाि िोशी, 
काठिािौं 

२०४८।७।१८ २०७१।२।१३ र्बी.एल. 

3.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ओिप्रकाश मिश्र, रुपन्देही 
२०३८।२।३० २०७१।२।१३ एि.सी.एल,एि.ए, 

र्बी.एस्सी 
4.  िाननीय न्यायािीश  

श्री चोलेन्रशिशेि ि.र्ब.िा., 
काठिािौं 

२०५३।१।१ २०७१।२।१३ िी.एल. 

5.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपककुिाि काकी, 
काठिािौं 

२०३७।४।६ २०७३।०४।१७ एि.ए, िी.एल. 

6.  िाननीय न्यायािीश  

श्री केदािप्रसाद चामलसे, 

िौर्हट 

२०३८।२।३० २०७३।०४।१७ िी.एल. 

7.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शािदाप्रसाद क्तघमििे, 

काठिािौं 

२०३९।१२।७ २०७३।०४।१७ एि.ए, िी.एल. 

8.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िीिा िड्का, लमलर्पिु 

२०३८।९।१० २०७३।०४।१७ एि.ए, िी.एल. 

9.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिकृष्ण काकी, 
ओिलढुङ्गा 

२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ िी.एल. 

10.  िाननीय  न्यायािीश  

श्री विश्वम्भिप्रसाद शे्रष्ठ, 

कैलाली 

२०४१।९।११ २०७३।०४।१७ एि.ए,मिप.इन.ल 

11.  िाननीय  न्यायािीश  

श्री ईश्विप्रसाद िमर्ििा, 
सनुसिी 

२०३९।१२।७ २०७३।०४।१७ एि.ए,एल.एल.एि 

12.  िाननीय न्यायािीश  

िा .आनन्दिोहन भट्टिाई , 

कास्की 

२०३९।१२।७ २०७३।०४।१७ िे.एस.िी, 
एल.एल.एि,एि.ए 

13.  िाननीय  न्यायािीश  २०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ िी.एल. 
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अनसूुची - ४ 

 

उच्च अदालर्का िखु्य न्यायािीशहरू 

क्र .सं.  नाि, थि, िर्न 
न्याय सेिा 
प्रिेश मिमर् 

हालको पदिा 
मनयिु मिमर् 

शैक्तक्षक योग्यर्ा 

1.  िाननीय िखु्य न्यायािीश  

श्री प्रकाशकुिाि ढंुिाना, िनषुा 
२०४१।३।१ २०७३।६।६ एि.ए, एि.वप.ए., 

एि.सी.एल.  

2.  िाननीय िखु्य न्यायािीश  

श्री कुिाि चिुाल, झापा 
२०४५।३।८ २०७३।१०।२७ एल.एल.एि.  

3.  िाननीय िखु्य न्यायािीश  

िा  .ित्न भरेु्लकुल , कास्की 
२०३७।२।६
  

२०७३।१०।२७ एल.एल.एि.(अिेरिका 
ि भािर्), वप.एच.िी., 
एि.वप.ए.., र्बी.एस्सी. 

 

 

 

 

श्री अमनलकुिाि मसन्हा, 
काठिािौं 

14.  िाननीय  न्यायािीश  

श्री प्रकाशिान मसहं िाउर्, 
उदयपिु 

२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ िी.एल. 

15.  िाननीय  न्यायािीश  

श्री सपना प्रिान िल्ल, 
निलपिासी 

२०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ एि.वप.ए..,एि 
सी.एल. 

16.  िाननीय न्यायािीश  

श्री रे्िर्बहादिु के .सी. , 

रुपन्देही 

२०३८।२।३० २०७३। १८।१०  एि.सी.एल,एि.ए 

17.  िाननीय न्यायािीश  

श्री परुुषोत्ति भण्िािी, 
िाििकोट 

२०३८।२।३० २०७३। १८।१०  िी.एल. 

18.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििकुिाि शे्रष्ठ, दाङ 

२०३९।१।१७ २०७४।०६।२४ िी.एल. 

19.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िम्र्बिर्बहादिु शाही, 
ििेल्ििुा 

२०३८।२।३० २०७४।०६।२४ िी.एल. 

20.  िाननीय न्यायािीश  

श्री टंकर्बहादिु िोिान, 

इलाि 

२०३९।१२।७ २०७४।०६।२४ एि.ए, िी.एल. 
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अनसूुची - ५ 

 

उच्च अदालर्का न्यायािीशहरू 

क्र .स.  नाि, थि, िर्न 
न्याय सेिा प्रिेश 

मिमर् 
हालको पदिा 
मनयिु मिमर् 

शैक्तक्षक योग्यर्ा 

1.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उदयप्रकाश चापािाई, भोिपिु 

२०३८।२।३० २०६६।५।२१ एि.ए., िी.एल. 

2.  िाननीय न्यायािीश  

श्री यज्ञप्रसाद िस्याल, रुपन्देही 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ एि.ए., मिप.इन.ल. 

3.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिकुिाि पोििेल, झापा 
२०४०।८।२६ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

4.  िाननीय न्यायािीश  

श्रीिर्ी सषु्िालर्ा िाथेिा, काठिािौ 
२०४१।३।१ २०६६।५।२१ एि.र्बी.ए., 

मिप.इन.ल. 
5.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कुिािप्रसाद पोख्रले, सप्तिी 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

6.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेश पोििेल, ओिलढुङ्गा 
२०४०।८।२६ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

7.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशचन्र िििेुल, मसन्िलुी 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

8.  िाननीय न्यायािीश  

श्री रे्िर्बहादिु काकी 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ एल.एल.एि. 

9.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विष्णदेुि पौिेल, र्नहुाँ 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

10.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तशिनािायण यादि, सप्तिी 
२०४१।३।१ २०६६।५।२१ एल.एल.एि. 

11.  िाननीय न्यायािीश  

श्री टेकिाि नेपाल, झापा 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

12.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पिनकुिाि शिात न्यौपाने, भिपिु 

२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

13.  िाननीय न्यायािीश  

श्री निेन्रकुिाि मसिाकोटी, झापा 
२०४०।८।२६ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

14.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सत्यिाि िरुुङ, स्याङिा 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

15.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शेषिाि मसिाकोटी, दोलिा 
२०३९।१२।७ २०६६।५।२१ र्बी .एल.  

16.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िोहनर्बहादिु काकी, िोिङ 

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

17.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विनोद शिात, सलातही 
२०४५।३।८ २०६६।५।२१ एल.एल.एि. 

18.  िाननीय न्यायािीश  २०४४।४।१ २०६६।५।२१ एि.मस.एल., एि.ए. 
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श्री मर्लप्रसाद शे्रष्ठ, स्याङिा 
19.  िाननीय न्यायािीश  

श्री मिल्लीिाि आचायत, प्यठुान 

२०४५।३।८ २०६६।५।२१ र्बी .एि. , 
र्बी .एल. ,एि.ए. 

20.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बार्बिुाि िेग्िी, स्याङिा 
२०४५।६।१७ २०६६।५।२१ एल.एल.एि., 

वप.क्ति.मि. 
21.  िाननीय न्यायािीश िा. सलाहदु्दीन 

अख्र्ि मसदद्दकी, र्बााँके 
२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ एि.ए.,एल.एल.र्बी.,

र्बी.एस्सी., वप.एच.िी. 
22.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विदिु विक्रि थापा, मसन्िलुी 
२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ र्बी .एल  

23.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िेिन्र्र्बहादिु कुाँ िि, अछाि 

२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ एि.ए.,िी .एल.  

24.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नीर्ा िौर्ि दीक्तक्षर्, र्बािा 
२०६६।५।२१ २०६६।५।२१ मिप.इन.ल. 

25.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तशििाि अमिकािी, दैलेि 

२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ र्बी .एल.  

26.  िाननीय न्यायािीश  

श्री वकशोि मसलिाल, काठिािौं 
२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

27.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािचन्र यादि, सप्तिी 
२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ मिप .इन. ल 

28.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पषु्पिाि कोइिाला, काठिािौं 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ िी .एल. , एि.ए., 

वप.क्ति.मि. 
29.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िीिनहरि अमिकािी, इलाि 

२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एि.ए, र्बी.एल. 

30.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रिेिाि काकी, उदयपिु 

२०४१।९।११ २०७०।२।२७ एि.ए., एल.एल.एि 

31.  िाननीय न्यायािीश  

श्री निेन्रलाभ कणत, िनषुा 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ र्बी .एल. , एि.ए., 

र्बी .एि.  

32.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िोहम्िद साविि हसेुन, िौर्हट 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ र्बी .एल.  

33.  िाननीय न्यायािीश  

श्री थीिर्बहादिु काकी, िनषुा 
२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ र्बी .एल.  

34.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािकुिाि िन, िोटाङ 

२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

35.  िाननीय न्यायािीश  

श्री द्वारिकािान िोशी, काठिािौं 
२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ एल.एल.एि. ,
र्बी .एि.  

36.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सत्यिोहन िोशी थारू, सप्तिी 
२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ र्बी .एल.  

37.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शािङ्गा सिेुदी, कास्की 
२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए 

38.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ित् नर्बहादिु र्बािचन्द, कैलाली 
२०६६।५।२१ 
अ. 

२०७०।२।२७ एि.ए., र्बी .एल.  
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39.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उिेशिाि पौिेल, काठिािौं 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ मिप.इन.ल. 

40.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िीिर्बहादिु िााँिी, सल्यान 

२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ एि.ए, मिप.इन.ल. 

41.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रिेिाि ढकाल, सप्तिी 
२०४१।९।११ २०७०।२।२७ एि.ए, मिप.इन.ल. 

42.  िाननीय न्यायािीश  

श्री चण्िीिाि ढकाल, स्याङिा 
२०४१।३।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. ,

एि.ए.  

43.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हेििाि पन्र्, रै्बर्िी 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ मिप.इन.ल. 

44.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विनोदप्रसाद शिात, िनषुा 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

45.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िणुिाि ढंुिेल, सनुसिी 
२०४१।९।११ २०७०।२।२७ एि.ए, ,मिप.इन.ल. 

46.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बालकृष्ण उप्ररे्ी, सलातही 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ मिप.इन.ल. 

47.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िेघनाथ भट्टिाई, झापा 
२०४१।९।११ २०७०।२।२७ मिप.इन.ल. 

48.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िीिेन्रकुिाि कणत, मसिाहा 
२०४१।३।१ २०७०।२।२७ िी .एल.  

49.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद ििाले, लििङु 

२०४१।३।१ २०७०।२।२७ एि.ए ,.
एल.एल.एि. 

50.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लेिनाथ क्तघमििे, िािेछाप 

२०४२।३।२ २०७०।२।२७ मिप.इन.ल. 

51.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रभा र्बस्नेर्, काठिािौं 
२०३९।१२।७ २०७०।२।२७ एि.ए., मिप.इन.ल. 

52.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ,संििुासभा 
२०४२।३।२ २०७०।२।२७ एि.ए., मिप.इन.ल. 

53.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िाििप्रसाद पोििेल, मसन्िलुी 
२०४२।३।२ २०७०।२।२७ एि.ए., र्बी .एल.  

54.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िहेशप्रसाद पिुासैनी, काठिािौं 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ मिप.इन.ल. ,

मि.पी.ए. 
55.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भीिकुिाि ओझा, पााँचथि 

२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एि.ए, ,
एल.एल.एि. 

56.  िाननीयन न्यायािीश  

श्री यिुिाि सिेुदी, भोिपिु 

२०४५।३।८ २०७०।२।२७ एि.मस.एल., एि. 
कि. 

57.  िाननीय न्यायािीश  

श्री केशििाि िोशी, र्बझाङ 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ र्बी .एल.  

58.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेशर्बहादिु थापा, सप्तिी 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ र्बी .एल.  

59.  िाननीय न्यायािीश  २०७०।२।२७ २०७०।२।२७ र्बी .एल. , एि.ए. 
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श्री भानभुि शिात न्यौपाने, दाङ 

60.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रिोदकुिाि शे्रष्ठ रै्बद्य, िोिङ 

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

61.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेशप्रसाद िािभण्िािी, प्यठुान 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ र्बी .एल.  

62.  िाननीय न्यायािीश  

श्री श्रीिणकुिाि िौर्ि, र्बददतया 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एल .एल र्बी., एि.ए 

63.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उिेशकुिाि मसंह, सलातही 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ र्बी .एल. , एि.ए 

64.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अब्दलु अक्तिि िसुलिान, र्बााँके 

२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

65.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद भण्िािी, िलु्िी 
२०७०।२।२७ २०७०।२।२७ एल.एल.एि, एि.ए., 

र्बी .एि.  

66.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लोवहर्चन्र शाह, काठिािौं 
२०४३।३।३० २०७१।५।१२ एि.ए., र्बी .एल.  

67.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािेन्र सिेुदी, प्यठुान 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मि .एल.  

68.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्ण मििी, स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

69.  िाननीय न्यायािीश  

श्री श्रीकान्र् पौिेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., एि.ए. 

70.  िाननीय न्यायािीश  
श्री िहेश शिात पौिेल, पितर् 

२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., 
एि.वप.ए.., एि.ए. 

71.  िाननीय न्यायािीश  

श्री टेकप्रसाद ढंुिाना, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., 

एि.वप.ए.. 
72.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बालेन्र रुपािेर्ी, कवपलिस्र् ु

२०४१।९।११ २०७३।९।२९ एि.ए., मिप.इन.ल. 

73.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अियिाि उपाध्याय, िौर्हट 

२०४०।८।२६ २०७३।९।२९ एि.ए., एि.सी.एल. 

74.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विनोदिोहन आचायत, कास्की 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एि.ए., मिप.इन.ल 

75.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भोलानाथ चौलािांई, िािेछाप 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मिप.इन.ल. 

76.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अच्यरु् मर्बि, लमलर्पिु 

२०३९।१२।७ २०७३।९।२९ 

 
एि.वप.ए., 
मिप.इन.ल., 
वप.क्ति.मि. 

77.  िाननीय न्यायािीश  

श्री यज्ञिाि भट्ट, प्यठुान 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मि.प .इन.ल  

78.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शेििप्रसाद पौिेल, िािेछाप 

२०४१।३।१ २०७३।९।२९ एि.सी.एल. 

79.  िाननीय न्यायािीश  २०३९।१२।७ २०७३।९।२९ मिप.इन.ल. 
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श्री र्बालचन्र शिात, पितर् 

80.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ईश्वििाि आचायत, कास्की 
२०४२।१०।११ २०७३।९।२९ एि.ए., मिप.इन.ल. 

81.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािप्रसाद अमिकािी, दाङ 

२०४२।३।२ २०७३।९।२९ मिप.इन.ल. 

82.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िोपाल भट्टिाई, इलाि 

२०४१।९।११ २०७३।९।२९ मिप.इन.ल. 

83.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािप्रसाद ओली, झापा 
२०४५।३।८ २०७३।९।२९ एि.सी.एल. 

84.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििर्प्रसाद शे्रष्ठ, पितर् 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एि.ए., मिप.इन.ल 

85.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेशकुिाि पोििेल,  उदयपिु 

 

२०४१।३।१ २०७३।९।२९ मि .एल.  

86.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अक्तग्नप्रसाद थपमलया, झापा 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., एि.ए 

87.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ऋवषिाि दिािी,  काठिािौं 
 

२०४२।३।२ २०७३।९।२९ एि.ए., एल.एल.एि. 

88.  िाननीय न्यायािीश  

श्री मनत्यानन्द पाण्िे, कञ्चनपिु 

२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ र्बी.एल, एि.ए. 

89.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािेश्वि मर्िािी, पसात 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ र्बी.एल, एि.ए. 

90.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ददनेशप्रसाद यादि, सप्तिी 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ र्बी .एल. , एि.ए. 

91.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णलाल भट्टिाई, िमु्ला 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ र्बी .एल,. एि.ए, 

र्बी .एि.  

92.  िाननीय न्यायािीश  

श्री निर्बहादिु शाही, हमु्ला 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., 

एि.ए. 
93.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शाक्तन्र्मसंह थापा, कास्की 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

94.  िाननीय न्यायािीश  

श्री यिनुा भट्टिाई, झापा 
२०७०।२।२७ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., एि.ए. 

95.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद शे्रष्ठ, र्बााँके 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मि.एल. 

96.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद पोििेल, निलपिासी 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मि .एल.  

97.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भोििाि अमिकािी, मसन्िलुी 
२०४५।३।८ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

98.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेशकुिाि िरी, संििुासभा 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ र्बी .ए. , र्बी .एल.  

99.  िाननीय न्यायािीश  २०४०।८।२६ २०७३।९।२९ मि .एल.  
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श्री दयानाथ ििेल, र्बाग्लङु 

100.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शेििचन्र अयातल, िलु्िी 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मि .एल.  

101.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शामलग्राि कोइिाला, िोिङ 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मि .एल.  

102.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विष्णपु्रसाद कोइिाला, क्तचर्िन 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ मि .एल.  

103.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णकिल अमिकािी, दाङ 

२०४६।४।१ २०७३।९।२९ मि .एल. , एि.ए. 

104.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तचन्र्ािक्तण र्बिाल, कास्की 
२०४५।६।१७ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

105.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अनन्र्िाि िमु्र,े स्याङिा 
२०४५।६।१७ २०७३।९।२९ र्बी .एल. , एि.ए. 

106.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािेन्र ििेल, झापा 
२०४६।४।१ २०७३।९।२९ एि.सी.एल 

107.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ठाकुिप्रसाद शिात पौिेल, क्तचर्िन 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ र्बी .ए. , र्बी .एल.  

108.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रर्ाप के .सी. , िलु्िी 
२०४३।४।१६ २०७३।९।२९ मिप .इन.ल.  

109.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णर्बहादिु थापा, दाङ 

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एि.ए., मि .एल.  

110.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अच्यरु्प्रसाद भण्िािी, िाििकोट 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

111.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ऋवषप्रसाद अमिकािी, र्नहुाँ 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ मि.एल., एि.ए. 

112.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बलभर र्बास्र्ोला, कास्की 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., एि.ए. 

113.  िाननीय न्यायािीश  

श्री टेकनािायण कुाँ िि, पितर् 

२०५०।४।१ २०७३।९।२९  िी.वप.ए. 
एल.एल.एि. 

114.  िाननीय न्यायािीश  

श्री चन्रर्बहादिु सारू, अघातिााँची 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., 

एि.ए. 
115.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िीिर्बहादिु चन्द, रै्बर्िी 
२०४७।६।१ २०७३।९।२९ एि.ए., 

एल.एल.एि. 
116.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लेिनाथ पौिेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

117.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विपलु न्यौपान,े झापा 
२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., 

एि.ए .,  वि .एि  

118.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नामर्र्बार्ब ुलामिछाने, भिपिु 

२०५०।४।१ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., 
एि.ए, 

119.  िाननीय न्यायािीश  

िा. िवि शिात अयातल, काठिािौं 
२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ वप.एच.िी., 

एि.मस.एल. 
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120.  िाननीय न्यायािीश  

श्री साििुाि सापकोटा, काभ्र े

२०४३।४।२६ २०७३।९।२९ एि.मस.एल. 

121.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िणेशप्रसाद र्बिाल, र्ाप्लेिङु 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ वि.एल. 

122.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सीर्ािाि िण्िल, िनषुा 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

123.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सदुतशनदेि भट्ट, कंचनपिु 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल. , एि.ए. 

124.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सभुाष पौिेल, पितर् 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., एि.ए. 

125.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िनक पाण्िे, झापा 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

126.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािदेि ज्ञिाली, दाङ 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

127.  िाननीय न्यायािीश  

श्री श्याििी प्रिान, दोलिा 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

128.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िोकणत िााँिी, दाङ 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

129.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बासदेुि आचायत,  अघातिााँची 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

130.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िशुीप्रसाद थारू, कैलाली 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

131.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िनुेन्रप्रसाद अिस्थी, ििेलििुा 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि., 

पी .एच.िी.  

132.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िदन पोख्रले, दाङ 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल. , एि.ए. 

133.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शान्र्ा सेढाई सापकोटा,काठिािौं 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

134.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ध्रिुिाि नन्द, निलपिासी 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

135.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दिुातर्बहादिु विश्वकिात, प्यठुान 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

136.  िाननीय न्यायािीश  

श्री टंकप्रसाद िरुुङ, िोटी 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

137.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद पौिेल, र्नहुाँ 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल. , एि.ए 

138.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िाकेशकुिाि मनिी, िनषुा 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

139.  िाननीय न्यायािीश  

श्री रे्िनािायण मसंह िाई, िनकुटा 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एि.ए,  र्बी.एल 

140.  िाननीय न्यायािीश  २०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 
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श्री र्बमर्बर्ा उप्ररे्ी, काठिािौं 
141.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािर्बहादिु थापा, र्नहुाँ 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

142.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शकुन्र्ला क्तघमििे, लििङु 

२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ र्बी .एल.  

143.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नसरुल्लाह अन्सािी, निलपिासी 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

144.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ददपेन्रर्बहादिु र्बि, रै्बर्िी 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 

145.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िाज्यलक्ष्िी र्बज्राचायत, काठिािौं 
२०७३।९।२९ २०७३।९।२९ एल.एल.एि. 
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अनसूुची - ६ 

क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशहरु 

क्र .सं.  नाि, थि, िर्न 
न्याय सेिा प्रिेश 

मिमर् 
हालको पदिा 
मनयिु मिमर् 

शैक्तक्षक योग्यर्ा 

1.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशकुिाि काफ्ले, झापा 
२०३९।१२।७ २०४८।७।२३ मि.एल. 

2.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािेशकुिाि काफ्ले, िािेछाप 

२०४२।३।२ २०५८।१।५ एि.ए,एल.एल.एि, 

एि.र्बी.ए. 
3.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लेिनाथ ढकाल, स्याङिा 
२०४२।१०।११ २०६३।३।२३ एि.ए.,मि.एल. 

4.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कुलप्रसाद शिात, र्बाग्लङु 

२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ एि.ए., मि.एल. 

5.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भोििाि शिात, अछाि 

२०४१।९।११ २०६३।३।२३ मि.एल. 

6.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िहम्िदिनुेद आिाद, प्यठुान 

२०४५।३।८ २०६३।३।२३ मि.एल. 

7.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कोषकुिाि नेम्िाङ, पााँचथि 

२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ मि.एल. 

8.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बालिकुुन्द दिािी, काठिािौं 
२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ मि.एल. 

9.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििर्नािायण प्रिान, पितर् 

२०४६।४।१ २०६३।३।२३ र्बी.ए., र्बी.एल. 

10.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािेन्रलाल कणत, िहोत्तिी 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ र्बी.एल. 

11.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािाकृष्ण उप्ररे्ी, सलातही 
२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ मि.एल. 

12.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तिलनाथ िेग्िी, िोटाङ 

२०४३।४।२६ २०६३।३।२३ मि.एल. 

13.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िहेन्रर्बहादिु काकी, िनषुा 
२०४६।४।१ २०६३।३।२३ एि.मस.एल. 

14.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िाििेन्र िेग्िी, कास्की 
२०४६।९।२१ २०६३।३।२३ र्बी.एल., र्बी.एि., 

एि.ए 

15.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विश्विंिल आरेय, सिेुर् 

२०४७।६।१ २०६३।३।२३ एल.एल.एि. 

16.  िाननीय न्यायािीश  

श्री परुुषोत्तिप्रसाद 
ढकाल,काठिािौं 

२०४७।६।१ २०६३।३।२३ एि.ए., एल.एल.एि. 

17.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कैलाश के .सी.,  काभ्रपेलाञ्चोक 

२०४७।६।१ २०६३।३।२३ र्बी.ए.,र्बी.एल. 

18.  िाननीय न्यायािीश  २०५०।४।१ २०६३।३।२३ र्बी.एल. 
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श्री वकिणकुिाि पोििेल, सनुसिी 
19.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििुािीर्बार्ब ुशे्रष्ठ, सल्यान 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ र्बी.एल. 

20.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ॐकाि उपाध्याय, दाङ 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ र्बी.एल., र्बी.ए. 

21.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विष्ण ुसिेुदी, पितर् 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एि.र्बी.ए., 
एि.वप.ए.., एि.ए., 
एल.एल.एि., वप.क्ति. 

22.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सदुशतनिाि पाण्िे,  काठिािौं 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एल.एल.एि., 

एि.वप.ए.. 
23.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपेन्र अमिकािी, र्नहुाँ 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एल.एल.एि. 

24.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेशिाि पोििेल, दोलिा 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ र्बी.एल., र्बी.ए. 

25.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नरिश्वि भण्िािी, िलु्िी 
२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एि.ए., एि.वप.ए.., 

एल.एल.एि. 
26.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अिुतनप्रसाद कोइिाला,भोिपिु 

२०५०।४।१ २०६३।३।२३ एि.ए., एि.मस.एल. 

27.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अिरृ्र्बहादिु र्बस्नेर्, दैलेि 

२०५३।६।२ २०६६।५।२३ एि .मस.एल.  

28.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अम्र्बििाि पौिेल, काठिािौं 
२०४२।३।२ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

29.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिश्चन्र ढुङ्गाना, कास्की 
२०४६।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एि, 

30.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लोकिङ शाह, रुकुि 

२०४३।४।२६ २०६६।५।२३ िी.एल., र्बी.ए. 

31.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िनमसंह िहिा, रै्बर्िी 
२०४५।३।८ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

32.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िेददनीप्रसाद पौिेल, झापा 
२०४६।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एि. 

33.  िाननीय न्यायािीश  

श्री वकिणप्रसाद क्तशिाकोटी, 
काठिािौ 

२०४२।३।३१ २०६६।५।२३ र्बी.एल., र्बी.ए. 

34.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ब्रिेश प्याकुिेल, काठिािौं 
२०५५।११।१४ २०६६।५।२३ एि.ए., एि.मस.एल. 

35.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िोपालप्रसाद र्बास्र्ोला, िोटाङ 

२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एि.ए,र्बी.एल., 

36.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ऋवषिाि मनिौला, मसिाहा 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

37.  िाननीय न्यायािीश  

श्री चन्रिक्तण ज्ञिाली, अघातिााँची 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 
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38.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािकुुिाि िमर्ििा, ओिलढुङ्गा 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एि., एि.ए., 

र्बी.एि. 
39.  िाननीय न्यायािीश  

श्री योिेन्रप्रसाद शाह, िनषुा 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

40.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििानन्द मर्िािी, निलपिासी 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

41.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पूणतप्रसाद िास्र्ोला, कास्की 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एि 

42.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कविप्रसाद न्यौपाने, काभ्र े

२०५७।५।५ २०६६।५।२३ एल.एल.एि, एि.ए. 

43.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश ििेल, झापा 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एि 

44.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णिाि कोइिाला,  स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

45.  िाननीय न्यायािीश  

श्री स्िीकृमर् पिािलुी, लमलर्पिु 

२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एि., एि.ए. 

46.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कािीर्बहादिु िाई, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

47.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ऋवषकेश िाग्ले, र्नहुाँ 
२०५०।४।१ २०६६।५।२३ एल.एल.एि 

48.  िाननीय न्यायािीश  

श्री रिरे्न्र थापा, र्बददतया 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एि., एि.ए. 

49.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िोहनिाि भट्टिाई, िलु्िी 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एि. 

50.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अिुतन अमिकािी, र्नहुाँ 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एि., 

एि.र्बी.ए. 
51.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािेन्र अमिकािी, भोिपिु 

२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ र्बी.एल. 

52.  िाननीय न्यायािीश  

श्री मिरििाि िौर्ि, िलु्िी 
२०५२।८।२४ २०६६।५।२३ एल.एल.एि., एि.ए. 

53.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विनोदकुिाि पोििेल, सप्तिी 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.ए. 

54.  िाननीय न्यायािीश  

श्री देिेन्र पौिेल, झापा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

55.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िसन्र्िाि पौिेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

56.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पूणेश्विप्रसाद उपाध्याय, िहोत्तिी 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.ए. 

57.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ध्रिुकुिाि शाह, रुकुि 

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

58.  िाननीय न्यायािीश  २०४७।६।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 
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श्री कृष्णप्रसाद पौिेल, स्याङिा 
59.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शंकििाि र्बिाल, कास्की 
२०४७।६।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

60.  िाननीय न्यायािीश  

श्री यिुिाि िौर्ि, िोिङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि 

61.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपकिाि पन्र्, काभ्र े

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

62.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िितिाि पौिेल, कास्की 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि 

63.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बरीप्रसाद ओली, झापा 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.ए 

64.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शािदाप्रसाद कोइिाला, झापा 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ एि.ए., मिप.इन.ल. 

65.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािेन्रकुिाि शे्रष्ठ,  र्ाप्लेिङु 

२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

66.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लक्ष्िीिाि ढंुिाना, र्नहुाँ 
२०४३।४।२६ २०७०।२।२७ िी.एल., एि.ए. 

67.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ईन्रकुिाि चोङटेन्ली, भोिपिु 

२०५३।६।२ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

68.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ध्रिुप्रसाद सापकोटा, काभ्र े

२०४७।६।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.ए. 

69.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भिर्िक्तण िनाल, िलु्िी 
२०४७।६।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल., र्बी.ए. 

70.  िाननीय न्यायािीश  

श्री केशिप्रसाद र्बास्र्ोला, क्तचर्िन 

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि.,एि.वप.
ए..ग्रािएुट सवटत 
वफकेट (य.ुएस.ए.) 

71.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ियानन्द पनेरु, ििेलििुा 
 

 

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

72.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििकर्बहादिु के .सी. ,  िलु्िी 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.ए. 

73.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सूयतनाथप्रकाश अमिकािी, 
लििङु 

२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

74.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािचन्र पौिेल, स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल., र्बी.ए  

75.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कैलाशप्रसाद सिेुदी,  सलातही 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

76.  िाननीय न्यायािीश  

श्री रे्िनािायण पौिेल, स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल, एि.ए 
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77.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िार्कृाप्रसाद ििासेनी, स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., 

एि.वप.ए.. 
78.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ओिप्रसाद अयातल,  स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

79.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश ढुल िाना, स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि 

80.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भिर् लम्साल, र्बााँके 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

81.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भिुनमसंह थापा, लििङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि, एि.ए 

82.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लीलािाि अमिकािी, दाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.वप.ए.., 
र्बी.एि., एि.ए. 

83.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृपासिु काकी, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

84.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हेिन्र् िािल, िाििकोट 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

85.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विष्णपु्रसाद अयातल, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.ए. 

86.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपककुिाि ििेल, झापा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

87.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ध्रिुकुिाि वपया, र्नहुाँ 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

88.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तशिर्बहादिु िानाभाट, र्नहुाँ 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

89.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सूयतप्रसाद पिािलुी, स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

90.  िाननीय न्यायािीश  

श्री किलप्रसाद पोििेल, िोटाङ 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

91.  िाननीय न्यायािीश  

श्री श्रीकृष्ण भट्टिाई, लििङु 

२०५५।५।२१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए., 
र्बी.एि., एि.वप.ए.. 

92.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णप्रसाद सिेुदी, सनुसिी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

93.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दलर्बहादिु के .सी. , स्याङिा 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए.  

94.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िासदेुि न्यौपान,े र्नहुाँ 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एि.,एि.ए.,

एि.वप.ए.. 
95.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशचन्र अमिकािी, इलाि 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.वप.ए.., 
एि.ए. 

96.  िाननीय न्यायािीश  

श्री केशिप्रसाद अमिकािी, िाददङ 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

97.  िाननीय न्यायािीश  २०५६।५।७ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 
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श्री दिुातप्रसाद ढुङ्गेल, इलाि 

98.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िासदेुि पौिेल, कास्की 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

99.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेशप्रसाद ज्ञिाली, कवपलिस्र् ु

२०५४।७।१ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

100.  िाननीय न्यायािीश  

श्री रे्िेन्रप्रसाद शिात, र्बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

101.  िाननीय न्यायािीश  

श्री मिल्लीित्न शे्रष्ठ, सल्यान 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

102.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उििप्रसाद भट्टिाई, भोिपिु 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., 
एि.वप.ए.. 

103.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सूयतप्रसाद अमिकािी, क्तचर्िन 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

104.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपक िनाल, ओिलढुङ्गा 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.ए., 

र्बी.एि.  

105.  िाननीय न्यायािीश  

श्री श्यािसनु्दि अमिकािी, र्बददतया 
२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एि.ए., एल.एल.एि. 

106.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उपेन्रप्रसाद िौर्ि, िलु्िी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए., 

र्बी.एि. 
107.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािप्रसाद शिात, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

108.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िण्िपाक्तण शिात, पितर् 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

109.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शभुाषर्बार्ब ुपिुी, िनकुटा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

110.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ऋवषिाि आचायत, अघातिााँची 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

111.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दयािाि ढकाल, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि.  

112.  िाननीय न्यायािीश  

श्री टीकािाि आाचायत, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

113.  िाननीय न्यायािीश  

श्री चिुािन िड्का, र्बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., 
एि.वप.ए.. 

114.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उिेश कोइिाला, लििङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

115.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद शिात उपाध्याय, रुपन्देही 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि, 

एि.वप.ए.., एि.ए., 
र्बी.एि. 

116.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नििाि दाहाल, झापा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., 

एि.कि. 
117.  िाननीय न्यायािीश  २०५२।८।२४ २०७०।२।२७ र्बी.एल., एि.वप.ए.. 
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श्री इश्विीप्रसाद िौर्ि, र्ाप्लेिङु 

118.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णििुािी मसिाकोटी, दोलिा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

119.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िायरीप्रसाद िेग्िी, पितर् 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

120.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विदिु कोइिाला, ओिलढुङ्गा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

121.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िकेुश उपाध्याय, िोिङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

122.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विष्णपु्रसाद उपाध्याय, र्बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

123.  िाननीय न्यायािीश  

श्री वहिलाल रे्बल्िासे, अघातिााँची 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., 

र्बी.एल., एि.ए. 
124.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद सिेुदी, दोलिा 
२०५७।२।३० २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

125.  िाननीय न्यायािीश  

िा .िािेन्रकुिाि आचायत,  

अघातिााँची 

२०५२।९।२६ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., 
वप.एच.िी. 

126.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िार्कृाप्रसाद आचायत, पााँचथि 

२०५५।५।२१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

127.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िाििप्रसाद 
अमिकािी,ओिलढुङ्गा 

२०५६।५।७ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

128.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पषु्पिाि थपमलया, झापा 
२०५७।३।३० २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

129.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सूयतर्बहादिु थापा, र्नहुाँ 
२०५४।७।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 

130.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपककुिाि दाहाल, सनुसिी 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

131.  िाननीय न्यायािीश  

िा. श्री श्रीप्रकाश उप्ररे्ी, झापा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ वप.एच.िी.इन.ल.,ए

ल.एल. एि., 
एि.वप.ए.., एि.ए. 

132.  िाननीय न्यायािीश  

श्री किलिाि विि, लििङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

133.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पिशिुाि भट्टिाई, िोटाङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि, एि.ए. 

134.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तशक्तशििाि ढकाल, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

135.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अशोककुिाि र्बस्नेर्, िोिङ 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए. 
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136.  िाननीय न्यायािीश  

श्री भोलानाथ ढकाल, र्बाग्लङु 

२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए., 
र्बी.एि. 

137.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उिेशप्रसाद लइुाँटेल, काठिािौं 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

138.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद पौिेल, पितर् 

२०५४।७।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि. 

139.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद पिािलुी, भोिपिु 

२०५४।७।१ २०७०।२।२७ एल.एल.एि., एि.ए.  

140.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पनुािाि िनाल, अघातिााँची 
२०५२।८।२४ २०७०।२।२७ र्बी.एल. 

141.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििानाथ पौिेल, पितर् 

२०४७।६।१ २०७२।०४।२१ र्बी.एल. 

142.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बलिाि मरपाठी, कास्की 
२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ र्बी.एल. 

143.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशकुिाि अमिकािी, िोटाङ 

२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

144.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बार्बकुािी र्बामनयााँ, भोिपिु 

२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ र्बी.एल. 

145.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कोिलप्रसाद आचायत, कास्की 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

146.  िाननीय न्यायािीश  

श्री देिकुिाि मििी, संििुासभा 
२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ र्बी.एल. 

147.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेश शिात पौिेल, स्याङिा 
२०५०।४।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि., एि.ए. 

148.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािेन्र नेपाल, स्याङिा 
 

 

२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ र्बी.एल. 

149.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्ीथतिाि के .सी. , ओिलढुङ्गा 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ र्बी.एल. 

150.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विनोदकुिाि िौर्ि, िोिङ 

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

151.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िनीश्वि पौिेल, अघातिााँची 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

152.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाशप्रसाद पक्तण्िर्, र्नहुाँ 
२०५४।७।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

153.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िदनर्बहादिु िािी, र्बझाङ 

२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

154.  िाननीय न्यायािीश  

श्री श्रीप्रसाद सञ् िेल, भिपिु 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

155.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििेशकान्र् अमिकािी, कास्की 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 
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156.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िहेन्रप्रसाद पोििेल, मसन्िलुी 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

157.  िाननीय न्यायािीश  

श्री वकशोि क्तघमििे, संििुासभा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

158.  िाननीय न्यायािीश  

श्री मभष्ििाि प्रसाई, र्ाप्लेिङु 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

159.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हेिर्बहादिु सेन, िलु्िी 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

160.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद दाहाल,िोटाङ 

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

161.  िाननीय न्यायािीश  

श्री नािायणप्रसाद शिात, पितर् 

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

162.  िाननीय न्यायािीश  

श्री केशिकुिाि पाण्िे, सिेुर् 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

163.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािकुिाि कोइिाला, झापा 
२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

164.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शंकिर्बहादिु िाई, भोिपिु 

२०५२।९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

165.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ददिाकि भट्ट, ििेलििुा 
२०६०।११।२९ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

166.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िनोि के .सी. , सनुसिी 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

167.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अक्तम्िकाप्रसाद मनिौला, 
ओिलढुङ्गा 

२०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि., 
एि.वप.ए.. 

168.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ध्रिुिाि मरपाठी, िौर्हट 

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

169.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तशिप्रसाद िनाल, र्नहुाँ 
२०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

170.  िाननीय न्यायािीश  

श्री सनर्चन्र लिट, प्यठुान 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

171.  िाननीय न्यायािीश  

श्री निनािायण पौिेल, स्याङिा 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

172.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िासदेुि न्यौपाने, कास्की 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

173.  िाननीय न्यायािीश  

श्री शाक्तन्र्प्रसाद आचायत, िनकुटा 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

174.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दिुातर्बहादिु भषुाल, अघातिााँची 
२०५४।७।१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

175.  िाननीय न्यायािीश  

श्री ििाहिप्रसाद मसंह, िहोत्तिी 
२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 
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176.  िाननीय न्यायािीश  

श्री लालकािी शे्रष्ठ, भिपिु 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

177.  िाननीय न्यायािीश  

श्री उिानाथ िौर्ि, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

178.  िाननीय न्यायािीश  

श्री दीपक ढकाल, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

179.  िाननीय न्यायािीश  

श्री फणीन्रप्रसाद पिािलुी, झापा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

180.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिश्चन्र इङनाि, झापा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

181.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िािप्रसाद न्यौपाने, स्याङिा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

182.  िाननीय न्यायािीश  

श्री किलप्रसाद ज्ञिाली, पाल्पा 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

183.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िासदेुिलाल शे्रष्ठ, काठिािौं 
२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि.,एि.वप.

ए..,एि.ए. 
184.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िाििािा उप्ररे्ी, पितर् 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

185.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश िाउर्, भिपिु 

२०५२।८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

186.  िाननीय न्यायािीश  

श्री प्रकाश शे्रष्ठ, र्ाप्लेिङु 

२०५३।१२।१ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल., एि.ए. 

187.  िाननीय न्यायािीश  

श्री इश्वि पिािलुी, र्बाग्लङु 

२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

188.  िाननीय न्यायािीश  

श्री विष्णपु्रसाद िौर्ि, िलु्िी 
२०६०।११।२९ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

189.  िाननीय न्यायािीश  

श्री क्तचरर्बहादिु िरुुङ, ओिलढुङ्गा 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ मर्ब.एल., एि.वप.ए.. 

190.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अमनलकुिाि शिात, दाङ 

२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ मर्ब.एल. 

191.  िाननीय न्यायािीश  

श्री केशिप्रसाद क्तघमििे, झापा 
२०५७।३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

192.  िाननीय न्यायािीश  

श्री पीर्ाम्र्बि शिात,स्याङिा 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि., 

एि.वप.ए.. 
193.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िोशन िििेुल, मसिाहा 
२०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

194.  िाननीय न्यायािीश  

श्री हरिप्रसाद कोइिाला, लििङु 

२०६१।११।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

195.  िाननीय न्यायािीश  

िा  .ििेशप्रसाद रििाल , िोटाङ 

२०६१।११।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि., 
वप.एच.िी. 
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196.  िाननीय न्यायािीश  

श्री िाििप्रसाद िैनाली, सलातही 
२०५६।५।७ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि., 

एि.वप.ए.. 
197.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णप्रसाद पौिेल, अघातिााँची 
२०५५।५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

198.  िाननीय न्यायािीश  

श्री र्बाििुाि सिेुदी, र्बददतया 
२०५५।५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

199.  िाननीय न्यायािीश  

श्री कृष्णिंि शाह, सल्यान 

२०५५।५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 

200.  िाननीय न्यायािीश  

श्री अिनी िैनाली )भट्टिाई ,(
काठिािौ 

 २०६८।१।८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एि. 
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अनसूुची - ७ 

नपेाल न्याय सेिाका अमिकृर्हरुको विििण 

 विक्तशि शे्रणी  

 

िखु्य िक्तिष्ट्राि  

क्र .सं.  
कितचािीको नाि, 

ठेिाना 
िन्ि मिमर्  

(वि.सं.) 
र्रृ्ीय/दद्वर्ीय शे्रणी प्रथि शे्रणी 

विक्तशि सक्तचि हालको पदिा मनयिु 
मिमर् 

1.  श्री नहकुल सिेुदी, 
म्याग्दी 

२०२८।४।८ २०५२।८।२४/ 

२०५९।४।४ 
२०६४।५।७ २०७३।१०।६ २०७४।३।२२ 

 

सक्तचि िा सो सिह 

क्र .सं.  
कितचािीको नाि, 

ठेिाना 
िन्ि मिमर्  

(वि.सं.) 
र्रृ्ीय शे्रणी दद्वर्ीय शे्रणी प्रथि शे्रणी 

हालको पदिा 
मनयिु मिमर् 

1.  श्री दिुातर्बन्ि ु
पोििेल, स्याङिा 

२०१६।१०।२७ २०४३।४।२६ २०४९।१२।१ २०५९।७।१२ २०७०।३।२० 

2.  श्री िञ्जनकृष्ण 
अयातल, काठिािौं 

२०१६।९।१४ २०४१।३।१ २०५०।१।२८ २०६१।७।५ २०७१।०८।४ 

3.  श्री र्बरीप्रसाद 
िौर्ि, अघातिााँची 

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

4.  श्री किलशाली 
क्तघमििे, लििङु 

२०१६।१२।१० २०४३।४।२६  २०४९।७।२४ २०६२।४।१९ २०७२।५।२१ 

5.  श्री भपेून्रप्रसाद 
पौिेल, काठिािौं 

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

6.  श्री िििाि 
पौिेल, र्बाग्लङु 

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

7.  श्री िक्तणिाि 
ओझा, िोटाङ 

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

8.  श्री वकिण पौिेल, 

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

9.  श्री नपृध्िि 
मनिौला, िोटाङ 

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

10.  श्री िािीि िौर्ि, 

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

11.  श्री िािनप्रसाद 
भट्टिाई, सनुसिी 

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

12.  श्री िहेन्रनाथ 
उपाध्याय, काभ्र े

२०२५।१।१६ २०५०।४।१ २०५६।९।१५ २०६६।९।१६ का.ि.ु िक्तिष्ट्राि, 

१८।४।२०७४  
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न्याय सिूह, िािपरावंकर् प्रथि शे्रणी 

क्र .सं.  कितचािीको नाि, ठेिाना िन्ि मिमर् )वि.सं(.  र्रृ्ीय शे्रणी दद्वर्ीय शे्रणी 
हालको पदिा 
मनयकु्ति मिमर् 

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

2.  श्री लालर्बहादिु कुाँ िि, िलु्िी २०२९।९।४ २०५५।५।२१ २०६५।७।५ २०६७।०१।०८ 

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

4.  श्री िािेश्वि िेग्िी,पितर्  २०२०।११।१० २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

5.  श्री मनितला पौिेल )भट्टिाई ,(
िोिङ 

२०२४।१।३ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

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

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

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

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

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

11.  श्री यिर्बहादिु र्बढुाििि, दाङ २०३०।५।५ २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ २०७१।१०।२९ 

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

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

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

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

16.  श्री िीरे्न्रर्बार्ब ुथपमलया, िोििा २०२५।१।२० २०५४।७।१ २०६६।९।१६ २०७२।१०।८ 

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

18.  श्री कृष्णप्रसाद पौिेल, स्याङिा २०१९।६।११ २०५२।८।२४ २०६६।९।१६ २०७४।३।२२ 
19.  श्री ििेन्रर्बहादिु मसंह, र्बझाङ २०२९।५।१ २०५९।१२।१८ २०६७।१।२८ २०७४।३।२२ 

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

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

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

 

कानून सिूह, िािपरावंकर् प्रथि शे्रणी 

क्र.सं. कितचािीको नाि,ठेिाना िन्ि मिमर् (वि.सं.) र्रृ्ीय शे्रणी दद्वर्ीय शे्रणी 
हालको पदिा 
मनयिु मिमर् 

1.  श्री क्तचिन्िीिी िनाल, काठिािौं २०१९।७।२ २०४६।४।१ २०५१।११।६ २०६६।९।१६ 

2.  श्री मिल्लीिाि क्तघमििे, अघातिााँची २०१९।२।२५ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६६।१२।१७ 

3.  श्री ििेश ढकाल, काठिािौं २०३१।४।८ २०५६।५।७ २०६४।४।१८ २०६७।१।०८ 

4.  श्री उदयिाि सापकोटा, 
काठिािौं 

२०२५।३।२६ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

5.  श्री ऋवष िािभण्िािी, िोटाङ २०२०।४।१५ २०४७।६।१ २०५३।११।३ २०६८।१०।१५ 

6.  श्री िनिाि ज्ञिाली, िलु्िी २०२२।४।५ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

7.  श्री लीलादेिी 
िड्र्ौला )मनिौला( , सोलिुमु्र्ब ु

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

8.  श्री र्ोयनाथ अमिकािी, 
संििुासभा 

२०२३।८।२८ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७१।९।१५ 
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9.  श्री फक्तणन्र िौर्ि, भोिपिु २०२४।८।१८ २०५०।४।१ २०५७।१।१४ २०७२।२।२२ 

10.  श्री सशुील कोइिाला, काठिािौं २०२३।७।९ २०५०।४।१ २०५८।२।५ २०७२।१०।८ 

11.  श्री आलोकचन्र शे्रष्ठ, र्बाग्लङु २०२४।४।८ २०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७२।१०।८ 

12.  श्री अिुतनकुिाि िड्का, 
ओिलढुङ्गा 

२०२२।१२।२५ २०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७२।११।४ 

13.  श्री कोशलचन्र सिेुदी, दाङ २०२४।८।१३ २०५२।९।२६ २०६२।२।५ २०७२।११।४ 

14.  श्री पािाश्वि ढुल िाना, दैलेि २०२८।४।३ २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ २०७३।२।७ 

15.  श्री मनितला अमिकािी 
)भट्टिाई( , काठिािौं 

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

16.  श्री शेििङ्ग काकी, ओिलढुङ्गा २०२७।१।९ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७२।३।९ 

17.  श्री इक्तन्दिा दहाल )भट्टिाई( , 

झापा 
२०२६।३।२४ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७२।३।९ 

18.  श्री कलामनमि पौिेल, िलु्िी २०२७।२।२ २०५४।७।१ २०६३।७।३ २०७३।११।३ 

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

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

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

सिकािी िवकल सिूह, िािपरावंकर् प्रथि शे्रणी 

क्र .सं.  
कितचािीको 
नाि,थि,िर्न 

िन्ि मिमर् (वि.सं.) र्रृ्ीय शे्रणी दद्वर्ीय शे्रणी 
हालको पदिा 
मनयकु्ति मिमर् 

1.  श्री कृष्णिीिी क्तघमििे, 

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

2.  श्री िणेशर्बार्ब ुअयातल, 

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

3.  श्री पदिप्रसाद पाण्िेय, 
पाल्पा 

२०२६।६।१५ – – २०६७।१।८ 

4.  श्री नािायणप्रसाद पौिेल, 

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

5.  श्री विश्विाि कोइिाला, 
पाल्पा 

२०२४।२।१४ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ 

6.  श्री टेकर्बहादिु क्तघमििे, 
संििुासभा 

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

7.  श्री श्यािकुिाि 
भट्टिाई, झापा 

२०२७।८।१ २०५२।८।२४ २०६३।७।३ २०६९।७।१६ 

8.  श्री िेिर्ीिाि मरपाठी, 
कास्की 

२०१८।५।१० २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०६९।७।१६ 

9.  श्री ध्रिुकुिाि भट्टिाई, 

िोिङ 
२०१९।१२।२० २०४६।४।१ २०५१।११।६ २०७०।०५।०५ 

10.  श्री िोपालप्रसाद रििाल, 

प्यठुान 
२०२४।६।५ २०५०।४।१ २०५६।११।१४ २०७०।०५।०५ 
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11.  श्री िीर्ाप्रसाद मर्क्तम्सना, 
संििुासभा 

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

12.  श्री िििर्बहादिु िड्का, 
दैलेि 

२०१७।२।१९ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

13.  श्री क्तचिञ्जीिी पिािलुी, 
िोिङ 

२०२०।११।१५ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

14.  श्री ििुािीप्रसाद पौिेल, 

क्तचर्िन 
२०१८।१०।२३ २०४५।३।८ २०५१।११।६ २०७०।१०।३ 

15.  श्री निेन्ररर्बहादिु चन्द, 

रै्बर्िी 
२०१८।८।१९ २०४५।३।८ २०५१।११।६ २०७०।१०।३ 

16.  श्री िोपीचन्र भट्टिाई, 

अघातिााँची 
२०२१।११।४ २०५०।४।१ २०५९।४।४ २०७०।१०।३ 

17.  श्री संिीििाि िेग्िी, 
पितर् 

२०२५।६।१८ २०५०।४।१ २०५९।४।४ २०७०।१०।३ 

18.  श्री लोकिाि पिािलुी, 
भोिपिु 

२०२६।२।११ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७०।१०।९ 

19.  श्री िेििाि ज्ञिाली, 
िलु्िी 

२०३०।४।१ २०५५।५।२१ २०६४।४।१८ २०७०।१०।९ 

20.  श्री ििादेिी पिािलुी, 
झापा 

२०२६।११।२५ २०५५।५।२१ २०६८।१०।१५ २०७१।१।४ 

21.  श्री हरिप्रसाद िोशी, 
र्बझाङ 

२०२६।२।८ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७१।१०।२९ 

22.  श्री सूयतिाि दाहाल, 

काठिािौं 
२०२४।९।२३ २०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७१।१२।०२ 

23.  श्री उििप्रसाद पिुासैनी, 
काठिािौं 

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

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

25.  श्री सिेुन्रिंि शाही, 
दैलेि 

२०१८।३।१८ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७२।३।९ 

26.  श्री ध्रिुिक्तण ज्ञिाली, 
अघातिााँची 

२०१९।८।२६ २०५०।४।१ २०५७।१।१४ २०७३।११।३ 

27.  श्री ध्रिुकुिाि चौहान, 
झापा 

२०२७।३।४ २०५५।५।२१ २०६७।११।२० २०७४।१।१४ 

28.  श्री सिेुन्रर्बहादिु थापा, 
िोिङ 

२०२२।३।४ २०५०।४।१ २०५८।५।८ २०७४।३।२२ 

29.  श्री भिर्लाल शिात 
भट्टिाई, िनषुा 

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

 

न्याय सिूह, िािपरावंकर् दद्वर्ीय शे्रणी 

मस .नं.  कितचािीको नाि िन्ि मिमर् (वि.सं.) र्रृ्ीय शे्रणी 
हालको पदिा 
मनयकु्ति मिमर् 
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1.  श्री िसन्र्िंि थापा, िोििा २०१७।१२।१८ २०५३।१२।१ २०६६।९।१६ 

2.  श्री चाणकिक्तण अयातल, क्तचर्िन २०२४।१२।१६ २०५५।५।२१ २०६७।११।२० 

3.  श्री कवपलिक्तण िौर्ि, िलु्िी २०२७।११।१४ २०५४।७।१ २०६८।१०।१५ 

4.  श्री िेदप्रसाद उप्ररे्ी, झापा २०२८।४।२९ २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 

5.  श्री विदिु काफ्ले, स्याङिा २०३१।६।२६ २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 

6.  श्री ध्रिुकुिाि उप्ररे्ी, झापा २०२२।२।१७ २०५६।५।७ २०६९।७।१ 

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

8.  श्री देिप्रसाद योिी, दाङ २०१७।११।१८ २०५३।१२।१ २०७०।०५।०५ 

9.  श्री विनोद ििाल, पितर् २०२१।६।८ २०५३।१२।१ २०७०।०५।०५ 

10.  श्री नािायणप्रसाद िेग्िी, स्याङिा २०१७।१।१५ २०५३।१२।१ २०७०।०५।०५ 

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

12.  श्री श्यािलाल क्तघमििे, िलु्िी २०२९।९।१२ २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

13.  श्री सन्र्ोषप्रसाद पिािलुी, िनकुटा २०२८।५।२० २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

14.  श्री प्रिेप्रसाद न्यौपान,े झापा २०२०।५।६ २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

15.  श्री प्रल्हादकुिाि योिी, दाङ २०२४।७।१० २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 

16.  श्री ददनर्बन्ि ुर्बिाल, स्याङिा २०२५।६।२५ २०५४।७।१ २०७०।०५।०५ 
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102.  श्री रिर्ाकुिािी र्बख्रले, पसात २०३२।१२।१० २०६६।१०।२४ २०७३।३।६ 

103.  श्री शकुन्र्ला काकी, िोिङ २०३५।४।३ २०६६।१०।२४ २०७३।३।६ 

104.  श्री िाि ुशिात, पसात २०४१।७।५ २०६७।४।१७ २०७३।३।६ 

105.  श्री नेरप्रसाद भषुाल  ,िलु्िी  २०२७।१।२७ २०६६।४।१ २०७३।१०।२७ 

106.  श्री क्तशिलाल पाण्िे, िलु्िी २०२७।११।२७ २०६६।५।११ २०७३।१०।२७ 

107.  श्री भोििाि िेग्िी, िाददङ २०१९।४।२० २०६६।१०।२४ २०७३।१०।२७ 

108.  श्री पषु्पिाि पाण्िे, रै्बर्िी २०२८।९।२ २०६६।४।१ २०७३।१०।२७ 

109.  श्री कृष्णप्रसाद अमिकािी, कास्की २०२५।४।१७ २०६४।१०।१ २०७३।१०।२७ 

110.  श्री विदिुकुिाि उपाध्याय, कास्की २०१९।४।१२ २०६४।१०।१ २०७३।१०।२७ 
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कानून सिूह, िािपरावंकर् दद्वर्ीय शे्रणी 

क्र .सं.  कितचािीको नाि ठेिाना िन्ि मिमर् (वि.सं.) र्रृ्ीय शे्रणी 
हालको पदिा मनयकु्ति 

मिमर् 

1.  श्री कोिलर्बहादिु िरी, ओिलढुङ्गा २०२७।१।१ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ 

2.  श्री लक्ष्िीप्रसाद िौर्ि, र्ाप्लेिङु २०२९।१।२८ २०५६।५।७ २०६४।४।१८ 

3.  श्री दलर्बहादिु अमिकािी, र्बाग्लङु २०२७।५।३ २०५४।७।१ २०६४।४।१८ 

4.  श्री िानर्बहादिु अयातल क्षेरी, िलु्िी २०२७।१।५ २०५४।७।१ २०६४।१०।१८ 

5.  श्री क्तििानन्द भषुाल, र्बाग्लङु २०२०।३।२४ २०५४।७।१ २०६४।१०।१८ 

6.  श्री विष्णकुािी थापा, भिपिु २०१७।१०।१३ २०५३।१२।१ २०६४।१०।१८ 

7.  श्री र्बलसािि मििी, स्याङिा २०२५।२।१८ २०५४।७।१ २०६५।११।३० 

8.  श्री श्रीलाल पौिेल, रुपन्देही २०२९।७।२९ २०५९।१२।१८ २०६६।४।२७ 

9.  श्री िािेन्र थापा, िलु्िी २०२४।१।१२ २०५२।८।२४ २०६६।४।२७ 

10.  श्री हिुर्बहादिु के .सी. , अघातिााँची २०२८।७।२८ २०५५।५।२१ २०६६।९।१६ 

11.  श्री टीकािाि पाण्िे, स्याङिा २०२४।१।७ २०५५।५।२१ २०६६।९।१६ 

12.  श्री िंिार्बहादिु ििेल, िलु्िी २०२४।११।२० २०५७।३।३० २०६६।९।१६ 

13.  श्री अिुतनप्रसाद िनाल, पाल्पा २०२२।१२।८ २०५७।३।३० २०६६।९।१६ 

14.  श्री शंकिर्बहादिु के .सी. , र्बाग्लङु २०३१।५।१८ २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ 

15.  श्री शम्भिुाि िेग्िी, र्बाग्लङु २०२९।४।२७ २०५६।५।७ २०६७।१।२८ 

16.  श्री चन्रकान्र् पौिेल, पितर् २०२७।१।१४ २०५७।३।३० २०६७।११।२० 

17.  श्री कृष्णकुिाि काकी, िािेछाप २०२९।३।३ २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 

18.  श्री शम्भ ुकाकी, काठिािौं २०३१।९।७ २०६२।१०।९ २०६९।७।१ 

19.  श्री कृष्णिाि िनाल, र्नहुाँ २०२५।९।८ २०५९।१२।१८ २०७०।५।५ 

20.  श्री िाििप्रसाद सिेुदी, िािेछाप २०२७।२।२८ २०५९।१२।१८ २०७०।५।५ 

21.  श्री िािपु्रसाद ििुािाई, रे्ह्रथिु २०२८।७।२९ २०६०।११।२९ २०७०।५।५ 

22.  श्री िाििी दनाई, लििङु २०२६।२।९ २०६१।११।२१ २०७०।५।५ 

23.  श्री सभुाषकुिाि भट्टिाई, झापा २०३४।९।१५ २०६१।११।२१ २०७०।५।५ 

24.  श्री विनोदकुिाि भट्टिाई, रे्ह्रथिु २०३४।१।२५ २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

25.  श्री सूयतिंश शिात कंिेल, िािेछाप २०२९।५।२९ २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

26.  श्री विष्णपु्रसाद िेग्िी, स्याङिा २०२५।१२।१२ २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

27.  श्री िक्तशिकुिाि क्तघमििे, िािेछाप २०३०।७।१६ २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

28.  श्री ओिर्बहादिु सोिािी, संििुासभा २०२७।१।१५ २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

29.  श्री परुुषोत्ति नेपाल, काठिािौं २०३४।३।१ २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

30.  श्री िािन नेपाल, सलातही २०२४।४।१४ २०६२।१०।९ २०७०।१०।३ 

31.  श्री िेशििाि मसग्देल, स्याङिा २०२९।७।२० २०६३।६।२९ २०७०।१०।२१ 

32.  श्री विष्णपु्रसाद अिस्थी, रै्बर्िी २०२९।११।१५ २०६०।११।२९ २०७०।१०।२१ 

33.  श्री िंिर्बहादिु िााँिी, र्बददतया २०३३।२।१ २०६३।६।२९ २०७०।१०।२१ 

34.  श्री लोकहरि र्बस्याल, पाल्पा २०३१।२।७ – २०७१।०१।३० 

35.  श्री पषु्कििाि नेपाल, भोिपिु २०३१।१।२० २०६०।११।२९ २०७१।९।१५ 

36.  श्री झइन्रप्रसाद ििुािाई, िोिङ २०२९।८।२० २०६३।६।२९ २०७१।९।१५ 

37.  श्री भििानलाल शे्रष्ठ, निुाकोट २०२०।५।११ २०६३।१।३ २०७१।९।१५ 
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38.  श्री िोविन्द िनाल, इलाि २०३४।५।५ २०६६।५।११ २०७१।११।०४ 

39.  श्री टंकर्बहादिु िहर्, इलाि २०२५।१२।२० २०६३।६।२९ २०७२।२।२२ 

40.  श्री िणुिाि शे्रष्ठ, मसन्िलुी २०२२।८।११ २०६४।१२।१९ २०७२।२।२२ 

41.  श्री दिुातदेिी िरुुङ, झापा २०२९।९।१६ २०६६।५।११ २०७२।३।२१ 

42.  श्री किलिाि िौर्ि, अघातिााँची २०२६।९।१४ २०६५।१।४ २०७२।१०।८ 

43.  श्री विश्वर्बन्ि ुपौिेल, स्याङिा २०२३।६।१५ २०६५।१।४ २०७२।१०।८ 

44.  श्री िोपीलाल नेपाल, ओिलढुङ्गा २०१८।५।१० २०६६।४।७ २०७२।१०।८ 

45.  श्री पूक्तणतिा कोइिाला, क्तचर्िन २०२२।६।२२ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

46.  श्री िािप्रसाद लम्साल, भिपिु २०२७।६।५ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

47.  श्री नििाि आचायत, र्नहुाँ २०२८।९।१३ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

48.  श्री िािेन्रकुिाि लम्साल, 

संििुासभा 
२०३३।१।५ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

49.  श्री िािप्यािी सनुिुाि, िािेछाप २०३१।१२।९ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

50.  श्री उपेन्रकेशि िनाल, सिेुर् २०३०।५।५ २०६६।१०।२४ २०७२।१०।८ 

51.  श्री िनुा शिात, क्तचर्िन २०३४।७।९ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

52.  श्री िेशिाि शिात, र्बददतया २०३५।५।२२ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

53.  श्री निीनकुिाि िोशी, रुपन्देही २०३१।३।२९ २०६६।१०।२४ २०७२।१०।८ 

54.  श्री िहेन्रप्रसाद सांिी, लििङु २०२९।१०।५ २०६७।५।१४ २०७३।३।६ 

55.  श्री सरिर्ा िायिाझी, पाल्पा २०३१।३।३ २०६८।४।२४ २०७३।३।६ 

56.  श्री रिन्िा िंिोल, काठिािौ २०३३।२।३ २०६६।५।११ २०७३।३।६ 

57.  श्री सीर्ा शिात अमिकािी, स्याङिा २०२७।११।२१ २०६६।५।११ २०७३।३।६ 

58.  श्री िणेश नायक, मसिहा २०३९।८।१४ २०६७।५।१४ २०७३।३।६ 

59.  श्री िि ुपौिेल )ज्ञिाली( , िलु्िी २०३४।१।१४ २०६६।५।११ २०७३।४।११ 

60.  श्री देर्बकुिाि िाई, भोिपिु २०३२।५।२२ २०६६।५।११ २०७३।४।११ 

61.  श्री िीिेन्रर्बहादिु के .सी. , दैलेि २०३१।१०।९ २०६६।१०।२४ २०७३।४।११ 

62.  श्री परुुषोत्ति िमर्ििा, ओिलढुङ्गा २०२९।८।२० २०६७।२।१९ २०७३।४।११ 

63.  श्री मनमििाि न्यौपान,े िमु्ला २०२८।१।८ २०६७।५।१४ २०७३।४।११ 

64.  श्री अरुणा िोशी, काठिािौँ २०४१।८।११ २०६९।५।२१ २०७४।४।२६ 
65.  श्री िानर्बहादिु र्बस्नेर्, िलु्िी २०३७।९।२१ २०६७।४।१७ २०७४।४।२६ 
66.   श्री वपर्ाम्िि भण्िािी २०३०।१०।४  २०७४।४।२६ 

 

सिकािी िवकल सिूह, िािपरावंकर् दद्वर्ीय शे्रणी 
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संििुासभा 
२०२३।९।८ २०५३।१२।१ २०६८।१०।१५ 

32.  श्री ििेशकुिाि सिेुदी, झापा २०१८।५।२१ २०५३।१२।१ २०६८।१०।१५ 

33.  श्री एकनािायण लम्साल, स्याङिा २०२४।८।१६ २०५४।७।१ २०६८।१०।१५ 

34.  श्री अच्यरु्िक्तण न्यौपाने, झापा २०३१।९।१३ २०६०।११।२९ २०६९।७।१ 

35.  श्री प्रकाश कोइिाला, स्याङिा २०२९।६।२६ २०६१।११।२१ २०६९।७।१ 
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38.  श्री र्बार्बिुाि अमिकािी, लििङु २०२०।१२।८ २०५२।९।२६ २०७०।०५।०५ 
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२०१७।९।१९ २०५५।५।२१ २०७०।०५।०५ 
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44.  श्री रुरप्रसाद पन्थी, िलु्िी २०२८।४।१ २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
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अनसूुची - ८ 

न्यायािीशको आचाि संवहर्ा, २०७४ 

प्रस्र्ािना : स्िर्न्र, मनष्पक्ष ि सक्षि न्याय प्रणालीको िाध्यिर्बाट कानूनको शासन, िानि अमिकाि र्था संिैिामनक 
िूल्य िान्यर्ाहरूको संिक्षण ि सम्र्बितन िनत; 
प्रभािकािी ि उत्तिदायी न्याय व्यिस्था िाफत र् न्यायिा पहुाँच अमभिृवि िनत; 

न्यायपामलकाको िनआस्था ि प्रमर्ष्ठालाई उच्च िाख्न े सन्दभतिा व्यक्तििर् र्था सािूवहक रुपिा सिेर् 
न्यायािीशहरूद्वािा न्यावयक पदलाई साितिमनक उत्तिदावयत्िको पदको रुपिा कायि िनत, ि 

न्यायािीशहरूको आचिण एिं व्यिहािका विषयिा आिािभरू् मसिान्र् र्था िानकहरू मनिातिण ििी 
अन्र्िातवष्ट्रयस्र्ििा विकमसर् मसिान्र् एिं िलुकुमभर विद्यिान प्रचलन, व्यिहाि, न्यावयक संस्कृमर् सिेर्लाई सिेटी 
न्यायािीशको आचाि संवहर्ा र्बनाई लािू िनत िाञ्छनीय भएकोले न्यायािीशको आचािसंवहर्ा, २०६५ को िितलाई 
अङ्गीकाि िदै न्याय परिषद ऐन, 2074 को दफा ३३ को िण्ि (घ) ले ददएको अमिकाि प्रयोि ििी न्याय परिषदले 
यो आचािसंवहर्ा िािी ििेको छ । 

१. संक्तक्षप्त नाि ि प्रािम्भ: 

१.१. यस संवहर्ाको नाि “न्यायािीशको आचाि संवहर्ा,  २०74” िहेको छ । 

१.२. यो आचाि संवहर्ा र्रुुन्र् प्रािम्भ हनुछे । 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसंिले अको अथत नलािेिा यस आचाि संवहर्ािा, 
२.१. “न्यायािीश” भन्नाले सिोच्च अदालर्, उच्च अदालर् र्था क्तिल्ला अदालर्िा र्बहाल िहेका न्यायािीश सम्झन ु

पछत ि सो शब्दले सिय सियिा कानून र्बिोक्तिि िठन भएका विशेष अदालर्, प्रशासकीय अदालर्, श्रि 
अदालर् ि विमभन्न न्यायामिकिणहरू िा अन्य मनकाय सिेर्िा िही िदु्दा िामिलािा मनणतय ददने ििी मनयिु 
भएका, र्ोवकएका िा िटाईएका पदामिकािीलाई सिेर् िनाउाँछ। 

२.२. “कितचािी” भन्नाले दफा २.१ िा उक्तल्लक्तिर् अदालर् िा िदु्दा हेने मनकायिा कायतिर् कितचािी  सम्झन ु
पछत। 

२.३. “न्यायािीशको परििाि” भन्नाले न्यायािीश आफैं ले पालनपोषण िनुत पने पमर्, पक्तत्न, छोिा, अवििावहर् छोिी, 
िितपरु िा अवििावहर् िितपरुी सम्झन ुपछत ि सो शब्ले न्यायािीश आफैं ले पालनपोषण िनुत पने र्बार्ब,ु आिा, 
सौरे्नी आिा ि नार्बालक भाई िा अवििावहर् र्बवहनीलाई सिेर् िनाउाँछ । 

२.४. “नारे्दाि” भन्नाले प्रचमलर् कानून र्बिोक्तिि न्यायािीशको नारे्दाि भनी र्ोवकएका नारे्दाि सम्झन ुपछत ।  

२.५. “कानून व्यिसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यिसायी परिषद ऐन, २०५० र्बिोक्तििका कानून व्यिसायी सम्झन ु
पछत । 

२.६ “आचिण” भन्नाले न्यायािीशले पालना िनुतपने व्यिहाि, र्बानी रे्बहोिा, चालचलन िा चरिर सम्झन ु पछत । 

 
 

 

३. स्िर्न्रर्ा सम्र्बन्िी आचिणहरु: 

३.१ न्यायािीशले न्यावयक कायत िदात कानूनको सही प्रयोि ििी प्रत्यक्ष िा पिोक्षरुपिा आउन ेप्रभाि, दर्बार्ब, 

भनसनु,िम्की, आग्रह आददर्बाट प्ररेिर् िा प्रभाविर् नभई न्यावयक कायत स्िर्न्रर्ापूितक िनुत पदतछ ।  
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३.२ न्यायािीशले आफ्नो सािाक्तिक सम्र्बन्ि कायि िदात न्यावयक ियातदािा िही िनुत पनेछ ि सािाक्तिक सम्र्बन्िको 
कािणले न्याय सम्पादनिा पनत सक्न ेप्रभाि ि विशेष ििेि आफूले मनिोपण िनुतपने वििादका पक्षहरूर्बाट पनत 
सक्ने प्रभाििाट स्िर्न्र िहन ुपनेछ । 

३.३ न्यायािीश कायतपामलका िा व्यिस्थावपकाका सदस्यहरूसाँिको अनपुयिु सम्पकत  िा दलिर् िािनीमर्क 
प्रभािर्बाट ििु िहन ुपनेछ । 

३.४ न्यायािीशले न्यावयक कर्तव्य पालना िने क्रििा आफू स्ियंले पमन स्िर्न्रर्ापूितक कायत िनुत पनेछ ि अन्य 
सहकिी न्यायािीशहरूलाई पमन स्िर्न्रर्ापूितक न्यावयक कायत िनत सक्ने सहि िार्ाििण प्रदान िनुत पनेछ 
ि  कुनै प्रकािको हस्र्के्षप िनत, अनकु्तचर् प्रभाि पानत िा दर्बार्ब ददन हुाँदैन । 

३.५ न्यायािीशले न्यायपामलकाको संस्थािर् एिि ्कायतिर् स्िर्न्रर्ा कायि िाख्न ि न्यावयक स्िर्न्रर्ा सिेर्को 
अमभिृवि िनत प्रयास िनुत पनेछ । 

३.६ न्यावयक स्िर्न्रर्ाको लामि अपरिहायत िहेको न्यायपामलकाप्रमर्को िनआस्था एिि ्िनविश्वासको अमभिृवि 
िनत न्यायािीशले उदाहिणीय र्था अनकुिणीय न्यावयक आचिण प्रदशतन ि प्रिितन िनुत पनेछ । 

३.७ मनन्दा, आलोचना, आक्रोश आददर्बाट दःुक्तिर् हनुे र्था र्बढाईँ, प्रशंसा, नम्रर्ार्बाट प्रभाविर् हनुे िानिीय स्िभािको 
नकािात्िक असि न्याय सम्पादन कायतिा नपिोस ्भनी न्यायािीश सिैँ सिि िहन ु  पनेछ । 

४. मनष्पक्षर्ा सम्र्बन्िी आचिणहरु: 

४.१ न्यायािीशले कुनै प्रकािको िोलावहिा, पक्षपार्, पूिातग्रह िा िेषभाि निािी न्यावयक काि कर्तव्यको पालना 
िनुत पनेछ । 

४.२ न्यायािीशले न्यायका उपभोिाहरुसाँि िने व्यिहाि मनष्पक्ष हनु ुपनेछ ि िदु्दाका पक्ष, कानून व्यिसायी ि 
सितसािािणको न्यायािीश ि न्यायपामलकाप्रमर्को िनआस्था एिि ्िनविश्वास अमभिवृि िनत वक्रयाशील हनु ु
पनेछ । 

४.३ न्यायािीशले न्याय सम्पादनिा नकािात्िक प्रभाि पने ििी कुनै पमन व्यक्तिसाँि अनािश्यक रुपिा सम्र्बन्ि 
िा सम्पकत  र्बढाउन ुहुाँदैन ।  

४.४ न्यायािीशले आफू सिक्ष मनिोपणका लामि प्रस्र्रु् हनु आएका िा आउन सक्न ेवििादको परिणाििा असि 
पने ििी िा न्यावयक प्रवक्रयािा अपनाउन ुपने स्िच्छर्ािा नै स्पिर्ः आाँच आउने ििी िानािान कुनै प्रकािको 
टीकावटप्पणी िनत िा कुनै व्यक्ति िा वििादको स्िच्छ सनुिुाईिा असि पने ििी साितिमनक रुपिा िा अन्य 
सािाक्तिक सञ्जाल सिेर्िा कुनै अमभव्यक्ति ददन ुहुाँदैन । 

४.५ देहायको कुनै अिस्था सिृना भई न्यायािीश आफैं ले वििादको मनष्पक्ष मनिोपण िनत नसक्ने भएिा िा एउटा 
वििेकशील पयतिेक्षकको दृवििा त्यस्र्ो वििाद मनिोपण िदात मनष्पक्ष भई मनणतय िनत नसक्ने अिस्था छ भने्न 
देिेिा त्यस्र्ो वििादको सनुिुाई िा न्याय मनिोपण िनतिाट आफूलाई अलि िाख्न ुपनेछ M-  

(क) िदु्दाका कुनै पक्षप्रमर् न्यायािीशको िास आग्रह िा पूिातग्रह भएिा; 
(ि) वििाददर् विषयको प्रिाणसम्र्बन्िी र्थ्यिा न्यायािीशलाई व्यक्तििर् हैमसयर्िा पूित िानकािी भएिा; 
(ि) वििादको विषयिा न्यायािीशले पवहले कानून व्यिसायीको हैमसयर्ले काि ििेको िा   साक्षीको 

रुपिा िहेको भएिा; 
(घ) मनिोपण िनुतपने वििादको परिणाििा न्यायािीश िा मनिको परििािको प्रत्यक्ष आमथतक स्िाथत 

िोमिएको भएिा । 

५. मनष्ठा सम्र्बन्िी आचिणहरु: 

५.१ एउटा वििेकशील पयतिेक्षकको दृवििा न्यायािीशको आचिण मनन्दनीय छैन भने्न कुिा न्यायािीश आफैले 
व्यिहािर्ः समुनक्तश्चर् िनुत पदतछ पनेछ । 
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५.२ न्यायािीशको आचिण ि व्यिहाि न्यायपामलकाप्रमर् िनर्ाको आस्था ि विश्वास र्बढाउने वकमसिको उच्च 
नैमर्कर्ा उन्िूि हनु ुपनेछ । “न्याय ििेि िार हुाँदैन, न्याय ििेको देक्तिन ुपमन पदतछ” भने्न िान्यर्ार्बाट प्ररेिर् 
भई न्यायािीशले आफ्नो कायतसम्पादन िनुत पनेछ । 

५.३ न्यायािीश सदैि आफ्नो आचिणप्रमर् िवहिो एिि ्अटुट विश्वासिा िहन ुपनेछ । 
६. सदाचाि सम्र्बन्िी आचिणहरु: 

६.१ न्यायािीशका हिेक वक्रयाकलाप सदाचािपूणत हनु ुपनेछ । सदाचाि विपिीर् देक्तिने कुनै पमन कायत िनतर्बाट 
न्यायािीश अलि िहन ुपनेछ । 

६.२ हिेक वक्रयाकलापको व्यक्ति ि सिािले मनत्य मनििानी, अनिुिन ि िूल्याङ्कन िने हुाँदा न्यायािीशले सदैि 
आफ्नो कािणर्बाट कुनै नािरिक िा सिदुायलाई अनकु्तचर् र्बोझ नहोस ्भने्न कुिा मर्बचाि ििेि आफ्नो वक्रयाकलाप 
मनयक्तन्रर् िनुतपदतछ । 

६.३ न्यायािीशले िास ििी आफू कायतिर् अदालर्िा मनयमिर् र्बहस पैििी िने कानून व्यिसायीहरूसाँिको 
व्यक्तििर् सम्र्बन्ि ि सम्पकत को कािणर्बाट पक्षपार् िा िोलावहिा िरिएको छ वक भनी आशंका हनुे क्तस्थमर्र्बाट 
अलि िहन ुपनेछ । 

६.४ न्यायािीशले आफ्नो परििािका कुनै सदस्यले कानून व्यिसायीको रुपिा प्रमर्मनमित्ि ििेको िा अन्य कुनै 
वकमसिले संलग्न िहेको वििादको मनिोपणिा सहभािी हनु ुहुाँदैन । 

६.५ न्यायािीशले आफूले प्रयोि ििी आएको आिासिा कसैलाई कानून व्यिसाय सञ्चालन िनत िा वििादका 
पक्षहरूसाँि भेटघाट िनत ददन ुहुाँदैन । 

६.६ न्यायािीशले अन्य नािरिक सिह विचाि ि अमभव्यक्तिको स्िर्न्रर्ा िा कुनै संघसंस्था िोल्ने िा सदस्य हनु े
िा भेला हनुे अमिकािको प्रयोि िदात न्यावयक पदको िरििा ि न्यायपामलकाको स्िर्न्रर्ा एिं मनष्पक्षर्ा 
िोिाई िाख्न ेििी िनुत पनेछ ।  

६.७ न्यायािीशले आफ्नो व्यक्तििर् िा आफूलाई कानूनर्बिोक्तिि प्राप्त हनु ेआमथतक लाभ िा स्िाथत र्था आफ्नो 
परििािका सदस्यहरूको आमथतक कािोर्बाि एिं स्िाथत र्बािे िानकािी िाख्न ेउक्तचर् प्रयास िनुत पनेछ । 

६.८ न्यायािीशले आफ्नो परििाि, नारे्दाि िा अन्य सािाक्तिक सम्र्बन्िका व्यक्तिहरूलाई आफूले सम्पादन िने 
न्यावयक कायत िा मनणतयिा अनकु्तचर् प्रभाि पानत ददन ुहुाँदैन । 

६.९ न्यायािीशले आफ्नो िा आफ्नो परििािका सदस्यको िा अरु कसैको मनिी स्िाथत पूमर्तका लामि आफ्नो पदीय 
हैमसयर्को उपयोि िनत िा िनत ददन ुहुाँदैन । साथै कुनै व्यक्ति न्यायािीशको न्यावयक कायतिा प्रभाि पानत 
सक्ने विशषे हैमसयर्िा छ भनी न्यायािीशले भनु्न िा अन्य कसैलाई त्यस्र्ो अनभुमूर् हनुे ििी र्बोल्न ुहुाँदैन । 

६.१० न्यायािीशले न्यावयक हैमसयर्ले कायत िदात प्राप्त ििेको िोप्य सूचना न्यावयक कर्तव्यको पालना िदात र्बाहेक 
अन्य उद्देश्यको लामि प्रयोि िनुत िा िलुासा िनुत हुाँदैन । 

६.११ न्यायािीशले मनष्पक्षर्ापूितक न्यावयक कर्तव्य पालनािा र्बािा नपने िा आाँच नआउने ििी देहायका कायत 
िनत हनु्छः- 

(क) कानून, कानूनी पिमर्, न्यायप्रशासन िा त्यस्रै् विषयिा लेख्न, प्रिचन ददन, अध्यापन िनत िा र्ी विषयका 
देशमभर िा र्बावहि आयोिना हनुे साितिमनक कायतक्रििा उपक्तस्थर् हनु िा छलफलिा सहभािी हनु; 

(ि) न्यावयक पदको िरििािा आाँच नआउने िा न्यावयक कर्तव्यको पालनािा कुनै र्िहर्बाट र्बािा नपने 
अन्य कुनै काि काििाहीिा सहभािी हनु । 

६.१२ न्यायािीशले न्यायािीशहरूको संघ िा संिठन िोल्न, सदस्यर्ा मलन िा न्यायािीशहरूको वहर्को प्रमर्मनमित्ि 
िने अन्य संस्थाहरूिा सहभािी हनु हनु्छ । 
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६.१३ न्यायसम्पादनको मसलमसलािा न्यायािीशले कुनै कायत िनतको लामि िा ििे िा नििेर्बापर् न्यायािीश िा 
मनिको परििािका कुनै सदस्यले कुनै प्रकािको आमर्थ्य स्िीकाि िनत िा दान, दार्व्य, उपहाि, इच्छापर, ऋण 
िा आमथतक िा भौमर्क लाभ िाि िनुत िा स्िीकाि िनुत ििाउन ुहुाँदैन । 

६.१४ न्यायािीशले िानी–िानी कितचािी िा आफ्नो प्रभाि, मनदेशन िा अक्तख्र्यािी अन्र्ितर्का अन्य व्यक्तिलाई 
न्याय सम्पादनको मसलमसलािा आफूले कुनै कायत िनतको लामि िा िरिददए िा निरिददए िापर् कुनै उपहाि, 

इच्छापर, ऋण िा अन्य लाभको िाि िनत िा स्िीकाि िनत अनिुमर् ददन ु      हुाँदैन । 

६.१५ न्यायािीशको न्यावयक कायतिा प्रभाि पाने िा पक्षपार्पूणत काि िनत प्ररेिर् िने िा न्यावयक मनष्पक्षर्ािा 
आाँच आउने ििी कुनै पमन सिािोहिा उपक्तस्थर् हनु ि कुनै प्रकािको उपहाि ग्रहण िनत हुाँदैन । 

७. सिानर्ा सम्र्बन्िी आचिणहरु: 

७.१ न्यायािीशले िार्िामर्, िणत, मलङ्ग, िित, अपाङ्गर्ा, उिेि, िैिावहक क्तस्थमर्, िावष्ट्रयर्ा, सािाक्तिक र्था आमथतक अिस्था 
िा अन्य त्यस्रै् अप्रासवङ्गक आिािहरूको कािणर्बाट पैदा हनुे सम्भाविर् असिान क्तस्थमर्प्रमर् सचेर् िहन ुपनेछ 
। 

७.२ न्यायािीशले आफ्नो कर्तव्य पालनको मसलमसलािािा िदु्दाका पक्षहरु एिि ् सिोकाििालाहरुसाँि सिान 
व्यिहाि िनुत पनेछ । 

७.३ न्यायािीशले न्यावयक कायत सम्पादन िदात कुनै व्यक्ति िा सिूहप्रमर् अप्रासवङ्गक आिाििा र्बोलेि, लेिेि, 

आचिणद्वािा िा अन्य कुनै र्रिकार्बाट पक्षपार् िा पूिातग्रहपूणत व्यिहाि िनुत हुाँदैन । 

७.४ न्यायािीशले आफ्नो कर्तव्यपालनको मसलमसलािा कुनै कायत िा व्यिहाि िदात सम्र्बि सरै्ब पक्ष िा व्यक्तिप्रमर् 
यथोक्तचर् विचाि पयुातउन ुपनेछ । िदु्दाका पक्षहरू, साक्षीहरू, कानून व्यिसायीहरू, अदालर्का कितचािीहरू 
र्था सहकिी न्यायािीशहरूप्रमर् कर्तव्य पालनसाँि सिोकाि निहेका कुनै अप्रासवङ्गक कुिाको आिाििा कुनै 
प्रकािको भेदभािपूणत व्यिहाि िनुतहुाँदैन । 

७.५ न्यायािीशले िानी–िानी कितचािी िा आफ्नो प्रभाि, मनदेशन िा मनयन्रणिा िहेका व्यक्तिहरूलाई आफूसिक्ष 
विचािािीन वििादसाँि सम्र्बक्तन्िर् व्यक्तिहरूप्रमर् कुनै वकमसिले भेदभािपूणत व्यिहाि िने अनिुमर् ददन ुहुाँदैन । 

७.६ न्यायािीशले िदु्दािा उपक्तस्थर् कानून व्यिसायीले कुनै पक्ष िा व्यक्तिप्रमर् र्बोली िा व्यिहािर्बाट अप्रासवङ्गक 
आिाििा देिाउने पक्षपार् िा पूिातग्रहलाई िोक्न ुपनेछ । र्ि, त्यस्र्ा अप्रासवङ्गक आिाि िध्येका कुनै कुिा 
नै िदु्दािा ठहि िनुतपने कुिासाँि सम्र्बि िहेछ भन ेत्यस्र्ो कुिा र्बहस पैििीका क्रििा व्यि िनतर्बाट िोक्न ु
हुाँदैन । 

 स्पिीकिणः नेपालको संवििान र्था कानूनले व्यिस्था ििेको सकािात्िक विभेदको नीमर् र्बिोक्तिि 
िरिने व्यिहािलाई अन्यथा िामनने छैन । 

८. सक्षिर्ा ि लिनशीलर्ा सम्र्बन्िी आचिणहरु: 

८.१ न्यायािीशले सदैि न्यावयक कायतलाई प्राथमिकर्ा ददन ुपनेछ ।न्यावयक कायत र्था कर्तव्यको मनिातह िदात 
मनणतय िने कुिाका अमर्रिि अदालर् ि यसको व्यिस्थापन िा सञ्चालन, न्यावयक प्रक्तशक्षण एिं अनसुन्िानसाँि 
सम्र्बक्तन्िर् कुिाहरू सिेर्िा ध्यान ददन ुपनेछ । 

८.२ न्यायािीशले न्यावयक कायतको कुशल सम्पादनको लामि आिश्यक पने ज्ञान, सीप ि व्यक्तििर् िणुहरू कायि 
िाख्न र्था क्षिर्ा अमभिवृि िनत उपयिु कदिहरू चाल्न ुपनेछ । त्यसको लामि न्यावयक नेर्तृ्ि अन्र्ितर् 
उपलब्ि हनुे र्ामलि र्था स्िदेशी एिि ्विदेशी अिलोकन, भ्रिण ि सेमिनािर्बाट प्राप्त उपलब्िीको यथोक्तचर् 
उपयोि िनुत पनेछ । 

८.३ न्यायािीशले िानिअमिकािका मसिान्र्हरू स्थावपर् िने अन्र्िातवष्ट्रय सक्तन्ि सम्झौर्ा र्था अन्य दस्र्ािेिलिायर् 
विकमसर् निीनर्ि ्मसिान्र् प्रमर् ससूुक्तचर् िही सोको उक्तचर् प्रयोि िनुत पनेछ। 
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८.४ न्यायािीशले िदु्दाको सनुिुाई सकी मनणतय सनुाउन िािेकोिा मनणतय सनुाउाँदा यथाशक्य मलक्तिर् फैसला ददन े
ि अन्य न्यावयक कायतहरू सम्पादन िदात सिेर् कुशलर्ापूितक, स्िच्छ एिं मछटो–छरिर्ो रूपिा िने िनुत पनेछ 
। 

८.५ न्यायािीशले आफू संलग्न भई वििादको सनुिुाई िदातका सरै्ब अिस्थािा न्यावयक प्रवक्रयाको सवु्यिस्था ि 
न्यावयक ियातदा कायि िाख्न ुपनेछ । न्यायािीशले वििादका पक्षहरू, साक्षीहरू, कानून व्यिसायीहरू ि अन्य  
सिोकाििालाहरूसाँि शालीन, सौम्य, नम्र ि िैयत भई व्यिहाि िने ि उनीहरूको कुिा सनुु्न पनेछ। इिलासिा 
उपक्तस्थर् वििादका पक्ष, कानून व्यिसायी ि कितचािीलिायर् न्यायािीशको मनदेशन िा मनयन्रणिा िहेका 
व्यक्तिहरूर्बाट सिेर् त्यस्रै् प्रकािको व्यिहाि िनत लिाउन ुपनेछ । 

८.६ न्यावयक काि कािर्बाहीिा आिश्यक पने ज्ञान, सीप, लिनशीलर्ा र्था सक्षिर्ा अमभिृविसाँि िेल निाने 
अन्य कुनै आचिण िा व्यिहाि न्यायािीशले िनुत हुाँदैन । 

 

९. िािेिी ि र्बचाउ: 

९.१ न्यायािीशको आचाि संवहर्ा, २०६५ िािेि िरिएको छ । 

९.२. यो आचाि संवहर्ािा लेक्तिएको कुनै कुिा प्रचमलर् नेपाल कानूनसाँि र्बाक्तझएिा सो र्बाक्तझएको हदसम्ि प्रचमलर् 
नेपाल कानूनिा लेक्तिएको कुिा नै िान्य हनुेछ । 
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अनसूुची - ९ 
 

क्तिल्ला न्यायािीशको मलक्तिर् पिीक्षाको लामि र्याि पारिएको पिीक्षा योिना ि पाठ्यक्रि  

पर विषय पूणातङ्क उक्तत्तणातङ्क पिीक्षा प्रणाली 
प्रश्नसंख्या 
ि अंक 

सिय 

प्रथि विमिशास्त्र,संिैिामनक कानून ि 
कानून प्रणाली  

(Jurisprudence, 

Constitutional Law and Legal 

system) 

100 50 Critical analysis, 

Problem solving and 

Case analysis 

4×25 ३घण्टा 

दद्वर्ीय देिानी कानून ि देिानी कायतविमि 
(Civil Law and Civil 

Procedures) 

100 50 Critical analysis, 

Problem solving and 

Case analysis 

4×25 ३घण्टा 

र्रृ्ीय फौिदािी  कानून ि फौिदािी 
कायतविमि (Criminal Law and 

Criminal Procedures) 

100 50 Critical analysis, 

Problem solving and 

Case analysis 

4×25 ३घण्टा 

चौथो मिमसल अध्ययन 

(Case Studies) 

िण्ि (क) (Part A) 

100 50 Judgment writings 2×50 ३घण्टा 

िण्ि (ि) (Part B) 50 25 Order writings 1×30 

1×20 

१घण्टा 

३०मिनेट 

 
िम्िा (Total) 450 

    

 
अन्र्ििार्ात (Interview) 60 

    

 
कूल िम्िा (Grand Total) 510 

    

 

 

रिव्यः यो पाठ्यक्रि मिमर् २०७४।७।२८ देक्ति लािू हनुेछ ि चौथो परको पिीक्षाको िाध्यि नेपाली भाषािा ि 
अन्य परहरु नेपाली िा अंग्रिेी अथिा नेपाली ि अंग्रिेी दरैु्ब भाषािा हनु सक्नछे ।  
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पाठ्यक्रि (Curricula) 

 

१. विमिशास्त्र, संिैिामनक कानून ि कानून प्रणाली (Jurisprudence, Constitutional  law and Legal System)-

100 Marks 

(क) विमिशास्त्र (Jurisprudence):- 25 Marks 

- विमिशास्त्रका संप्रदायहरु ि नेपालको सन्दभत (School of jurisprudence and Nepalese context)  

- कानूनका श्रोर्हरु (Sources of law)   

- न्यायका मसिान्र्हरु (Theories of justice) 

- अमिकाि ि कर्तव्य (Rights and Duties)  

- सम्पक्तत्त (Property)  

- स्िामित्ि (Ownership)  

- भोि (Possession)  

- व्यक्तित्ि (Personality)  

- कानूनको व्याख्या ( Interpretation of statutes) 

(ि) संिैिामनक कानून (Constitutional Law) :-25 Marks 

- नेपालको संवििान ि संवििानिाद (Constitution of Nepal and constitutionalism) 

- संघीयर्ा ि अमिकािको र्बााँिफााँि (Federalism and Power Sharing) 

-  कानूनको शासन िा कानूनीिाि (Rule of Law) 

-  शक्तिपथृकीकिण ि शक्तिसन्र्लुन (Separation of Power and Check and Balance) 

- न्यावयक पनुिािलोकन ि यसका मसिाहरु (Judicial Review and its constraints) 

- स्िर्न्र न्यायपामलका ि यसका चनुौर्ीहरु (Independent Judiciary and its Challenges) 

 

 )ि(  कानून प्रणाली ि न्याय प्रशासन (Legal System and Administration of Justice) :25Marks 

- विश्वका कानून प्रणाली ि नेपालको कानून प्रणाली (विषयिस्र्,ु संिचना ि विशेषार्ाहरु) (Major Legal 

system of the world and Nepalese Legal system (content, structure and characteristics) 

- न्यायका आयािहरु (Dimensions of justice) :- लैंमिक न्याय (Gender Justice), िालन्याय (Juvenile 

Justice), पनुिस्थापकीय न्याय (Restorative Justice), सिुािात्िक न्याय (Corrective Justice), 

विर्िणात्िक न्याय (Distributive Justice), संक्रिणकामलन न्याय (Transitional Justice), िार्ाििणीय 
न्याय (Environmental justice), विकेक्तन्रकृर् न्याय (Decentralized justice) ि निीनर्ि ्आयािहरु 
(New Dimensions) 

- अदालर्को संिचना ि क्षेरामिकाि (Court Structure and Jurisdiction) 

- क्तिल्ला अदालर्को विस्र्ारिर् क्षेरामिकाि (Extended Jurisdiction of  District court) 

- कानूनी सहायर्ा ि अदालर्को मिर (Legal Aid and Amicus Curie) 

- अन्र्िातवष्ट्रय कानून ि नेपालिा यसको प्रयोि (International Law and its application in Nepal), 

िानि अमिकाि ि िानिीय कानून (Human Rights and Humanitarian Law), नेपाल पक्ष भएका 
अन्र्िातवष्ट्रय सक्तन्िहरु (International instruments to which Nepal is a Party),  सपुदुतिी 
(Extradition), पािस्परिक कानूनी सहायर्ा (Mutual Legal Assistance),  अन्र्िातवष्ट्रय कानूनका नयााँ 
आयािहरु (New Dimensions of  International Law) 
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(घ) न्यायपामलकािा व्यिस्थापन (Management in Judiciary):- 25 Marks 

- सशुासन (Good Governance) 

- न्यावयक उत्तिदावयत्ि (Judicial Accountability) 

- न्यायक्षेर सिन्िय (Judicial sector Co-ordination) 

- अदालर् व्यिस्थापन (Court Management) 

- िणनीमर्क योिना (Strategic Plan) 

- न्यायिा पहुाँच (Access to Justice) 

- व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (Management Information System) ि सूचना प्रविमि (Information 

Technology) 

- न्यायािीश, अमभयोिक, कानून व्यिसायी ि अदालर्का कितचािीहरुको आचािसंवहर्ा (Code of 

conduct of the judges, Public Prosecutors, Lawyers and judicial Staffs) 
 

२. देिानी कानून ि देिानी कायतविमि (Civil Law and Civil Procedures)- 100 Marks 

- देिानी कानूनको अििािणा ि देिानी क्षेरामिकाि (Concept of civil law and civil jurisdiction) 

- देिानी िल्र्ी िा अपकाि ि दावयत्य (Civil Wrong and Liability) 

- देिानी कानूनका सािान्य मसिान्र्हरु (General Principles of  Civil Law) 

- िौविक सम्पक्तत्त (Intellectual property) 

- सम्पक्तत्त सम्र्बन्िी कानून (Law Relating to Property):- स्िामित्ि (Ownership), भोि (Possession), 

चीिभोि (Prescription), सिकािी, सािदुावयक ि साितिमनक सम्पक्तत्त (Governmental, community 

and Public Property), िठुी (Guthi), फलोपभोि (Usufruct),  सवुििाभाि (Servitude ), अनकु्तचर् 
संिृवि (Unjust Enrichment), घि िग्िा र्बहाल (Rent of Land and House), दानिकस 
(Daanbakas), र्बन्िकी (Mortgage), हकसफा ि मलिर्िदि (Pre-emption /Haksafa and 

Revocation of Documents/Deeds) 

- अचल सम्पक्तत्तको हस्र्ान्र्िण (Transfer of Immovable Property ) :- िािीनािा (Sale of Property), 

मलिर् पारिर् (Registration of Documents/Deeds), लेनदेन व्यिहाि (Transaction/Deeds) 

- भमूि सम्र्बन्िी कानून (Land Law) 

- पारििारिक िामिला सम्र्बन्िी कानून (Family Law):-वििाह (Marriage), अंश (Partition of Property), 

नार्ाकायि (Confirmation of Relationship), सम्र्बन्ि विच्छेद (Divorce), िानाचािल (Alimony or 

Maintenance), अपरु्ाली (Inheritance/Succession), संिक्षकत्ि (Guardianship), िाथिि सम्र्बन्िी 
(Curatorship) , िितपरु / िितपरुी (Adoption) 

- किाि कानून (Contract Law) 

- वििाद सिािानका िैकक्तल्पक उपायहरु (Alternative Dispute Resolution –ADR) :- िेलमिलाप 
(Mediation), िध्यस्थर्ा (Arbitration), सिझदािी (Conciliation), िेलमिलाप- िध्यस्थर्ा (Med-

Arb), िार्ात (Negotiation), र्थ्यमनरुपण (Fact finding), वििाद सिािान समिमर् (Dispute 

Resolution Board) 

- िाक्तणज्य र्था िैंवकङ्क वििादहरु (Commercial and Banking Disputes) 

- उपभोिा संिक्षण  (Consumer Protection) 

- क्षमर्पूमर्त र्था दषु्कृमर् (Compensation and Torts) 
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- मनिी अन्र्िातवष्ट्रय कानून ि नपेालको कानून प्रणालीिा यसको कायातन्ियन (Private International Law 

and its  implementation in  Nepalese Legal system) 

- मनषेिाज्ञा (Injunction) 

- देिानी कायतविमि कानूनका सािान्य मसिान्र्हरु (General Principles of  Civil procedural law):- 

हकदैया (Locus Standi), हदम्याद (Statute of Limitation),  क्षरेामिकाि (Jurisdiction), प्रालन्याय 
(Res Judicata), प्राकृमर्क न्यायको मसिान्र् (Doctrine of Natural Justice) ि निीि 
(Precedents/Case law) 

- अन्र्िकामलन आदेश (Interlocutory orders), अन्र्रिि संिक्षण सम्र्बन्िी आदेश (Interim Protective 

Orders) ि अन्र्रिि आदेश (Interim Order) 

- प्रिाण कानून सम्र्बन्िी व्यिस्था (Evidence Law) 

- िलु्र्िी, स्थानान्र्िण र्था मिलापर सम्र्बन्िी व्यिस्था (Adjournment, Transfer of cases and  

Milapatra) 

- प्रािक्तम्भक सनुिुाई (Preliminary Hearing)  

- फैसला कायातन्ियन (Execution of Judgment ) 

- पनुिािेदनको अमिकाि ि यसका मसिाहरु (Right to Appeal and its limitation) 

 

देहायका कानूनहरु (Following Laws) 

• कानून व्याख्या सम्र्बन्िी ऐन, २०१० (Interpretation of  Laws  Act, 2010) 
• िग्िा नापिााँच ऐन, २०१९  ( Land Measurement Act 2019) 

• िलुकुी ऐन, २०२० (Muluki Ain 2020) 
• भिूी सम्र्बन्िी ऐन, २०२१ ( Land Relating Act 2021) 

• प्रिाण ऐन, २०३१ (Evidence Act, 2031 B.S.) 

• िग्िा प्रामप्त ऐन, २०३४ (Land Acquisition Act 2034) 

• िालपोर् ऐन, २०३४ (Land Revenue Act 2034) 

• क्तिल्ला अदालर् मनयिािली, २०५२ (District Court Rules 2052) 
• उपभोिा संिक्षण ऐन, २०५४ (Consumer Protection Act 2054)  

• िध्यस्थर्ा ऐन, २०५५ (Arbitration Act , 2055 B.S.) 

• सिुक्तक्षर् कािोिाि ऐन, २०६३ (Secured Transaction Act 2063) 

• िेलमिलाप सम्र्बन्िी ऐन, २०६८ ि मनयिािली, २०७० (Mediation Act 2068 and Rules 2070) 
• िैंक र्था वित्तीय संस्था सम्र्बन्िी ऐन, २०७३ (Bank and Financial Institution Act 2073) 

• न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ (Administration  of Justice Act, 2073 B.S.) 

• िलुकुी देिानी संवहर्ा, २०७४ र्था देिानी कायतविमि संवहर्ा, २०७४ (Country Civil Code 2074 
and Country Civil Procedure Code 2074) 

• अपाङ्गर्ा भएका व्यक्तिहरुको संिक्षण सम्र्बन्िी ऐन, २०७४ (An Act Relating to the Protection of 

Rights of Persons with Disability 2074) 
• सहकािी ऐन, २०७४ (Co-operative Act, 2074) 
• स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ (Local Government Act, 2074) 
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• िामथ उक्तल्लक्तिर् ऐनहरुसाँि सम्र्बक्तन्िर् मनयिािलीहरु 
पनुश्च (Note): पिीक्षाथीले पिीक्षािा सकभि सम्र्बक्तन्िर् विषयका िहत्िपूणत निीिहरु उल्लेि ििी उत्ति ददन ु
पनेछ।(Examinee should  mention the landmark precedents while answering as far as possible in the 

related topics.) 
 

३. फौिदािी कानून ि फौिदािी कायतविमि (Criminal Law and Criminal Procedures)- Full Marks - 100 

• फौिदािी कानूनका मसिान्र् ि यसका निीनर्ि ्आयािहरु (Doctrines of Criminal Law and its new 

Dimensions) 

• फौिदािी न्यायका सािान्य मसिान्र्हरु र्था फौिदािी न्याय प्रशासनका अियिहरु (General 

Principles of criminal Justice and Ingredients of Criminal Justice Administration) 

• अपिािको अििािणा (Concept of crime): अपिािका र्त्ि ि अपिािको प्रकाि(Elements and Types 

of  Crime),  र्थ्यको भलू िा भ्रि ि कानूनको भलू िा भ्रि (Mistake of Fact and Mistake of law), 

अपिािको िरिया (Causation of crime), आपिामिक षियन्र(Criminal conspiracy), अपिािको 
उद्योि (Criminal Attempt),  आपिामिक दरुुत्साहन (Criminal Abetment or Incitement), िमर्याि 
(Accomplice),  मनष्कायत (Omission) 

• आपिामिक िनसाय (Mens Rea) :- िनसाय (Intention), लापििाही (Recklessness), हेलचक्रााँई 
(Negligence) , आशय  (Motive), सिेको िनसाय (Transferred Malice) 

• केही विशषे अपिािहरु ( Some specific Crimes) :- संिदठर् अपिाि (Organized Crime),  साइिि 
अपिाि (Cyber Crime),   सम्पत्ती शवुिकिण (Money Laundering), स्िेर्मग्रिी अपिाि (White Color 

Crime), र्बवहक्षेरीय अपिाि (Extra-Territorial Crime),  सपुदुतिीयोग्य अपिाि (Extraditable 

Offence) ि कानूनको द्वन्दिा पिेका िालिामलका (Children Conflict with Law). 

• अन्र्िातवष्ट्रय फौिदािी कानूनको सािान्य अििािणा ि अन्र्िातवष्ट्रय फौिदािी अदालर् (General Concept 

of International Criminal Law and International Criminal Court) 

• आपिामिक दावयत्ि, उन्िकु्ति ि प्रमर्िक्षा (Criminal Liability, Immunity and Defense) 

• अनसुन्िान र्था अमभयोिन (Investigation and Prosecution):- अमभयोिनात्िक िा प्रमर्द्वन्दात्िक 
र्था अन्िेषणात्िक प्रणाली (Adversarial and Inquisitorial System) 

• पीमिर् न्याय प्रणाली ि नेपालिा यसको प्रयोि (Victim justice  system and its application in 

Nepal) 

• फौिदािी कायतविमि कानूनका मसिान्र्हरु (Principles of Criminal Procedural Law) 

• सनुिुाई (Hearing):- पूितपिीक्षण (Pre-Trial), पिीक्षण ( Trial) ि उत्तिपिीक्षण (Post-Trial), प्रािक्तम्भक 
सनुिुाई, (Preliminary Hearing). पूितपिीक्षण िार्ात (Pre-trial conference), दािीको सौदािािी (Plea 

Bargaining), िलुा, िन्द ि लिार्ाि सनुिुाई (Open, In-Camera and Continuous Hearing), 

सािान्य, विशषे ि संक्तक्षप्त कायतविमि (General, Special and Short Procedures) 

• िदु्दा वफर्ात, िदु्दा स्थानान्र्िण, िलु्र्िी, िदु्दा परििर्तन ि मिलापर  (Withdrawal of Cases, Transfer of 

Cases, Adjournment, Conversion of Cases,  Milapatra) 

• प्रिाण कानून ि यसको प्रयोि (Evidence law and its application) 

• दण्िका मसिान्र्हरु ि सिुािात्िक न्याय (Theory of  Punishment and corrective justice):  प्रोिेशन, 

प्यािोल,  िलुा कािािाि ि सािदुावयक सेिा (Probation, Parole, Open Prison and Community  

service) 
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• फैसला कायातन्ियन (Execution of Judgment) 

• पनुिािेदनको अमिकाि ि यसका मसिाहरु (Right to Appeal and its limitation) 

 

देहायका कानूनहरु (Following Laws) 

१. कानून व्याख्या सम्र्बन्िी ऐन,२०१०(Interpretation of Laws Act, 2010) 
२. प्रहिी ऐन,२०१२ (Police Act,  2012) 
३. प्राचीन स्िािक संिक्षण ऐन, २०१३ (Ancient Monument Preservation Act, 2013) 
४. कािािाि ऐन, २०१९ (Prison Act, 2019) 
५. विदेशी विमनिय मनयमिर् िने ऐन, २०१९ (Foreign Exchange Regulation Act, 2019) 
६. िलुकुी ऐन, २०२० (Muluki Ain, 2020) 
७. िाहादानी ऐन, २०२४ (Passport Act, 2024) 
८. प्रिाण ऐन, २०३१ (Evidence Act, 2031) 
९. लािू औषि मनयन्रण ऐन, २०३३ (Narcotic Drugs Control Act, 2033) 
१०. र्बालर्बामलका सर्बन्िी ऐन, २०४८ (Children Act, 2048 ) 
११. सिािी र्था यार्ायार् व्यिस्था ऐन, २०४९ (Vehicle and Transport Management Act, 2049) 
१२. िन ऐन, २०४९ र्था िावष्ट्रय मनकुञ्ज र्था िन्यिन्र् ुसंिक्षण ऐन, २०२९ (Forest Act, 2049 and 

National Park and Wildlife Conservation Act, 2029) 
१३. सिकािी िदु्दा सम्र्बन्िी ऐन, २०४९ (Government Cases Act, 2049) ि सिकािी िदु्दा सम्र्बन्िी 

मनयिािली २०५५ (Government Cases Rules, 2055) 
१४. क्तिल्ला अदालर् मनयिािली, २०५२ (District Court Rules, 2052) 
१५. यार्ना क्षमर्पूमर्त ऐन, २०५३ (Torture Compensation Act, 2053) 
१६. विशेष अदालर् ऐन, २०५९ (Special Court Act, 2059) 

१७. विद्यरु्ीय कािोर्बाि ऐन, २०६३ (Electronic Transaction Act, 2063) 
१८. नेपाल नािरिकर्ा ऐन, २०६३ (Nepal Citizenship Act, 2063) 

१९. िेष्ठ नािरिक सम्र्बन्िी ऐन, २०६३ (Senior Citizen Act, 2063) 
२०. सम्पक्तत्त शवुिकिण (िनी लाउण्िरिङ्ग) मनिािण ऐन,२०६४ (Asset (Money) Laundering Prevention 

Act, 2064) 
२१. िानि रे्बक्तचििन र्था ओसािपसाि मनयन्रण ऐन, २०६४ (Human Trafficking  and Transportation 

Control Act, 2064) 
२२. विशेष प्रकृमर्का िदु्दाहरुको काििाहीिा पक्षहरुको िोपमनयर्ा कायि िाख्न ेसम्र्बन्िी कायतमर्बमि मनदेक्तशका, 

२०६४ (The Procedural Guidelines Maintaining the Privacy of Parties in the Proceeding of 

special types of cases 2064) 
२३. घिेल ुवहंसा (कसिु ि सिाय) ऐन, २०६६ (Domestic Violence (Offence and Control) Act, 2066) 
२४. िार्ीय भेदभाि र्था छुिाछुर् (कसूि ि सिाय) ऐन, २०६८ (Caste Based Discrimination and 

Untouchability (Offence and Punishment ) Act, 2068) 
२५. संिदठर् अपिाि मनिािण ऐन, २०७० (Organized Crime Control Act, 2070) 
२६. सपुदुतिी ऐन, २०७0 (Extradition Act, 2070) 
२७. पािस्परिक कानूनी सहायर्ा ऐन, २०७०(Mutual Legal Assistance Act, 2070) 
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२८. कसूििन्य सम्पक्तत्त र्था सािन (िोक्का, मनयन्रण ि िफर्) ऐन, २०७० (Property and 

Instrumentalities Related to Criminal offence (Freezing, Seizure and Confiscation ) Act, 

2070)  
२९. कायतस्थलिा हनु े यौन दवु्यतिहाि (मनिािण) ऐन, २०७१ (Sexual Harassment at Workplace  

(Control Act, 2071) 
३०. र्बोक्सीको आिोप (कसूि ि सिाय) ऐन, २०७२ (Accusation of Witchcraft Practicing (Crime and 

Control ) Act, 2072) 
३१. न्याय प्रशासन ऐन,  २०७३ (Administration of Justice Act, 2073) 
३२. िलुकुी अपिाि संवहर्ा ऐन, २०७४ ( Country Penal Code Act, 2074) 
३३. िलुकुी फौिदािी कायतविमि संवहर्ा ऐन, २०७४ ( Country Criminal Procedure Code Act, 2074) 
३४. फौिदािी कसूि सिाय मनिातिण र्था कायातन्ियन ऐन, २०७४ (Criminal offence Sentencing and 

Execution Act, 2074) 
३५. िामथ उक्तल्लक्तिर् ऐनहरुसाँि सम्र्बक्तन्िर् मनयिािलीहरु 

 

पनुश्च (Note) : पिीक्षाथीले पिीक्षािा सकभि सम्र्बक्तन्िर् विषयका िहत्िपूणत निीिहरु उल्लेि ििी उत्ति ददन ुपनेछ। 
(Examinee should  mention the landmark precedents while answering as far as possible in the related 

topics.) 
 

४. मिमसल अध्ययन (Case Studies)- Full Marks- 150 

• पिीक्षण/थनुछेक आदेश, अन्र्रिि आदेश, अन्र्िकामलन आदेश ि प्रािक्तम्भक आदेश (Trial order, 

Interim order, Interlocutory order, Preliminary orders) 

• अक्तन्र्ि आदेश/विशषे आदेशहरु (Final Order/ Special orders) 

• िहत्िपूणत निीिहरु सिािेश िदै फैसला लेिन (judgment writings with mentioning related 

landmark precedents) 
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अनसूुची – १० 

न्याय परिषद् मनयिािली, २०७४ 

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४० ले ददएको अमिकाि प्रयोि ििी न्याय परिषद्ले देहायका मनयिहरू 
र्बनाएको छ । 

परिच्छेद–१ 

प्रािक्तम्भक 

१.  संक्तक्षप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) यी मनयिहरूको नाि “न्याय परिषद् मनयिािली, २०७४” िहेको छ । 
(२) यो मनयिािली र्रुुन्र् प्रािम्भ हनुेछ । 

२.  परिभाषा :  विषय िा प्रसङ्गले अको अथत नलािेिा यस मनयिािलीिा,– 

(क)  “ऐन” भन्नाले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ सम्झन ुपछत । 

(ि)  “सक्तचि” भन्नाले न्याय परिषद्को सक्तचि सम्झन ुपछत । 

(ि)  “सक्तचिालय”  भन्नाले ऐनको दफा ३४ र्बिोक्तिि स्थावपर् न्याय परिषद्को सक्तचिालय सम्झन ु
पछत । 

(घ)  " संवििान" भन्नाले नेपालको संवििान सम्झन ुपर्छ  । 

 

परिच्छेद–२ 

अमभलेि सम्र्बन्िी व्यिस्था 
३.  अमभलेि िाख्न े: (१) ऐनको दफा ३ र्बिाक्तििको अमभलेि र्याि िने प्रयोिनको लामि सक्तचिालयले कम्र्ीिा 

िषतको एक पटक साितिमनक रुपिा सूचना प्रकाशन ििी अनसूुची–१ को ढााँचािा संवििान र्बिोक्तिि न्यायािीशको 
पदिा मनयकु्ति हनु योग्यर्ा पिेुका इच्छुक नेपाली नािरिकको विििण िाि िनेछ । 

 (२) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) र्बिोक्तिि विििण िाि िदात अमभलेि िाख्न ेप्रयोिनका लामि 
विििणिा नाि सिािेश भएका व्यक्तिको सम्र्बन्ििा त्यस्र्ा मनकायको कुनै प्रमर्वक्रया भए सो सिेर् िाि िनत 
सक्नेछ ।  

(३) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि प्रमर्वक्रया िाि िरिएकोिा सम्र्बक्तन्िर् मनकायले सियमभर प्रमर्वक्रया उपलब्ि 

ििाउन ु पनेछ । 

 (४) उपमनयि (१) ि (२) िा िनुसकैु कुिा लेक्तिएको भए र्ापमन संवििान र्बिोक्तिि न्यायािीशको पदिा 
मनयकु्ति हनु योग्यर्ा पिेुका कुनै नेपाली नािरिकले अनसूुची–१ को ढााँचािा सक्तचिालयिा उपक्तस्थर् भई िा 
विद्यरु्ीय िाध्यिर्बाट सिेर् िवहले सकैु आफ्नो विििण पेश िनत सक्नेछ । यसिी पेश भएको विििण सक्तचिालयले 
अमभलेििा सिािेश िनेछ । 

(५) उपमनयि (१),  (२) िा (४) र्बिोक्तिि प्राप्त विििणको अमभलेि र्याि िदात सक्तचिालयले सिोच्च 
अदालर्, उच्च अदालर् र्था क्तिल्ला अदालर्को न्यायािीशको पदिा मनयकु्ति हनु योग्यर्ा पिेुका व्यक्तिको 
छुट्टाछुटै्ट अमभलेि र्याि िनुत पनेछ । 
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(६) उपमनयि (५) र्बिोक्तिि अमभलेि र्याि िदात संवििानको िािा १२९, १४० र्था १४९ र्बिोक्तिि 
न्यायािीशको पदिा मनयकु्तिको लामि योग्यर्ा पिेुका न्यायािीश, न्याय सेिाका अमिकृर् कितचािी ि कानून 
व्यिसायी र्था कानूनको अध्यापन, अन्िेषण िा कानून िा न्याय सम्र्बन्िी अन्य कुनै के्षरिा काि ििेको व्यक्तिको 
िरिष्ठर्ाक्रिका आिाििा सूची र्याि ििी छुट्टा छुटै्ट अमभलेि िाख्न ुपनेछ । 

(७) उपमनयि (६) र्बिोक्तिि अमभलेि र्याि िने प्रयोिनको लामि कुनै व्यक्तिको िरिष्ठर्ाक्रि कायि 
िदात देहायका आिाििा िनुत पनेछः-  

(क)  र्बहालिाला न्यायािीशको हकिा मनयि ११ र्बिोक्तिि, 

(ि)  न्याय सेिाको अमिकृर्को हकिा,–  

(अ)  हालको पदिा मनयकु्ति िा र्बढुिा भएको मिमर्, 

(आ)  उपिण्ि (अ) र्बिोक्तििको आिाििा िरिष्ठर्ा नछुवट्टएिा हालको पदिा मनयकु्ति िा 
र्बढुिाको लामि भएको मसफारिस क्रि, 

(इ)  उपिण्ि (अ) ि (आ) र्बिोक्तििको आिाििा िरिष्ठर्ा नछुवट्टएिा हालको पदिा मनयकु्ति 
िा र्बढुिाको लामि भएको विज्ञापन िा सूचनाको क्रि । 

 (ि)  कानून व्यिसायी र्था कानूनको अध्यापन, अन्िेषण िा कानून िा न्याय सम्र्बन्िी अन्य कुनै 
क्षेरिा काि   ििेको व्यक्तिको हकिा कानून व्यिसायीले प्राप्त ििेको प्रिाणपरको क्रिाङ्कको 
आिाििा, 

(घ)  िण्ि (ि) िा िनुसकैु कुिा लेक्तिएको भए र्ापमन कानून व्यिसायीको प्रिाणपर प्राप्त नििी 
कानूनको अध्यापन, अन्िेषण िा कानून िा न्याय सम्र्बन्िी अन्य कुनै के्षरिा काि ििेको 
व्यक्तिको हकिा सम्र्बक्तन्िर् के्षरिा काि ििेको अिमिको आिाििा । 

४.  न्यायािीशको अमभलेि र्था िैयक्तिक विििण (मसटिोल) िाख्न े : (१) सक्तचिालयले न्यायािीशको छुट्टाछुटै्ट 
िैयक्तिक विििण फािाि (मसटिोल) सवहर् अमभलेि र्याि ििी िाख्नछे । 

(२) न्यायािीश पदिा मनयिु भएका व्यक्तिले मनयकु्ति भएको मिमर्ले एक िवहना मभर अनसुचुी–२ 
र्बिोक्तििको ढााँचािा िैयक्तिक विििण फािाि भिी सक्तचिालयिा पेस िनुत पनेछ । 

र्ि मनिािर्ी वकर्ाििानािा िैयक्तिक विििण दर्ात भएको व्यक्ति न्यायािीशको पदिा मनयिु भएिा 
त्यस्र्ो व्यक्तिको िैयक्तिक विििण फािाि ि र्त्सम्र्बन्िी काििार्हरूको प्रिाक्तणर् प्रमर्मलवप सक्तचिालयले मनिािर्ी 
वकर्ार्बिानार्बाट क्तझकाई अद्यािमिक िनेछ । 

(३) न्यायािीशले िैयक्तिक विििण पेस िदात आफ्नो विििणलाई पवुि िने काििार्हरुको प्रिाक्तणर् 
प्रमर्मलवप पेस िनुत पनेछ । 

(४) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि पेश भएको िैयक्तिक विििण फािाि प्रिाक्तणर् िनतको लामि सक्तचिालयले 
मनिािर्ी वकर्ार्बिानािा पठाउनेछ ।  

(५) उपमनयि (४) र्बिोक्तिि पठाइएको िैयक्तिक विििण फािाि मनिािर्ी वकर्ाििानार्बाट प्रिाक्तणर् 
ििाउन ुसम्र्बक्तन्िर् न्यायािीश सिेर्को दावयत्ि हनुेछ । 
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परिच्छेद–३ 

न्यायािीश मनयकु्तिको मसफारिश सम्र्बन्िी व्यिस्था 
५.  न्यायािीश मनयकु्तिको मसफारिस सम्र्बन्िी कायतविमि :  (१) परिषद्ले संवििानको िािा १२९ र्बिोक्तिि सिोच्च 

अदालर्को न्यायािीश मनयकु्ति िदात सो िािाको उपिािा (५) र्बिोक्तििको योग्यर्ा पिेुका व्यक्तिहरु िध्ये ऐनको 
दफा ५ को अिीनिा िही मनयकु्तिको मसफारिस िनुत पनेछ । 

(२) परिषद्ले संवििानको िािा १४० को उपिािा (२) र्बिोक्तिि उच्च अदालर्का िखु्य न्यायािीश र्था 
न्यायािीशको मनयकु्तिको लामि मसफारिस िदात सो िािाको उपिािा (३) र्बिोक्तििको योग्यर्ा पिेुका व्यक्तिहरु 
िध्ये ऐनको दफा ५ को अिीनिा िही मनयकु्तिको मसफारिस िनुत पनेछ । 

(३) परिषद्ले संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (क) र्बिोक्तिि क्तिल्ला न्यायािीशको 
मनयकु्तिको लामि मसफारिस िदात योग्यर्ा पिेुका व्यक्तिहरु िध्ये ऐनको दफा ५ को अिीनिा िही मनयकु्तिको 
मसफारिस िनुत पनेछ । 

स्पिीकिणः संवििानको िािा १२९ को उपिािा (५), िािा १४० को उपिािा (२) ि िािा १४९ को 
उपिािा (२) को िण्ि (ि) को प्रयोिनाथत "मनिन्र्ि िकालर् ििेको" भन्नाले िदु्दािा मनयमिर् रुपिा अदालर्िा 
र्बहस पैििी ि मलिर्को िस्यौदा सिेर्को कायत ििेको सम्झन ुपछत । 

६.  क्तिल्ला न्यायािीशको पदपूमर्तको सियर्ामलका ि प्रमर्शर् मनिातिण : (१) क्तिल्ला न्यायािीशको पदपूमर्त िने सिय 
र्ामलका अनसुचुी–३ िा उल्लेि भए र्बिोक्तिि हनुेछ ।  

(२) परिषद्ले क्तिल्ला न्यायािीशको पदपूमर्तको लामि संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि 
(क),   (ि) ि (ि) र्बिोक्तिि प्रमर्शर् मनिातिण िदात अनसूुची–४ र्बिोक्तििको प्रवक्रया अिलम्र्बन िनेछ ।  

(३) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि प्रमर्शर् मनिातिण िदात संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि 
(ि) र्बिोक्तिि छुट्टाइएको पद िध्येर्बाट पैर्ालीस प्रमर्शर् पद छुट्याई सो प्रमर्शर्लाई शर् प्रमर्शर् िानी देहायका 
सिूहका उम्िेदिािहरु र्बीचिा सिािेशी मसिान्र्का आिाििा छुट्टा छुटै्ट प्रमर्स्पिात ििाई पदपूमर्त िने ििी अनसुचुी–
५ िा उक्तल्लक्तिर् र्रिका र्बिोक्तिि प्रमर्शर् मनिातिण िरिनछे :-  

(क) िवहला     – रे्त्तीस प्रमर्शर् 

(ि) आदीिासी/िनिार्ी  – सत्ताईस प्रमर्शर् 

(ि) ििेशी    – र्बाईस प्रमर्शर् 

(घ) दमलर्    – नौ प्रमर्शर् 

(ङ) अपाङ्ग     – पााँच प्रमर्शर् 

(च) वपछमिएको क्षरे   – चाि प्रमर्शर् 

स्पिीकिणः यस उपमनयिको प्रयोिनका लामि,– 

(१) “वपछमिएको क्षेर” भन्नाले र्बझाङ, अछाि, र्बाििुा, कामलकोट, हमु्ला, ििु,ु िमु्ला, िोल्पा ि 
िाििकोट क्तिल्ला सम्झन ुपछत ।  

(२) “िवहला, आदीिासी/िनिार्ी, ििेशी ि दमलर्” भन्नाले आमथतक ि सािाक्तिक रुपिा पछामि पिेका 
िवहला, आदीिासी/िनिार्ी, ििेशी ि दमलर् सम्झन ुपछत । 
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(४) संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि (ि) र्बिोक्तिि छुट्टाईएको पदिा िनु 
िषतको लामि विज्ञापन भएको हो सो िषत हनुे विज्ञापनिा उपयिु उम्िेदिाि नभई मनयकु्तिका लामि मसफारिस हनु 
नसकेिा संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (क) र्बिोक्तिि पूमर्त हनुे पदिा सिािेश ििी पदपूमर्त 
िरिनेछ ।  

(५) अन्य सिकािी सेिािा िहेको सिािेशी मसिान्र्िा आिारिर् पदपूमर्त सम्र्बन्िी व्यिस्थािा पनुिािलोकन 
भएको अिस्थािा सो सिेर्लाई ध्यानिा िािी उपमनयि (३) र्बिोक्तििको पदपूमर्त सम्र्बन्िी व्यिस्था पनुिािलोकन 
िनत सवकनेछ । 

  

परिच्छेद–४ 

न्यायािीशको िलु्याङ्कन सम्र्बन्िी व्यिस्था 
७.  कायतक्षिर्ाको सम्र्बन्ििा अध्ययन : (१) परिषद्ले उच्च अदालर् ि क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशको 

कायतकुशलर्ा र्था कायतक्षिर्ाको िूल्याङ्कन िनतका लामि प्रत्येक िषत न्यायािीशर्बाट भएका फैसला ि आदेशका 
प्रमर्मलवपहरू परिषद्ले र्ोकेको सलख्यािा क्तझकाई अध्ययन िनत सक्नेछ । 

(२) उच्च अदालर् िा क्तिल्ला अदालर्का कुनै न्यायािीशले ििेको फैसला िा आदेश प्रािक्तम्भक रुपिा 
नै कानून र्था न्यायका िान्य मसिान्र्को प्रमर्कूल भएको िा न्यायािीशिा कायत क्षिर्ाको अभाि भएको कुिा 
पनुिािेदनको िोहिा देक्तिएिा पनुिािेदन सनेु्न अदालर्को सम्र्बक्तन्िर् ईिलासले त्यस्र्ो फैसला िा आदेशको 
प्रमर्मलवप परिषद्को िानकािीका लामि सक्तचिालयिा पठाउने ििी आदेश िनुत पनेछ।  

(३) उपमनयि (१) ि (२) को प्रयोिनको लामि परिषद् िा देहाय र्बिोक्तििको फैसला अध्ययन समिमर् 
िहनेछ :–  

(क)  संवििानको िािा १५३ को उपिािा (१) को िण्ि (ि) र्बिोक्तििको परिषद्को  

सदस्यको रुपिा िहेका सिोच्च अदालर्का िरिष्ठर्ि न्यायािीश  – संयोिक 

(ि)  संवििानको िािा १५३ को उपिािा (१) को िण्ि (घ) र्बिोक्तिि मनयिु  

परिषद्का सदस्य  – सदस्य 

(ि)  संवििानको िािा १५३ को उपिािा (१) को िण्ि (ङ) र्बिोक्तिि मनयिु  

परिषद्का सदस्य – सदस्य 

(४) उपमनयि (३) र्बिोक्तििको समिमर्िा न्याय परिषद्को सक्तचिले सदस्य-सक्तचि भई काि िनेछ । 

(५) उपमनयि (३) र्बिोक्तििको समिमर्ले फैसला अध्ययन िदात न्यायािीशको कायतक्षिर्ाको सम्र्बन्ििा 
आफ्नो िाय प्रमर्वक्रया सवहर् परिषद्सिक्ष प्रमर्िेदन पेश िनेछ ि त्यस्र्ो प्रमर्िेदनलाई न्यायािीशको कायत क्षिर्ा 
िलु्याङ् कनको आिाि र्बनाईनेछ । 

(६) उपमनयि (३) र्बिोक्तििको समिमर्ले फैसला अध्ययनका लामि सक्तचिालयका कितचािीहरुको सहयोि 
मलन सक्नेछ । 

८.  कायत सम्पादन िनत असिथत िहेको िामनने आिाि : (१) कुनै न्यायािीश ऐनको दफा १३ र्बिोक्तिि शािीरिक 
िा िानमसक अस्िस्थर्ाको कािणले सेिािा िही कायत सम्पादन िनत असिथत छ भनी परिषद् िा उिूिी पिेिा िा 
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परिषद्लाई अन्य कुनै श्रोर्र्बाट िानकािी हनु आएिा त्यस्र्ो मर्बषयिा प्रािक्तम्भक छानमर्बन ििी प्रमर्िेदन पेस िनत 
परिषद्ले कम्र्ीिा दईु िना सदस्य िहने ििी एक समिमर् िठन िनेछ ।  

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तििको समिमर्ले आिश्यक अध्ययन ििी सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीश कायत सम्पादन 
िनत असिथत िहे निहेको सम्र्बन्ििा पयातप्त आिाि िलुाई परिषद् िा प्रमर्िेदन पेश िनुत पनेछ । 

(३) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि पेस भएको प्रमर्िेदनिा कुनै न्यायािीश कायत सम्पादन िनत असिथत भएको 
भनी उल्लेि भएिा सो को यवकन िनत परिषद्ले नेपाल सिकािद्वािा िदठर् िेमिकल र्बोितिा पिीक्षणका लामि 
लेिी पठाउनेछ ।  

(४) उपमनयि (३) र्बिोक्तिि पिीक्षणका लामि पठाइएकोिा मनिले िााँच ििाउन इन्काि ििेिा िा िााँच 
िदात िेमिकल र्बोितर्बाट शािीरिक िा िानमसकरुपले काि िनत असिथत िहेको भनी प्रमर्िेदन प्राप्त भएिा त्यस्र्ो 
न्यायािीशलाई र्त्काल काि िनत िोक लिाई परिषद्ले ऐनको दफा १३ र्बिोक्तिि पदिकु्तिका लामि मसफारिस 
िनेछ ।  

९.  सचेर् ििाउन े: परिषद्ले कुनै न्यायािीशलाई ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) र्बिोक्तिि सचेर् ििाउन ुपूित 
कािण िलुाई स्पिीकिण िाि िनुत पनेछ । 

र्ि िााँचर्बझु समिमर् िठन ििी छानमर्बन भएको मर्बषयिा सचेर् ििाउाँदा स्पिीकिण सोध्न ुपने छैन ।  

१०. अनिुिन र्था मनििानी समिमर्को कायतविमि : (१) ऐनको दफा १६ र्बिोक्तििको अनिुिन र्था मनििानी 
समिमर्का पदामिकािी िा समिमर्ले िटाएको कुनै अमिकािीले आिश्यकर्ा अनसुाि िोप्य रुपिा कुनै पमन 
अदालर् िा न्यायािीशहरुसाँि सम्र्बक्तन्िर् स्थान िा िनुसकैु क्तचििस्र्कुो मनििानी िनत सक्नेछ । 

 (२) अनिुिन र्था मनििानी िदात प्रत्यक्ष अिलोकन, मनिीक्षण, सम्िाद, सभे फािाि, अन्र्िवक्रया िस्र्ा 
पिमर् ि विद्यरु्ीय प्रविमि सिेर्को प्रयोि िनत सवकनेछ । 

(३) अनिुिन र्था मनििानी िने क्रििा सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीशको िामसक कायत सम्पादनको लक्ष्य, प्रिमर् 
विििण र्था िास्केिािी, मनिीक्षण प्रमर्िेदन, कायतसम्पादन िूल्याङ्कन सिेर् अिलोकन िनत सवकनेछ । 

(४) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि अनिुिन र्था मनििानीका लामि िवटएको अमिकािीले ऐनको दफा १६ 
को उपदफा (१) र्बिोक्तििको अनिुिन र्था मनििानी समिमर् सिक्ष प्रमर्िेदन ददन ुपनेछ । 

(५) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) र्बिोक्तििको अनिुिन र्था मनििानी समिमर् र्था त्यस्र्ो समिमर्ले 
िटाएको अमिकािीले िाि ििेको काििार् र्था विििण सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीश, कितचािी र्था सम्र्बक्तन्िर् 
सिोकाििाला मनकाय िा व्यक्तिले उपलब्ि ििाउन ुपनेछ । 

  

परिच्छेद–५ 

िरिष्ठर्ा कायि िने व्यिस्था 
११.  िरिष्ठर्ा कायि िने : (१) इिलास कायि िने,  पेशी सूची र्ोक्ने र्था अदालर्को प्रशासमनक काि कािर्बाही 

सञ्चालन िने प्रयोिनको लामि परिषद्ले देहायका आिाििा न्यायािीशको िरिष्ठर्ा कायि िनेछ :– 

(क)  सम्र्बक्तन्िर् पदिा मनयकु्ति भएको मिमर्को आिाििा, 
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(ि)  िण्ि (क) को आिाििा िरिष्ठर्ा नछुवट्टने भएिा सो र्हको न्यायािीशको पदिा भएको 
मनयकु्ति क्रिको आिाििा, 

(ि)  कुनै न्यायािीश परिषद्को मनणतयर्बाट पदििु भई अदालर्को फैसला िा आदेशले पनुर्बतहाली 
भएिा पदििु हनु ुपूितको मनयकु्ति क्रिको आिाििा । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि कायि िरिएको िरिष्ठर्ाको सूची सक्तचिले अद्यािमिक रुपिा सक्तचिालयिा 
िाख्न ुपनेछ। 

परिच्छेद–६ 

मनिीक्षण र्था कायत सम्पादन सम्र्बन्िी व्यिस्था 
१२. न्यायािीशको काि कािर्बाहीको मनिीक्षण : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ िा ऐनको दफा १५ 

र्बिोक्तिि अदालर्को मनिीक्षण िने न्यायािीशले अनसूुची–६ र्बिोक्तििको ढााँचािा मनिीक्षण प्रमर्िेदन पेश िनुत 
पनेछ । 

१३. कायत सम्पादनको िूल्याङ्कन : (१) मनयि १२ र्बिोक्तिि मनिीक्षण िने न्यायािीशले मनिीक्षण ििेका अदालर्का 
न्यायािीशको अनसूुची–७ को ढााँचािा कायत सम्पादन िूल्याङ्कन फािाि सिेर् भिी मनयि १२ र्बिोक्तििको  
प्रमर्िेदन साथ सक्तचिालयिा पठाउन ुपनेछ । 

(२) मनयि १२ र्बिोक्तििको मनिीक्षण प्रमर्िेदन र्था उपमनयि (१) र्बिोक्तिि प्राप्त कायत सम्पादन िूल्याङ्कन 
फािाि सक्तचिले प्रचमलर् कानूनले र्ोकेको अिमिसम्ि सिुक्तक्षर् रुपिा िाख्न ु पनेछ ि त्यस्र्ो प्रमर्िेदन र्था 
कायतसम्पादन िूल्याङ्कन फािाि िोिेका र्बिर् परिषद्को रै्बठकिा पेश िनुत पनेछ ।  

१४. कायत फर्छ्यौटको अमभलेि : (१) सम्र्बक्तन्िर् अदालर्ले सो अदालर्िा कायतिर् न्यायािीशको कायत फर्छ्यौट 
सम्र्बन्िी विििण उच्च अदालर्को हकिा अनसूुची-८ ि क्तिल्ला अदालर्को हकिा अनसूुची-९ र्बिोक्तििको ढााँचािा 
प्रत्येक िवहना भिुान भएको मिमर्ले सार् ददन मभर सक्तचिालयिा पठाउन ुपनेछ । 

(२) सक्तचिालयले उपमनयि (१) र्बिोक्तिि प्राप्त विििण सिेर्को आिाििा उच्च र्था क्तिल्ला अदालर्का 
न्यायािीशको कायत फछयौट र्था आचिण सम्र्बन्िी विषयको अमभलेि अनसूुची–१० र्बिोक्तििको ढााँचािा िाख्न ु
पनेछ । 

परिच्छेद–७ 

सरुिा सम्र्बन्िी व्यिस्था 
१५.  सरुिा : (१) उच्च अदालर् र्था क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशलाई ऐनको दफा २७ र्बिोक्तिि सरुिा िने 

प्रयोिनका लामि वहिाली क्षरे, पहािी क्षेर, र्िाई के्षर ि काठिािौं उपत्यकाको अनभुि हनुे ििी सिुि के्षर ि 
दिुति के्षरको ििीकिण अनसूुची–११ र्बिोक्तिि हनुछे । 

(२) दिुति के्षरको अदालर्िा काि ििी सकेको न्यायािीशलाई सािािणर्या सिुि के्षरको अदालर्िा 
सरुिा िरिनेछ । सिुि के्षरको अदालर्िा काि िरिसकेको न्यायािीशलाई सेिा अिमििा कम्र्ीिा एक पटक 
दिुति के्षरिा सरुिा िरिनछे । 
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(३) उपमनयि (२) िा िनुसकैु कुिा लेक्तिएको भए र्ापमन सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीशको र्बसोर्बास  भएको 
स्थानर्बाट मनिलाई पायक पने नक्तिकका क्तिल्लाहरुको भौिोमलक मनकटर्ाको आिाििा सिेर् सरुिा िनत सवकनेछ 
। 

(४) उपमनयि (१), (२) ि (३) र्बिोक्तिि न्याय परिषद्ले सरुिा िदात िदु्दाको काि कािर्बाहीलाई असि 
नपने ििी सािान्यर्या श्रािण िवहनािा िरिनेछ। 

(५) सरुिाको लामि मनिेदन ददन चाहने न्यायािीशले अनलाईनर्बाट सिेर् मनिेदन ददन सक्नेछ । 

 १६. सरुिा िा काि भएको अदालर्िा हाक्तिि हनुे : सरुिा िा काििा िटाइएको न्यायािीशले त्यस्र्ो सरुिा िा 
काि िटाइएको मिमर्ले पन्ध्र ददन मभर ििाना मलई र्बाटाका म्याद र्बाहेक सार् ददन मभर सम्र्बक्तन्िर् अदालर्िा 
हाक्तिि हनु ुपनेछ । 

 

परिच्छेद–८ 

उिूिी र्था सोको छानमर्बन ि अनसुन्िान सम्र्बन्िी कायतविमि 

१७. उििूी ददन सक्न े : (१) कुनै न्यायािीशले आफ्नो पदीय दावयत्ि इिान्दािीपूितक मनिातह नििेको िा मनििा 
कायतक्षिर्ाको अभाि भएको िा मनिर्बाट ििार्ब आचिण भएको छ भने्न लािेिा कुनै पमन व्यक्तिले भएसम्िको 
सरू्बद प्रिाण संलग्न ििी सक्तचिालयिा आफैं  उपक्तस्थर् भई िा अन्य कुनै िाध्यिर्बाट उिूिी ददन सक्नेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि उिूिी ददाँदा सािान्यर्या देहायका विििणहरु िलुाउन ुपनेछ :- 

(क)  उिूिीकर्ातको नाि, थि, िर्न ि भए टेमलफोन िा िोिाईल नम्िि िा ईिेल ठेिाना, 
(ि)  आिोवपर् न्यायािीशको नाि, थि ि अदालर्, 

(ि)  उिूिीको विषय  :- कायतक्षिर्ाको अभाि/ििार्ब आचिण/ इिान्दािीपूितक आफ्नो कर्तव्यको 
पालना नििेको/र्बदमनयर्पूितक काि ििेको/आचािसंवहर्ाको िम्भीि उल्लङ्घन ििेको, 

(घ) उिूिी क्तशि ि सभ्य भाषािा लेिी मसलमसलार्बि रुपिा र्थ्यिर् विििण िलुाइएको हनु ुपने, 

(ङ) उिूिीसाँि सम्र्बक्तन्िर् प्रिाण, 

(च) परिषद् र्बाट उिूिी उपि छानविन हुाँदा सहयोि िने प्रमर्र्बिर्ा, 
(छ) उिूिीकर्ातले आफ्नो नाि िोप्य िाख्न चाहेिा सोको कािण, ि 

(ि) उिूिीकर्ातको सवहछाप ि मिमर् । 

(३) उपमनयि (१) ि (२) र्बिोक्तिि उिूिी प्राप्त हनु आएिा सक्तचिले संभि भएसम्ि त्यस्र्ो उिूिीकर्ातलाई 
सनािर् ििाई उिूिी दर्ात ििाउन ुपनेछ ।  

र्ि, कुनै उिूिी अस्पि एिि ्प्रथि दृवििा नै अस्िभाविक िालको भएिा सक्तचिले दर्ात िनत ईन्काि िनत 
सक्नेछ । 

(४) परिषद् सिक्ष पनत आएको उिूिी उपि र्ीन िवहना मभरिा प्रािक्तम्भक छानविन िनुत पनेछ ि उिूिी 
टुङ्गो लािेपमछ सो को िानकािी उिूिीकर्ात ि सम्र्बक्तन्िर् न्यायािीशलाई ददन ुपनेछ । 

 

परिच्छेद–९ 
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विविि 

१८. सक्तचिालय सम्र्बन्िी व्यिस्था : (१) सक्तचिको प्रत्यक्ष मनयन्रण ि िेिदेििा िहन े ििी सक्तचिालयिा 
आिश्यकर्ानसुाि कितचािीहरु िहनेछन ् । 

१९.  सक्तचिालयिा िहने िहाशािा ि शािाहरु : (१) न्याय परिषद् सक्तचिालयिा सािािणर्या देहाय र्बिोक्तििका 
िहाशािा र्था शािाहरु िहनेछन ् :- 

(क) प्रशासन िहाशािा : यस िहाशािा अन्र्ितर् देहायका शािाहरु िहनेछन:्- 
(अ) प्रशासन शािा : यस शािा अन्र्ितर् दर्ात, चलानी, आमथतक प्रशासन र्था क्तिन्सी उपशािाहरु 
सिेर् िहनछेन ्। 
(आ) सूचना प्रविमि शािा 
(इ) अमभलेि शािा 

(ि) उिूिी र्था अनिुिन िहाशािा : यस िहाशािा अन्र्ितर् देहायका शािाहरु िहनेछनः- 
(अ) उिूिी शािा 
(आ) मनिीक्षण र्था अनिुिन शािा 

(ि) योिना र्था अनसुन्िान िहाशािा : 
(अ) योिना शािा 
(आ) अध्ययन र्था अनसुन्िान शािा 
(इ) र्बाह्य सम्र्बन्ि सिन्िय शािा 

 (घ) पिीक्षा िहाशािाः यस िहाशािा अन्र्ितर् देहायका शािाहरु िहनेछन ्:- 
(अ) पिीक्षा सञ्चालन शािा 
(आ) नमर्िा र्था अन्र्िातर्ात शािा 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि िदठर् िहाशािा र्था सो अन्र्ििर्का शािाहरुिा काि िने कितचािीहरुको 
कायतविििण सक्तचिले र्ोके र्बिोक्तिि हनुेछ ।  

२०. सम्पक्तत्त  विििण  पेश िने : (१) सदस्य र्था न्यायािीशले ऐनको दफा २९ र्बिोक्तिि सम्पमर् विििण पेश 
िदात अनसुचुी–१२ को ढााँचािा सक्तचिालयिा पेश िनुत पनेछ । सम्पक्तत्त विििण अनलाईनर्बाट सिेर् भने व्यिस्था 
िनत सवकनेछ। 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि पेश भएको सम्पमर् विििण परिषद्ले सिय सियिा अनिुिन िनेछ । 
यसिी अनिुिन िदात त्यस्र्ो सम्पमर् अस्िभाविक िा अमिल्दो देक्तिएिा न्याय परिषद्ले थप छानमर्बन िनत सक्नछे 
।  

२१. शपथ : उच्च अदालर्को िखु्य न्यायािीशले प्रिान न्यायािीश सिक्ष ि उच्च अदार्लका अन्य न्यायािीश र्था 
क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशले सम्र्बक्तन्िर् उच्च अदालर्को िखु्य न्यायािीश सिक्ष अनसूुची–१३ र्बिोक्तििको 
ढााँचािा शपथ मलन ुपनेछ । 

२२. आचाि संवहर्ाको पालना सम्र्बन्िी व्यिस्था : (१) प्रत्येक न्यायािीशले आचाि संवहर्ाको पालना िनुत पनेछ ।  
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(२) ऐनको दफा १६ र्बिोक्तििको अनिुिन र्था मनििानी समिमर्ले न्यायािीशले आचाि संवहर्ाको पालना 
ििे नििेको सम्र्बन्ििा मनयमिर्रुपिा अनिुिन ििी सोको प्रमर्िेदन परिषद् सिक्ष पेश िनुत पनेछ । 

(३) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि प्राप्त प्रमर्िेदनलाई न्यायािीशको मनयकु्ति र्था सरुिा िदात आिाि   मलइनछे 
। 

२३. न्यायािीशलाई र्ालीि, प्रक्तशक्षण र्था सेमिनाि िोष्ठीिा सहभािी ििाउने : (१) न्यायािीशको र्ामलि र्था 
प्रक्तशक्षणको पाठ्यक्रि र्याि िदात र्ामलि प्रदायक मनकायले न्याय परिषद्साँि सिन्िय िनुत पनेछ । पाठ्यक्रि 
मनिातण िदात ि र्ामलििा सहभािीको िापदण्ि मनिातिण िदात सिोच्च अदालर्, िावष्ट्रय न्यावयक प्रमर्ष्ठान लिायर्का 
सम्र्बक्तन्िर् मनकायले सक्तचिालय िाफत र् न्याय परिषद्साँि सिन्िय िनुत पनेछ ।  

(२) न्याय प्रशासन सम्र्बन्िी विषय ि न्यायािीशको क्षिर्ा अमभिृविका लामि सञ्चालन िरिने सेमिनाि, 

िोष्ठी, कायतशाला, सम्िेलन, पनुर्ातििी प्रक्तशक्षण िस्र्ा कायतक्रिहरू परिषद्ले सक्तचिालय िाफत र् ििाउन   सक्नछे 
। 

(३) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि सञ्चालन हनुे कायतक्रिको सम्र्बन्ििा विषयिस्र्कुो मनिातिण िने, सहभािीको 
छनौट िने  ि प्रवक्रया मनिातिण िने िस्र्ा काि सक्तचिालयले िनेछ। 

२४.  परिषद्को रै्बठकर्बाट अनिुोदन िने ििी लेिी पठाउन सक्ने :  संवििानको िािा १४३ को उपिािा (१) को 
प्रमर्र्बन्िात्िक िाक्यांश ि िािा १५० को उपिािा (१) को प्रमर्िन्िात्िक िाक्यांश र्बिोक्तिि नेपाल सिकाि 
िा संिैिामनक मनकायर्बाट पिािशतको लामि लेिी आएको मर्बषयिा र्त्काल न्याय परिषद्को रै्बठक र्बस्न सक्न े
अिस्था नभएिा न्याय परिषद्को रै्बठकर्बाट पमछ अनिुोदन िने ििी अध्यक्षको मनदेशनिा सक्तचिले लेिी पठाउन 
सक्नेछ । 

२५.  न्याय परिषद्का सदस्यको हाक्तििी  र्था मर्बदा सम्र्बन्ििा : (१) संवििानको िािा १५३ को उपिािा (१) को 
िण्ि (घ) ि (ङ) र्बिोक्तििको सदस्यले कायातलयिा हाक्तिि भई काि कािर्बाही िनुत पनेछ ।  

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तििका सदस्यको मर्बदा ि अन्य सवुििा सिोच्च अदालर्का न्यायािीशहरुको 
पारिश्रमिक, सेिाको शर्त ि सवुििा सम्र्बन्िी ऐन, २०२६ र्बिोक्तिि हनुेछ। 

२६. मनदेक्तशका र्था िापदण्िहरु र्बनाई लािू िने : न्याय परिषद्ले देहायका विषयिा मनदेक्तशका र्था िापदण्िहरु 
र्बनाई लािू िनत सक्नेछ  :- 

(क) न्यायािीश मनयकु्ति सम्र्बन्िी, 
(ि) अमभलेि व्यिस्थापन सम्र्बन्िी, 
(ि) न्यायािीश विरुि पिेको उिूिी उपि कािर्बाही सम्र्बन्िी, 
(घ) अनिुिन र्था मनििानी सम्र्बन्िी कायतविमि, 

(ङ) सरुिा र्था काि सम्र्बन्िी, 
(च) न्याय परिषद्साँि सम्र्बक्तन्िर् अन्य विषय सम्र्बन्िी । 

२७.  िािेिी ि र्बचाउ : (१) न्याय परिषद् (कायतविमि) मनयिािली, २०५६ िािेि िरिएको छ ।  

 (२) न्याय परिषद् (कायतविमि) मनयिािली, २०५६ र्बिोक्तिि भए ििेका काि कािर्बाही यसै मनयिािली 
र्बिोक्तिि भए ििेको िामननछे । 
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अनसूुची-१ 

(मनयि ३ को उपमनयि (१) ि (३) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

न्याय परिषद् सक्तचिालयिा पेश ििेको िैयक्तिक विििण 

 

१ परिचयात्िक विििण नािः 

थिः 

मलङ्गः 

िितः 

नािरिकर्ा नम्र्बि ि िािी भएको क्तिल्लाः 

२ िर्न 

 

(क) स्थायी  

(ि) अस्थायी  

३ िन्ि मिमर् 

 

शैक्तक्षक योग्यर्ा अनसुाि  

नािरिकर्ा अनसुाि  

४ पारििारिक 

 विििण 

(क) र्बार्बकुो नाि  

(ि) आिाको नाि  

(ि) पमर् ÷ पक्तत्नको नाि   

(घ) छोिा / छोिीको नाि 
 
 

(ङ) सिोलिा िहेको भए 
दाि–ुभाई ि दददी–र्बवहनी िा 
अन्य सदस्यको नाि 

 
 

५ पद / उपामि / प्रिाणपर नं. विििण देक्ति सम्ि 

   

   

   

६ हाल आर्बि संस्था / 
मनकाय  
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७ हाल सम्िको अनभुिको 
विििण 

 

८ सम्पकत  नम्िि टेमलफोन
  

 

िोिाइल नम्िि  

ई –िेल ठेिाना  

९ शैक्तक्षक  
योग्यर्ा 
 

शैक्तक्षक 

अिस्था 
अध्ययन ििेको शैक्तक्षक संस्था उत्तीणत ििेको 

साल 

प्राप्ताङ्क, शे्रणी ि प्रमर्शर् 

प्रिेक्तशका    

प्रिाणपर 
   

स्नार्क 
   

   

स्नार्कोत्ति    

   

वपएचिी    

१० व्यिसावयक आचिण 
मर्बरुििा उिूिी पिेको िा 
सिाय पाएको  

छ  

छैन  

भए उल्लेि ििी सोको प्रिाण संलग्न िने 

११ अन्य िहत्िपूणत विििण केही भए  

 

दस्र्िर्ः 
मिमर्ः 

रिव्यः िामथ उक्तल्लक्तिर् विििण सम्र्बक्तन्िर् व्यक्तिले भदात मनम्न मलक्तिर् काििार्हरु अमनिायत रुपिा पेश िनुत  पनेछ 
:- 
(१) नेपाली नािरिकर्ाको प्रिाणपरको प्रमर्मलवप, 

(२) शैक्तक्षक योग्यर्ाको प्रिाणपर (चारिमरक प्रिाणपर ि लब्िाङ्क पर) को प्रमर्मलवप, 

(३) सिकक्षर्ा ि सम्र्बिर्ा आिश्यक पनेिा सोको प्रमर्मलवप, 
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(४) िामथ उक्तल्लक्तिर् सरै्ब विििण अमनिायत रुपिा भनुत पनेछ । पूणत रुपिा नभरिएको विििणलाई िान्यर्ा 
ददइने छैन । 
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अनसूुची-२ 
(मनयि ४ को उपमनयि (२) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

न्यायािीशको िैयक्तिक विििण (मसटिोल) पकु्तस्र्का 
 
   
          
नाि, थि :-        
िर्न :- 
िैयक्तिक विििण 
अदार्लको नाि :- 
१. न्यायािीशको पूिा नाि ि थि :- 
२. ठेिाना :- 
(क) स्थायी :- 
 
क्तिल्ला :- 
िाउाँपामलका/नििपामलका :- 
िाित नम्र्बि :- 
िाउाँ /टोल :- 
ब्लक नम्र्बि :- 
(ि) अस्थायी :- 
क्तिल्लाः- 
िाउाँपामलका/नििपामलका :- 
िाित नम्र्बि :- 
िाउाँ /टोल :- 
ब्लक नम्र्बि :- 
०३. घि भएको क्तिल्लाः 
०४. िन्ि मिमर्ः  
   साल......िवहना ....िरे् 
०५. ६३ िषत उिेि पगु्न ेमिमर् :- 
०६. ६५ िषत उिेि पगु्न ेमिमर् :- 
०७ नािरिकर्ा नम्र्बि, िािी मिमर् ि स्थान :- 
०८ िित :- 
०९ मलङ्ग :- 
१० हमुलया :- 
११.वििावहर् भए पमर्/पत्नीको नाि - 
१२.पमर्/पत्नीको पेशा :- 
१३.छोिाको सलख्या :- 
१४.छोिीको सलख्या :- 

१५.र्बार्बकुो नाि :- 
१६.आिाको नाि:- 
१७.र्बार्ब/ुआिाको पेशा :- 
१८.र्बािेको नाि :- 
१९.इच्छाएको व्यक्तिको नाि, थि ठेिानाः- 
क्तिल्ला :- 
िाउाँपामलका/नििपामलका :- 
िाित नम्र्बि :- 
सम्र्बन्ि :- 
१९. मनयकु्तिको विििण 
अदालर्को मनयकु्ति मिमर् 
साल िवहना िरे् 
२०. यस अक्तघ सिकािी सेिािा िही 
स्थायी पदिा काि ििेको भए सोको विििण :- 
कायातलयको नाि :- 
पद:- 
शे्रणी:- 
मनयकु्ति मिमर् :- 
छोिेको मिमर् 

 

फोटो 
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२१. शैक्तक्षक योग्यर्ा 
अध्ययन ििेको संस्थाको 
नाि साल उत्तीणत ििेको पिीक्षा शे्रणी, प्राप्तांक ि प्रमर्शर् 

    
    
    
    
    
    
    
    

२२. र्ामलि :- 
(क) स्िदेशी :- 

संस्थाको नाि र्ालीिको नाि 
अिमि 

शे्रणी 
देक्ति सम्ि 

     
     
     
     
     
     

 
(ि) रै्बदेक्तशक 
संस्थाको नाि ि 
देश 

र्ालीिको नाि अिमि शे्रणी 
देक्ति सम्ि 

     
     
     
     
     
     

 
२३. िान, पदिी, अलङ् काि, विभषूण, पदक 
नाि प्राप्त ििेको साल शे्रणी 
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२४. भाषा सम्र्बन्िी ज्ञान 
भाषाको नाि र्बोल्ने लेख्न े कैवफयर् 
    
    
    
    

 
२५. कृमर् 
कृमर्को नाि भाषा िाध्यि प्रकाक्तशर् मिमर् विषय कैवफयर् 
     
     
     
     
     
     

 
२६. नोकिी विििण 
हालसम्िको नोकिीिा िहेको पद, शे्रणी, कायातलय, मिमर् 

पद शे्रणी सेिा/ 
सिूह अदालर् िा कायातलय 

मनयकु्ति/ 
सरुिा/ 
र्बढुिा 

देक्ति सम्ि कैवफयर् 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

२७. विशेष अनभुि एिि ्अन्य विििण 
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िामथ लेक्तिएको विििण ठीक छ । कुनै कुिा झठुो लेक्तिएको िा िानािानी सााँचो कुिा दर्बाउन ेलकुाउने उद्देश्यले 
लेक्तिएको ठहिे काननु र्बिोक्तिि सिाय स्िीकाि िनेछु भनी सही छाप िने । 
न्यायािीशको 
 
(र्बढुीऔलंाको छाप)  
 
 
 
 
 
 
दस्र्िर् 
न्याय परिषद् सक्तचिालयले प्रयोि िने 
 
सक्तचिालयर्बाट कुनै विशेष संकेर् नं. िािी िरिएको भए सो नं. 
 
१. ६३/६५ र्बषत पगु्ने मिमर्......................... 
२. सेिा अिमि............................. 

प्रिाक्तणर् िने पदामिकािीको 
सक्तचिालयको छाप      दस्र्िर्ः 

नािः 
पदः 
मिमर्: 

  
 
मनिािर्ी वकर्ाििानाले प्रयोि िने 

 
संकेर् नं. 
 
१. ६३/६५ र्बषत पगु्ने मिमर् ....................... 
२. सेिा अिमि............................. 

प्रिाक्तणर् िने पदामिकािीको 
मनिािर्ी वकर्ाििानाको छाप     दस्र्िर्ः 

नािः 
पदः 
मिमर्: 

 
 

      

      

दा बा
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रिव्य : नािरिकर्ाको प्रिाणपर, शैक्तक्षक योग्यर्ाको प्रिाणपर ि िामथ उक्तल्लक्तिर् अन्य विििण पवुि िने कािि 
प्रिाणपरहरूको प्रिाक्तणर् प्रमर्मलवप अमनिायत रूपिा साथै पेश िनुत पनेछ । 
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अनसुचुी- ३ 
(मनयि ६ को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

न्यायािीश पदपूमर्तको कायतर्ामलका 
 
मस.नं. पदपूमर्तको वकमसि पदसलख्या 

मनिातिण 

पदपूमर्त र्था 
परिक्षाका लामि 
लेक्ति पठाउन े

१ संवििानको िािा १४९को उपिािा (२) को िण्ि (क) र्बिोक्तििको 
पद 

श्रािण-भार  भार  

२ संवििानको िािा १४९को उपिािा (२) को िण्ि (ि) र्बिोक्तििको 
पद 

श्रािण-भार भार 

३ संवििानको िािा १४९को उपिािा (२) को िण्ि (ि) र्बिोक्तििको 
पद 

श्रािण-भार भार 

 

रिव्यः यो मनयिािली प्रािम्भ भएपमछ िरिन ेपवहलो पदपूमर्तको लामि यो कायतर्ामलकािा परिषद्ले सािान्य हेिफेि 
सवहर् लािू िनत सक्नेछ । 
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अनसुचुी- ४ 
(मनयि ६ को उपमनयि (२) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

 
क्तिल्ला न्यायािीशिा पदपूमर्तको लामि पदसलख्या (प्रमर्शर्) मनिातिण िने सरु ि कायि हनु आउने पदसलख्या 

 

नेपालको संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) अन्र्ितर्को क्तिल्ला न्यायािीश पदिा पदसलख्या (प्रमर्शर्) 
मनिातिण िने सरु ि सो अनसुाि प्रमर्शर् मनिातिण िदात कायि हनु आउने पदसलख्या देहाय र्बिोक्तिि हनुेछ :- 
(क) प्रमर्शर् मनिातिण िने सूरः 

नेपालको संवििानको िािा १४९ 
को उपिािा (२) को िण्ि (क) 
अन्र्ितर् हनुे पदपूमर्तका लामि 
२०%, 

नेपालको संवििानको िािा १४९ 
को उपिािा (२) को िण्ि (ि) 
अन्र्ितर् हनुे पदपूमर्तका लामि 
४०% 

नेपालको संवििानको िािा १४९ 
को उपिािा (२) को िण्ि (ि) 
अन्र्ितर् हनुे पदपूमर्तका लामि 
४०%  

िम्िा िाि पद संख्या × २० 

१००  

 

िम्िा िाि पद संख्या × ४० 

१००  

 

िम्िा िाि पद संख्या × ४० 

१००  

 

 

(ि) िण्ि (क) र्बिोक्तिि कुनै पद िा पदहरुको सम्र्बन्ििा सूर प्रयोि िदात भािफल दशिलििा आएिा नेपालको 
संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (क), िण्ि (ि) ि िण्ि (ि) िध्ये िनुिा र्बढी आउाँछ 
त्यसैका लामि प्रमर्शर् मनिातिण िने । दशिलि पमछको अङ्क र्बिार्बि आएिा क्रिशः िण्ि (क), िण्ि 
(ि) ि िण्ि (ि) लाई प्राथमिकर्ा ददने । यसिी पदसलख्या प्रमर्शर् मनिातिण िदात देहाय र्बिोक्तिि पदसलख्या 
कायि हनुछेः 

रिि 
पदसलख्या 

नेपालको संवििानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) को 
िण्ि (क) अन्र्ितर् हनुे 
पदपूमर्तका लामि २०%, 

नेपालको संवििानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) को 
िण्ि (ि) अन्र्ितर् हनु े
पदपूमर्तका लामि ४०% 

नेपालको संवििानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) 
को िण्ि (ि) अन्र्ितर् हनु े
पदपूमर्तका लामि ४०%  

सूरको प्रयोि  पद 
सलख्या 

सूरको प्रयोि  पद 
सलख्या 

सूरको प्रयोि
  

पद 
सलख्या 

१ १ × २०
१०० = ०.२ - १ × ४०

१०० = ०.४ १ १ × ४०
१००

= ०.४ 
- 

२ 
२ × २०
१०० = ०.४ - २ × ४०

१०० = ०.८ १ २ × ४०
१००

= ०.८ 
१ 

३ ३ × २०
१०० = ०.६ १ ३ × ४०

१०० = १.२ १ ३ × ४०
१००

= १.२ 
१ 

४ 
४ × २०
१०० = ०.८ १ ४ × ४०

१०० = १.६ २ ४ × ४०
१००

= १.६ 
१ 

५ 
५ × २०
१०० = १ १ 

५ × ४०
१०० = २ २ ५ × ४०

१०० = २ २ 

 

िामथ उल्लेि भएअनसुाि प्रमर्शर् मनिातिण िदात एकै पटक िा पटक पटक ििी रिि पदसलख्या ५ (पााँच) 
नपिेुसम्िको अिमिका िािहरु िोिी िणना िने ि छैठौं पददेक्ति पनुः नयााँ िणना िने।  
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अनसुचुी- ५ 

(मनयि ६ को उपमनयि (२) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 
िलुा ि सिािेशी सिूहको लामि पदसलख्या (प्रमर्शर्) मनिातिण िने सरु ि कायि हनु आउने पदसलख्या 

 
(क) नेपालको संवििानको िािा १४९को उपिािा (२) को िण्ि (ि) र्बिोक्तिि छुट्याइएका पदलाई शर् प्रमर्शर् 

िानी मनयि ६ को उपमनयि (३) अनसुाि ४५ प्रमर्शर् (सिािेशी िलुा)र्बाट हनुे पद ि र्बााँकी ५५% िलुा 
उम्िेदिािका लामि प्रमर्शर् मनिातिण िने ि सो अनसुाि प्रमर्शर् मनिातिण िदात कायि हनु आउने पदसलख्या 
देहाय र्बिोक्तिि हनुेछ:-  
५५ प्रमर्शर् िलु्ला प्रमर्योमिर्ाद्वािा पदपमुर्तका 
लामि 

४५ प्रमर्शर् सिािेशीका लामि 

नेपालको संवििानको िािा १४९को उपिािा 
(२) को िण्ि (ि) र्बिोक्तिि छुट्याइएका पद 
सलख्या *  ५५⁄१०० 

नेपालको संवििानको िािा १४९को उपिािा (२) को 
िण्ि (ि) र्बिोक्तिि छुट्याइएका पद सलख्या * 
४५⁄१०० 

 

(ि) िण्ि (क) र्बिोक्तिि कुनै पद िा पदहरुको सम्र्बन्ििा सरु प्रयोि िदात भािफल दशिलििा आएिा ५५ 
प्रमर्शर् ि ४५ प्रमर्शर्िा िध्ये िनुिा र्बढी आउाँछ, त्यसैका लामि प्रमर्शर् मनिातिण िने । दशिलि पमछ 
दिैु सिहुिा र्बिार्बि अङ्क आएिा पवहले ५५ प्रमर्शर् िलुालाई प्राथमिकर्ा ददने । यसिी पदसलख्या प्रमर्शर् 
मनिातिण िदात देहाय र्बिोक्तिि पदसलख्या कायि हनुेछ :– 

नेपालको संवििानको 
िािा १४९को 
उपिािा (२) को 
िण्ि (ि) र्बिोक्तिि 
छुट्याइएका पद 
सलख्या 

५५ प्रमर्शर् िलु्ला प्रमर्योमिर्ाद्वािा 
पदपमुर्तका लामि 

४५ प्रमर्शर् सिािेशीका लामि 

सरुको प्रयोि पदसलख्या सरुको प्रयोि पदसलख्या 

१ 
१ × ५५
१०० = ०.५५ १ 

१ × ४५
१०० = ०.४५ 

- 

२ 
२ × ५५
१०० = १.१० १ 

२ × ४५
१०० = ०.९० 

१ 

३ ३ × ५५
१०० = १.६५ २ 

३ × ४५
१०० = १.३५ १ 

४ ४ × ५५
१०० = २.२० २ 

४ × ४५
१०० = १.८० २ 

५ ५ × ५५
१०० = २.७५ ३ 

५ × ४५
१०० = २.२५ २ 

६ ६ × ५५
१०० = ३.३० ३ 

६ × ४५
१०० = २.७० ३ 

७ ७ × ५५
१०० = ३.८५ ४ 

७ × ४५
१०० = ३.१५ ३ 

८ ८ × ५५
१०० = ४.४० ४ 

८ × ४५
१०० = ३.६० ४ 

९ ९ × ५५
१०० = ४.९५ ५ 

९ × ४५
१०० = ४.०५ ४ 

१० १० × ५५
१०० = ५.५० ६ 

१० × ४५
१०० = ४.५० ४ 
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११ ११ × ५५
१०० = ६.०५ ६ 

११ × ४५
१०० = ४.९५ ५ 

१२ १२ × ५५
१०० = ६.६० ७ 

१२ × ४५
१०० = ५.४० ५ 

१३ १३ × ५५
१०० = ७.१५ ७ 

१३ × ४५
१०० = ५.८५ ६ 

१४ १४ × ५५
१०० = ७.७0 ८ 

१४ × ४५
१०० = ६.३० ६ 

१५ १५ × ५५
१०० = ८.२५ ८ 

१५ × ४५
१०० = ६.७५ ७ 

१६ १६ × ५५
१०० = ८.८० ९ 

१६ × ४५
१०० = ७.२० ७ 

१७ १७ × ५५
१०० = ९.३५ ९ 

१७ × ४५
१०० = ७.६५ ८ 

१८ १८ × ५५
१०० = ९.९० १० 

१८ × ४५
१०० = ८.१० ८ 

१९ १९ × ५५
१०० = १०.४५ १० 

१९ × ४५
१०० = ८.५५ ९ 

२० २० × ५५
१०० = ११ ११ 

२० × ४५
१०० = ९ ९ 

 

(ि) िण्ि (क) र्बिोक्तिि सिािेशीिा छुट्टाईएको पदलाई शर् प्रमर्शर् िानी र्ी पद िध्ये मनयि ६ को उपमनयि 
(३) र्बिोक्तिि (क) िवहला (ि) आददिासी÷िनिार्ी (ि) ििेसी (घ) दमलर् (ङ) अपाङ्ग (च) वपछमिएको 
के्षरका उम्िेदिािर्बीच िार प्रमर्स्पिातका लामि पदसलख्या (प्रमर्शर्) मनिातिण िने सूर ि सो अनसुाि प्रमर्शर् 
मनिातिण िदात कायि हनु आउने पदसलख्या देहाय र्बिोक्तिि हनुेछ :- 
मस.नं. मनयि ६ को उपमनयि (३) िा उल्लेक्तिर् सिूह  पदसलख्या छुट्याउने सूर 

(क) िवहला (३३%) पदसलख्या * ३३⁄ १०० 

(ि) आददिासी÷िनिार्ी (२७%) पदसलख्या * २७⁄ १०० 

(ि) ििेसी (२२%)  पदसलख्या * २२⁄ १०० 

(घ) दमलर् (९%) पदसलख्या * ९⁄ १०० 

(ङ) अपाङ्ग (५%) पदसलख्या * ५⁄ १०० 

(च) वपछमिएको क्षेर (४%) पदसलख्या * ४⁄ १०० 

 

(घ) िण्ि (ि) र्बिोक्तिि कुनै पद िा पदहरुको सम्र्बन्ििा सूर प्रयोि िदत भािफल दशिलििा आएका िवहला, 
आददिासी÷िनिार्ी, ििेसी, दमलर्, अपङ्ग ि वपछमिएको के्षर िनुिा र्बढी आउछ, त्यसैका लामि प्रमर्शर् 
मनिातिण िने। दशिलि पमछ िवहला आददिासी÷िनिार्ी, ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षेरिा र्बिार्बि 
अङ्क आएिा िवहलालाई प्राथमिकर्ा ददने । आददिासी÷िनिार्ी, ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षरेिा 
र्बिार्बि अङ्क आएिा आददिासी÷िनिार्ीलाई प्राथमिकर्ा ददन।े ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षेरिा 
र्बिार्बि अङ्क आएिा ििेसीलाई प्राथमिकर्ा ददन।े दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षरेिा र्बिार्बि अङ्क आएिा 
दमलर्लाई प्राथमिकर्ा ददन े। अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षेरिा र्बिार्बि अङ्क आएिा अपाङ्गलाई प्राथमिकर्ा 
ददन।ेयसिी पद सलख्या प्रमर्शर् मनिातिण िदात देहाय र्बिोक्तिि पद सलख्या कायि हनुेछः- 
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िलु्ला 
पद िध्ये 
४५% 
र्बाट हनु 
आउने 
पदहरु 

िवहला आददिासी िनिार्ी ििेशी दमलर् अपाङ्ग वपछिीएको क्षेर 

३३% हनु आउने 
भाि अंक 

पद 

संख्या 
२७% हनु आउने भाि 

अंक 

पद 

सं
ख्या 

२२% हनु आउने 
भाि अंक 

पद 

सं
ख्या 

९% हनु आउने 
भाि अंक 

पद 

सं
ख्या 

५% हनु आउने भाि 
अंक 

पद 

सं
ख्या 

४% हनु आउने 
भाि अंक 

पद 

सं
ख्या 

1.  
१ × ३३
१०० = ०.३३ १ 

१ × २७
१०० = ०.२७ 0 

१ × २२
१०० = ०.२२ 0 

१ × ९
१०० = ०.०९ 0 

 
१ × ५
१०० = ०.०५ 

0 
१ × ४
१०० = ०.०४ 0 

2.  
२ × ३३
१०० = ०.६६ 1 

२ × २७
१०० = ०.५४ 1 

२ × २२
१०० = ०.४४ 0 

२×९
१०० =०.१८ 0 

२×५
१०० =०.१० 0 

२ × ४
१०० = ०.०८ 0 

3.  
३ × ३३
१०० = ०.९९ 1 

३ × २७
१०० = ०.८१ 1 

३ × २२
१०० = ०.६६ 1 

३ × ९
१०० = ०.२७ 0 

३ × ५
१०० = ०.१५ 0 

३ × ४
१०० = ०.१२ 0 

4.  
४ × ३३
१०० = १.३२ 1 

४ × २७
१०० = १.०८ 1 

४ × २२
१०० = ०.८८ 1 

४ × ९
१०० = ०.३६ 1 

४ × ५
१०० = ०.२० 0 

४ × ४
१०० = ०.१६ 0 

5.  
५ × ३३
१०० = १.६५ 2 

५ × २७
१०० = १.३५ 1 

५ × २२
१०० = १.१० 1 

५ × ९
१०० = ०.४५ 1 

५ × ५
१०० = ०.२५ 0 

५ × ४
१०० = ०.२० 0 

6.  
६ × ३३
१०० = १.९८ 2 

६ × २७
१०० = १.६२ 2 

६ × २२
१०० = १.३२ 1 

६ × ९
१०० = ०.५४ 1 

६ × ५
१०० = ०.३० 0 

६ × ४
१०० = ०.२४ 0 

7.  
७ × ३३
१०० = २.३१ 2 

७ × २७
१०० = १.८९ 2 

७ × २२
१०० = १.५४ 2 

७ × ९
१०० = ०.६३ 1 ७ × ५

१०० = ०.३५ 0 
७ × ४
१०० = ०.२८ 0 

8.  
८ × ३३
१०० = २.६४ 3 

८ × २७
१०० = २.१६ 2 

८ × २२
१०० = १.७६ 2 

८ × ९
१०० = ०.७२ 1 

८ × ५
१०० = ०.४० 0 

८ × ४
१०० = ०.३२ 0 

9.  
९ × ३३
१०० = २.९७ 3 

९ × २७
१०० = २.४३ 2 

९ × २२
१०० = १.९८ 2 

९ × ९
१०० = ०.८१ 1 

९ × ५
१०० = ०.४५ 1 

९ × ४
१०० = ०.३६ 0 

10.  
१० × ३३
१०० = ३.३० 3 

१० × २७
१०० = २.७० 3 

 
१० × २२
१०० = २.२० 

2 
१० × ९
१०० = ०.९० 1 

१० × ५
१०० = ०.५० 1 

१० × ४
१०० = ०.४० 0 
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11.  
११ × ३३
१०० = ३.६३ 4 

११ × २७
१०० = २.९७ 3 

११ × २२
१०० = २.४२ 2 

११ × ९
१०० = ०.९९ 1 

११ × ५
१०० = ०.५५ 1 

११ × ४
१०० = ०.४४ 0 

12.  
१२ × ३३
१०० = ३.९६ 4 

१२ × २७
१०० = ३.२४ 3 

१२ × २२
१०० = २.६४ 3 

१२ × ९
१०० = १.०८ 1 

१२ × ५
१०० = ०.६० 1 

१२ × ४
१०० = ०.४८ 0 

13.  
१३ × ३३
१०० = ४.२९ 4 

१३ × २७
१०० = ३.५१ 3 

१३ × २२
१०० = २.८६ 3 

१३ × ९
१०० = १.१७ 1 

१३ × ५
१०० = ०.६५ 1 

१३ × ४
१०० = ०.५२ 1 

14.  
१४ × ३३
१०० = ४.६२ 4 

१४ × २७
१०० = ३.७८ 4 

१४ × २२
१०० = ३.०८ 3 

१४ × ९
१०० = १.२६ 1 

१४ × ५
१०० = ०.७० 1 

१४ × ४
१०० = ०.५६ 1 

15.  
१५ × ३३
१०० = ४.९५ 5 

१५ × २७
१०० = ४.०५ 4 

१५ × २२
१०० = ३.३० 3 

१५ × ९
१०० = १.३५ 1 

१५ × ५
१०० = ०.७५ 1 

१५ × ४
१०० = ०.६० 1 

16.  
१६ × ३३
१०० = ५.२८ 5 

१६ × २७
१०० = ४.३२ 4 

१६ × २२
१०० = ३.५२ 4 

१६ × ९
१०० = १.४४ 1 

१६ × ५
१०० = ०.८० 1 

१६ × ४
१०० = ०.६४ 1 

17.  
१७×३३
१०० =५.६१ 6 

१७ × २७
१०० = ४.५९ 4 

१७ × २२
१०० = ३.७४ 4 

१७ × ९
१०० = १.५३ 1 

१७ × ५
१०० = ०.८५ 1 

१७ × ४
१०० = ०.६८ 1 

18.  
१८ × ३३
१०० = ५.९४ 6 

१८ × २७
१०० = ४.८६ 5 

१८ × २२
१०० = ३.९६ 4 

१८ × ९
१०० = १.६२ 1 

१८ × ५
१०० = ०.९० 1 

१८ × ४
१०० = ०.७२ 1 

19.  
१९ × ३३
१०० = ६.२७ 6 

१९ × २७
१०० = ५.१३ 5 

१९ × २२
१०० = ४.१८ 4 

१९ × ९
१०० = १.७१ 2 

१९ × ५
१०० = ०.९५ 1 

१९ × ४
१०० = ०.७६ 1 

20.  
२० × ३३
१०० = ६.६० 7 

२० × २७
१०० = ५.४० 5 

२० × २२
१०० = ४.४० 4 

२० × ९
१०० = १.८० 2 

२० × ५
१०० = १.०० 1 

२० × ४
१०० = ०.८० 1 

21.  
२१ × ३३
१०० = ६.९३ 7 

२१ × २७
१०० = ५.६७ 6 

२१ × २२
१०० = ४.६२ 4 

२१ × ९
१०० = १.८९ 2 

२१ × ५
१०० = १.०५ 1 

२१ × ४
१०० = ०.८४ 1 

22.  
२२ × ३३
१०० = ७.२६ 7 

२२ × २७
१०० = ५.९७ 6 

२२ × २२
१०० = ४.८४ 5 

२२ × ९
१०० = १.९८ 2 २२ × ५

१०० = १.१० 1 
२२ × ४
१०० = ०.८८ 1 

23.  
२३ × ३३
१०० = ७.५९ 8 

२३ × २७
१०० = ६.२१ 6 

२३ × २२
१०० = ५.०६ 5 

२३ × ९
१०० = २.०७ 2 

२३ × ५
१०० = १.१५ 1 

२३ × ४
१०० = ०.९२ 1 
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24.  
२४ × ३३
१०० = ७.९२ 8 

२४ × २७
१०० = ६.४८ 7 

२४ × २२
१०० = ५.२८ 5 

२४ × ९
१०० = २.१६ 2 

२४ × ५
१०० = १.२० 1 

२४ × ४
१०० = ०.९६ 1 

25.  
२५ × ३३
१०० = ८.२५ 8 

२५ × २७
१०० = ६.७ 7 

२५ × २२
१०० = ५.५० 6 

२५ × ९
१०० = २.२५ 2 

२५ × ५
१०० = १.२५ 1 
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१०० = १८.६३ 

19 
६९ × २२
१००

= १५.१८ 
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६९ × ९
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19 
७० × २२
१००

= १५.४० 
15 
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७१ × ९
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७३ × ९
१०० = ६.५७ 6 

७३ × ५
१०० = ३.६५ 4 

७३ × ४
१०० = २.९२ 3 

74.  
७४ × ३३
१००

= २४.४२ 
24 

 
७४ × २७
१०० = १९.९८ 

20 
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16 

७४ × ९
१०० = ६.६६ 7 

७४ × ५
१०० = ३.७० 4 

७४ × ४
१०० = २.९६ 3 

75.  
७५ × ३३
१००

= २४.७५ 
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७५ × २७
१०० = २०.२५ 

20 
७५ × २२
१००
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७५ × ९
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80.  
८० × ३३
१००

= २६.४० 
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८० × २७
१०० = २१.६० 
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८० × २२
१००

= १७.६० 
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८० × ९
१०० = ७.२० 7 

८० × ५
१०० = ४.०० 4 

८० × ४
१०० = ३.२० 3 

81.  
८१ × ३३
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८१ × २७
१०० = २१.८७ 
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८१ × २२
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८१ × ९
१०० = ७.२९ 7 
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८१ × ४
१०० = ३.२४ 3 

82.  
८२ × ३३
१००
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८२ × २७
१०० = २२.१४ 
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८२ × २२
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= १८.०४ 
18 

८२ × ९
१०० = ७.३८ 8 
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८३ × ५
१०० = ४.१५ 4 

८३ × ४
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86.  
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१००
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८६ × २७
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८६ × २२
१००
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८६ × ९
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८६ × ५
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87.  
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१००

= २८.७१ 
29 

 
८७ × २७
१०० = २३.४९ 

23 
८७ × २२
१००

= १९.१४ 
19 

८७ × ९
१०० = ७.८३ 8 
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88.  
८८ × ३३
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89.  
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१००
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१०० = ३.५६ 4 
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९० × ३३
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९२ × ९
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९२ × ५
१०० = ४.६० 5 

९२ × ४
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अनसूुची -6 

(मनयि १२ साँि सम्र्बक्तन्िर्) 
न्यायािीशको कायतसम्पादन मनिीक्षण फािाि 

आ.ि.: ........... 
न्यायािीशको नाि : मनिीक्षणकर्ातको नाि : 
अदालर् : मनिीक्षण ििेको मिमर् : 
 
      १. हालसम्िको िम्िा लिर्:  

   २. हालसम्िको फर्छ्यौट सलख्या: 
   ३. र्बााँकी मिमसल सलख्या: 
                 अ.   १ िषत मभरको  
                    आ.  १ िषत देक्ति १८ िवहनासम्िको 
          इ. १८ िवहना देक्ति २ िषत सम्िको 
          ई. २ िषत नाघेको  
   ४. िलु्र्िीिा िहेको िदु्दाको सलख्या: 
                             

      ५.  . मनिीक्षण मिमर् सम्िको लक्ष्य अनसुािको िदु्दाको क्तस्थमर्: 
         अ.  फैसला िनुत पने लक्ष्य सलख्या  

         आ. फैसला भएको सलख्या 
   ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ र्बिोक्तिि मनिीक्षण िरिएका िदु्दाको सलख्या:         
         अ. पपुतक्षको लामि थनुािा िहेका व्यक्तिको िदु्दा 
         आ. पनुिािेदन नपिी अक्तन्र्ि भएका िदु्दाहरु िध्येका केही िदु्दा 
         इ. पक्षको रुपिा र्बालक, िवहला, अपाङ्गर्ा भएका व्यक्ति, िानमसक िोिर्बाट पीमिर् िा पचहत्ति िषत 

उिेि पिुा भएका व्यक्ति सक्तम्िमलर् िहेको िदु्दा 
         ई. साितिमनक सिोकाि िा िहत्िको विषय सिािेश भएको िदु्दा 
                 उ. असिथत व्यक्ति पक्ष िहेको िदु्दा 
   ७.  लक्ष्य पिुा हनु नसकेको भए सो को कािण:  
   ८. मनिीक्षणर्बाट देक्तिन आएका विषयहरु: 
     क. एकै पटक िनुत पने िा िनत सवकन ेआदेश नििी पटक पटक ििेको भए िदु्दा सलख्या 
     ि. िदु्दा लम्ब्याउन काननु प्रमर्कूल आदेश िा कािर्बाही भएको भए िदु्दा सलख्या 
 ि.  असम्र्बक्तन्िर् काननुको प्रयोि र्था असंिर् िा िलर् अथत िा व्याख्या िा कािर्बाही ििेको भए िदु्दा सलख्या 
     घ.   निाख्न ुपने िूलर्िी िािेको भए िदु्दा सलख्या 
     ङ.  ििाउन ुपने िलु्र्िी नििाएको भए सलख्या  
     च.  ठहि िनुत पने र्थ्य ि प्रश्न निलुाई प्रिाण र्बझु्ने आदेश ििेको भए सलख्या  
     छ.  सिोच्च अदालर्र्बाट प्रमर्पाददर् निीि िा काननुी मसिान्र् विपिीर् मनणतय ििेको भए सलख्या 
     ि.  फैसला िा आदेश र्याि िनत लािेको औसर् ददन 
     झ. अदालर्को कायत ददन................... ि अदालर्िा हाक्तिि भएको ददन 
     ञ.  अदालर्िा अनपुक्तस्थर् िहेको ददन 
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     ट. मर्बदा र्बसेको ददन  
  
  9. आचिण सम्र्बन्िी मर्बषय: 
     अ. अदालर्को सियिा िादक पदाथत सेिन िने ििे नििेको  
     आ. पदीय दावयत्ि ईिान्दािी पूितक पालना ििे नििेको  

     इ. कानूनले पाउने सवुििा उक्तचर् र्ििले प्रयोि ििे नििेको (सिािी सािन सिेर्)  
     ई.  अदालर्को सम्पमर् िा अमिकािको दरुुपयोि ििे नििेको  
  10. अन्र्ििैयक्तिक सम्र्बन्ि कायि िने क्षिर्ा ि मनिप्रमर्को िािणा: 
     अ. सहकिी न्यायािीशसाँिको सम्र्बन्ि ि िािणा 
     आ. कितचािीसंिको सम्र्बन्ि ि िािणा 
     इ. सम्िक्तन्िर् र्बािसाँिको सम्र्बन्ि ि िािणा 
     ई. सेिाग्राहीसाँिको सम्र्बन्ि ि िािणा 
 ११. िामथल्लो अदालर्हरुर्बाट भएका आदेश िा मनदेशनको पालनाको अिस्था:  

 १२.  अन्य कुनै उल्लेख्य विषय: 
 

............................................ 
मनिीक्षणकर्ातको दस्र्िर् ि मिमर् :- 

रिव्य :- 
१. मनिीक्षण िदात मनिीक्षणकर्ातले निूना पिीक्षणका रूपिा कम्र्ीिा िम्िा िदु्दाको पच्चीस प्रमर्शर् िदु्दाको मिमसल 

मनिीक्षण िनुत पने । 
२. मनिीक्षण कर्ातले मनिीक्षण प्रमर्िेदनका साथ अनसूुची-७ र्बिोक्तििको कायत सम्पादन िूल्याङ्कन फािाि सिेर् भिी 

पठाउन ुपने। 
३. आचिण सम्र्बन्िी कुनै सूचना िा िानकािी प्राप्त भए सो सम्र्बन्िी व्यहोिा सिेर् प्रमर्िेदनिा सिािेश िने। 
४. मनिीक्षणकर्ातले उपिोि विषयहरूिा केक्तन्रर् भई िूल्याङ्कनका सम्र्बन्ििा आफ्नो िाय सवहर्को प्रमर्िेदन लेख्न ु

पनेछ । 
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अनसूुची-7 

(मनयि १३ को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 
कायतसम्पादन िूल्याङ्कन फािाि 

आ.ि........... 
न्यायािीशको नाि :- िूल्याङ्कन िने न्यायािीशको नाि :- 
अदालर् :-  अदालर् :- 

क्र.स. कायत सम्पादन सम्र्बन्िी क्तस्थमर् 
िूल्याङ्कन कर्ातको विश्लषेण 

कैवफयर् 
उत्ति िध्यि सन्र्ोषिनक सािान्य 

1.  मनिातरिर् सिय मभरै िदु्दाको कािर्बाही वकनािाको 
क्तस्थमर् 

     

2.  लक्ष्य अनसुािको फछतयौटको क्तस्थमर्      

3.  काि कािर्बाहीिा इिान्दारिर्ा      

4.  सम्पाददर् कािको स्र्ि      

5.  िदु्दाको र्थ्य ि िदु्दािा उठाइएको प्रश्न र्बझु्न े
क्षिर्ा 

     

6.  आचिणिन्य विषयहरू      

7.  अन्र्ििैयक्तिक सम्र्बन्ि कायि िने क्षिर्ा      

8.  न्यायिीशप्रमर् िदु्दाका पक्ष, काननु व्यिसायी र्था 
अन्य सितसािािणको िािणा 

     

9.  अन्य कुनै कुिा उल्लेख्य भए सो      

 
....................................... 
िूल्याङ्कन िने न्यायािीशको दस्र्िर् ि मिमर् 

रिव्य : 
(१) प्रस्र्रु् िूल्याङ्कन फािाििा िूल्याङ्ककन िदात िूल्याङ्कनकर्ातले मनिीक्षण फािाििा देिाइएको कुिा, कायतसम्पादन 

सम्र्बन्िी अमभलेि, कायत-फछर्र्यौट र्था आचिण सम्र्बन्िी अमभलेि सिेर्लाई अध्ययन ििी सो को आिाििा 
िूल्याङ्कन िनुत पने ि प्रस्र्रु् िूल्याङ्कन फािाि भिी िूल्याङ्कनकर्ात न्यायािीशले मनिीक्षण प्रमर्िेदन साथै 
सक्तचिालयिा पठाउन ुपने । िलु्याङ्कनकर्ातले सम्पाददर् कायतको िणुस्र्ि सिेर्को िूल्याङ्कन ििी आफ्नो िाय 
सवहर्को प्रमर्िेदन लेख्न ुपनेछ  

क.  िण्ि १ ि २ िा उल्लेक्तिर् मर्बषयिा िलु्याङ्कन िदात देहाय र्बिोक्तिि िनुत पनेछ:- 
ि. लक्ष्य अनसुािको फछतयौटको क्तस्थमर् 

८० प्रमर्शर् भन्दा िामथ लाई उत्ति 

६० प्रमर्शर् देक्ति ७९ प्रमर्शर् सम्ि िध्यि 
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४० प्रमर्शर् देिी ५९ प्रमर्शर् सम्ि सन्र्ोषिनक 

४० प्रमर्शर् भन्दा कि सािान्य 
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अनसूुची-8 
(मनयि १४ को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 
न्यायािीशको कायतसम्पादन सम्र्बन्िी अमभलेि 

(उच्च अदालर्को लामि) 
आ.ि………. 
न्यायािीशको नाि :- अमभलेि िाख्नकेो नाि :- 
 
अदालर् :- अमभलेि प्रिाक्तणर् िनेको नाि :- 
 

िवहना िदु्दाको 
वकमसि िदु्दा सम्र्बन्िी अमभलेि (सलख्यािा) 

मछमनएको िा 
अक्तन्र्ि 
आदेश 
भएको िध्ये 

िम्िा 
फछर्र्यौट 
सलख्या 

हाक्तििी सम्र्बन्िी अमभलेि कैवफयर् 

  संयिु इिलास एकल इिलास म्याद 
मभर 

म्याद 
नाघे 
पमछ 

साितिमनक  
मर्बदा 

मलएको 
मर्बदा 

हाक्तििी 
ददन  

  पेश 
भएको 

अक्तन्र्ि 
आदेश 
िा 
मनणतय 

अन्य 
आदेश स्थमिर् नभ्याइएको पेश 

भएको 

अक्तन्र्ि 
मनणतयिा 
आदेश 

अन्य 
आदेश स्थामिर् नभ्याइएको        

श्रािण िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

भार िदु्दा                  
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 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

आक्तश्वन िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

कामर्तक िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

िाित िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

पौष िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

िाघ िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

फाल्िणु िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

चैर िदु्दा                  
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 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

रै्बशाि िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

िेठ िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

आषाढ िदु्दा                  

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन                  

िम्िा                   

 
............................................... 
 
अमभलेि प्रिाक्तणर् िनेको दस्र्िर् ि मिमर् 

 
रिव्य : काििा र्बसेको ददनलाई उपक्तस्थमर् निनाई िनु अदालर्िा काििा िई िदु्दा हेिेको हो सोही अदालर्र्बाटै अमभलेि िाख्न ेि सम्र्बमिर् उच्च अदालर्ले यसै अनरुूप 
अमभलेि र्याि ििी प्रत्येक िवहना सक्तचिालयिा पठाउन ुपने ि सक्तचिालयले यसै अनरुूपको अमभलेि अद्यािमिक ििी िाख्न े। 
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अनसूुची-9 

(मनयि १४ को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 
न्यायािीशको कायतसम्पादन सम्र्बन्िी अमभलेि 

(क्तिल्ला अदालर्को लामि) 
आ.ि…………… 
 
न्यायािीशको नाि :- अमभलेि िाख्नकेो नाि :- 
 
अदालर् :- अमभलेि प्रिाक्तणर् िनेको नाि : 
 

िवहना िदु्दाको 
वकमसि 

िदु्दा सम्र्बन्िी अमभलेि (सलख्यािा) मछमनएको िा अक्तन्र्ि 
आदेश भएको िध्ये िम्िा 

फछर्र्यौट 
सलख्या 

हाक्तििी सम्र्बन्िी अमभलेि कैवफयर् 

पेश 
भएको 

अक्तन्र्ि 
आदेश िा 
मनणतय 

अन्य 
आदेश स्थामिर् नभ्याइएको म्याद 

मभर 
म्याद नाघे 
पमछ 

साितिमनक 
मर्बदा 

मलएको 
मर्बदा 

हाक्तििी 
ददन  

श्रािण िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

भार िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

आक्तश्वन िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 
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कामर्तक िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

िाित िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

पौष िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

िाघ िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

फाल्िणु िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

चैर िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

रै्बशाि िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 
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िेठ िदु्दा             

 मनिेदन 
प्रमर्िेदन 

            

आषाढ िदु्दा             

 मनिेदन  
प्रमर्िेदन 

            

िम्िा              

 
 
                                                                        .......................................... 
 
                                                                   अमभलेि प्रिाक्तणर् िनेको दस्र्िर् ि मिमर् 
 
 
 
रिव्य :- काििा र्बसेको ददनलाई उपक्तस्थमर् निनाई िनु अदालर्िा काििा िई िदु्दा हेिेको हो सोही अदालर्र्बाटै अमभलेि िाख्न े। सम्र्बमिर् क्तिल्ला अदालर्ले यसै अनरुूप 
अमभलेि र्याि ििी प्रत्येक िवहना सक्तचिालयिा पठाउन ुपने ि सक्तचिालयले यसै अनरुूपको अमभलेि अद्यािमिक ििी िाख्न े। 
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अनसूुची- 10 

(मनयि १४ को उपमनयि (२) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 
उच्च/क्तिल्ला अदालर्का न्यायािीशको कायत-फछतयौट र्था आचिण सम्र्बन्िी अमभलेि 

आ.ि............... 
न्यायािीशको नाि :- अमभलेि प्रिाक्तणर् िनेको नाि :- 
 
अदालर् :- दिात :- 
 

काि 
ििेको 
अदालर् 

मछनेको 
िदु्दा 
सलख्या 

इिलाशिा पेश 
भएको िध्ये 
मछनेको प्रमर्शर् 

पनुिािेदन र्हर्बाट 
पनुिािेदनको िोहिा कुनै 
वटप्पणी ििेको िहेछ भने 
र्त्सम्र्बन्िी संक्तक्षप्त विििण 

म्याद मभर 
मछनेको 

म्याद 
नाघेपमछ 
मछनेको 

सदि 
र्बदि 
ि 
उल्टी 
 

आचिण सम्र्बन्िी 
उिूिी पिेको भए 
सोको प्रकृमर् ि 
सलख्या 

उिूिीिा 
छानमर्बन 
भएकोिा सोको 
मनष्कषत 

मनिीक्षण कर्ातको 
प्रमर्िेदनको 
मनष्कषत 

कैवफयर् 

           

           

           

िम्िा           

 
                                                                       .......................................... 
                                                                    अमभलेि प्रिाक्तणर् िनेको दस्र्िर् ि मिमर् 
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अनसूुची-11 
(मनयि १५ को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

 
दिुति क्षेर 

क. िोल्पा ि हमु्ला । 
ि. र्ाप्लेिङु्ग, संििुासभा, सोलिुमु्र्ब,ु िनाङ्ग, िसु्र्ाङ्ग, िाििकोट, िमु्ला, ििु ुि कालीकोट। 
ि. पााँचथि, भोिपिु, रे्ह्रथिु, ओिलढंुङ्गा, िोटाङ्ग, िसिुा, िोल्पा, रुकुि, दैलेि, र्बाििुा, अछाि, र्बझाङ्ग, 

िोटी, रै्बर्िी ि दाचूतला । 
 
 
सिुि क्षेर 
 

क. इलाि, िनकुटा, उदयपिु, दोलिा, मसन्िलुी, िािेछाप, मसन्िपुाल्चोक, निुाकोट, िाददङ्ग,  िोििा, 
स्याङ्गिा, लििङु्ग, र्नहुाँ, र्बाग्लङु्ग, पितर्, म्याग्दी, िलु्िी, अघातिााँची, पाल्पा, सल्यान, प्यूठान, सिेुर् 
ि ििेल्ििुा ।  

ि. झापा, सनुसिी, िोिङ्ग, सप्तिी, मसिाहा, िनषुा, िहोत्तिी, सलातही, काभ्रपेलान्चोक, र्बािा, पसात, िौर्हट, 
क्तचर्िन, िकिानपिु, कास्की, कवपलिस्र्,ु रुपन्देही, निलपिासी, दाङ्ग, र्बााँके र्बददतया, कैलाली ि 
कञ्चनपिु । 

ि. काठिािौं, लमलर्पिु ि भिपिु। 
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अनसूुची-12 

(मनयि २० को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

सम्पक्तत्त विििण फािाि 
िैयक्तिक विििण 
क. नाि थिः 
........................................... 
ि. िर्नः  
िन्ि स्थानः ..................................  
स्थायीः ............................................ 
अस्थायीः............................................. 
ि. र्बार्बकुो नाि थिः 
................................. 
घ. पमर् / पत्नीको नाि थिः 
........................ 
ङ िवहला न्यायािीशको हकिा सास ुससिुाको 
नाि थि, िर्नः ...................... 
च. सिोलिा िहेका परििािको संख्या ...........  

छ. छोिा / छोिीको विििणः   
१. 
................................................................. 
२. 
................................................................. 
३. 
................................................................. 
४. 
............................................................... 
ि. सिोलिा िहेका परििािको सदस्यको नाि ि 
ठेिानाः  
१. 
.................................................................. 
२. 
.................................................................. 
३. 
.................................................................. 
४. 
.................................................................. 

 
सम्पक्तत्त सम्र्बन्िी विििण 
१. चल सम्पक्तत्तको विििणः 
क. र्बहिूुल्य िार्ःु 

िार्कुो विििण भएको 
परििाण 

आितन  
ििेको 
मिमर् 

आितन 
भएको 
ििर्को 
िूल्य 

िरिद 
ििेको भए 
िरिद 
िूल्य 

निद 
आम्दानीको 
श्रोर् 

िरिद र्बाहेक अन्य 
व्यहोिार्बाट प्राप्त 
भएको भए सो  को 
िाध्यि 

कैवफयर् 

क. सनु र्था 
सनुका िहना 

   
 
 

                      

ि. चााँदी   
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ि. अन्य 
र्बहिूुल्य िार् ु/ 
पत्थि / 
ििाहिार् 

       

 
ि. शेयि/मििेञ्चि/र्बचर् पर/ऋणपर/औद्योमिक लिानीः 
कम्पनी 
संस्थाको 
नाि 

शेयि/र्बचर् 
पर/ऋणपर 
सलख्या 

मििेञ्चि 
सलख्या 

अंवकर् 
िूल्य 

प्रचमलर् 
र्बिाि 
िूल्य 

िम्िा 
िकि 

लिानी 
मिमर् 

कसका 
नाििा 
िहेको 

लिानीको 
आयको 
श्रोर् 

कैवफयर् 

  
 
 
 

        

शेयि/मििेञ्चि/औद्योमिक लिानी िाफत र् प्राप्त आयः  रु. ..................। ................साल ....... 
ि. कोष / र्बैंकिा िहेको निद िौज्दार् 
संस्था / र्बैंकको 
नाि 

िम्िा 
िकि 

िम्िा ििेको 
मिमर् 

कसको नाििा 
िहेको 

कोष / िार्ा 
नम्र्बि 

आयको 
श्रोर् 

कैवफयर् 

       

       

       

 



197 
 

घ. सिािी सािनको विििण 
 ईक्तञ्जन भएका सिािी 

सिािीको 
नाि 

सिािीको 
संकेर् नम्र्बि 

स्िामित्ि  
प्राप्त मिमर् 

िरिद 
िूल्य 

िरिद 
िदातको 
आयको श्रोर् 

िरिद र्बाहेक अन्य  
िाध्यिर्बाट प्राप्त भएको 
भए सो िाध्यि 

कैवफयर् 

     
 
 
 
 
 
 
 
    

     

 
२. अचल सम्पक्तत्तको विििण 
क. घि / भिनको विििण 

घि 
भएको 
स्थान 

िग्िाको 
क्षेरफल 

घिको 
पूणत 
विििण 

घि 
मनिातण 
भएको 
मिमर् 

मनिातणको 
लािर् ि 
आयको 
श्रोर् 

स्िामित्ि 
प्रामप्तको 
िाध्यि 

स्िामित्ि 
प्रामप्तको 
मिमर् 

िरिद 
ििेको 
भए 
िरिद 
िूल्यको  
आयको 
श्रोर् 

कसको 
नाििा 
िहेको 

घिको 
प्रचमलर् 
िूल्य 
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 घि / भिन / र्बहाल िाफत र् प्राप्त आयः   रु. ....................।...................साल 
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ि.िग्िा िमिनको विििण 

िग्िा  
िहेको 
स्थान 

िग्िाको 
क्षेरफल 

िग्िाको 
स्िामित्ि 
प्राप्त मिमर् 

िग्िा 
कसको 
नाििा 
िहेको 

स्िामित्ि 
प्रामप्तको 
वकमसि 

िरिद 
िूल्य 

िरिद र्बाहेक 
अन्य 
प्रवक्रयार्बाट प्राप्त 
भएको भए 
कसर्बाट के 
िापर् प्राप्त 
भएको 

िग्िाको 
हालको 
प्रचमलर् 
िूल्य 

कैवफयर् 

                    

 िग्िा िमिनको र्फत र्बाट भएको िावषकत  आम्दानी रु. .....................।..............साल 
         
३. विविि सम्पक्तत्त (आय) विििण 
  क. ............................................ 
  ि. ........................................... 
४. ऋण । ििानर् र्था मिर्ोको विििण 
  क. .......................................... 
  ि. ......................................... 
िामथ लेक्तिए र्बिोक्तििको विििण ठीक छ । फिक पिे कानून र्बिोक्तिि होस ्भनी सही िनेः- 
दस्र्िर् :- 
नाि थि :- 
पद :-  
मिमर् :- 



200 
 

अनसूुची-१3 
(मनयि २१ साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

 
 

शपथ 
ि...............................................िलुकु ि िनर्ाप्रमर् पूणत र्बफादाि िही सत्य मनष्ठापूितक प्रमर्ज्ञा 
िछुत÷ईश्वि÷देश ि िनर्ाको नाििा शपथ मलन्छु वक नेपालको िािकीय सत्ता ि साितभौिसत्ता नेपाली िनर्ािा 
मनवहर् िहेको नेपालको संवििान प्रमर् पूणत र्बफादाि िही...................... पदको कािकाि प्रचमलर् कानूनको 
अिीनिा िही, कसैको िि निानी, पक्षपार् नििी, कसैप्रमर् पूिातग्रह िा ििार्ब भािना नमलई, इिानदािीसाथ 
िनेछु ि आफ्नो कर्तव्य पालनाको मसलमसलािा आफूलाई िानकािी भएको कुिा ि पदिा र्बहाल िहाँदा िा 
निहाँदा िनुसकैु अिस्थािा पमन प्रचमलर् कानूनको पालना िदात र्बाहेक अरु अिस्थािा कुनै वकमसिर्बाट पमन 
प्रकट िा संकेर् िने छैन । 
मिमर् :-  नाि :– 
 दस्र्िर् 
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अनसूुची – ११ 

न्याय सेिा आयोि मनयिािली  ,२०७४  

 

न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ को दफा ३७ ले ददएको अमिकाि प्रयोि ििी न्याय सेिा आयोिले 
देहायका मनयिहरु र्बनाएको छ ।  

परिच्छेद-१ 

प्रािक्तम्भक 

१.  संक्तक्षप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) यी मनयिहरुको नाि “न्याय सेिा आयोि मनयिािली, २०७४” िहेको 
छ ।  

(२) यो मनयिािली र्रुुन्र् प्रािम्भ हनुेछ ।  

२.  परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथत नलािेिा यस मनयिािलीिा,– 

(क)  “आयोि” भन्नाले संवििानको िािा १५४ र्बिोक्तििको न्याय सेिा आयोि सम्झन ु
पछत । 

(ि)  “ऐन” भन्नाले न्याय सेिा आयोि ऐन, २०७३ सम्झन ुपछत । 

 (ि)  “सक्तचि” भन्नाले न्याय परिषद्को सक्तचि सम्झन ुपछत । 

(घ)  “सक्तचिालय” भन्नाले न्याय परिषद् सक्तचिालय सम्झन ुपछत । 

(ङ)  "सेिासाँि सम्र्बक्तन्िर् ऐन" भन्नाले मनिािर्ी सेिा ऐन, २०४९ सम्झन ुपछत । 

(च)  “संवििान” भन्नाले नेपालको संवििान सम्झन ुपछत । 

परिच्छेद-२ 

सेिाका अमिकृर्हरुको सरुिा, र्बढुिा र्था विभािीय कािर्बाही 

३.  कायत र्ामलका : सेिाका अमिकृर्हरुको मनयकु्ति, सरुिा, र्बढुिा र्था क्तिल्ला न्यायािीशको लामि मलइन े
प्रमर्योमिर्ात्िक पिीक्षा सञ्चालन र्था मसफारिस सम्र्बन्िी कायतर्ामलका अनसुचुी-१ िा उल्लेि भए 
र्बिोक्तिि हनुेछ । 

४.  िाि सङ्कलन ि पदसलख्या मनिातिण : (१) सेिाको िािपरावङ्कर् प्रथि ि दद्वर्ीय शे्रणीको रिि पद 
पूमर्तका लामि सम्र्बक्तन्िर् मनकायले अनसुचुी-२ र्बिोक्तििको िाि आकृमर् फािाि भिी आयोििा लेिी 
पठाउन ु     पनेछ ।  
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(२)  उपमनयि (१) र्बिोक्तिि िाि प्राप्त भएपमछ आयोिले सङ्घीय न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् 
प्रथि ि दद्वर्ीय शे्रणीको हकिा सेिासाँि सम्र्बक्तन्िर् कानूनिा मनिातिण िरिएको प्रमर्शर्का आिाििा 
अनसुचुी-३ िा उक्तल्लक्तिर् सरु र्बिोक्तिि पदसलख्या मनिातिण िनेछ ।  

(३) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि पदसलख्या मनिातिण भै सकेपमछ सक्तचिालयले आन्र्रिक ि िलुा 
प्रमर्योमिर्ार्बाट पूमर्त हनु ेपदका लामि लोकसेिा आयोििा लेिी पठाउन ुपनेछ ।  

५.  र्बढुिाको सचुना प्रकाशन : (१) आयोिले सेिासाँि सम्र्बक्तन्िर् कानून र्बिोक्तिि सेिाका िािपरावङ्कर् 
प्रथि ि दद्वर्ीय शे्रणीको पदिा ज्येष्ठर्ा र्था कायतसम्पादन िलु्याङ्कन ि कायतक्षिर्ाको आिाििा हनु े
र्बढुिाको लामि सूचना प्रकाशन िनेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि सूचना प्रकाशन िदात र्बढुिा िरिने पद, शे्रणी िा र्ह, सलख्या, 
सेिा, सिूह, उपसिूह, उम्िेदिाि हनु आिश्यक पने सेिा अिमि, न्यूनर्ि शैक्तक्षक योग्यर्ा, दििास्र् 
र्बझुाउने म्याद ि स्थान र्था आयोिले र्ोकेको अन्य आिश्यक विििण सिेर् िलुाउन ुपनेछ । 

(३) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि प्रकाक्तशर् सचुनािा उल्लेि भए र्बिोक्तििको विििण संलग्न ििी 
आयोिले मनिातिण ििेको र्रिका र्बिोक्तिि सम्भाव्य उम्िेदिािहरूले दििास्र् फािाि र्बझुाउन ु
पनेछ । 

(४) र्बढुिा सम्र्बन्िी दििास्र् फािािको ढााँचा ि दस्र्िु आयोिले मनिातिण ििे र्बिोक्तिि हनुछे 
। 

६.  र्बढुिा  मसफारिस : आयोिले सेिा, सिूह सम्र्बन्िी प्रचमलर् कानून र्बिोक्तिि ज्येष्ठर्ा र्था कायतसम्पादन 
िलु्याङ्कन ि कायतक्षिर्ाको आिाििा र्बढुिा मसफारिस िनेछ । 

७.  र्बढुिा उिूिी उपिको कािर्बाही : ऐनको दफा १२ र्बिोक्तिि उिूिी पिेिा उिूिी िने म्याद नाघेको 
मिमर्ले साठी ददन मभर आयोिले उििुीिा उक्तल्लक्तिर् आिाि, कािण र्था संलग्न प्रिाण सिेर् हेिी 
मनणतय िनुत    पनेछ ।  

८.  विभािीय कािर्बाही सम्र्बन्िी पिािशत : (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) र्बिोक्तिि आयोि 
सिक्ष विभािीय सिायको पिािशत िाि िदात सम्र्बक्तन्िर् मनकायले अनसूुची–४ र्बिोक्तििको फािाि भिी 
सोसाँि सम्र्बक्तन्िर् सक्कल फाइल सिेर् संलग्न ििी पठाउन ुपनेछ । 

(२) कुनै कितचािीलाई कुनै आिोपिा विभािीय सिाय िनत आयोिसाँि एक पटक पिािशत 
िाि िरिएकोिा सोही आिोपिा पवहले प्रस्र्ाि िरिएको सिायिा परििर्तन िने ििी पूनः पिािशत िाि 
िनत सवकन ेछैन । 

र्ि सम्र्बक्तन्िर् कितचािीले कार्ब ुर्बावहिको परिक्तस्थमर् पिी अक्तघ स्पिीकिण ददन नसकेको कािण 
देिाई मनिेदन ददएिा िा अक्तघ पेश िनत नसकेको िहत्िपूणत सरू्बर् प्रिाण पमछ पेश हनु आएको 
कािणर्बाट सिाय िने अमिकािीलाई सिाय परििर्तन िनुत पछत भने्न लािेिा सो को कािण सवहर् 
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आफ्नो िाय उल्लेि ििी पवहले प्रस्र्ाि ििेको सिाय परििर्तन िनत आयोिसाँि पूनः पिािशत िाि 
िनत सवकनेछ । 
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परिच्छेद-३ 

क्तिल्ला न्यायािीशको पदिा मनयकु्तिका लामि पिीक्षा सञ्चालन ि मसफारिस  

९.   पिीक्षण विमि : आयोिले संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि (ि) र्बिोक्तिि 
क्तिल्ला न्यायािीशको पदिा छनौट िदात मलक्तिर् पिीक्षा ि अन्र्िातर्ातका आिाििा योग्यर्ाक्रि कायि 
ििी सोही आिाििा मसफारिस िनेछ । 

१०.  पाठ्यक्रि मनिातण : (१) संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि (ि) र्बिोक्तिि 
क्तिल्ला न्यायािीश पदको पिीक्षाको पाठ्यक्रि मनिातण िा परििाितन िनत देहाय र्बिोक्तििको समिमर्      

िहनेछ :– 

(क)  सक्तचि, न्याय परिषद्     - संयोिक 

(ि)  सहिक्तिष्ट्राि, सिोच्च अदालर्     - सदस्य 

(ि)  सहसक्तचि, कानून, न्याय र्था संसदीय िामिला िन्रालय - सदस्य  

(घ)  सहन्यायामिििा, िहान्यायामिििाको कायातलय  - सदस्य  

(ङ)  सहसक्तचि, लोकसेिा आयोि (पाठ्यक्रि हेने)   - सदस्य 

(च)  आयोिले र्ोकेको पाठ्यक्रि विज्ञ   - सदस्य 

(छ)  सहसक्तचि, न्याय परिषद् सक्तचिालय   - सदस्य–सक्तचि 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तििको समिमर्ले पाठ्यक्रि मनिातण र्था परििाितन िदात आिश्यकर्ा 
अनसुाि विज्ञहरुलाई रै्बठकिा आिन्रण िनत सक्नेछ ।  

(३) उपमनयि (१) र्बिोक्तििको समिमर्को रै्बठक सम्र्बन्िी कायतविमि समिमर्ले मनिातिण ििे 
र्बिोक्तिि हनुेछ । 

११.  पाठ्यक्रिको स्िीकृमर् : (१) सक्तचिालयले मनयि १० र्बिोक्तििको समिमर्ले र्याि ििी पेस ििेको 
पाठ्यक्रिको िस्यौदा उपि िाय पिािशतका लामि न्याय परिषद् र्था लोक सेिा आयोििा लेिी 
पठाउन ुपनेछ ।  

(२) न्याय परिषद् र्था लोकसेिा आयोिर्बाट िाय पिािशत प्राप्त भए पमछ प्राप्त िाय पिािशतका 
आिाििा आिश्यकर्ा अनसुाि पाठ्यक्रििा परििाितन ििी स्िीकृमर्का लामि आयोििा पेश िनुत 
पनेछ ।  

१२. विज्ञापन प्रकाशन : (१) आयोिले विज्ञापन प्रकाशन िदात रिि पदसलख्या, आिश्यक न्यूनर्ि योग्यर्ा, 
पिीक्षा दस्र्िु, दििास्र् फािाि र्बझुाउने म्याद ि स्थान, पिीक्षा हनुे मिमर् र्था पिीक्षाको र्रिका 
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सिेर् िलुाई िावष्ट्रयस्र्िको दैमनक सिाचाि पमरका, आयोिको रे्बिसाइट र्था आिश्यकर्ा अनसुाि 
अन्य सञ्चाि िाध्यि िाफत र् प्रकाशन िनेछ।  

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि दििास्र् फािाि र्बझुाउने म्याद पवहलो पटक विज्ञापन प्रकाशन 
भएको मिमर्ले कम्र्ीिा र्ीस ददनको हनुेछ । 

(३) उपमनयि (२) िा िनुसकैु कुिा लेिीएको भए र्ापमन दििास्र् फािाि र्बझुाउने म्याद 
सिाप्त भएको मिमर्ले सार् ददनमभर दोब्र्बि दस्र्िु मर्िी  दििास्र् फािाि र्बझुाउन सवकनेछ । 

र्ि यस अिमििा प्राप्त भएको शैक्तक्षक योग्यर्ा, र्ालीि, अनभुि िा सेिा अिमि िणना िरिन े
छैन । 

(४) यस मनयििा अन्यन्र िनुसकैु कुिा लेक्तिएको भए र्ापमन कुनै विशेष परिक्तस्थमर् पिी 
दििास्र् फािाि र्बझुाउने म्याद थप िनत आिश्यक छ भने्न आयोिलाई लािेिा आयोिले दििास्र् 
फािाि र्बझुाउने म्याद थप िनत सक्नेछ । 

१३.  दििास्र् फािाि र्बझुाउने : मनयि १२ र्बिोक्तिि प्रकाक्तशर् विज्ञापन र्बिोक्तििको प्रमर्योमिर्ािा भाि 
मलन चाहने व्यक्तिले आयोिले मनिातिण ििे र्बिोक्तििको दििास्र् फािाि भिी आिश्यक पिीक्षा 
दस्र्ूि सवहर् विज्ञापनिा उल्लेि भएको म्यादमभर आयोिर्बाट र्ोवकएको स्थानिा दििास्र् फािाि 
र्बझुाउन ुपनेछ ।  

१४.  दििास्र् फािाि उपि छानमर्बन : (१) मनयि १३ र्बिोक्तिि आयोििा प्राप्त दििास्र् फािाि उपि 
विज्ञापनिा उल्लेि भए र्बिोक्तिि िीर् पिेु नपिेुको सम्र्बन्ििा सक्तचिालयले छानमर्बन िनुत पनेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि दििास्र् फािाि उपि छानमर्बन िदात म्यादमभर प्राप्त नभएको, 
न्यूनर्ि योग्यर्ा नपिेुको, विज्ञापनिा उक्तल्लक्तिर् अन्य विििण निलुाएको िा नमिलेको, पिीक्षा दस्र्िू 
नर्बझुाएको िा अन्य िीर् नपिेुको पाइएिा त्यस्र्ो दििास्र् फािाि उपि कुनै कािर्बाही िरिने छैन 
।  

(३) उपमनयि (१) ि (२) र्बिोक्तिि दििास्र् फािाि उपि छानमर्बन िदात उम्िेदिािको 
दििास्र् िीर्पूितकको देक्तिएिा दर्ात ििी पिीक्षािा सहभािी हनुको लामि आयोिले मनिातिण ििेको 
ढााँचािा प्रिेशपर उपलब्ि ििाईनेछ । 

(४) उपमनयि (३) र्बिोक्तिि आयोिले प्रदान ििेको प्रिेशपर हिाएिा िा नामसएिा सम्र्बक्तन्िर् 
व्यक्तिको मनिेदन िािका आिाििा आयोिले मनिातिण ििेको दस्र्ूि मलई प्रिेशपरको प्रमर्मलपी 
उपलब्ि ििाइनछे । 

(५) कुनै पमन उम्िेदिािको दििास्र् फािाि शर्त िािी स्िीकृर् िरिने छैन । 
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(६) कुनै उम्िेदिािको दििास्र् फािाि िीर्पूितकको नदेक्तिएिा त्यस्र्ो दििास्र् फािाि 
िनुसकैु अिस्थािा पमन िद्द िनत सवकनेछ । 

१५.  उम्िेदिािको नािािली प्रकाशन : आयोिले दििास्र् फािाि र्बझुाउने म्याद सिाप्त भएपमछ दििास्र् 
फािाि स्िीकृर् भएका सरै्ब उम्िेदिािहरूको नािािली सूचना पाटी र्था सक्तचिालयको िेर्बसाइटिा 
प्रकाशन िनुत  पनेछ । 

१६.  पिीक्षाकेन्र ि स्थान : मनयि १५ र्बिोक्तिि उम्िेदिािको नािािली प्रकाशन भएपमछ आयोिले 
पिीक्षाकेन्र ि स्थान र्ोकी सम्र्बक्तन्िर् सरै्बको िानकािीको लामि सूचना प्रकाशन िनेछ ।  

१७.  प्रश्नपरको भण्िािण र्था छपाई : (१) ऐनको दफा १८ र्बिोक्तिि मनिातण ि परििाितन िरिएका 
प्रश्नपरको भण्िािण िनत आयोििा एक प्रश्नपर भण्िाि िहनेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तििको प्रश्नपर भण्िाि आयोिको सक्तचिको सािान्य िेिदेि ि 
मनयन्रणिा सम्र्बक्तन्िर् िहाशािा प्रििुको क्तिम्िािा िहनछे । 

(३) प्रश्नपरको छपाई सम्र्बन्िी काि आयोिको सक्तचिले र्ोकेको कितचािीले िनुत पनेछ । 

१८.  पिीक्षा सञ्चालन : (१) आयोिले पदपूमर्तको लामि प्रकाशन ििेको विज्ञापन र्बिोक्तिि उम्िेदिािको 
छनौट िनत सोही विज्ञापनिा उल्लेि भए र्बिोक्तिि पिीक्षा सञ्चालन िनेछ । 

(२) पिीक्षा सञ्चालन सम्र्बन्िी अन्य व्यिस्था आयोिले मनिातिण ििे र्बिोक्तिि हनुछे । 

१९.  पिीक्षाका चिणहरु : (१) संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि (ि) र्बिोक्तििको 
पिीक्षा मलक्तिर् ि अन्र्िातर्ात ििी दईु चिणिा मलइनछे । 

 (२) संवििानको िािा १४९ को उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि (ि) र्बिोक्तिि मलईन ेमलक्तिर् 
पिीक्षा छुट्टाछुटै्ट िा संयिु रुपिा सञ्चालन िनत सवकनेछ । 

२०.  उत्तिपकु्तस्र्काको पिीक्षण : (१) आयोिले मलक्तिर् पिीक्षाको उत्तिपकु्तस्र्काको पिीक्षण सम्र्बक्तन्िर् 
विषयको विज्ञद्वािा ििाउन ुपनेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि उत्तिपकु्तस्र्का पिीक्षणको लामि आयोिले आिश्यकर्ा अनसुाि 
पिीक्षण िने र्रिका ि िूल्याङ्कन िने विमि सिेर् सम्र्बक्तन्िर् विज्ञलाई उपलब्ि ििाउन ुपनेछ । 

(३) उपमनयि (१) र्बिोक्तििको उत्तिपकु्तस्र्का आयोिले सम्र्बक्तन्िर् विज्ञर्बाट सियिै िोप्य 
रुपिा पिीक्षण ििाउनेछ । 

२१. उत्तिपकु्तस्र्का रुि ु: (१) मनयि २० को उपमनयि (३) र्बिोक्तिि विज्ञर्बाट पिीक्षण भएका उत्तिपकु्तस्र्का 
रुि ुििी िाक्तिनेछ । 

(२) उत्तिपकु्तस्र्का रुि ुिदात देहायका कुिाहरूलाई ध्यान ददन ुपनेछ :– 
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(क)  उम्िेदिािले लेिेको सरै्ब उत्ति पिीक्षण ििी अङ्क ददइएको छ, छैन, 

(ि)  पिीक्षकले ददएका सरै्ब अङ्कहरू ठीकसाँि िोमिएको छ, छैन, 

(ि)  आयोिले र्ोकेका अन्य कुिाहरू । 

२२.  उत्तिपकु्तस्र्काको सम्पिीक्षण र्था पनुःपिीक्षण : (१) आयोिले आिश्यक देिेिा मनयि २० र्बिोक्तिि 
पिीक्षण भएका उत्तिपकु्तस्र्कािध्ये सरै्ब िा केही उत्तिपकु्तस्र्का सम्पिीक्षण ििाउन    सक्नेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि उत्तिपकु्तस्र्का सम्पिीक्षण िदात कुनै विज्ञ िा दक्षले पालना िनुत 
पने शर्तहरु पालना ििेको नपाइएिा त्यस्र्ा विज्ञले पिीक्षण ििेका उत्तिपकु्तस्र्काको पनुःपिीक्षण 
ििाईनेछ । 

(३) उपमनयि (२) िा िनुसकैु कुिा लेक्तिएको भए र्ापमन मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िा प्रकाशन 
भएपमछ उत्तिपकु्तस्र्काको पूनः पिीक्षण िरिने छैन । 

२३.   मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िा : ऐनको दफा २३ र्बिोक्तिि आयोिले मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िा प्रकाशन 
िदात मलक्तिर् पिीक्षािा प्राप्त अङ्कका आिाििा रिि पदको अनपुार्िा अनसूुची–५ र्बिोक्तििको सलख्यािा 
िणातनकु्रि अनसुाि प्रकाशन िनुत पनेछ । 

२४. पनुयोि : (१) आयोिले सञ्चालन ििेको मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िा प्रकाशन भएपमछ कुनै उम्िेदिािले 
आफ्नो मलक्तिर् पिीक्षाको कुनै िा सरै्ब परको पनुयोि ििी पाउाँ भनी पनुयोि िनुत पने पर उल्लेि 
ििी प्रमर् पर सो पदका लामि र्ोवकएको पिीक्षा दस्र्िुको आिा दस्र्िु संलग्न ििी मलक्तिर् पिीक्षाको 
नमर्िा प्रकाशन भएको सार् ददनमभर आयोििा मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि मनिेदन पनत आएिा आयोिको सक्तचिले मलक्तिर् पिीक्षाको 
प्राप्ताङ्कको पनुयोि ििी मनिेदकलाई सोको नमर्िा िानकािी ििाउन ुपनेछ । 

(३) उपमनयि (२) र्बिोक्तिि पनुयोि िदात मनिेदकको नाि मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िािा सिािेश 
िनुत पने देक्तिएिा मनयि १९ ि २३ र्बिोक्तििको नमर्िािा सिािेश िरिनछे ।  

२५.  अन्र्िातर्ातिा सिािेश ििाईन े: ऐनको दफा २३ र्था मनयि २३ ि २४ र्बिोक्तिि प्रकाक्तशर् नमर्िािा 
नाि सिािेश भएका उम्िेदिािहरूलाई िार अन्र्िातर्ातिा सिािेश ििाइनेछ । 

२६.  अन्र्िातर्ात समिमर्को िठन : (१) आयोिका अध्यक्ष िा मनिले र्ोकेको आयोिको सदस्यको 
अध्यक्षर्ािा एक िना विज्ञ िा दक्ष सिेर् िहने ििी र्बढीिा पााँच िना सदस्य िहेको अन्र्िातर्ात समिमर् 
िठन हनुेछ । 

(२) आयोिको अध्यक्षले सािान्यर्या अन्र्िातर्ात हनुे मिमर् भन्दा एक ददन अिामि अन्र्िातर्ात 
समिमर्को िठन िनेछ । 
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(३) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि िदठर् अन्र्िातर्ात समिमर्का अध्यक्ष ि सदस्यलाई िोप्य र्रिकाले 
सूचना िनुत पनेछ । 

(४) अन्र्िातर्ात समिमर् िठन सम्र्बन्िी अन्य व्यिस्था आयोिले मनिातिण ििे र्बिोक्तिि    हनुछे 
। 

२७.  अन्र्िातर्ातको िूल्याङ्कन सम्र्बन्िी व्यिस्था : (१) अन्र्िातर्ातिा उम्िेदिािको िूल्याङ्कन िनतको लामि 
अनसूुची–६ र्बिोक्तििको फािाि प्रयोि िरिनेछ । 

(२) अन्र्िातर्ातको अङ्कभाि देहाय र्बिोक्तिि हनुछे :- 

(क)  एक सय पूणातङ्कको मलक्तिर् पिीक्षाको लामि र्बीस अङ्क, 

(ि)  एक सय भन्दा िामथ प्रत्येक एक एक सय पूणातङ्कको लामि थप दश अङ्क । 

(३) अन्र्िातर्ात समिमर्को प्रत्येक सदस्यलाई पाठ्यक्रि ि उम्िेदिािको व्यक्तििर् विििण एक 
एक प्रमर् उपलब्ि ििाउन ुपनेछ । 

(४) अन्र्िातर्ातिा पूणातङ्कको सत्तिी प्रमर्शर्भन्दा र्बढी िा चालीस प्रमर्शर्भन्दा घटी अङ्क ददन ु
पिेिा सोको कािण िलुाउन ुपनेछ । यसिी कािण निलुाई अमिकर्ि भन्दा र्बढी िा न्यूनर्ि भन्दा 
घटी अङ्क ददएकोिा र्बढीिा सत्तिी प्रमर्शर् ि घटीिा चालीस प्रमर्शर् अङ्क ददएको िानी िणना िरिनेछ 
। 

(५) अन्र्िातर्ात समिमर्को कुनै सदस्यले कािण िलुाई कुनै उम्िेदिािलाई उपमनयि (४) 
र्बिोक्तिि सत्तिी प्रमर्शर् भन्दा र्बढी िा चालीस प्रमर्शर् भन्दा कि अङ्क प्रदान ििेको अिस्थािा पमन 
अन्र्िातर्ात समिमर्का पचास प्रमर्शर् भन्दा र्बढी सदस्यले त्यसिी कािण िलुाई कि िा र्बढी अङ्क 
प्रदान ििेको अिस्थािा िार िान्य हनुेछ । अन्यथा र्बढीिा सत्तिी प्रमर्शर् ि घटीिा चालीस प्रमर्शर् 
नै अङ्क िानी िणना िरिनेछ । 

(६) अन्र्िातर्ात समिमर्को अध्यक्ष िा सदस्यको अन्र्िातर्ातिा भाि मलने कुनै उम्िेदिािसाँि 
अनसूुची–६ िा उक्तल्लक्तिर् नार्ा पने भएिा अन्र्िातर्ात समिमर्को त्यस्र्ो अध्यक्ष िा सदस्यले उि 
ददनको अन्र्िातर्ातिा र्बस्न हुाँदैन । यसिी नार्ामभर पने व्यक्तिको अन्र्िातर्ातिा र्बसेको कुिा अक्तन्र्ि 
नमर्िा प्रकाशन हनुपूुित िानकािी हनु आएिा सो अन्र्िातर्ातकर्ातले ददएको अङ्क र्बाहेक ििी र्बााँकी 
अन्र्िातर्ातकर्ातको औषर् अङ्क िणना िरिनेछ । 

२८. अमग्रि िा छुट अन्र्िातर्ात मलन सवकने : (१) मलक्तिर् पिीक्षाको प्रकाक्तशर् नमर्िािा सिािेश भएको 
कुनै उम्िेदिािले अन्र्िातर्ातको लामि र्ोवकएको मिमर्भन्दा अिामि नै अन्र्िातर्ात मलइददन सो को 
आिाि ि कािण उल्लेि ििी मनिेदन ददएिा ि मनिेदनको व्यहोिा िनामसि देक्तिएिा आयोिले त्यस्र्ो 
व्यक्तिको लामि अमग्रि अन्र्िातर्ात मलने व्यिस्था िनत सक्नेछ । 
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(२) कुनै उम्िेदिािले देहायको अिस्था पिी अन्र्िातर्ातको लामि आयोिर्बाट मनिातिण भएको 
मिमर् ि सियिा उपक्तस्थर् हनु नसकेिा सोको प्रिाण सवहर् अन्र्िातर्ातका लामि र्ोवकएको मिमर्ले 
उम्िेदिाि आफै वकरिया र्बस्न ुपिेको िा सतु्केिी भएको हकिा पन्ध्र ददन ि अन्य अिस्थाको हकिा 
सार् ददनमभर मनिेदन ददएिा आयोिले मनिेदनको व्यहोिा िनामसि देिेिा छुट अन्र्िातर्ात मलन े
व्यिस्था िनत सक्नेछ :– 

(क) वकरिया र्बस्न ुपिेिा, 

(ि) सतु्केिी भएिा, 

(ि) अन्र्िातर्ातिा उपक्तस्थर् हनु नसक्न ेमर्बिािी भएिा । 

(घ) कार्ब ुर्बावहिको परिक्तस्थमर् पिेिा, 

(३) अमग्रि र्था छुट अन्र्िातर्ातिा सिािेश हनुे उम्िेदिािले र्ोवकएको पिीक्षा दस्र्िुको दोव्िि 
दस्र्िु र्बझुाउन ुपनेछ । 

२९. अक्तन्र्ि नमर्िाको लामि योग्यर्ाक्रिको सूची प्रकाशन : (१) आयोिर्बाट मलइएको पिीक्षािा 
उम्िेदिािले प्राप्त ििेको अङ्कको आिाििा योग्यर्ाक्रिको सूची र्याि ििी ऐनको दफा २५ र्बिोक्तिि 
अक्तन्र्ि नमर्िा प्रकाशन िनुत पनेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तिि योग्यर्ाक्रिको सूची र्याि िदात उम्िेदिािहरूको कुल प्राप्ताङ्क 
र्बिार्बि भएिा देहायका आिाििा योग्यर्ाक्रि कायि िनुत पनेछ :– 

(क)  मलक्तिर् पिीक्षाको प्राप्ताङ्कका आिाििा, 

(ि)  िण्ि (क) र्बिोक्तिि उम्िेदिािको योग्यर्ाक्रि नछुवट्टएिा अमर्रिि शैक्तक्षक 
योग्यर्ा भए  सो योग्यर्ािा प्राप्त अङ्कको प्रमर्शर्का आिाििा, 

(ि)  िण्ि (ि) र्बिोक्तिि पमन उम्िेदिािको योग्यर्ाक्रि नछुवट्टएिा न्यूनर्ि शैक्तक्षक 
योग्यर्ाको प्राप्ताङ्कको प्रमर्शर्को आिाििा । 

३०. िैकक्तल्पक उम्िेदिािको सूची : मनयि २९ र्बिोक्तिि उम्िेदिािको योग्यर्ाक्रि अनसुाि अक्तन्र्ि नमर्िा 
प्रकाशन िदात अनसूुची–७ र्बिोक्तििको सलख्यािा रै्बकक्तल्पक उम्िेदिािको सूची सिेर् प्रकाशन िनुत 
पनेछ । 

र्ि िैकक्तल्पक उम्िेदिािको सूची प्रकाशन िदात पयातप्त सलख्यािा उम्िेदिाि उपलब्ि हनु 
नसकेिा सो अनसूुचीिा उल्लेि भएको भन्दा कि सलख्यािा पमन उम्िेदिािको िैकक्तल्पक सूची 
प्रकाशन िनत सवकनेछ । 
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३१. मसफारिस : ऐनको दफा २६ र्बिोक्तिि आयोिले न्याय परिषद् सिक्ष मसफारिस पठाउाँदा सम्र्बक्तन्िर् 
उम्िेदिािले र्बझुाएको एक प्रमर् दििास्र् फािाि ि सो साथ पेश भएका सक्कलै काििार् पठाउन ु
पनेछ । 

३२. िैकक्तल्पक उम्िेदिाि मसफारिस : (१) आयोिले देहायको अिस्थािा िैकक्तल्पक उम्िेदिािको सूचीिा 
िहेका उम्िेदिािलाई योग्यर्ाक्रि अनसुाि मनयकु्तिको लामि मसफारिस िनेछ :– 

(क)  मनयकु्तिको लामि मसफारिस िरिएको उम्िेदिािले मनयकु्तिको सूचना पाएको िा 
सूचना प्रकाक्तशर् भएको मिमर्ले र्ीस ददनमभर मनयकु्ति पर नमलएिा, 

(ि)  मनयकु्तिको लामि मसफारिस िरिएको उम्िेदिािको मसफारिस भएको मिमर्ले एक 
िषतमभर ितृ्य ुभई िा मनिले मनयकु्ति मलएको पदर्बाट िािीनािा ददई िा मनिले 
मनयकु्ति मलएको पद अन्य कुनै र्रिकाले रिि हनु आएिा । 

(२) उपमनयि (१) को िण्ि (क) िा (ि) र्बिोक्तििको अिस्था पिेिा न्याय परिषद्ले पद 
रिि भएको मिमर्ले सार् ददनमभर आयोिलाई िानकािी ददन ुपनेछ । 

३३.  विज्ञ िा दक्षको सूची िाख्न े: (१) आयोिले क्तिल्ला न्यायािीशको पिीक्षाका लामि पाठ्यक्रि मनिातण 
र्था परििाितन िनत, प्रश्नप्रर र्याि िनत, उत्तिपकु्तस्र्का पिीक्षण िनत ि अन्र्िातर्ात सम्र्बन्िी कािका 
लामि विज्ञ िा दक्षको सूची र्याि िनेछ । 

(२) उपमनयि (१) र्बिोक्तििको सूची आिश्यकर्ा अनसुाि आयोिले अद्यािमिक िनेछ । 

 

परिच्छेद-४ 

विविि 

३४.  आयोिको रै्बठकर्बाट अनिुोदन िने ििी लेिी पठाउन सक्ने : संवििानको िािा १५४ को उपिािा 
(१) र्था ऐनको दफा १० को उपदफा (१) र्बिोक्तिि सङ्घीय न्याय सेिाको िािपरावङ्कर् अमिकृर्को 
पदिा मनयकु्ति र्था पदस्थापनाको मसफारिस सम्र्बन्ििा र्त्काल न्याय सेिा आयोिको रै्बठक र्बस्न 
सक्ने अिस्था नभएिा न्याय सेिा आयोिको रै्बठकर्बाट पमछ अनिुोदन िने ििी अध्यक्षको मनदेशनिा 
सक्तचिले मनयकु्ति र्था पदस्थापनाको लामि लेिी पठाउन सक्नेछ । 

 ३५.  आयोिले मनिातिण ििे र्बिोक्तिि हनुे : संवििान, ऐन ि यस मनयिािलीिा लेक्तिएको र्बाहेक अन्य 
कुिाका हकिा सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्को मनयकु्ति, सरुिा ि र्बढुिा र्था क्तिल्ला न्यायािीश 
पदको पिीक्षा र्था मसफारिस सम्र्बन्ििा सम्र्बक्तन्िर् सेिा सम्र्बन्िी कानून र्था आयोिले मनिातिण ििे 
र्बिोक्तिि हनुेछ ।  
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३६.  अनसुचुीिा हेिफेि िा थपघट : आयोिले नेपाल िािपरिा सूचना प्रकाशन ििी अनसूुचीिा आिश्यकर्ा 
अनसुाि हेिफेि िा थपघट िनत सक्नेछ । 

३७.  मनदेक्तशका र्बनाई लािू िनत सक्न े: आयोिले ऐन र्था यस मनयिािलीको अिीनिा िही आिश्यकर्ा 
अनसुाि मनदेक्तशका र्बनाई लािू िनत सक्नेछ । 
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अनसुचुी-१ 

(मनयि ३ साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

िावषतक कायतर्ामलका 

पद्पूमर्त कायतर्ामलका (सङ्घीय न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्) 

क्र. 
सं. 

शे्रणी/र्ह पद्पूमर्तको वकमसि पदसलख्या मनिातिण विज्ञापन प्रकाशन पिीक्षा 
सञ्चालन  

मलक्तिर् पिीक्षा 
नमर्िा/र्बढुिा 
सूचना प्रकाशन 

अन्र्िातर्ात ि 
मसफारिस/र्बढुिा 
मसफारिस 

१ िािपरावङ्कर् प्रथि र्था दद्वर्ीय 
शे्रणी 

िलुा प्रमर्योमिर्ा भार- असोि लोकसेिा आयोिर्बाट 

  आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ाद्वािा र्बढुिा लोकसेिा आयोिर्बाट 

  कायतक्षिर्ा िलु्याङ्कनद्वािा र्बढुिा असोि-काक्तत्तक  पषु-िाघ िाघ -फािनु 

  ज्येष्ठर्ा र्था कायतसम्पादन िूल्याङ्कनद्वािा 
र्बढुिा 

असोि-काक्तत्तक  पषु-िाघ िाघ -फािनु 

२ िािपरावङ्कर् र्रृ्ीय शे्रणी िलुा प्रमर्योमिर्ा लोकसेिा 
आयोिर्बाट 

लोकसेिा आयोिर्बाट 

  ज्येष्ठर्ा र्था कायतसम्पादन िलु्याङ्कनद्वािा 
र्बढुिा 

लोकसेिा आयोिर्बाट 
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सरुिा (सङ्घीय न्याय सेिाका िािपरावङ्कर् अमिकृर्) 

१ िािपरावङ्कर् प्रथि, दद्वर्ीय तथा 

र्रृ्ीय शे्रणी 
सरुिा सेिासाँि सम्र्बक्तन्िर् ऐन अनसुाि 

क्तिल्ला न्यायािीश पदको पिीक्षा सञ्चालन 

१. संवििानको िािा १४९ को 
उपिािा (२) को िण्ि (ि) ि 
(ि) र्बिोक्तििको पद 

  असोि-काक्तत्तक िंमसि-पषु िाघ-फािनु फािनु-चैर् 
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अनसुचुी -२ 

(मनयि ४ को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

रिि पदपूमर्तको लामि िाि िदात भनुतपने फािाि 

िाि िने मनकायको नाि ि ठेिानाः 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

क्र.सं. 

 

पद  शे्रणी, 
र्ह 

 

सेिा / 

सिूह 

 

आिश्यक न्यूनर्ि  

शैक्तक्षक योग्यर्ा 

 

संक्तक्षप्त कायतविििण 

 

अक्तघल्लो आ.ि. िा 
िाि भई पूमर्त हनु े
र्बााँकी पदसलख्या 

 

  

यस आ.ि.िा नयााँ पद सिृना 
िा रिि भई िाि िरिएको 
सलख्या 

कुल िाि 

पदसलख्या 

 

कैवफयर् 

 

    िलुाको लामि 

 

र्बढुिाको लामि 

 

 नयााँ पद सिृना  रिि 

 

  

            

 

रिव्यः 

(१) िहल ७ अन्र्ििर्को दोस्रो कोलििा नयााँ पद सिृना भएको भए कुन मिमर्िा भएको हो िलुाउन ेि रिि भएको भए कसिी रिि भएको हो कैवफयर् 
िहलिा अमनिायत रुपिा िलुाउन ुपनेछ । 
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(२) अन्य आिश्यक कुिाहरु भएिा उल्लेि िने । 

सम्र्बक्तन्िर् मनकायको प्रििुको,  

दस्र्िर्ः 

नाि, थिः 

पदः 

मिमर्ः 
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अनसुचुी-३ 

(मनयि ४ को उपमनयि (२) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

पदसलख्या मनिातिण िने सम्र्बन्िी सूर 

मनिािर्ी सेिा ऐन, २०४९ अन्र्ितर्का िािपरावङ्कर् प्रथि ि दद्वर्ीय शे्रणीका पदिा पदसलख्या (प्रमर्शर्) मनिातिण 
िने सरु ि सो अनसुाि प्रमर्शर् मनिातिण िदात कायि हनु आउने पदसलख्या देहाय र्बिोक्तिि हनुेछः- 

(क) प्रमर्शर् मनिातिण िने सूरः 

कायतक्षिर्ाको 
िूल्याङ्कनद्वािा हनु े

पदपूमर्तका लामि ३५% 

ज्येष्ठर्ा ि कायतसम्पादन 
िूल्याङ्कनद्वािा हनु े

पदपूमर्तका लामि ३५% 

आन्र्रिक 
प्रमर्योमिर्ाद्वािा हनु े

पदपूमर्तका लामि २०% 

िलुा प्रमर्येमिर्ाद्वािा हनु े
पदपूमर्तका लामि १०% 

hDdf dfu kb ;ª\Vof X #% 

       !)) 

hDdf dfu kb ;ª\Vof X #% 

       !)) 

hDdf dfu kb ;ª\Vof X @) 

       !)) 

hDdf dfu kb ;ª\Vof X !) 

       !)) 

(ि) िण्ि (क) र्बिोक्तिि कुनै पद िा पदहरुको सम्र्बन्ििा सूर प्रयोि िदात भािफल दशिलििा आएिा कायतक्षिर्ा 
िूल्याङ्कन र्बढुिा, ज्येष्ठर्ा ि कायतसम्पादन िूल्याङ्कनद्वािा हनुे र्बढुिा,आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ा ि िु्ल्ला प्रमर्योमिर्ा 
िध्ये िनुिा र्बढी आउाँछ त्यसैका लामि प्रमर्शर् मनिातिण िने । दशिलि पमछको अङ्क र्बिार्बि आएिा क्रिशः 
कायतक्षिर्ाको िूल्याङ्कन र्बढुिा, ज्येष्ठर्ा ि कायतसम्पादन िूल्याङ्कनद्वािा हनुे र्बढुिा, आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ा ि िलुा 
प्रमर्योमिर्ालाई प्राथमिकर्ा ददन े। यसिी पदसलख्या प्रमर्शर् मनिातिण िदात देहाय र्बिोक्तिि पदसलख्या कायि 
हनुेछ M- 

 

िम्िा 
िाि 
पद 

सलख्या 

ज्येष्ठर्ा ि कायतसम्पादन 
िूल्याङ्कनद्वािा हनु ेपदपूमर्तका 

लामि ३५% 

कायतक्षिर्ाको 
िूल्याङ्कनद्वािा हनु े

पदपूमर्तका लामि ३५% 

आन्र्रिक प्रमर्योमिर्ाद्वािा 
हनु ेपदपूमर्तका लामि २०% 

िलुा प्रमर्योमिर्ाद्वािा हनु े
पदपूमर्तका लामि १०% 

सूरको प्रयोि 
पद 

सलख्या 
सूरको प्रयोि 

पद 
सलख्या 

सूरको प्रयोि 
पद 

सलख्या 
सूरको प्रयोि 

पद 
सलख्या 

1  ! X #% = )=#% 

 !)) 
! 

! X #% = )=#% 

 !)) 

 ! X @) = )=@) 

 !)) 

 ! X !) = )=!) 

 !)) 

 

2  @ X #% = )=&) 

 !)) 
! 

@ X #% = )=&) 

 !)) 
! 

@ X @) = )=$) 

 !)) 

 @ X !) = )=@) 

 !)) 
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3  # X #% = !=)% 

 !)) 
! 

# X #% = !=)% 

 !)) 
! 

# X @) = )=^) 

 !)) 
! 

# X !) = )=#) 

 !)) 

 

4  $ X #% = !=$) 

 !)) 
@ 

$ X #% = !=$) 

 !)) 
! 

$ X @) = )=*) 

 !)) 
! 

$ X !) = )=$) 

 !)) 

 

5  % X #% = !=&% 

 !)) 
@ 

% X #% = !=&% 

 !)) 
@ 

% X @) = !=)) 

 !)) 
! 

% X !) = )=%) 

 !)) 

 

6  ^ X #% = @=!) 

 !)) 
@ 

^ X #% = @=!) 

 !)) 
@ 

^ X @) = !=@) 

 !)) 
! 

^ X !) = )=^) 

 !)) 

! 

7  & X #% = @=$% 

 !)) 
# 

& X #% = @=$% 

 !)) 
@ 

& X @) = !=$) 

 !)) 
! 

& X !) = )=&) 

 !)) 

! 

8  * X #% = @=*) 

 !)) 
# 

* X #% = @=*) 

 !)) 
# 

* X @) = !=^) 

 !)) 
! 

* X !) = )=*) 

 !)) 

! 

9  ( X #% = #=!% 

 !)) 
# 

( X #% = #=!% 

 !)) 
# 

( X @) = !=*) 

 !)) 
@ 

( X !) = )=() 

 !)) 

! 

10  !) X #% = #=%) 

 !)) 
$ 

!) X #% = #=%) 

 !)) 
# 

!) X @) = @=)) 

 !)) 
@ 

!) X !) = !=)) 

 !)) 

! 

11  !! X #% = #=*% 

 !)) 
$ 

!! X #% = #=*% 

 !)) 
$ 

!! X @) = @=@) 

 !)) 
@ 

!! X !) = !=!) 

 !)) 

! 

12  !@ X #% = $=@) 

 !)) 
$ 

!@ X #% = $=@) 

 !)) 
$ 

!@ X @) = @=$) 

 !)) 
# 

!@ X !) = !=@) 

 !)) 

! 

13  !# X #% = $=%% 

 !)) 
% 

!# X #% = $=%% 

 !)) 
$ 

!# X @) = @=^) 

 !)) 
# 

!# X !) = !=#) 

 !)) 

! 

14  !$ X #% = $=() 

 !)) 
% 

!$ X #% = $=() 

 !)) 
% 

!$ X @) = @=*) 

 !)) 
# 

!$ X !) = !=$) 

 !)) 

! 

15  !% X #% = %=@% 

 !)) 
% 

!% X #% = %=@% 

 !)) 
% 

!% X @) = #=)) 

 !)) 
# 

!% X !) = !=%) 

 !)) 

@ 

16  !^ X #% = %=^) 

 !)) 
^ 

!^ X #% = %=^) 

 !)) 
% 

!^ X @) = #=@) 

 !)) 
# 

!^ X !) = !=^) 

 !)) 

@ 
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17  !& X #% = %=(% 

 !)) 
^ 

!& X #% = %=(% 

 !)) 
^ 

!& X @) = #=$) 

 !)) 
# 

!& X !) = !=&) 

 !)) 

@ 

18  !* X #% = ^=#) 

 !)) 
^ 

!* X #% = ^=#) 

 !)) 
^ 

!* X @) = #=^) 

 !)) 
$ 

!* X !) = !=*) 

 !)) 

@ 

19  !( X #% = ^=^% 

 !)) 
& 

!( X #% = ^=^% 

 !)) 
^ 

!( X @) = #=*) 

 !)) 
$ 

!( X !) = !=() 

 !)) 

@ 

20  @) X #% = &=)) 

 !)) 
& 

@) X #% = &=)) 

 !)) 
& 

@) X @) = $=)) 

 !)) 
$ 

@) X !) = @=)) 

 !)) 

@ 

 

िामथ उल्लेि भएअनसुाि प्रमर्शर् मनिातिण िदात िाि पटक पटक ििी प्राप्त भएका २० (र्बीस) पद नपिेुसम्िको 
विमभन्न अिमिका िािहरु िोिी िणना िने ि २१ औ ंदेक्तिको पदहरुलाई पनुः नयााँ िणना िने । 

(ि) िण्ि (ि) र्बिोक्तिि िलु्ला प्रमर्योमिर्ाद्वािा पदपूमर्तका लामि छुट्याईन ेपद िध्ये मनिािर्ी सेिा ऐन, २०४९ 
को दफा ७ को उपदफा (७) अनसुाि ४५ प्रमर्शर्र्बाट (िवहला, आददिासी÷िनिार्ी, ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि 
वपछमिएको क्षरेका उम्िेदिािर्बीच िार प्रमर्स्पिात ििाउनका लामि छुट्याउाँदा) हनुे पद ि र्बााँकी ५५ प्रमर्शर् 
सरै्ब उम्िेदिािहरुर्बीच िलु्ला प्रमर्स्पिातका लामि पदसलख्या (प्रमर्शर्) मनिातिण िने सूर ि सो अनसुाि प्रमर्शर् 
मनिातिण िदात कायि हनु आउने पदसलख्या देहाय र्बिोक्तिि हनुेछः- 

 

५५ प्रमर्शर् िलु्ला प्रमर्योमिर्ाद्वािा पदपूमर्तका लामि ४५ प्रमर्शर् िलु्ला प्रमर्योमिर्ाद्वािा पदपूमर्तका लामि 

v'Nnf kbsf] nflu 5'§fOPsf] kb ;ª\Vof X %% 

  !)) 

v'Nnf kbsf] nflu 5'§fOPsf] kb ;ª\Vof X $% 

  !)) 

 

(घ) िण्ि (ि) र्बिोक्तिि कुनै पद िा पदहरुको सम्र्बन्ििा सूर प्रयोि िदात भािफल दशिलििा आएिा ५५ 
प्रमर्शर् ि ४५ प्रमर्शर् िध्ये िनुिा र्बढी आउाँछ, त्यसैका लामि प्रमर्शर् मनिातिण िने । दशिलि पमछ दिैु 
सिूहिा र्बिार्बि अङ्क आएिा पवहले ५५ प्रमर्शर् िलु्लालाई प्राथमिकर्ा ददने । यसिी पदसलख्या प्रमर्शर् 
मनिातिण िदात देहाय र्बिोक्तिि पदसलख्या कायि हनुेछ ोः 

िलु्ला 
प्रमर्योमिर्ाका 

प्रमर्शर् 
मनिातिण पमछ 

५५ प्रमर्शर् िलु्ला प्रमर्योमिर्ाद्वािा पदपूमर्तका 
लामि 

४५ प्रमर्शर् िलु्ला प्रमर्योमिर्ाद्वािा 
पदपूमर्तका लामि 

सूरको प्रयोि पद सलख्या सूरको प्रयोि पद सलख्या 
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कायि भएको 
पद सङ्ख्या 

1  ! X %% = )=%% 

 !)) 
! 

! X $% = )=$% 

 !)) 

 

2  @ X %% = !=!) 

 !)) 
! 

@ X $% = )=() 

 !)) 
! 

3  # X %% = !=^% 

 !)) 
@ 

# X $% = !=#% 

 !)) 
! 

4  $ X %% = @=@) 

 !)) 
@ 

$ X $% = !=*) 

 !)) 
@ 

5  % X %% = @=&% 

 !)) 
# 

% X $% = @=@% 

 !)) 
@ 

6  ^ X %% = #=#) 

 !)) 
# 

^ X $% = @=&) 

 !)) 
# 

7  & X %% = #=*% 

 !)) 
$ 

& X $% = #=!% 

 !)) 
# 

8  * X %% = $=$) 

 !)) 
$ 

* X $% = #=^) 

 !)) 
$ 

9  ( X %% = $=(% 

 !)) 
% 

( X $% = $=)% 

 !)) 
$ 

10  !) X %% = %=%) 

 !)) 
^ 

!) X $% = $=%) 

 !)) 
$ 

11  !! X %% = ^=)% 

 !)) 
^ 

!! X $% = $=(% 

 !)) 
% 

12  !@ X %% = ^=^) 

 !)) 
& 

!@ X $% = %=$) 

 !)) 
% 

13  !# X %% = &=!% 

 !)) 
& 

!# X $% = %=*% 

 !)) 
^ 
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14  !$ X %% = &=&) 

 !)) 
* 

!$ X $% = ^=#) 

 !)) 
^ 

15  !% X %% = *=@% 

 !)) 
* 

!% X $% = ^=&% 

 !)) 
& 

16  !^ X %% = *=*) 

 !)) 
( 

!^ X $% = &=@) 

 !)) 
& 

17  !& X %% = (=#% 

 !)) 
( 

!& X $% = &=^% 

 !)) 
* 

18  !* X %% = (=() 

 !)) 
!) 

!* X $% = *=!) 

 !)) 
* 

19  !( X %% = !)=$% 

 !)) 
!) 

!( X $% = *=%% 

 !)) 
( 

20  @) X %% = !!=)) 

 !)) 
!! 

@) X $% = (=)) 

 !)) 
( 

 

(ङ) िण्ि (घ) र्बिोक्तिि ऐनद्वािा र्ोवकएको ४५ प्रमर्शर् िलु्ला प्रमर्योमिर्ाका लामि छुट्याईएका पदलाई शर् 
प्रमर्शर् िानी र्ी पद िध्ये मनिािर्ी सेिा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) अनसुाि (क) िवहला 
(ि) आददिासी÷िनिार्ी (ि) ििेसी (घ) दमलर् (ङ) अपाङ्ग (च) वपछमिएको क्षरेका उम्िेदिािर्बीच िार 
प्रमर्स्पिातका लामि पदसलख्या (प्रमर्शर्) मनिातिण िने सूर ि सो अनसुाि प्रमर्शर् मनिातिण िदात कायि हनु 
आउन ेपदसलख्या देहाय र्बिोक्तिि हनुेछ:- 

 

l;=g+= lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf & sf] pkbkmf -&_ df plNnlvt ;d"x kb;ª\Vof 5'6ofpg] ;"q 

s_ dlxnf -##Ü_ 
kb;ª\Vof X ## 

  !)) 

v_ cflbjf;L÷hghftL -@&Ü_ 
kb;ª\Vof X @& 

  !)) 

u_ dw];L -@@Ü_ 
kb;ª\Vof X @@ 

  !)) 
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3_  blnt -(Ü_ 
kb;ª\Vof X ( 

  !)) 

ª_ ckf∙ -%Ü_ 
kb;ª\Vof X % 

  !)) 

r_ lk5l8Psf] If]q -$Ü_ 
kb;ª\Vof X $ 

  !)) 

 

(च) िण्ि (ङ) र्बिोक्तिि कुनै पद िा पदहरुको सम्र्बन्ििा सूर प्रयोि िदात भािफल दशिलििा आएका िवहला, 
आददिासी÷िनिार्ी, ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षेर िनुिा र्बढी आउाँछ, त्यसैका लामि प्रमर्शर् मनिातिण 
िने । दशिलि पमछ िवहला आददिासी÷िनिार्ी, ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षेरिा र्बिार्बि अङ्क 
आएिा िवहलालाई प्राथमिकर्ा ददन े। आददिासी÷िनिार्ी, ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षरेिा र्बिार्बि 
अङ्क आएिा आददिासी÷िनिार्ीलाई प्राथमिकर्ा ददन े। ििेसी, दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षेरिा र्बिार्बि 
अङ्क आएिा ििेसीलाई प्राथमिकर्ा ददने । दमलर्, अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षेरिा र्बिार्बि अङ्क आएिा दमलर्लाई 
प्राथमिकर्ा ददने । अपाङ्ग ि वपछमिएको क्षरेिा र्बिार्बि अङ्क आएिा अपाङ्गलाई प्राथमिकर्ा ददने । यसिी 
पदसलख्या प्रमर्शर् मनिातिण िदात देहाय र्बिोक्तिि पदसलख्या कायि हनुेछ:- 
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v'Nnf kb 
dWo] 
$%Ü 

af6 x'g 
cfpg] 
kbx? 

dlxnf cflbjf;÷hghftL dw];L blnt ckf∙ lk5l8Psf] If]q 

##Ü n] x'g 
cfpg] ef/ 
c+s 

kb 
;+Vof 

@&Ü n] x'g 
cfpg] ef/ 
c+s 

kb 
;+Vof 

@@Ü n] x'g 
cfpg] ef/ 
c+s 

kb 
;+Vof 

(Ü n] 
x'g 
cfpg] 
ef/ c+s 

kb 
;+Vof 

%Ü n] x'g 
cfpg] ef/ 

c+s 

kb 
;+Vof 

$Ü n] x'g 
cfpg] ef/ 
c+s 

kb 
;+Vof 

 

0=33   0=27   0=22   0=09   0=05   0=04   

1 0=33 1 0=27 0 0=22 0 0=09 0 0=05 0 0=04 0 

2 0=66 1 0=54 1 0=44 0 0=18 0 0=10 0 0=08 0 

3 0=99 1 0=81 1 0=66 1 0=27 0 0=15 0 0=12 0 

4 1=32 1 1=08 1 0=88 1 0=36 1 0=20 0 0=16 0 

5 1=65 2 1=35 1 1=10 1 0=45 1 0=25 0 0=20 0 

6 1=98 2 1=62 2 1=32 1 0=54 1 0=30 0 0=24 0 

7 2=31 2 1=89 2 1=54 2 0=63 1 0=35 0 0=28 0 

8 2=64 3 2=16 2 1=76 2 0=72 1 0=40 0 0=32 0 

9 2=97 3 2=43 2 1=98 2 0=81 1 0=45 1 0=36 0 

10 3=30 3 2=70 3 2=20 2 0=90 1 0=50 1 0=40 0 

11 3=63 4 2=97 3 2=42 2 0=99 1 0=55 1 0=44 0 

12 3=96 4 3=24 3 2=64 3 1=08 1 0=60 1 0=48 0 

13 4=29 4 3=51 3 2=86 3 1=17 1 0=65 1 0=52 1 

14 4=62 4 3=78 4 3=08 3 1=26 1 0=70 1 0=56 1 

15 4=95 5 4=05 4 3=30 3 1=35 1 0=75 1 0=60 1 

16 5=28 5 4=32 4 3=52 4 1=44 1 0=80 1 0=64 1 

17 5=61 6 4=59 4 3=74 4 1=53 1 0=85 1 0=68 1 

18 5=94 6 4=86 5 3=96 4 1=62 1 0=90 1 0=72 1 

19 6=27 6 5=13 5 4=18 4 1=71 2 0=95 1 0=76 1 

20 6=60 7 5=40 5 4=40 4 1=80 2 1=00 1 0=80 1 

21 6=93 7 5=67 6 4=62 4 1=89 2 1=05 1 0=84 1 
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22 7=26 7 5=94 6 4=84 5 1=98 2 1=10 1 0=88 1 

23 7=59 8 6=21 6 5=06 5 2=07 2 1=15 1 0=92 1 

24 7=92 8 6=48 7 5=28 5 2=16 2 1=20 1 0=96 1 

25 8=25 8 6=75 7 5=50 6 2=25 2 1=25 1 1=00 1 

26 8=58 9 7=02 7 5=72 6 2=34 2 1=30 1 1=04 1 

27 8=91 9 7=29 7 5=94 6 2=43 3 1=35 1 1=08 1 

28 9=24 9 7=56 8 6=16 6 2=52 3 1=40 1 1=12 1 

29 9=57 10 7=83 8 6=38 6 2=61 3 1=45 1 1=16 1 

30 9=90 10 8=10 8 6=60 7 2=70 3 1=50 1 1=20 1 

31 10=23 10 8=37 8 6=82 7 2=79 3 1=55 2 1=24 1 

32 10=56 10 8=64 9 7=04 7 2=88 3 1=60 2 1=28 1 

33 10=89 11 8=91 9 7=26 7 2=97 3 1=65 2 1=32 1 

34 11=22 11 9=18 9 7=48 8 3=06 3 1=70 2 1=36 1 

35 11=55 12 9=45 9 7=70 8 3=15 3 1=75 2 1=40 1 

36 11=88 12 9=72 10 7=92 8 3=24 3 1=80 2 1=44 1 

37 12=21 12 9=99 10 8=14 8 3=33 3 1=85 2 1=48 2 

38 12=54 13 10=26 10 8=36 8 3=42 3 1=90 2 1=52 2 

39 12=87 13 10=53 10 8=58 9 3=51 3 1=95 2 1=56 2 

40 13=20 13 10=80 11 8=80 9 3=60 3 2=00 2 1=60 2 

41 13=53 13 11=07 11 9=02 9 3=69 4 2=05 2 1=64 2 

42 13=86 14 11=34 11 9=24 9 3=78 4 2=10 2 1=68 2 

43 14=19 14 11=61 12 9=46 9 3=87 4 2=15 2 1=72 2 

44 14=52 14 11=88 12 9=68 10 3=96 4 2=20 2 1=76 2 

45 14=85 15 12=15 12 9=90 10 4=05 4 2=25 2 1=80 2 

46 15=18 15 12=42 13 10=12 10 4=14 4 2=30 2 1=84 2 

47 15=51 16 12=69 13 10=34 11 4=23 4 2=35 2 1=88 2 
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48 15=84 16 12=96 13 10=56 11 4=32 4 2=40 2 1=92 2 

49 16=17 16 13=23 13 10=78 11 4=41 4 2=45 3 1=96 2 

50 16=50 17 13=50 13 11=00 11 4=50 4 2=50 3 2=00 2 

51 16=83 17 13=77 14 11=22 11 4=59 4 2=55 3 2=04 2 

52 17=16 17 14=04 14 11=44 11 4=68 5 2=60 3 2=08 2 

53 17=49 17 14=31 14 11=66 12 4=77 5 2=65 3 2=12 2 

54 17=82 18 14=58 14 11=88 12 4=86 5 2=70 3 2=16 2 

55 18=15 18 14=85 15 12=10 12 4=95 5 2=75 3 2=20 2 

56 18=48 19 15=12 15 12=32 12 5=04 5 2=80 3 2=24 2 

57 18=81 19 15=39 15 12=54 13 5=13 5 2=85 3 2=28 2 

58 19=14 19 15=66 16 12=76 13 5=22 5 2=90 3 2=32 2 

59 19=47 20 15=93 16 12=98 13 5=31 5 2=95 3 2=36 2 

60 19=80 20 16=20 16 13=20 13 5=40 6 3=00 3 2=40 2 

61 20=13 20 16=47 17 13=42 13 5=49 6 3=05 3 2=44 2 

62 20=46 20 16=74 17 13=64 14 5=58 6 3=10 3 2=48 2 

63 20=79 21 17=01 17 13=86 14 5=67 6 3=15 3 2=52 2 

64 21=12 21 17=28 17 14=08 14 5=76 6 3=20 3 2=56 3 

65 21=45 21 17=55 18 14=30 14 5=85 6 3=25 3 2=60 3 

66 21=78 22 17=82 18 14=52 14 5=94 6 3=30 3 2=64 3 

67 22=11 22 18=09 18 14=74 15 6=03 6 3=35 3 2=68 3 

68 22=44 23 18=36 18 14=96 15 6=12 6 3=40 3 2=72 3 

69 22=77 23 18=63 19 15=18 15 6=21 6 3=45 3 2=76 3 

70 23=10 23 18=90 19 15=40 15 6=30 6 3=50 4 2=80 3 

71 23=43 23 19=17 19 15=62 16 6=39 6 3=55 4 2=84 3 

72 23=76 24 19=44 19 15=84 16 6=48 6 3=60 4 2=88 3 

73 24=09 24 19=71 20 16=06 16 6=57 6 3=65 4 2=92 3 
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74 24=42 24 19=98 20 16=28 16 6=66 7 3=70 4 2=96 3 

75 24=75 25 20=25 20 16=50 16 6=75 7 3=75 4 3=00 3 

76 25=08 25 20=52 20 16=72 17 6=84 7 3=80 4 3=04 3 

77 25=41 25 20=79 21 16=94 17 6=93 7 3=85 4 3=08 3 

78 25=74 26 21=06 21 17=16 17 7=02 7 3=90 4 3=12 3 

79 26=07 26 21=33 21 17=38 18 7=11 7 3=95 4 3=16 3 

80 26=40 26 21=60 22 17=60 18 7=20 7 4=00 4 3=20 3 

81 26=73 27 21=87 22 17=82 18 7=29 7 4=05 4 3=24 3 

82 27=06 27 22=14 22 18=04 18 7=38 8 4=10 4 3=28 3 

83 27=39 27 22=41 23 18=26 18 7=47 8 4=15 4 3=32 3 

84 27=72 28 22=68 23 18=48 18 7=56 8 4=20 4 3=36 3 

85 28=05 28 22=95 23 18=70 19 7=65 8 4=25 4 3=40 3 

86 28=38 28 23=22 23 18=92 19 7=74 8 4=30 4 3=44 4 

87 28=71 29 23=49 23 19=14 19 7=83 8 4=35 4 3=48 4 

88 29=04 29 23=76 24 19=36 19 7=92 8 4=40 4 3=52 4 

89 29=37 29 24=03 24 19=58 20 8=01 8 4=45 4 3=56 4 

90 29=70 30 24=30 24 19=80 20 8=10 8 4=50 4 3=60 4 

91 30=03 30 24=57 25 20=02 20 8=19 8 4=55 4 3=64 4 

92 30=36 30 24=84 25 20=24 20 8=28 8 4=60 5 3=68 4 

93 30=69 31 25=11 25 20=46 20 8=37 8 4=65 5 3=72 4 

94 31=02 31 25=38 25 20=68 21 8=46 8 4=70 5 3=76 4 

95 31=35 31 25=65 26 20=90 21 8=55 8 4=75 5 3=80 4 

96 31=68 32 25=92 26 21=12 21 8=64 8 4=80 5 3=84 4 

97 32=01 32 26=19 26 21=34 21 8=73 9 4=85 5 3=88 4 

98 32=34 32 26=46 26 21=56 22 8=82 9 4=90 5 3=92 4 

99 32=67 32 26=73 27 21=78 22 8=91 9 4=95 5 3=96 4 
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100 33=00 33 27=00 27 22=00 22 9=00 9 5=00 5 4=00 4 
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अनसुचुी-४ 

(मनयि ८ को उपमनयि (१) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

विभािीय सिायको पिािशत िाि िदात भनुत  पने फािाि 

१. सिायको लामि प्रस्र्ाविर् कितचािीको,– 

नाि, थिः  शे्रणी ि र्हः 

पद :   सेिा /सिूह/उपसिूहः 

स्थायी मनयकु्ति मिमर्ः   र्लि िृवि (ग्रिे) सलख्या : 

हालको पदिा र्बढुिा मिमर्ः   िाईपाई आएको र्लि िकिः 

२. विभािीय सिाय सम्र्बन्िी विििण: 

(क) प्रस्र्ाविर् सिायको विििणः 

         (१) कितचािीले ििेको कसूिको छोटकिी विििण ि मनि उपि लिाईएको अमभयोिः 

                 (सम्िक्तन्िर् ऐन/मनयिको दफा/मनयि सिेर् उल्लेि िने) 

         (२) प्रस्र्ाविर् सिायको विििणः 

                 (सेिा सम्र्बन्िी ऐनको दफा /मनयिको मनयि सिेर् उल्लेि िने) 

(ि) यसअक्तघ विभािीय सिाय भए नभएकोः 

              (भएको भए ) 

         (१) कुन कसूििा सिाय भएको हो, कसूिको प्रकृमर् ि मिमर् सिेर् छोटकिीिा उल्लेि िनेः 

         (२) प्रचमलर् कानूनको कुन दफासाँि सम्र्बक्तन्िर् अमभयोि लिाईएको हो, सो िलुाउनेः 

         (३) आयोिर्बाट पिािशत मलएको भए कुन मिमर्िा पिािशत प्राप्त भएको हो, सो सिेर् िलुाउनेः 

३. यसै प्रकृमर्को कसूििा यस अक्तघ त्यस मनकाय अन्र्ितर्का अन्य कितचािीलाई विभािीय सिाय िरिएको भए सो 
िलुाउनेः 

४. यसै कसूििा संलग्न अन्य कितचािी भए सो को विििण ि मनिहरु उपि लिाएको अमभयोि िा सिायको   विििण : 

५. सिाय िने अमिकािीको,- 
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नाि,थि : .................................................. सेिा/सिूह/उपसिूह:....................................... 

पद:........................................................  

शे्रणी/र्ह :.......................................... 

कायातलयः ..................................... 

६. फाईल पठाउन ेअमिकृर्को,- 

नाि,थिः ........................................... 

दस्र्िर्ः......................................... 

पद : ..........................................    

मिमर्ः .................................... 

कायातलयः ............................... 
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अनसुचुी- ५ 

(मनयि २३ साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िा प्रकाशन िदातको सलख्या 

(क) मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िा प्रकाशन िदात िाि भएको रिि पदसलख्यािा देहाय र्बिोक्तिि उत्तीणत उम्िेदिािहरू 
थप िनुत पनेछ :– 

          िाि भएको रिि पद सलख्या           थप हनुे सलख्या                    कायि हनुे उम्िेदिाि सलख्या 

         १. १ देक्ति ५ सम्ि भएिा  २  ३ देक्ति ७ सम्ि 

        २. ६ देक्ति १० सम्ि भएिा  ३  ९ देक्ति १३ सम्ि 

        ३. ११ देक्ति १५ सम्ि भएिा  ४  १५ देक्ति १९ सम्ि 

        ४. १६ देक्ति २० सम्ि भएिा  ५  २१ देक्ति २५ सम्ि 

        ५. २१ देक्ति २५ सम्ि भएिा  ६  २७ देक्ति ३१ सम्ि 

        ६. २६ देक्ति ३० सम्ि भएिा  ७  ३३ देक्ति ३७ सम्ि 

        ७. ३१ देक्ति ३५ सम्ि भएिा  ८  ३९ देक्ति ४३ सम्ि 

        ८. ३६ देक्ति ४० सम्ि भएिा  ९  ४५ देक्ति ४९ सम्ि 

        ९. ४१ ि सो िामथ िमर्सकैु भएिा  २० प्रमर्शर् 

(ि) सिानस्र्िको पदको लामि एउटै सियिा भएको मभन्दा मभन्दै विज्ञापन र्बिोक्तििको मलक्तिर् पिीक्षाको नमर्िा 
प्रकाशन िदात अक्तघल्लो विज्ञापनको नमर्िािा नाि सिािेश भएकािध्ये िमर्िना उम्िेदिािको नाि त्यसपमछ 
प्रकाशन हनु ेपदको नमर्िािा सिािेश भएको छ त्यमर्कै सलख्यािा थप उम्िेदिािहरूको नाि सिािेश ििी 
नमर्िा प्रकाशन िनुत पनेछ । 

(ि) िण्ि (क) र्बिोक्तिि नमर्िा प्रकाशन िदात कुनै कदठनाई आईपिेिा आयोिले आिश्यक व्यिस्था िनत सक्नेछ 
। 
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अनसुचुी – ६ 

(मनयि २७ को उपमनयि (१) ि (६) साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

अन्र्िातर्ातको िूल्याङ्कन फािाि 

विज्ञापन नं.:  पद:  पदसलख्या:    उम्िेदिाि 
सलख्या:   अन्र्िातर्ात मिमर्: 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि, 

थि 

सािान्य ज्ञान, विषयसम्र्बन्िी ज्ञान ि व्यक्तित्ि कैवफयर् 

 प्राप्ताङ्क 

अङ्किा अक्षििा 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

िामथ उक्तल्लक्तिर् कुनै पमन उम्िेदिाि िेिो पमर्, पत्नी र्था छोिा–छोिी, दाि–ुभाई, दददी–र्बवहनी, भाउि–ुर्बहुािी, काका–
काकी, ठुलोर्बरु्बा–ठुलीआिा, सानार्बा–सानीआिा, भमर्िा–भमर्िी, भाञ्जा–भाञ्जी, मभनाि–ुज्िाई, िािा–िाइज्यू, फुप–ुफुपाज्यू, 

साला–साली ि र्ीनका छोिाछोिी नार्ा पदैन । 

अन्र्िातर्ात समिमर्को 

अध्यक्ष/सदस्यको दस्र्िर्: 

नाि, थिः 

पद: 

मिमर्: 
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रिव्य 

(१) अन्र्िातर्ात मलइन लािेको पदको विज्ञापनिा अन्र्िातर्ात समिमर्का अध्यक्ष र्था सदस्यहरूका िामथ उक्तल्लक्तिर् 
कुनै नार्ा पने भएिा त्यस्र्ो अन्र्िातर्ातकर्ातले उि सिूहको सो ददनको अन्र्िातर्ातिा भाि मलन ुहुाँदैन । 

(२) अन्र्िातर्ातिा अमिकर्ि ७०% भन्दा र्बढी ि न्यूनर्ि ४०% भन्दा कि अङ्क ददाँदा पषु्ट्यााँई ददन ुपनेछ । 
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अनसूुची– ७ 

(मनयि ३० साँि सम्र्बक्तन्िर्) 

िैकक्तल्पक उम्िेदिािको सलख्या 

१. उम्िेदिािको मनयकु्तिको लामि योग्यर्ाक्रि सूची प्रकाशन िदात देहाय र्बिोक्तििको सलख्यािा िैकक्तल्पक उम्िेदिाि 
सिािेश ििी सूची प्रकाशन िनुत पनेछ :– 

मस.नं.  िाि भएको रिि पदसलख्या िैकक्तल्पक उम्िेदिािको सलख्या 

१.   १ देक्ति ३ सम्ि भएिा  १ 

२.   ४ देक्ति ८ सम्ि भएिा  २ 

३.   ९ देक्ति १५ सम्ि भएिा  ३ 

४.   १६ देक्ति २० सम्ि भएिा  ४ 

५.   २१ ि सो भन्दा िामथ िमर्सकैु भएपमन   २० प्रमर्शर् 

 

२. प्रकिण १ र्बिोक्तिि िैकक्तल्पक उम्िेदिािको सूची र्याि िदात एकभन्दा र्बढी उम्िेदिािको अक्तन्र्ि प्राप्ताङ्क सिान 
भएिा मनयि २७ को उपमनयि (२) र्बिोक्तिि योग्यर्ाक्रि कायि ििी  नमर्िा प्रकाशन िनुत   पनेछ । 
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अनसूुची– १२ 
न्याय परिषद सक्तचिालयिा कायतिर् न्यायािीश र्था कितचािीहरु 

मस.नं. कितचािीको नािािली मस.नं. न्यायािीशको नािािली 
1.  सक्तचि श्री िािनप्रसाद भट्टिाई १ 

 

श्री सलाउदद्दन अख्र्ि मसदद्दकी, न्यायािीश उच्च अदालर् 
(काि) 2.  सहसक्तचि श्री मनितला पौिेल भट्टिाई 

3.  सहसक्तचि श्री यिर्बहादिु र्बढुाििि २ श्री कोषकुिाि नेम्िाङ्ग, क्तिल्ला न्यायािीश 

4.  उपसक्तचि श्री आनन्दप्रसाद शे्रष्ठ ३ श्री उपेन्रप्रसाद िौर्ि, क्तिल्ला न्यायािीश (हाल काि 
िावष्ट्रय न्यावयक प्रमर्ष्ठान) 5.  उपसक्तचि श्री र्बलिाि लम्साल  

6.  उपसक्तचि श्री उत्ति मसलिाल   

7.  शािा अमिकृर् श्री कुिाि िास्के (हाल काि उ.अ. वििाटनिि, ओिलढुङ्गा इिलास) 
8.  शािा अमिकृर् श्री प्रकाशचन्र शे्रष्ठ   

9.  शािा अमिकृर् श्री ज्ञानेन्र दाहाल   

10.  शािा अमिकृर् श्री कृमर्र्बहादिु र्बस्नेर्   

11.  शािा अमिकृर् श्री कुिाि िमर्ििा   

12.  शािा अमिकृर् श्री चमिला भट्टिाई   

13.  शािा अमिकृर् श्री िमनषा सिेुदी (हाल काि स.अ.)   

14.  शािा अमिकृर् श्री दीपेन्र पौिेल   

15.  लेिापाल श्री िोपालप्रसाद ढकाल   

16.  टा.ना.स.ु श्री र्बच्चिुाि थापाििि   

17.  नायि सबु्र्बा श्री मर्बनोद पौिेल   

18.  नायि सबु्र्बा श्री िािकािी िरी   

19.  नायि सबु्र्बा श्री कृष्णप्रसाद पिािलुी   

20.  नायि सबु्र्बा श्री िेशिर्बहादिु र्बढुा   

21.  नायि सबु्र्बा श्री पषु्पिाि िनाल (हाल काि काक्तिअ)   

22.  नायि सबु्र्बा श्री चेर्र्बहादिु क्ति.मस.(हाल काि काक्तिअ)   

23.  कम्प्यटुि अपिेटि श्री मर्बिेन्र िाउर् थारु   

24.  कम्प्यटुि टेक्तक्नमसयन श्री सिुिकुिाि पौिेल   

25.  नायि सबु्र्बा श्री सवुिनकुिाि क्तचिौरिया (किाि)   

26.  मिट्ठा श्री अवपल पन्र्   

27.  ह.स.चा. श्री अमनलकुिाि िलु्िी   

28.  ह.स.चा.श्री िािहिी िमुलिेले   

29.  ह.स.चा. श्री शैलेन्र िहितन (किाि)   

30.  ह.सा.च. श्री यिनाथ मर्क्तम्सना (किाि)   

31.  ह.सा.च. श्री िवि ििोंल (किाि)   

32.  ह.सा.च. श्री यििाि पनुििि (किाि)   

33.  का.स. श्री टंकप्रसाद मनिौला   

34.  का.स. श्री केशकिल नपेाली (किाि)   

35.  का.स. श्री ििन्नाथ ढकाल (किाि)   

36.  का.स. श्री सिुन मििी (किाि)   

37.  का.स. श्री रुकु र्ािाङ्ग (किाि)   
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