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परिच्छेद - एक 

न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग ि न्याय परिषद सचिवालय 

१.१ न्याय परिषद 
नेपाल अनििाज्यको संटविान, २०४७ को संवैिाननक व्यवस्थाबाि न्यायािीश ननयचुि, सरूवा तथा 

अनशुासनात्मक कािबाही, बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी अन्य टवषयको नसफारिस गनष वा पिामशष ददन 
नेपालमा परिषदीय प्रिालीको जन्म भएको हो ि त्यसपनछका संटविानले समेत यसलाई ननिन्तिता ददएका 
छन ्। नपेालको संटविान (२०७२) ले यस ननकायलाई स्थापनाकालको संटविानले प्रदान गिेको काम, 
कतषव्य अनिकािमा थप अनिकािसटहत अझ चजम्मेवाि बनाएको छ । संटविानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, 
ननष्पक्ष ि सक्षम न्यायपानलकाको परिकल्पना गिेको सन्दभषमा संटविानको सो परिकल्पनालाई साथषक बनाउन 
न्याय परिषदको भनूमका अहम ्िहेको छ । 

नेपालको संटविानको िािा १५३ मा न्याय परिषदको गठन टवनि तथा यसको काम, कतषव्य ि 
अनिकािका बािेमा उल्लेख गरिएको छ । संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) मा भएको व्यवस्था 
यसप्रकाि छ :- यस संटविानबमोचजम न्यायािीशको ननयचुि, सरूवा, अनशुासनसम्बन्िी कािबाही, बखाषसी 
ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी अन्य टवषयको नसफारिस गनष वा पिामशष ददन एउिा न्याय परिषद िहनेछ, जसमा 
देहायबमोचजमका अध्यक्ष ि सदस्य िहनेछन ्: 

क) प्रिान न्यायािीश  अध्यक्ष 
ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री  सदस्य 
ग) सवोच्ि अदालतका वरिष्ठतम ्न्यायािीश एक जना  सदस्य 
घ) िाष्ट्रपनतले प्रिानमन्त्रीको नसफारिसमा ननयिु गिेको एक जना कानूनटवद  सदस्य 
ङ) नेपाल बाि एसोनसयसनको नसफारिसमा िाष्ट्रपनतद्वािा ननयिु कम्तीमा बीस वषषको  

अनभुव प्राप् त वरिष्ठ अनिविा वा अनिविा  सदस्य  

संटविान तथा न्याय परिषद ऐन, २०७४, न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ समेतका आिािमा 
न्याय परिषदका काम, कतषव्यहरूलाई ननम्नानसुाि उल्लेख गनष सटकन्छ:- 

१. प्रिान न्यायािीश बाहेक अन्य सबै तहका न्यायािीशको ननयचुिको नसफारिस गने, 
२. चजल्ला तथा उच्ि अदालतका न्यायािीशहरूको सरूवा तथा उच्ि अदालतका न्यायािीशहरूको 

काजको नसफारिस गने, 
३. न्यायािीश टवरुद्धका उजिुी नलई जााँिबझु गिी कािबाही गने,  
४. न्यायािीशहरूलाई अनशुासनात्मक कािबाहीको नसफारिस गने, 
५. न्यायािीशउपि भ्रष्टािािको मदु्दा दायि गने, 
६. न्यायािीशलाई पदमिुको लानग लेखी पठाउने, 
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७. न्याय प्रशासनसम्बन्िी टवषयमा पिामशष ददने, 
८. न्यायािीश हनु योग्य नपेाली नागरिकको अनभलेख िाख् ने ि अद्यावनिक गने, 
९. न्यायािीशउपि न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी गने, 
१०. न्यायािीशको सम्पचत्त टवविि िाख् ने तथा सम्पचत्त टवविि पेस नगनेलाई जरिवाना गिी सम्पचत्त 

टवविि दाचखल गिाउन लगाउने, 
११. न्यायािीशको तानलम तथा प्रचशक्षिका सम्बन्िमा सम्बचन्ित ननकायलाई पाठ्यिमलगायतका 

टवषयमा आवश्यक ननदेशन ददने,  
१२. न्याय प्रशासनसम्बन्िी टवषयमा अध्ययन अनसुन्िान गिाउने । 

स्वतन्त्र ि ननष्पक्ष न्यायपानलका न्यायप्रिालीको आत्मा हो । व्यावसाटयक स्वतन्त्रता ि संस्थागत 
स्वतन्त्रता यी दईुको सााँयोनगक रूपबाि न्यायपानलका स्वतन्त्र िहन ुपने कुिामा जोड ददईँदै आएको छ । 
हालको संटविान तथा प्रिनलत अन्य कानूनका प्राविानहरू पनन स्वतन्त्र न्यायपानलकालाई संस्थागत गनुष 
पनेतफष  लचक्षत छन ्। 

न्यायािीश ननयचुिदेचख कािबाहीसम्मका प्रटियालगायतका न्याय परिषदले प्रदान गने पिामशष वा 
अन्य गनतटवनिहरू अन्तत्त्वगोत्वा न्याटयक सशुासन कायम गने औजाि भएकाले ती प्रटियामा सशुासनका 
मूलभतू पक्षहरूलाई अनशुिि गदै लैजान ुआजको अपरिहायषता हो । न्याय परिषद यस सन्दभषमा िनाखो 
िहनपुदषछ ि छ पनन । न्याय परिषदले न्यायािीश टवरुद्ध पने उजिुीहरूको शीघ्र ननरूपिका लानग न्यायािीश 
टवरुद्ध पिेका उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्िी कायषटवनि, २०७५ पारित भई कायाषन्वयनमा ल्याइएको छ । 
यसका अलवा न्याय परिषदलाई अझ प्रभावकािी बनाउन अन्य आवश्यक मापदण्ड वा कायषटवनि बनाई 
कायाषन्वयनमा ल्याउन ुपने दाटयत्व परिषदमा िहेकाले सोतफष  समेत लानग पिेको छ । न्यायािीश तथा 
अनिकृत कमषिािीहरूको अनभलेखलाई सफ्िवेयिमा प्रटवष्ट गिी सूिना प्रटवनिमैत्री बनाउन अहोिात्र खटििहेको 
अवस्था हुाँदा प्रकािान्ति यसले न्याय परिषदको प्रभावकारिता ि दक्षता अनभवटृद्धमा िेवा परु् याउने कुिामा 
टवश्वास गनष सटकन्छ । 

१.२ न्याय सेवा आयोग 
नेपाल न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत पदमा ननयचुि, सरूवा, बढुवा गदाष वा त्यस्तो पदमा बहाल िहेको 

कुनै कमषिािीलाई टवभागीय सजाय गदाष न्याय सेवा आयोगको नसफारिसबमोचजम गनुष पने संवैिाननक व्यवस्था 
छ । नेपालमा न्याय सेवा आयोगको संवैिाननक व्यवस्था पटहलो पल्ि नेपालको संटविान, २०१९ ले 
गिेको नथयो । सो संटविानको िािा ७४ मा प्रिान न्यायािीश, न्याय मन्त्री ि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष 
भएको एक न्याय सेवा आयोग हनुे ि यसको नसफारिसमा श्री ५ को सिकािले कानूनबमोचजम न्याय सेवाको 
गजेिेड पदमा ननयचुि, सरूवा, बढुवा ि सो पदका कमषिािीउपि टवभागीय सजाय गनष सक्ने व्यवस्था िहेको 
नथयो । हालको नेपालको संटविान (२०७२) को िािा १५४ ले न्याय सेवा आयोगको गठन टवनि तथा 
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सोको काम, कतषव्य ि अनिकािका बािेमा उल्लेख छ । जसअनसुाि न्याय सेवा आयोगमा देहायबमोचजम 
अध्यक्ष तथा सदस्यहरू िहने व्यवस्था छ । 

१. प्रिान न्यायािीश  अध्यक्ष 
२. संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री  सदस्य 
३. सवोच्ि अदालतका वरिष्ठतम ्न्यायािीश एक जना  सदस्य 
४. लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष  सदस्य 
५. महान्यायानिविा  सदस्य 

नेपाल न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत कमषिािीहरूका हकमा केन्रीय कमषिािी ननकायका रूपमा समेत 
िहेको न्याय सेवा आयोगको नेपालको संटविान, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३, न्याय सेवा आयोग 
ननयमावली तथा अन्य प्रिनलत कानूनी व्यवस्थासमेतका आिािमा यसका काम, कतषव्यलाई ननम्नानसुाि 
उल्लेख गनष सटकन्छ:-  

१. नेपाल न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत पदमा ननयचुि, सरूवा तथा बढुवा गने, 
२. बढुवाउपि उजिुी सनेु्न,  
३. चजल्ला न्यायािीशको पाठ्यिम ननमाषि, पिीक्षा सञ्चालन तथा ननयचुिका लानग न्याय परिषदसमक्ष 

नसफारिस गने, 
४. नेपाल न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत अनिकृतहरूलाई टवभागीय कािबाहीका लानग पिामशष ददने, 
५. न्याय सेवालाई सक्षम, प्रभावकािी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रनत आकषषि वढाउन अनसुन्िनात्मक तथा 

प्रवद्धषनात्मक कायष गने । 

१.३ न्याय परिषद सचिवालय 
न्याय परिषद सचिवालय न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको संयिु प्रशासकीय ननकाय हो । 

यसमा नेपाल न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत टवचशष्ट शे्रिीका सचिव प्रशासकीय प्रमखुका रूपमा िहन ेकानूनी 
व्यवस्था छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा न्याय परिषदको एउिा छुटै्ट सचिवालय िहन े
ि सो सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा िहने भने्न व्यवस्था गिेको छ । यसका साथै न्याय सेवा आयोग 
ऐन, २०७३ को दफा ३ मा आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिेकोमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषद 
सचिवालय िहेको ठाउाँमा िहने व्यवस्था गिेको देचखन्छ । यसप्रकाि न्याय सेवा आयोगको छुटै्ट सचिवालय 
निहेको हुाँदा न्याय परिषद सचिवालयले नै न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको संयिु सचिवालयका रूपमा 
काम कािबाहीहरू सम्पादन गदै आएको छ । 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३६ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को ५ ले परिषद 
तथा आयोगको सचिवको काम, कतषव्यहरू तोकेको छ । जसमा व्यवस्था भएअनसुाि सचिवको काम, 
कतषव्य देहायबमोचजम छन:्- 

१. परिषद/आयोगले गिेका ननिषय कायाषन्वयन गने गिाउने, 
२. परिषद/आयोगको सचिवालयमा िहने अनभलेख प्रमाचित गिी अद्यावनिक, व्यवचस्थत ि सिुचक्षत िाख् न,े  
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३. परिषद/आयोगका कमषिािीलाई कायषटवभाजन गिी काममा लगाउने, 
४. परिषद/आयोगको सचिवालयको काम कािबाहीको अनगुमन, ननयन्त्रि, सपुिीवेक्षि गने, 
५. परिषद/आयोगको ननिषय सम्बचन्ित व्यचि वा ननकायलाई जानकािी गिाउने, 
६. नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्ित ननकायसाँग आवश्यकतानसुाि सम्पकष  ि समन्वय गने, 
७. परिषद/आयोगले तोकेका अन्य कायष गने । 

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोग तथा न्याय परिषद सचिवालयका सचिवलाई संटविान तथा 
कानूनद्वािा प्रदत्त काम, कतषव्य ि अनिकािको िोहमा सचिवालयले आफ्ना देहायबमोचजम आफ्ना गनतटवनि 
सञ्चालन गदै आएको छ। 

१. अनभलेखहरू व्यवस्थापन गने कायष, 
२. परिषद/आयोगको बैठक व्यवस्थापन, 
३. न्यायािीश तथा अनिकृत कमषिािीहरूको क्षमता अनभवटृद्ध गने गोष्ठी, अन्तिटिया जस्ता कायषिम 

सञ् िालन,  
४. परिषद/आयोगको वाटषषक प्रनतवेदन तयाि गने, 
५. परिषद/आयोग तथा सचिवालयको वाटषषक कायषयोजना ननमाषि तथा कायाषन्वयन गने। 
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परिच्छेद-दईु 
न्याय परिषदबाि सम्पाददत कायषहरूको टवविि 

२.१ संवैिाननक इजलासमा न्यायािीश तोटकएको 
न्याय परिषदको नमनत २०७४।१२।१३ को ननिषयले संवैिाननक इजलासको न्यायािीश पदमा 

सवोच्ि अदालतको कामसमेत गने गिी सोही अदालतका माननीय न्यायािीश श्री केदािप्रसाद िानलसेलाई 
तोक्न नसफारिस गिेको छ । 

२.२. मखु्य न्यायािीश ननयचुि 
न्याय परिषदको नमनत २०७४।९।२० मा बसेको बैठकले टवनभन्न उच्ि अदालतमा रिि िहेको 

मखु्य न्यायािीश पद िािमा सवोच्ि अदालतका मखु्य िचजस्राि श्री नहकुल सवेुदी तथा उच्ि अदालतका 
न्यायािीशहरू श्री उदयप्रकाश िापागाई, श्री यज्ञप्रसाद बस्याल ि श्री हरिकुमाि पोखिेललाई ननयिु गिी 
पदस्थापना गनष नसफारिस गिेको नथयो ।  

2.3 उच्ि अदालतका न्यायािीशको सरूवा तथा काज  
न्याय परिषदको बैठकबाि नमनत २०७४।९।११ गते उच्ि अदालत सखेुत, जमु्ला इजलासमा 

कायषित न्यायािीशहरूलाई २०७४ माघ मसान्तसम्म उच्ि अदालत तलुसीपिु नेपालगंज इजलासमा काजमा 
िाख्न नसफारिस गने ननिषय गिेकोमा ननजहरूको काज अवनिलाई परिषदकै नमनत २०७४।११।२ को 
ननिषयले २०७४ साल फाल्गनु १५ गतेसम्म थप गने ननिषय गिेको छ । 

त्यसैगिी सोही नमनतको बैठकले उच्ि अदालत जनकपिु िाजटविाज इजलासमा कायषित न्यायािीश 
श्री कृष्िवहादिु थापालाई उच्ि अदालतमा पािनका काजमा िाख्न नसफारिससमेत गिेको छ ।  

उच्ि अदालत तलुसीपिु बिुवल इजलासका मा.न्या. श्री प्रभा बस्नेतलाई िाटष्ट्रय न्याटयक प्रनतष्ठानमा 
काजमा िाख्न ेसम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूको नमनत २०७४।१०।०८ को ननिषयलाई न्याय परिषदको 
नमनत २०७४।११।२ को बैठकले समथषन गने ननिषय गिेको छ ।  

सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूबाि टवनभन्न उच्ि अदालतमा कायषित १७ जना न्यायािीशलाई न्याय 
परिषद, सवोच्ि अदालत तथा टवनभन्न उच्ि अदालतमा काजमा िाख् ने गिी टवनभन्न नमनतमा भएको ननिषयलाई 
न्याय परिषदको बैठकबाि २०७५।३।२० समथषन गने ननिषय भएको छ ।  

उच्ि अदालतमा कायषित ७९ जना न्यायािीशहरूको टवनभन्न उच्ि अदालतमा सरूवाका लानग नमनत 
२०७५।४।६ बसेको न्याय परिषदको बैठकले सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूसमक्ष नसफारिस गिेको 
छ। 

सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूबाि उच्ि अदालतका सात जना न्यायािीशहरूलाई टवनभन्न अदालतमा 
काजमा िाख् ने गिी भएको ननिषयलाई न्याय परिषदको नमनत २०७५।६।११ समथषन गने ननिषय गिेको 
छ।  
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2.4 न्यायानिकििमा तोक्न े

न्याय परिषदको नमनत २०७४।९।११ मा बसेको बैठकले काठमाण्डौ उपत्यका टवकास प्रानिकिि 
ऐन, २०४५ को दफा २३(१) अनसुाि उि ऐनको दफा ९ वा २१ बमोचजम प्रानिकििले ददएको 
आदेशउपि पनुिावेदन सनेु्न सनमनतको अध्यक्षमा उच्ि अदालत पािनको न्यायािीश श्री हेमिाज पन्तलाई 
तोक्ने ननिषय गिेको छ भने नमनत २०७५।३।२० को बैठकले िाजस्व न्यायानिकिि काठमाडौंको रिि 
कानून सदस्य एवम ्अध्यक्ष पदमा उच्ि अदालत पािनका माननीय न्यायािीश श्री टकशोि नसलवाललाई 
तोक्न नेपाल सिकािलाई पिामशष प्रदान गिेको छ । यसका अनतरिि सैननक टवशेष अदालतको अध्यक्ष 
पदमा अदालतको कामकाजसमेत गने गिी उच्ि अदालत पािनका न्यायािीश श्री िमेश पोखिेललाई तोक्न 
नेपाल सिकािलाई पिामशष ददने गिी परिषदले नमनत २०७५।४।६ मा ननिषय गिेको छ ।  

भकूम्पबाि प्रभाटवत संििनाको पनुननषमाषिसम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) 
बमोचजमको पनुिावेदन सनमनतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गने गिी उच्ि अदालत पािनका 
न्यायािीश श्री िेवन्त कुाँ विलाई ि िाजस्व न्यायानिकिि पोखिाको रिि कानून सदस्य एवम ्अध्यक्षमा 
उच्ि अदालत पोखिाका माननीय न्यायािीश श्री जीवनहरि अनिकािीलाई तोक्न नेपाल सिकािलाई पिामशष 
ददने गिी न्याय परिषदको बैठकबाि २०७५।६।११ ननिषय भएको छ ।  
2.5 उजिुीमा ननिषय  

न्यायािीश टवरुद्ध पिेका उजिुीहरूमध्ये न्याय परिषदको नमनत २०७४।९।१३ को ननिषयले एक 
थान, नमनत २०७४।१०।२८ को ननिषयले ३८ थान ि नमनत २०७५।३।७ को ननिषयले २३ थान तथा 
नमनत २०७५।६।११ को ननिषयले २० थान गिी जम्मा ८२ थान उजिुीहरू न्याय परिषद ऐन २०७३ 
को दफा २६ बमोचजम तामेलीमा िाख् ने ननिषय गिेको छ । साथै सो ऐनको दफा १७ बमोचजम परिषदका 
माननीय सदस्यद्वय श्री पदमप्रसाद वैददक ि श्री िामप्रसाद नसिौलाको प्रनतवेदनमा उल्लेचखत उजिुीहरूमध्ये 
१२ थान उजिुीमा प्रािचम्भक छाननबन गनष न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोचजम सवोच्ि 
अदालतका तत्कालीन  माननीय न्यायािीश श्री ओमप्रकाश नमश्रलाई तोक्ने गिी न्याय परिषदको नमनत 
२०७४।११।२ को बैठकबाि ननिषय भएको छ । न्यायािीशहरू टवरुद्ध पनष आएका टविािािीन 
उजिुीहरूको टवविि देहायको तानलकामा देखाइएको छ । 

ि.सं. उजिुीको प्रकृनत 
संख्या 

जम्मा उच्ि अदालतका 
न्यायािीशउपि 

चजल्ला अदालतका 
न्यायािीशउपि 

१ खिाव आििि ४ १७ २१ 
२ कायषक्षमताको अभाव ८ २३ ३१ 
३ इमान्दािीपूवषक कतषव्य पालन 

नगिेको 
- ७ ७ 

जम्मा  १२ ४७ ५९ 
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2.6 िाय पिामशष तथा प्रनतटिया 
प्रशासकीय अदालतका सम्बन्िमा व्यवस्था गनष बनेको टविेयक मस्यौदामा िाय माग भएकोमा नमनत 

२०७४।९।२० गतेको न्याय परिषदको बैठकको ननिषयबाि िाय प्रनतटिया प्रदान गरिएको नथयो । यसका 
अनतरिि संटविानले अनमुनत प्रदान गिेको कामबाहेकका प्रशासननक वा व्यवस्थापकीय अध्ययन 
अनसुन्िानको काममा जााँिबझु आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजम न्यायािीशलाई 
खिाउने गिी पिामशष ददई िहन नपने बेहोिाको िाय नमनत २०७५।०२।२० को परिषदको बैठकबाि ददन े
ननिषय भएको नथयो ।  

न्याय परिषदको नमनत २०७४।१२।१३ को ननिषयबमोचजम न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री 
िामप्रसाद नसिौलाको संयोजकत्वमा गदठत सनमनतले तयाि पािेको न्यायािीशहरूको कामकािबाही तथा 
आिििको अनगुमन तथा ननगिानीसम्बन्िी कायषटवनि, २०७५ को मस्यौदाका सम्बन्िमा मस्यौदासटहत 
सवोच्ि अदालतको पूिष बैठकमा प्रनतटिया तथा पषृ्ठपोषि प्रानिको लानग लेखी पठाउने भनी न्याय परिषदको 
बैठकबाि नमनत २०७५।०२।२० मा ननिषय भई प्रनतटियाका लानग प्रटेषत गरिएको छ ।  

2.7 ननवाषिन अनिकृत खिाउन ेपिामशष 
नमनत २०७४।१२।१३ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले िाटष्ट्रय सभा सदस्य ननवाषिनका लानग 

ननवाषिन अनिकृत ि जगेडा ननवाषिन अनिकृतका रूपमा चजल्ला न्यायािीशलाई खिाउन ननवाषिन आयोगबाि 
लेखी आएबमोचजम जगेडासटहत नौ जना चजल्ला न्यायािीशलाई ननवाषिन अनिकृतका रूपमा न्याय परिषदबाि 
पनछ अनमुोदन गने गिी खिाउने गिी नेपाल सिकािलाई पिामशष ददने सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूको 
नमनत २०७४।०९।२४ को ननिषयलाई समथषन गने, िाष्ट्रपनत ननवाषिनका लानग ननवाषिन अनिकृत ि जगेडा 
ननवाषिन अनिकृतका रूपमा उच्ि अदालतका न्यायािीशहरूलाई खिाउन ननवाषिन आयोगबाि लेखी 
आएबमोचजम न्याय परिषदको बैठकबाि अनमुोदन गने गिी उच्ि अदालत पािनमा कायषित दईु जना 
न्यायािीशहरूलाई ननवाषिन अनिकृत ि जगेडा ननवाषिन अनिकृतका रूपमा खिाउन नेपाल सिकािलाई 
पिामशष ददने सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूको नमनत २०७४।११।१३ को ननिषय तथा उपिाष्ट्रपनत 
ननवाषिनका लानग ननवाषिन अनिकृतका रूपमा उच्ि अदालतका न्यायािीशहरूलाई खिाउन ननवाषिन 
आयोगबाि लेखी आएबमोचजम न्याय परिषदको बैठकबाि अनमुोदन गने गिी उच्ि अदालत पािनमा कायषित 
मा.न्या. श्री नतलप्रसाद शे्रष्ठलाई ननवाषिन अनिकृतका रूपमा खिाउन नेपाल सिकािलाई पिामशष ददन े
सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूको नमनत २०७४।११।२७ गतेको ननिषयलाई समथषन गने ननिषय गिेको 
छ । 

2.8 कायषटवनि ननमाषि 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४१ तथा न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ को ननयम २६ 
बमोचजम न्यायािीश टवरुद्ध पिेका उजिुीउपि कािबाही ि अनगुमन तथा ननगिानीसम्बन्िी मापदण्डको 
मस्यौदा तयाि गिी पेस गनष न्याय परिषदका सदस्य श्री िामप्रसाद नसिौलाको संयोजकत्वमा सनमनत गठन 
गने गिी नमनत २०७४।१२।१३ मा परिषदले ननिषय गिेकोमा सो सनमनतले प्रनतवेदनसटहत पेस गिेको 
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न्यायािीश टवरुद्ध पिेका उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्िी कायषटवनि‚ २०७५ लाई नमनत २०७५।२।२० को 
न्याय परिषदको बैठकले पारित गिेको छ ।  

2.9 वाटषषक प्रनतवेदन तथा कायषयोजना 
न्याय परिषदले सम्पादन गिेका काम कािबाही तथा परिषदका समस्या तथा सिुािका क्षेत्रहरू 

पटहिान गिी तयाि पािेको आ.व. ०७३/७४ को वाटषषक प्रनतवेदनलाई न्याय परिषदको नमनत 
२०७४।१२।२९ को बैठकले पारित गने ननिषय गिेको छ । सो पारित प्रनतवेदन संटविानको िािा १३८ 
को उपिािा १ वमोचजम िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनुषपने भई नमनत २०७५।०१।३१ मा पेस गरियो । सोको 
अनतरिि न्याय परिषदको काम कािबाहीलाई प्रभावकािी बनाउन सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूबाि आ.व. 
०७५।७६ का लानग कायषयोजना बनाई पेस गने भनी भएको ननिषयानसुाि वाटषषक कायषयोजना ननमाषि गनष 
गदठत सनमनतले पेस गिेको वाटषषक कायषयोजनासटहतको प्रनतवेदन पारित भई कायाषन्वयनमा ल्याउने भनी 
न्याय परिषदले नमनत २०७५।०६।११ मा ननिषय गिेको छ । 

2.10 चजल्ला न्यायािीशको सरूवा तथा ननयचुि तथा पदस्थापन 

 नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम न्याय सेवा 
आयोगबाि नलइएको रिि चजल्ला न्यायािीशको पदको पिीक्षामा उत्तीिष भई ननयचुिको लानग न्याय सेवा 
आयोगबाि नमनत २०७४।१२।१३ को ननिषयले नसफारिस भएका १६ जना सफल उम्मेदवािहरूलाई 
संटविानको िािा १४९ को उपिािा (१) बमोचजम रिि चजल्ला न्यायािीश पदमा ननयिु गनष नसफारिस 
गने गिी न्याय परिषदको नमनत २०७५।२।२० को बैठकले ननिषय गिेको छ । यसका अनतरिि  
नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (क) बमोचजम पूनतष हनुे गिी छुट्याइएको 
बीस प्रनतशत अथाषत ८ (आठ) रिि चजल्ला न्यायािीश पदमा संटविानको उपिोि िािा १४९(२) को 
खण्ड (क) मा उचल्लचखत न्याय सेवाको िाजपत्राटित दद्वतीय शे्रिीको पदमा कम्तीमा तीन वषष काम गिेका 
अनिकृतहरूमध्येबाि जेष्ठता, योग्यता ि कायषक्षमताको मूल्याङ्कनसमेतका आिािमा योग्य देचखएका नेपाल 
न्याय सेवाका ८ (आठ)  जना उपसचिव वा सो सिहको िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीको पदमा कायषित 
अनिकृतहरूलाई ननयचुिको लानग नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (१) बमोचजम नसफारिस 
गने ननिषय न्याय परिषदको नमनत २०७५।३।७ को बैठकले गिेको छ ।  

न्याय परिषदको नमनत २०७४।८।२५ को ननिषयबमोचजम नेपालको संटविानको िािा १४९ को 
उपिािा (२) को देहाय खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम ३० (तीस) रिि चजल्ला न्यायािीश पदका लानग 
छुट्याई न्याय सेवा आयोगमा पिीक्षा नलई ननयचुिको नसफारिस गनष लेखी पठाएकोमा न्याय सेवा आयोगको 
नमनत २०७४।१२।१३ को ननिषयले नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) 
बमोचजम १३ (तेह्र) पदमा ि ऐ खण्ड (ग) बमोचजम ३ (तीन) पदमा गिी जम्मा १६ (सोह्र) पदमा 
ननयचुिको लानग नसफारिस भएको, पिीक्षाबाि पूनतष हनु नसकेको १४ पदका सन्दभषमा संटविानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) को खण्ड (क) बमोचजम पूनतष हनुे पदमा समावेश गनष न्याय परिषदमा लेखी पठाउन े
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भने्न उल्लेख भई उि रिि चजल्ला न्यायािीश पद १४ मा नपेालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा 
(२) को खण्ड (क) मा उचल्लचखत सेवा अवनि जेष्ठता, योग्यता ि कायषक्षमताको मूल्याङ्कनका अनतरिि 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) समेतका आिािमा नपेाल 
न्याय सेवाका उपसचिव वा सोसिहका िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीको पदमा कायषित १४ जना अनिकृतहरूलाई 
ननयचुिको लानग नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (१) बमोचजम नसफारिस गने ननिषयसमेत 
सोही नमनतको बैठकले गिेको छ । 

न्याय परिषदको नमनत २०७५।४।४ मा बसेको बैठकले चजल्ला अदालतमा कायषित ७२ जना 
चजल्ला न्यायािीशको टवनभन्न चजल्ला अदालतमा सरूवा गनष नसफारिस गर् यो । साथै दईु जना चजल्ला 
न्यायािीशहरूलाई दिबन्दी िहेको अदालतमा काज टफताष गनषको लानग लेखी पठाउने ननिषय सोही वैठकले 
गर् यो । यसका अनतरिि नवननयिु ३८ जना चजल्ला न्यायािीशको टवनभन्न चजल्ला अदालतमा पदस्थापन 
गनष सम्माननीय प्रिान न्यायािीशज्यूसमक्ष नसफारिस गिेको छ । 

2.11 सम्पचत्त टवविि पेस नगने न्यायािीशलाई जरिवाना 
न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (१) ि (२) को म्यादनभत्र सम्पचत्त टवविि 

पेस नगने उच्ि अदालतका १५ ि चजल्ला अदालतका १० जना न्यायािीशहरूलाई रु.५०००/– जरिवाना 
गने ननिषय न्याय परिषदको नमनत २०७५।३।२० गतेको बैठकले गिेको छ । 

2.12 चजल्ला अदालतको स्थापना तथा न्यायािीश दिबन्दी 
नेपाल सिकािबाि नवलपिासी (बदषघाि ससु्तापूवष) चजल्लाको सदिमकुाम कावासोतीमा ि रुकुम 

(पूवी भाग) चजल्लाको सदिमकुाम रुकुमकोिमा चजल्ला अदालतको स्थापना गने ननिषय भएको हुाँदा चजल्ला 
न्यायािीशको कुल दिबन्दी २४० कायम हनु आई सो दिबन्दीलाई हाल कायम िहेको मदु्दा संख्यासमेतको 
आिािमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा ३ अनसुाि नवलपिासी चजल्ला अदालत 
(पचिम) मा पााँि, नवलपिु (नवलपिासी पूवी भाग) चजल्ला अदालतमा तीन, रुकुमकोि (रुकुम पूवी भाग) 
चजल्ला अदालतमा एक तथा न्याय परिषदमा तीन जना न्यायािीशको दिबन्दी िहने गिी दिबन्दी संख्यामा 
हेिफेि तथा नमलान गने ननिषय न्याय परिषदको नमनत २०७५।४।४ को बैठकले गिेको छ । 

2.13 उच्िस्तिीय सनमनत गठन 

न्याय परिषदको नमनत २०७५।४।४ मा बसेको बैठकबाि उच्ि अदालतहरू, टवशेष अदालत, 
न्यायानिकििहरूतथा चजल्ला अदालतहरूको कायषबोझ, मलुकुी देवानी/अपिाि (संटहता) ऐन, २०७४ 
लगायतका पााँिविा ऐनहरूको कायाषन्वयनको सन्दभषमा पनष सक्ने प्रभावसमेतको आाँकलन गिी अदालतहरूमा 
न्यायािीश जनशचिको दिबन्दीसमेतको पनुिावलोकन गिी सझुावसटहतको नसफारिस प्रनतवेदन पेस गनष 
माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रीको संयोजकत्वमा सवोच्ि अदालत मानव संशािन टवकास 
सनमनतका संयोजक माननीय न्यायािीश श्री प्रकाशमान नसंह िाउत, न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री 
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पदमप्रसाद वैददक, अथष मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा न्याय परिषदका सचिव सदस्य-सचिव िहने गिी 
उच्ि स्तिीय सनमनत गठन गने ननिषय भएको छ ।  

सो वमोचजम उि उच्िस्तिीय सनमनतले कायषदल गठन गिी अध्ययन कायष भईिहेको छ । हाल 
कायम िहेको न्यायािीशको दिबन्दी ि पूनतषको अवस्था, अदालतहरूमा मदु्दाको कायषबोझको अवस्थासमेतको 
टवविि देहायको तानलकामा प्रस्ततु गरिएको छ । 

तानलका  
हाल कायम िहेको न्यायािीश दिबन्दी ि पूनतषको अवस्था 

अदालत न्यायािीशको दिबन्दी पूनतष रिि 

सवोच्ि अदालत २१ (प्रिान न्यायािीश सटहत) १९ २ 

उच्ि अदालतहरू १६० १४५ १५ 

चजल्ला अदालतहरू २४० २३४ ६ 

  

अदालतहरूमा न्यायािीश दिबन्दी, पूनतष ि मदु्दाको कायषबोझको अवस्था 

हाल कायम िहेको न्यायािीश दिबन्दी ि मदु्दाको लगत 

अदालत न्यायािीश दिबन्दी रिि 

मदु्दाको लगत (०७४/७५) 

(ननवेदन प्रनतवेदन ि फुिकि 
ननवेदनसटहत) 

सवोच्ि अदालत 
२१ (प्रिान न्यायािीश 

सटहत) 
२ 3२,७१७ 

उच्ि अदालतहरू १६० १५ 
५३,२३६ 

 

चजल्ला अदालतहरू २४० ६ 
१,८८,०७७ 
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उच्ि अदालतहरूमा न्यायािीश दिबन्दी ि पूनतष तथा मदु्दाको लगत चस्थनत 

उच्ि अदालत इजलास दिबन्दी संख्या 
पूनतष भएको 

संख्या 
मदु्दा लगत संख्या 
(०७४/७५) 

उच्ि अदालत टविािनगि 

(२४) 

  १२ १० ३,३५२ 

इलाम ६ ६ १,००७ 

िनकुिा ३ ३ २९४ 

ओखलढंुगा ३ ३ ४९१ 

उच्ि अदालत जनकपिु 

(३८) 

  १२ १० ४,२०३ 

िाजटविाज ११ ९ ४,७०६ 

वीिगंज १५ १४ ४,१६३ 

उच्ि अदालत पािन 

(४३) 

  

३६ ३३ १३,९३९ 

 हेिौडा ७ ७ १,२२८ 

उच्ि अदालत पोखिा 

(११) 

  ८ ८ १,२१५ 

बाग्लङु ३ ३ २२४ 

उच्ि अदालत तलुसीपिु 

(२२) 

  ४ ४ ७८६ 

बिुवल १२ १२ २,२०० 

नेपालगंज ६ ५ १,२७५ 

उच्ि अदालत सखेुत 

(११) 

  ८ ७ ४४२ 

जमु्ला ३ ३ १३८ 

उच्ि अदालत ददपायल 
(११) 

  ७ ६ ७०० 

महेन्रनगि ४ ४ ५०० 
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टवनभन्न अदालत/न्यायानिकििमा न्यायािीश संख्या 

अदालत/न्यायानिकिि 
कायषित उच्ि अदालतका 
न्यायािीश संख्या 

स्थान मदु्दा संख्या 

टवशेष अदालत ६ काठमाडौं ४२९ 

वैदेचशक िोजगाि न्यायानिकिि १ काठमाडौं ६४३ 

िाजश्व न्यायानिकिि ४ 

टविािनगि १५३ 

काठमाडौं ६५४ 

पोखिा १८ 

नेपालगञ्ज ४ 

सैननक टवशेष अदालत १ काठमाडौं  

भकूम्प पनुननमाषि प्रानिकिि पनुिावेदन 
सनमनत 

१ काठमाडौं  

श्रम अदालत    २१६ 

चजल्ला अदालतहरूको दिबन्दी ि पूनतष भएको संख्या 

अदालत दिबन्दी पूनतष मदु्दा संख्या 

एक जना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
िहेका ४५ विा अदालत 

४५ विा ४५ ४५ 

जम्मािः १३८५१ 

सबैभन्दा थोिै मदु्दा भएकोिः 
मनाङ (९), सबैभन्दा बढी 
मदु्दा भएको िाददङ (१०६९) 

दईु जना चजल्ला न्यायािीश भएका 
अदालत ७ विा 

दोलखा २ २ ५५६ 

उदयपिु २ २ १,४१५ 

स्याङ्जा २ २ ७४४ 

बददषया २ २ १,२०४ 

सखेुत २ २ १,४४३ 

कञ्चनपिु २ २ ९६९ 

तनहुाँ २ २ १,२७१ 

तीन जना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
भएका अदालत (५) ि न्याय परिषद 
(१) 

कैलाली ३ ३ १,७७३ 

दाङ ३ ३ 2,305 

काभ्रपेलाञ्चोक ३ ३ 1,618 

मकवानपिु ३ ३ 1,974 
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नवलपिु ३ ३ 1,258 

न्याय परिषद ३ ३   

िाि जना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
भएका अदालत (१) 

कटपलबस्त ु ४ ४ 2,६90 

पााँि जना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
भएका अदालतहरू (२) 

भिपिु ५ ५ 3,४०० 

नवलपिासी ५ ५ २,७४४ 

छ जना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
भएका चजल्ला अदालतहरू (५) 

कास्की ६ ६ 3,7७२ 

चितवन ६ ६ 3,5२५ 

महोत्तिी ६ ६ 3,868 

सलाषही ६ ५ 3,689 

झापा ६ ६ 4,427 

सात जना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
भएका चजल्ला अदालतहरू (६) 

नसिाहा ७ ७ 4,851 

बािा ७ ७ 4,261 

िौतहि ७ ७ 5,213 

लनलतपिु ७ ७ 3,283 

रूपन्देही ७ ७ 5,051 

बााँके ७ ७ 4,381 

आठजना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
िहेका चजल्ला अदालतहरू (१) 

िनषुा ८ ७ 5,886 

नौं जना चजल्ला न्यायािीश दिबन्दी 
िहेका चजल्ला अदालतहरू (४) 

मोिङ ९ ९ 6,5९४ 

पसाष ९ ८ 6,808 

सििी ९ ७ 6,658 

सनुसिी ९ ९ 6,793 

नौं भन्दा बढी चजल्ला न्यायािीश 
दिबन्दी िहेका चजल्ला अदालतहरू 
(१) 

काठमाडौं ३३ ३३ 21,331 
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2.14 चजल्ला न्यायािीश पदको प्रनतशत ननिाषिि  
टवनभन्न चजल्ला अदालतहरूमा रिि िहेको ि २०७५ साल िैत्र मसान्तनभत्र रिि हनु आउने चजल्ला 

न्यायािीश पदको नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (क), (ख) ि (ग) बमोचजम 
पदपूनतषका लानग प्रनतशत ननिाषिि हुाँदा खण्ड (क) बमोचजमका लानग एक, खण्ड (ख) बमोचजमका लानग 
तीन ि खण्ड (ग) बमोचजमका लानग दईु पद प्रनतशत ननिािषि भई खण्ड (ग) बमोचजम छुट्याइएको 
खलुातफष को दईु पदमा एक पद खलुा ि एक पद समावेशी मटहलातफष  टवज्ञापन गने गिी प्रनतशत ननिाषिि 
भई पदपूनतषका लानग नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (३) तथा न्याय परिषद ऐन, २०७३ 
को दफा ८ को उपदफा (३) बमोचजम नसफारिस गनष न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउने गिी न्याय 
परिषदको नमनत २०७५।६।११ को बैठकले ननिषय गिेको छ । 

२.१५ उत्कृष्ट न्यायािीश छनौि 

 उत्कृष्ट न्यायािीश छनौि सनमनतले ददएको प्रनतवेदन अनसुाि नमनत २०७५।८।२५ मा देहायका 
माननीय न्यायािीशहरुलाई यस वषषको उत्कृष्ट न्यायािीश छनौि गिी सम्माननत गने ननिषय भएको छ । 

ि.स. नाम कायषित अदालत 

१ श्री द्वारिकामान जोशी उच्ि अदालत ददपायल, हाल काज टवशेष अदालत  

२ श्री नािायिप्रसाद शे्रष्ठ उच्ि अदालत जनकपिु िाजटविाज इजलास 

३ श्री ब्रजेश प्याकुिेल महोत्तिी चजल्ला अदालत 

४. श्री िन्रमचि ज्ञवाली डडेलििुा चजल्ला अदालत 
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परिच्छेद-तीन 

न्याय सेवा आयोगबाि सम्पाददत कायषहरूको टवविि 

३.१ नीनतगत ननिषय 

3.1.1 वकालत, सेवा वा कामको ननिन्तिता  
संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ग) बमोचजम चजल्ला न्यायािीशको 

पदमा ननयिु हनुका लानग कानूनमा स्नातक उपानि प्राप् त गिी अनिविाको रूपमा ननिन्ति कम्तीमा 
आठ वषष वकालत गिेका, कानूनमा स्नातक उपानि प्राप् त गिी न्याय सेवाको िाजपत्रांटकत पदमा 
कम्तीमा आठ वषष काम गिेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषि वा कानून वा न्यायसम्बन्िी अन्य 
कुनै क्षेत्रमा ननिन्ति कम्तीमा आठ वषष काम गिेका नेपाली नागरिक हनु ुपने व्यवस्था गिी स्पष्टत: 
तीनविा समूह (क्लष्टि) ननिाषिि गिी कुनै समूहबाि उम्मेदवाि हनु िाहने व्यचिले सोही समूहमा 
तोटकएको अनभुव तथा योग्यता पूिा गिेको हनु ुपने भने्न देचखंदा संटविानले ननिाषिि गिेको उि 
समूहमध्ये कुनै समूहमा योग्यता पूिा गिेको अवस्थामा पनन पनछल्लो समयमा समूह छोडी अन्य 
समूह प्रवेश गिेको अवस्थामा अनभुवको ननिन्तिता निहने हुाँदा सो टवषयलाई ननिन्ति मान्न तथा 
एकभन्दा बढी समूहको अनभुव जोडी योग्यता पगेुको भन्न नमल्ने देचखाँदैन । तसथष अनिविा समूहमा 
दखाषस्त पेस गदाष ननिन्ति रूपमा हालसम्म कम्तीमा आठ वषष वकालत गिेको, न्याय सेवाको 
िाजपत्रांटकत अनिकृतको समूहमा दखाषस्त पेस गदाष ननिन्ति रूपमा हालसम्म न्याय सेवाका 
िाजपत्रांटकत पदमा कम्तीमा आठ वषष काम गिेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषि वा कानून ि 
न्यायको अन्य क्षेत्रको समूहमा दखाषस्त पेस गदाष कानून वा न्यायसम्बन्िी अन्य कुनै क्षेत्रमा हालसम्म 
ननिन्ति कम्तीमा आठ वषष काम गिेको स्पष्ट देचखने कागज तथा प्रमािपत्र पेस गिेको अवस्थामा 
मात्र दखाषस्त फािाम स्वीकृत गने व्यवस्था सचिवालयले गने भनी नमनत २०७४।९।२० को न्याय 
सेवा आयोगबाि नीनतगत ननिषय भएको छ ।  

3.1.2 भौगोनलक के्षत्रको अङ्क गिना  

न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।९।२० को बैठकले  ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २४ग बमोचजम टवनभन्न भौगोनलक क्षेत्रमा काम गिेवापत प्राप् त हनुे भौगोनलक क्षेत्रको अंकको 
गिना गदाष उि क्षेत्रमा कायष गिेको अवनिका आिािमा पूिा वषषका टहसावले ि वषषबाि बााँकी 
ददनका हकमा बांकी ददनको दामासाही टहसावले ददनका आिािमा अङ्क गिना गनुष पने हुाँदा 
सोहीबमोचजम अङ्क गिना गने भन्नसेमेतको ननिषय भएको छ । 
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3.2 मखु्य िचजस्राि पदमा बढुवा ननयचुि 

न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।१०।१७ गतेको ननिषयले सवोच्ि अदालतको रिि िाजपत्राटङ्कत 
टवचशष्ट शे्रिीको मखु्य िचजस्राि पदमा तत्कालीन  न्याय परिषदका सचिव श्री िाजनप्रसाद भट्टिाईलाई बढुवा 
गिी पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय गिेको छ । 

3.3 सचिवहरूको सरूवा, बढुवा तथा पदस्थापन 
वेपत्ता पारिएका व्यचिहरूको छाननबन आयोगका िाजपत्राटङ्कत टवचशष्ट शे्रिीका सचिव श्री नपृध्वज 

ननिौलालाई न्याय परिषदको रिि सचिव पदमा सरूवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय न्याय 
सेवा आयोगले नमनत २०७४।१०।१७ को बैठकबाि गिेको छ । सोही बैठकले वेपत्ता पारिएका 
व्यचिहरूको छाननबन आयोगको रिि सचिव पदमा नेपाल न्याय सेवा सिकािी वटकल समूहका िाजपत्राटङ्कत 
प्रथम शे्रिीका अनिकृत श्री कृष्िचजवी चघनमिेलाई बढुवा ननयचुि गिी पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष 
नसफारिस गने ननिषय गिेको छ । 

 नमनत २०७४।९।२० को न्याय सेवा आयोगको बैठकले नेपाल न्याय सेवाको रिि िाजपत्राटङ्कत 
टवचशष्ट शे्रिीको सवोच्ि अदालको िचजस्राि पद १(एक) ि कानून आयोगको सचिव पद १ (एक) मा 
िमश: सवोच्ि अदालतका सह-िचजस्राि श्री महेन्रनाथ उपाध्याय ि कानून आयोगका सह-सटहव श्री 
चििचन्जवी खनाललाई बढुवा गिी पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गिेको छ । यसै गिी 
महान्यायानिविाको कायाषलयको रिि नेपाल न्याय सेवाको िाजपत्रांटकत टवचशष्ट शे्रिीको नायव 
महान्यायानिविा १ (एक) पदमा महान्यायानिविाको कायाषलयका सह-न्यायानिविा श्री गिेशबाब ु
अयाषललाई बढुवा गिी पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने गिी आयोगबाि नमनत 
२०७४।१२।०५ मा ननिषय भएको छ ।  

नेपाल न्याय सेवाको प्रिानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कायाषलयमा कायषित टवचशष्ट शे्रिीका सचिव 
श्री िाचजव गौतमलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालयमा, िाष्ट्रपनत कायाषलयका सचिव श्री 
भपेुन्रप्रसाद पौडेललाई सत्य ननरूपि तथा मेलनमलाप आयोगको सचिव पदमा ि सत्य ननरूपि तथा 
मेलनमलाप आयोगको सचिव श्री मचििाम ओझालाई िाटष्ट्रय सूिना आयोगको सचिव पदमा (िाष्ट्रपनत 
कायाषलयको न्याय सेवाको सचिव पद खािेज भई िाटष्ट्रय सूिना आयोगमा नेपाल न्याय सेवाको सचिव पद 
शृ्रजना भएको) सरूवा गनष न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७४।१२।२२ को बैठकले नेपाल सिकािसमक्ष 
नसफारिस गिेको ि प्रिानमन्त्री तथा मचन्त्रपरिषदको कायाषलयमा रिि िहेको नपेाल न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत 
टवचशष्ट शे्रिीको सचिव पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालयका सहसचिव श्री नडल्लीिाज 
चघनमिेलाई बढुवा ननयचुि गिी पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषयसमेत भएको      
नथयो । िाष्ट्रपनत कायाषलयमा िहेको सचिव पद खािेज भएको सम्वन्िमा सो आयोगको वैठकले नेपाल न्याय 
सेवाको पदमा हेिफेि गदाष न्याय सेवा आयोगसाँग पिामशष नलएकोसमेत नपाईएको अवस्था हुाँदा नेपाल न्याय 
सेवाका पदहरूलाई सजृना, समायोजन, परिवतषन वा खािेज गदाष न्याय सेवा आयोगको सहमनत तथा पिामशष 
नलएि गनषका लानग नपेाल सिकािसमक्ष अनिुोि गने ननिषयसमेत गिेको छ । 

 सत्य ननरूपि तथा मेलनमलाप आयोगको रिि िाजपत्राटङ्कत टवचशष्ट शे्रिीको सचिव पदमा कानून, 
न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालयका सहसचिव श्री िमेश ढकाल ि महान्यायानिविाको कायाषलयमा 
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रिि िाजपत्राटङ्कत टवचशष्ट शे्रिीको नायव महान्यायानिविा पदमा महान्यायानिविाको कायाषलयका सह-
न्यायानिविा श्री पदमप्रसाद पाण्डेयलाई ननयचुि गिी पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने 
गिी नमनत २०७५।६।११ मा न्याय सेवा आयोगबाि ननिषय भएको छ ।  

3.4 पनुिावेदन सनमनत/न्यायानिकििमा तोटकएको 
दूि सञ् िाि ऐन, २०५३ को दफा ४८ बमोचजम नेपाल दूि सञ् िाि प्रानिकििले ददएको आदेशउपिको 

पनुिावेदन सनेु्न पनुिावेदन सनमनतको अध्यक्ष पदमा न्याय परिषदका सचिव श्री नपृध्वज ननिौलालाई तोक्न 
नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय न्याय सेवा आयोगबाि नमनत २०७४।१२।२२ मा भएको ि 
वैदेचशक िोजगाि न्यायानिकििको रिि सदस्य पदमा नेपाल न्याय सेवा, सिकािी वटकल समूहका िाजपत्राटङ्कत 
प्रथम शे्रिीका सह-न्यायानिविा श्री िमादेवी पिाजलुीलाई तोक्न नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने 
ननिषयसमेत गिेको छ । 

3.5 न्याय सेवाका सहसचिवहरूको सरूवा, बढुवा तथा पदस्थापन 

  नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीका सहसचिव दईु जना, सिकािी वटकल 
समूह िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीका सहसचिव (सह-न्यायानिविा) दईु जना अनिकृत कमषिािीको टवनभन्न 
कायाषलयमा सरूवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने गिी न्याय सेवा आयोगबाि नमनत 
२०७५।१।२० मा ननिषय भएको छ । सोही नमनतको बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय ि कानून समूहको 
रिि िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिी, सहसचिव वा सोसिह पदमा लोक सेवा आयोगबाि नसफारिस भई आएका श्री 
श्रीलाल पौडेल ि श्री भितमचि रिजाललाई िमश: उच्ि अदालत टविािनगि, िनकुिा इजलासको िचजस्राि 
पदमा ि नेपाल कानून आयोगको सहसचिव पदमा ननयचुि गिी पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस 
गने ननिषय गिेको छ । 

 आयोगको नमनत २०७५।३।२५ को बैठकबाि नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका १० जना 
िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीका अनिकृत ि कानून समूहका पााँि जना िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीका अनिकृतको 
सरूवाका लानग नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय गिेको छ ।  

नेपाल न्याय सेवा सिकािी वटकल समूहको िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीका दईु जना अनिकृतलाई सरूवा 
गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने गिी आयोगबाि नमनत २०७५।६।११ मा ननिषय भएको छ । 

3.6 चजल्ला न्यायािीश पदमा ननयचुिका लानग नसफारिस 

२०७४।१२।१३ मा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले आयोगद्वािा सञ्चानलत चजल्ला 
न्यायािीशको पिीक्षामा उत्तीिष १६ जना उम्मेदवािहरूलाई ननयचुिका लानग न्याय परिषदमा नसफारिस गने 
ननिषय भएको छ । 

3.7 पाठ्यिम टवज्ञ तोटकएको 
न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४ को ननयम १० अन्तगषत चजल्ला न्यायािीश पदको पिीक्षाको 

पाठ्यिम परिमाजषनको लानग गदठत सनमनतमा उि ननयमको देहाय (ि) बमोचजमको टवज्ञ सदस्यमा िाटष्ट्रय 
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न्याटयक प्रनतष्ठानका फ्याकल्िी (प्राचज्ञक ननदेशक) लाई तोक्ने ननिषय आयोगको नमनत २०७५।६।११ को 
बैठकबाि भएको छ । 

3.8 प्रनतशत ननिाषिि तथा बढुवाको लानग सूिना प्रकाशन  
नेपाल न्याय सेवाका टवनभन्न समूहका िाजपत्राटङ्कत प्रथम तथा दद्वतीय शे्रिीको रिि पदको प्रनतशत 

ननिाषिि गिी खलुा तथा आन्तरिक पिीक्षाका लानग लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने ि जेष्ठता ि 
कायषसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कायषक्षमताका आिािमा हनुे बढुवाका लानग सूिना प्रकाचशत गने ननिषय 
आयोगको नमनत २०७५।६।११ को बैठकले गिेको छ  । सोही बैठकको ननिषयका आिािमा सवोच्ि 
अदालतको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षि प्रनतवेदन नेपाल सिकािबाि स्वीकृत भई आएबमोचजम थप 
हनु आएको उपसचिव पद ५२ (बाउन्न) मा प्रनतशत ननिाषिि भई खलुा ि आन्तरिक प्रनतयोनगताद्वािा पूतषहनु े
तफष  लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाई नमनत २०७५।८।२६ गते जेष्ठता ि कायषसम्पादन मूल्याङ्कन तथा 
कायषक्षमताका आिािमा हनुे बढुवाका लानग थप सूिना आयोगवाि प्रकाचशत भएको छ । 

3.9 न्याय सेवाका उप-सचिवहरूको सरूवा, बढुवा तथा पदस्थापन 

नेपाल न्याय सेवाको न्याय तथा सिकािी वटकल समूहमा रिि िहेको िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीको 
उपसचिव पदमा न्याय सेवा आयोगले प्रकाचशत गिेको जेष्ठता तथा कायषसम्पादन मूल्याङ्कन ि कायषक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वािा हनुे बढुवा सूिनाबमोचजम न्याय समूह, िा.प.दद्वतीय शे्रिी, उपसचिव वा सोसिहको पदमा पााँि 
जना, सिकािी वटकल समूह, िा.प.दद्वतीय शे्रिी, उपसचिव वा सोसिहको पदमा छ जनालाई नमनत 
२०७४।१२।०५ को ननिषयअनसुाि बढुवा नसफारिस गिी नमनत २०७५।१।२० गतेको ननिषयानसुाि 
पदस्थापन गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गिेको छ । 

त्यस्तै नेपाल न्याय सेवा सिकािी वटकल समूहका  िा. प. टद्धतीय शे्रिीका १७ अनिकृत कमषिािीको 
सरूवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने गिी आयोगबाि नमनत २०७५।१।२० मा ननिषय भएको 
छ । नमनत २०७५।०३।२५ को आयोगको बैठकबाि कानून समूहका १७ जना िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय 
शे्रिीका अनिकृतलाई सरूवाका लानग नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय भएको छ । 

लोक सेवा आयोगद्वािा सञ्चानलत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह ि सिकािी वटकल समूहको िा.प. 
दद्वतीय शे्रिीको उपसचिव पदमा खलुा तथा आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षामा उत्तीिष भई ननयचुिका लानग 
लोक सेवा आयोगबाि नसफारिस भई आएका उम्मेदवाि मध्ये आन्तरिक प्रनतयोनगतातफष  नपेाल न्याय सेवा, 
न्याय समूहका तीन जना, सिकािी वटकल समूहको दईु जना तथा सोही समूहमा खलुा प्रनतयोनगतात्मक 
पिीक्षामा उत्तीिष एक जनालाई ननयचुि तथा पदस्थापनका लानग नसफारिस गनष सम्माननीय का.म.ु प्रिान 
न्यायािीशज्यूबाि नमनत २०७५।४।१८ मा भएको ननिषयलाई आयोगको नमनत २०७५।६।११ को 
बैठकले अनमुोदन गिेको छ ।  

नेपाल न्याय सेवा सिकािी वटकल समूहको िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीका ९१ जना, न्याय समूहका 
िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीका ४२ जना  कानून समूहका िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीका तीन जनालाई टवनभन्न 
ननकायहरूमा सरूवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय नमनत २०७५।६।११ को आयोगको 
बैठकबाि भएको छ । 
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3.10 िा.प.ततृीय शे्रिीको सरूवा, बढुवा तथा पदस्थापन 

नेपाल न्याय सेवा, न्याय ि सिकािी वटकल समूहका िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीका अनिकृत 
कमषिािीमध्ये न्याय समूहका ८२ जना ि सिकािी वटकल समूहका १ जना अनिकृत कमषिािीको टवनभन्न 
ननकायहरूमा सरूवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय नमनत २०७४।९।२० न्याय सेवा 
आयोगको बैठकले गिेको छ । त्यस्तै लोक सेवा आयोगद्वािा सञ्चानलत नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून ि 
सिकािी वटकल समूहको िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको शाखा अनिकृत वा सोसिहको पदमा लोक सेवा 
आयोगबाि नसफारिस भई आएका न्याय समूहतफष  ३४ जना, कानून समूहतफष  १५ जना ि सिकािी वटकल 
समूहतफष  ३१ जनालाई ननयचुि तथा पदस्थापनका लानग नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषयसमेत सो 
बैठकबाि भएको छ । यसै गिी नमनत २०७५।१।२० बसेको आयोगको बैठकले सिकािी वटकल 
समूहका िा.प.ततृीय शे्रिीका ४० जना अनिकृत कमषिािीको सरूवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने 
ननिषय गिेको छ । 

नमनत २०७५।३।२५ मा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकबाि  नेपाल न्याय सेवा न्याय 
समूहको िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको शाखा अनिकृत पदमा ननजामनत सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४(घ)(१)(क) बमोचजम हनुे बढुवाका लानग नसफारिस भई आएका न्याय समूहका १० जना नायव सबु्बा 
ि कानून समूहका दईु जना नायव सबु्बालाई ननयचुि तथा पदस्थापनका लानग नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस 
गने ि नेपाल न्याय सेवा ,कानून समूहका १३ जना िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीका अनिकृतको सरूवाका लानग 
नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषय गिेको छ । 

नेपाल न्याय सेवा सिकािी वटकल समूहको िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको शाखा अनिकृत पदमा 
ननजामनत सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(१)(क) बमोचजम हनुे बढुवाका लानग नसफारिस भई आएका 
तीन जना नायव सबु्बालाई ननयचुि तथा पदस्थापनका लानग नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने गने ननिषय 
नमनत २०७५।६।११ को न्याय सेवा आयोगको बैठकबाि भएकोमा सोही बैठकबाि नेपाल न्याय सेवा 
सिकािी वटकल समूहको िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीका १२१ न्याय समूहका िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीका 
१७४ जना, कानून समूहका िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीका एक जनालाई टवनभन्न अदालत/कायाषलयमा सरूवा 
गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननिषयसमेत भएको छ। 

नेपाल न्याय सेवा िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको खलुा प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा उत्तीिष भई लोक सेवा 
आयोगबाि ननयचुिका लानग नसफारिस भई आएका न्याय समूहका ३५ जना, कानून समूहका आठ जना  ि 
सिकािी वटकल समूहका १८ जना शाखा अनिकृतहरूलाई नमनत २०७५।०७।०४ गतेदेचख लागू हनुे गिी 
ननयचुि तथा पदस्थापनका लानग नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने गिी नमनत २०७५।०८।१० मा ननिषय 
भएको छ । 

3.11 वाटषषक प्रनतवेदन तथा आयोगको वाटषषक कायषयोजना 
नमनत २०७४।१२।२९ को न्याय सेवा आयोगको बैठकले आयोगको आ.व. ०७३/७४ को 

वाटषषक प्रनतवेदन पारित गने ननिषय गिेको छ भने नमनत २०७५।६।११ को बैठकले न्याय सेवा आयोगको 
आ.व. ०७५।७६ को वाटषषक कायषयोजना पारित गने ननिषय गिेको छ । 
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परिच्छेद-िाि 

न्याय परिषद सचिवालयका गनतटवनि 

४.१ कायषिमहरू 

नेपालको संटविान तथा न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले न्याय परिषदको भनूमका टवस्ताि गिेको छ। 
संटविान तथा न्याय परिषद ऐनअनसुाि न्याय परिषदले अन्य कामका अनतरिि न्याय प्रशासनका अन्य 
टवषयमा पिामशष प्रदान गनुषका साथै न्यायािीशको आिािसंटहता कायाषन्वयन गनुष पने, न्याय प्रशासनका 
टवषयमा अनगुमन ननगिानी गने टवषयहरूसमेत थप भएको छ । सो सन्दभषमा न्याय परिषदले आफ्नो भनूमका 
ननवाषह गने िममा न्याय परिषदको भनूमकाका टवषयमा सिोकािवाला व्यचिहरूसाँगसमेत छलफल गदै यसका 
कामकािबाहीलाई प्रभावकािी रूपमा सञ्चालन गनुष पने अवस्था िहेको पषृ्ठभनूममा न्याय परिषद सचिवालयले 
यस अवनिमा नेपालका सबै प्रदेश तथा िाजिानीमासमेत गिी टवनभन्न टवषयमा केचन्रत िही न्यायािीश तथा 
न्याय सेवाका अनिकृत कमषिािीहरूलाई सहभागी गिाई टवनभन्न नमनतमा कायषिमहरू सञ्चालन गिेको छ । 

यसैिममा नमनत 
२०७४ साल िैत्र २३ ि २४ 
गते िनकुिामा उच्ि अदालत 
टविािनगि िनकुिा इजलास ि 
उच्ि अदालत टविािनगि इलाम 
इजलासका माननीय न्यायािीश 
तथा सो अन्तगषतका चजल्ला 
अदालतका न्यायािीश, िचजस्राि 
तथा से्रस्तेदािहरूसमेत गिी ३४ 
जनालाई समावेश गिी न्याटयक 
सिुािमा न्यायालयको 
जनशचिको भनूमका टवषयमा अन्तिटिया कायषिम सम्पन्न भएको नथयो । उच्ि अदालत टविािनगिका 

माननीय मखु्य न्यायािीश 
डा. कुलित् न भतेूलको 
अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको 
सो कायषिममा परिषदका 
माननीय सदस्य श्री 
पदमप्रसाद वैददक, 
माननीय सदस्य श्री 
िामप्रसाद नसिौला तथा 

न्याय परिषदका सचिव श्री नपृध्वज ननिौलासमेतको उपचस्थनत िहेको नथयो । सो कायषिममा न्यायािीशको 
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आिािसंटहता तथा सोको कायाषन्वयन, न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी, न्याटयक सशुासनमा न्याटयक 
जनशचिको भनूमका तथा न्याटयक सिुािमा न्याय परिषदको भनूमका टवषयमा कायषपत्र प्रस्ततु गरिएको नथयो। 

नमनत २०७५ साल बैसाख ७ ि ८ गते िनगढीमा न्याटयक सिुािमा न्यायलयका जनशचिको 
भनूमका टवषयमा 
उच्ि अदालत 
ददपायल तथा उच्ि 
अदालत ददपायल 
महेन्रनगि इजलास 
ि चजल्ला अदालतका 
न्यायािीश,  
िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरूसमेत 
३१ जनालाई 
सहभागी गिाई 
अन्तिटिया 
कायषिम सम्पन्न भएको छ । उि  कायषिम तत्कालीन  सवोच्ि अदालतका माननीय न्यायािीश श्री 
ओमप्रकाश नमश्रको प्रमखु आनतथ्यमा सम्पन्न भएको नथयो भने कायषिमको अध्यक्षता उच्ि अदालत 
ददपायलका माननीय मखु्य न्यायािीश श्री यज्ञप्रसाद वस्यालले गनुषभएको नथयो । कायषिममा न्याय परिषदका 

माननीय 
सदस्यद्वय श्री 

पदमप्रसाद 
वैददक ि श्री 

िामप्रसाद 
नसिौला, उच्ि 

अदालत 
ददपायलका 

माननीय मखु्य 
न्यायािीश श्री यज्ञप्रसाद वस्याल तथा न्याय परिषदका सहसचिव श्री यमबहादिु बढुामगिले न्याटयक 
सशुासनका टवनभन्न पक्षमा आ-आफ्नो कायषपत्र प्रस्ततु गनुषभएको नथयो । प्रस्ततु भएका कायषपत्रमा 
कायषिमको प्रमखु अनतनि माननीय न्यायािीश श्री ओमप्रकाश नमश्र तथा न्याय परिषदका सचिव श्री नपृध्वज 
ननिौलाले अध्यक्षता टिप्पिीसमेत व्यि गनुषभएको नथयो । 
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नमनत २०७५ साल वैसाख १० ि ११ गते न्याय परिषद सचिवालयको आयोजनामा सखेुतको 
वीिेन्रनगिमा 

न्याटयक सिुािमा 
न्यायलयका 

जनशचिको भनूमका 
टवषयक अन्तिटिया 
कायषिम सम्पन्न 
भएको नथयो । सो 

कायषिमको 
अध्यक्षता  उच्ि 
अदालत सखेुतका 
माननीय मखु्य 

न्यायािीश हरिकुमाि पोखिेलले गनुषभएको नथयो । कायषिममा परिषदका माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद 
वैददकले  "न्यायािीशको आिािसंटहता ि यसको कायाषन्वयन" तथा "न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी ि 
न्यायािीशउपिका 
उजिुी" ि परिषदका 
अकाष माननीय सदस्य 
श्री िामप्रसाद 
नसिौलाले "न्याटयक 
सिुािमा न्याय 
परिषदको भनूमका", 
तथा न्याय परिषदका 
सहसचिव श्री 
यमबहादिु बढुामगिले 
"न्याटयक सशुासन 
कायम गनष न्याटयक जनशचिको भनूमका" टवषयमा आ-आफ्नो कायषपत्र प्रस्ततु गनुषभएको नथयो । सो 
कायषिममा उच्ि अदालत सखेुत ि उच्ि अदालत सखेुत, जमु्ला इजलासका माननीय न्यायािीश ि िचजस्राि 
तथा अनिकृतहरू ,उच्ि अदालत सखेुत ि उच्ि अदालत सखेुत, जमु्ला इजलास मातहतका चजल्ला अदालतका 
न्यायािीश ि से्रस्तेदाि तथा अनिकृतहरू गिी ३२ जनाको सहभानगता िहेको नथयो । 
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नमनत २०७५ साल वैसाख 
२१ ि २२ गते उच्ि अदालत 
टविािनगि ओखलढुङ्गा इजलास तथा 
सो अन्तगषतका चजल्ला अदालतका 
न्यायािीश, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरू ि िामेछाप ि नसन्िलुी 
चजल्ला अदालतका न्यायािीश तथा 
से्रस्तेदािहरूलाई समावेश  गिी न्याय 
परिषद सचिवालयबाि न्याटयक 
सिुािमा न्यायालयका जनशचिको 
भनूमका टवषयक दईु ददवसीय 
अन्तिटिया कायषिम सम्पन्न भएको 
नथयो । २३ जनाको सहभानगता िहेको सो कायषिमको अध्यक्षता उच्ि अदालत टविािनगि, ओखलढुाँगा 
इजलासका माननीय न्यायािीश श्री िेकिाज नेपालले गनुषभएको नथयो भने कायषिममा न्याय परिषदका 
माननीय सदस्यद्वय श्री पदमप्रसाद वैददक ि श्री िामप्रसाद नसिौला, न्याय परिषदका सचिव श्री नपृध्वज 
ननिौला तथा सहसटहव श्री यमबहादिु बढुामगिले कायषपत्र प्रस्ततु गनुषभएको नथयो । 

यसै गिी नमनत २०७५ साल वैसाख ११ ि 
१२ गते बिुवलमा उच्ि अदालत तलुसीपिु तथा 
उच्ि अदालत तलुसीपिु बिुवल इजलास ि सो 
अन्तगषतका चजल्ला अदालतका न्यायािीश, िचजस्राि 
तथा से्रस्तेदािसमेत ५३ जनालाई सहभागी गिाई 
न्याटयक  सिुािमा न्यायलयका जनशचिको भनूमका 
टवषयमा कायषिम सम्पन्न भएको नथयो । सो 
कायषिम उच्ि अदालत तलुसीपिुका माननीय मखु्य 

न्यायािीश श्री नहकुल सवेुदीको अध्यक्षतामा 
सम्पन्न भएको नथयो । कायषिममा न्याय 
परिषदका सदस्य श्री  पदमप्रसाद वैददकले 
"न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी", माननीय सदस्य 
श्री िामप्रसाद नसिौलाले "न्याटयक सिुािमा न्याय 
परिषदको भनूमका", उच्ि अदालत तलुसीपिु 
बिुवल इजलासका माननीय न्यायािीश श्री िमेश 
पोखिेलले "न्यायािीशको आिािसंटहता ि सोको 

कायाषन्वयन" तथा न्याय परिषदका सहसचिव श्री यमबहादिु बढुामगिले "न्याटयक सशुासनमा न्याटयक 
जनशचिको भनूमका" टवषयमा कायषपत्र प्रस्ततु गनुषभएको नथयो । न्याय परिषदका सचिव श्री नपृध्वज 
ननिौलाले सहसचिव यमबहादिु बढुामगिको प्रस्तनुतमा अध्यक्षता गनुष भई आफ्नो िाििा िाख् नभुएको नथयो। 
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उच्ि अदालत जनकपिु तथा उच्ि अदालत जनकपिु िाजटविाज इजलास ि सो अन्तगषतका चजल्ला 
अदालतका न्यायािीश, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरूलाई समावेश गिी नमनत २०७५ साल 
जेठ २५ ि २६ गते न्याटयक सिुािमा न्यायालयका 
जनशचिको भनूमका टवषयक अन्तिटिया कायषिम 
जनकपिुमा सम्पन्न भएको छ । सम्माननीय का.म.ु 
प्रिान न्यायािीश श्री दीपकिाज जोशीज्यूको प्रमखु 
आनतथ्यमा सम्पन्न भएको सो कायषिममा न्याय 
परिषदका माननीय सदस्यद्वय श्री पदमप्रसाद वैददक 
ि श्री िामप्रसाद नसिौला, उच्ि अदालत जनकपिुका 
माननीय मखु्य न्यायािीश श्री उदयप्रकाश िापागाई, 
न्याय परिषदका सचिव श्री नपृध्वज ननिौला, प्रदेश नं. २ का मखु्य महान्यायनिविालगायत ५२ जनाको 

 
सहभानगता िहेको नथयो । कायषिममा िािविा कायषपत्र प्रस्ततु भएको नथयो । न्याय परिषदका सदस्यद्वय 
श्री पदमप्रसाद वैददक ि श्री िामप्रसाद नसिौला तथा उच्ि अदालत जनकपिु िाजटविाज इजलासका माननीय 
न्यायािीश श्री िमेशकुमाि खत्रीले प्रस्ततु गनुषभएको कायषपत्रमा सम्माननीय का.म.ु प्रिान न्यायािीश श्री 
दीपकिाज जोशीज्यूले अध्यक्षता गिी आफ्ना टविाि प्रस्ततु गनुषभएको नथयो भने न्याय परिषदका सचिव श्री 
नपृध्वज ननिौलाले प्रस्ततु गनुषभएको कायषपत्रमा उच्ि अदालत जनकपिुका माननीय मखु्य न्यायािीश श्री 
उदयप्रकाश िापागाईले अध्यक्षता गिी आफ्नो िाििा प्रस्ततु गनुषभएको नथयो ।  

२०७५ साल जेठ १८ ि १९ 
गते जहिनसाँह पौवा काठमाडौंमा न्याय 
परिषद सचिवालयका कमषिािीहरू 
सहभागी भई आ.व. २०७४/७५ को 
वाटषषक कायषयोजनाको समीक्षा 
कायषिम सम्पन्न भयो । सो 
कायषिममा डा. िाज ु अनिकािीले 
सकािात्मक सोिको टवकास 
सम्बन्िमा तथा न्याय परिषदका सहसचिव श्री यमबहादिु बढुामगिले आ.व. ०७४/७५ को कायषयोजनाका 
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लक्ष्य तथा प्रगनत ि आगामी आ.व. को कायषयोजना ननमाषि  गदाष नलइन ुपने लक्ष्य तथा कायषिमका बािेमा 
कायषपत्रसटहतको प्रस्तनुत ददन ुभएको नथयो । न्याय परिषदका माननीय सदस्यद्वय श्री पदमप्रसाद वैददक ि 
श्री िामप्रसाद नसिौला तथा सचिव श्री नपृध्वज ननिौलासटहतको उपचस्थनत िहेको सो कायषिममा उहााँहरूले 
आगामी कायषयोजनाका लानग पषृ्ठपोषि प्रदान गिी िाल ु कायषयोजनाको सफल कायाषन्वयन भएकोमा 
सचिवालयका सम्पूिष कमषिािीहरूमा िन्यवाद व्यि गनुषभएको नथयो । 

नमनत २०७५ साल असाि ८ ि ९ गते न्याटयक सिुािमा न्यायालयका जनशचिको भनूमका टवषयक 
कायषिम पोखिामा सम्पन्न भएको नथयो । उच्ि 
अदालत पोखिाका  मखु्य न्यायािीश श्री कुमाि 
िडुालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कायषिममा 
उच्ि अदालत पोखिा, उच्ि अदालत पोखिा 
बागलङु इजलास ि सो अन्तगषतका चजल्ला 
अदालतका न्यायािीशहरू, िचजस्राि तथा 
से्रस्तेदािहरूसमेत गिी ३७ जनाको सहभानगता 
िहेको नथयो । कायषिममा न्याय परिषदका 
माननीय सदस्यद्वय श्री पदमप्रसाद वैददक ि श्री 

िामप्रसाद नसिौला, उच्ि अदालत पोखिाका माननीय मखु्य न्यायािीश श्री कुमाि िडुाल ि न्याय परिषदका 
सचिव श्री नपृध्वज ननिौलाले न्याटयक सशुासनका टवनभन्न आयामहरूका बािेमा अलग अलग कायषपत्र प्रस्ततु 
गनुषभएको नथयो । 

न्याय सेवामा जनशचिको आपूनतष, वचृत्त टवकासको अवस्था ि सिुािको क्षेत्रहरू टवषयमा नमनत 
२०७५।३।१२ गते  न्याय परिषद सचिवालय तथा सवोच्ि अदालत मानव संशान टवकास सनमनतको 
सयिु आयोजनामा 
लनलतपिुको 
कुपण्डोलमा न्याय 
सेवा तथा न्याय सेवा 
सम्बद्ध टवचशष्ट 
पदानिकािीहरूलाई 
सहभागी गिाई 
"न्याय सेवामा जनशचिको  आपूनतष, वचृत्त टवकास ि सिुािका क्षेत्रहरू" टवषयक एक ददवसीय कायषिम 

सम्पन् न भएको छ । सम्माननीय का.म.ु 
प्रिान न्यायािीश श्री दीपकिाज जोशीज्यूको 
प्रमखु आनतथ्यतामा सम्पन्न सो कायषिमको 
अध्यक्षता सवोच्ि अदालतका वरिष्ठतम ्
माननीय न्यायािीश श्री ओमप्रकाश नमश्रज्यूले 
गनुषभएको नथयो ।  कायषिममा कानून, न्याय 
तथा संसदीय मानमला मन्त्री श्री शेिबहादिु 
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तामाङ, सवोच्ि अदालतका माननीय 
न्यायािीद्वय श्री प्रकाशमान नसंह िाउत 
ि श्री िंकबहादिु मोिान, न्याय 
परिषदका माननीय सदस्यद्वय श्री 
पदमप्रसाद वैददक ि श्री िामप्रसाद 
नसिौला, लोक सेवा आयोगका 
अध्यक्ष, महान्यायानिविा, सवोच्ि 
अदालतका मखु्य िचजस्राि, िाटष्ट्रय 
न्याटयक प्रनतष्ठानका कायषकािी ननदेशक, नेपाल सिकािका टवचशष्ट शे्रिीका अनिकृतहरू, कानून अध्यापन 
गिाउने टवश्वटवद्यालयका नडन, िाटष्ट्रय पिीक्षा 
वोडषका अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव, नेपालका 
टवनभन्न चजल्लामा कानून अध्यापन गिाउने 
कलेजका क्याम्पस प्रमखु तथा प्रिानाध्यापक, 
न्याटयक पत्रकािलगायतको उपचस्थनत िहेको 
नथयो। 

सो कायषिमको पटहलो सत्रमा न्याय 
परिषदका सचिव श्री नपृध्वज ननिौलाले "न्याय 
सेवामा जनशचिको प्रानिको बतषमान अवस्था, समस्या, िनुौती ि भावी कायषददशा" टवषयमा कायषपत्र प्रस्ततु 
गनुषभएको नथयो । सो प्रस्तनुतउपि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव श्री शंकिप्रसाद कोइिाला, लोक 
सेवा आयोगका सचिव श्री महेन्रप्रसाद गिुागाई ि चशक्षा, टवज्ञान तथा प्रटवनि मन्त्रालय सचिव श्री खगिाज 
बिालले टिप्पिी गनुषभएको नथयो । त्यस्तै कायषिमको दोश्रो सत्रमा सवोच्ि अदालतका सह-िचजराि श्री 

लालबहादिु कुाँ विले "अदालतको 
कायषबोझ ि जनशचििः िनुौती ि 
सम्भावनाहरू" टवषयमा कायषपत्र 
प्रस्तनुत गनुषभएको नथयो । सो 
कायषपत्रउपि श्री कानून, न्याय तथा 
संसदीय मानमला मन्त्रालयका सचिव 
श्री िाजीव गौतम, नेशनल ल कलेज का 

डा. श्री  िामकृष्ि नतमल्सेना ि िाटष्ट्रय न्याटयक प्रनतष्ठानका कायषकािी ननदेशक श्री केशिीिाज पचण्डतले 
टिप्पिी गनुषभएको नथयो । 

http://moestys.gov.np/
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२०७५ साल असाि १५ ि १६ गते सवोच्ि अदालतका माननीय न्यायािीशज्यूहरू ि न्याय 
परिषदका पदानिकािीज्यूहरूको उपचस्थनतमा लनलतपिुको गोदाविीमा दईु ददवसीय अन्तिटिया कायषिम 

सम्पन्न भएको छ ।  
सवोच्ि अदालतका 
वरिष्ठतम ् न्यायािीश 
श्री ओमप्रकाश 
नमश्रज्यू को 
अध्यक्षतामा सम्पन्न 
भएको सो 
कायषिमको प्रमखु 

आनतथ्यता सम्माननीय का.म.ु प्रिान न्यायािीश श्री दीपकिाज जोशीज्यूले गनुषभएको नथयो । कायषिममा 
सवोच्ि अदालतका 
न्यायािीशका अनतरिि 
कानून, न्याय तथा संसददय 
मानमला मन्त्री श्री 
शेिवहादिु तामाङ, सवोच्ि 
अदालतका मखु्य 
िचजस्राि, न्याय  परिषदका 
सचिव तथा सवोच्ि 
अदालतका 
िचजस्रािलगायत न्याय परिषदका अनिकृत कमषिािीहरूको समेत सहभानगता  िहेको नथयो । उि 

कायषिमको पटहलो 
सत्रमा न्याय परिषदका 
सचिवज्यूले न्याय परिषद 
ि न्याय सेवा आयोगबाि 
भएका कामकािबाही वािे 
जानकािी ददन ु भएको 
नथयो । सहभागीहरूबाि 
न्याय परिषदलाई अझ 

प्रभावकािी बनाउन गरिन ुपने सिुािका सम्बन्िमा मागषदशषन ददने काम भएको नथयो भने दोश्रो सत्रमा न्याय 
परिषदका माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद वैददकले न्यायािीश ननयचुिसम्बन्िी प्रस्ताटवत मापदण्डको बािेमा 
प्रकाश पानुष भएको नथयो। सो प्रस्ताटवत मापदण्डउपि कायषिममा घननभतु छलफल भई सवोच्ि अदालतका 
माननीय न्यायािीशहरूज्यूबाि अमूल्य सझुाव, सल्लाह ि पषृ्ठपोषि प्रदान गने कायष भएको नथयो । 

नमनत २०७५।३।३० गते उच्ि अदालत पािन तथा उच्ि अदालत पािन हेिौडा इजलास ि सो 
अन्तगषतका चजल्ला अदालतका न्यायािीश, िचजस्राि तथा से्रस्तेदािहरूलाई सहभागी गिाई िन्रानगिी 
काठमाडौंमा न्याटयक सिुािमा न्यायालयका जनशचिको भनूमका टवषयमा एक ददवसीय अन्तिटिया कायषिम 
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सम्पन्न भएको नथयो । सम्माननीय का.म.ु प्रिान न्यायािीश श्री दीपकिाज जोशीको प्रमखु आनतथ्यतामा 
सम्पन्न सो कायषिमा ३८ जनाको सहभानगता िहेको नथयो । कायषिममा तीनविा कायषपत्र प्रस्ततुभएका 
नथए । न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री पदमप्रसाद वैददक, उच्ि अदालत पािनका माननीय मखु्य 
न्यायािीश श्री प्रकाशकुमाि ढंुगाना ि न्याय परिषदका सचिव श्री नपृध्वज ननिौलाले कायषपत्र प्रस्ततु गनुषभएको 
नथयो ।  

न्यायािीश जनशचिको दिबन्दी समेतको पनुिावलोकन गिी सझुावसटहतको नसफारिस प्रनतवेदन पेस 
गनष गदठत सनमनतले गठन गिेको कायषदलले सवोच्ि अदालतका माननीय न्यायािीशहज्यूहरूसाँग नमनत 
२०७५।६।१२ गते अन्तिटिया कायषिम गिेको नथयो भने उच्ि अदालतका माननीय न्यायािीशहरूसाँग 
नमनत २०७५।०५।१४ ि २०७५।०५।२० गते प्रश्नावलीसटहत अन्तिटिया कायषिमसमेत सम्पन्न 
गिेको छ । साथै सो प्रयोजनका लानग चजल्ला अदालतका न्यायािीशहरूसाँग इमेलमाफष त सझुावहरू सङ्कलन 
गरिएको नथयो ।  

नमनत २०७५।७।१६ ि १७ गते 
टविािनगिमा देवानी/फौजदािी संटहताको 
कायाषन्वयन ि न्याटयक सशुासन टवषयक 
अन्तिटिया कायषिम सम्पन्न भएको छ । 
उच्ि अदालत टविािनगिका सम्पूिष माननीय 
न्यायािीश, िचजस्राि, मोिङ, सनुसिी ि झापा 
चजल्ला अदातलका चजल्ला न्यायािीश तथा 
शे्रष्तेदािहरूको सहभानगता िहेको सो 
अन्तिटिया कायषिमको अध्यक्षता उच्ि 

अदालत टविािनगिका माननीय मखु्य न्यायािीश डा. कुलित् न भतेुलले गनुषभएको नथयो । कायषिममा 
िािविा कायषपत्र 
प्रस्ततु भएका नथए । 
न्याय परिषदका 
माननीय सदस्य श्री 
पदमप्रसाद बैददकले 
"न्याटयक सशुासनका 
टवटवि पक्षहरू" 
(न्यायािीश आिाि 
सटहंताको  कायाषन्वयन, न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानीको प्रभावकारिता अनभवटृद्ध) ,माननीय सदस्य श्री 
िामप्रसाद नसिौलाले "न्याटयक अनशुासन कायम गिाउन न्याय परिषदको भनूमका", न्याय परिषदका सचिव 
श्री नपृध्वज ननिौलाले "नयााँ संटहताहरू लागू भएपनछको परिवनतषत सन्दभषमा अदालतहरूमा जनशचिको 
व्यवस्थापन" तथा उच्ि अदालतका माननीय न्यायािीश श्री श्रीकान्त पौडेलले "देवानी फौजदािी कायषटवनि 
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संटहता, तत्सम्बन्िी ननयमावली, ननदेचशकाको कायाषन्वयन, प्रयोगमा आइपिेका समस्या, िनुौती तथा 
समािानका उपायहरू" टवषयक कायषपत्र प्रस्ततु गनुषभएको नथयो ।   

नमनत २०७५।८।२१ ि २२ गते िाजटविाजमा उच्ि अदालत जनकपिु, िाजटविाज इजलासका 
सम्पूिष माननीय न्यायािीश, िचजस्राि, नसिहा, सप् तिी ि उदयपिुका चजल्ला न्यायािीश तथा अनिकृत 
कमषिािीहरूसमेत गिी ४५ जनालाई सहभागी गिाई न्याय परिषद सचिवालयबाि देवानी/फौजदािी संटहताको 
कायाषन्वयन ि न्याटयक सशुासन टवषयक दईु ददवसीय अन्तिटिया कायषिम सम्पन्न भएको नथयो । सो 
कायषिममा िािविा कायषपत्र प्रस्ततु भएका नथए । परिषदका माननीय सदस्यद्वय श्री पदमप्रसाद वैददक ि 
श्री िामप्रसाद नसिौला तथा उच्ि अदालतका न्यायािीशद्वय श्री नतलप्रसाद शे्रष्ठ ि श्री िेकप्रसाद ढुाँगानाबाि 
सो कायषपत्रहरू प्रस्ततु भएका नथए ।  

४.२ वैदेचशक भ्रमि  
न्याय परिषदका सहसचिव श्री यमबहादिु बढुामगि तथा सखेुत चजल्ला अदालतमा दिबन्दी िही न्याय 

परिषदमा काजमा िहन ु भएका माननीय चजल्ला न्यायािीश श्री टकििप्रसाद चशवाकोिीले नमनत 
२०७४।१२।१२ देचख नमनत २०७४।१२।२५ सम्म दचक्षि कोरियामा भएको तानलममा ि उपसचिव 
श्री बलिाम लम्सालले नमनत २०७५।०३।११ गतेदेचख २०७५।०४।०२ गतेसम्म िीनमा भएको 
तानलममा तथा शाखा अनिकृत श्री िनमला भट्टिाईले नमनत २०७५।०४।२१ देचख २०७५।०५।०७ 
गतेसम्म िीनमा भएको गोष्ठीमा सहभानगता जनाउनभुएको नथयो ।  
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परिच्छेद-पााँि 
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न्याटयक सशुासन कायम गनष न्याय परिषदको भनूमका ✍ 

पषृ्ठभनूम 

लोकताचन्त्रक शासन प्रिालीको आिाि स्तम्भ न्यायको सनुनचितता हो । न्याय हिेक नागरिकले 
अनभुतू गने टवषय हो । न्यायको अनभनूत अनिकािको संिक्षि ि सहज प्रयोगबाि हनु्छ । अनिकािको 
संिक्षि ि सहज प्रयोगको प्रत्याभनूत देशको मूल कानून ि त्यसअन्तगषत बनेका टविाटयकी कानून एवं 
अनिनस्थ कानूनले गिेको हनु्छ । संटविानमा नागरिकहरूका लानग अनिकािको संिक्षि ि सहज प्रयोगको 
संििना खडा गिेि मात्र पगु्दैन न्याटयक पद्धनतमाफष त प्रभावकािी कायाषन्वयनको सनुनचितता पनन हनुपुदषछ। 
न्याय व्यवस्थाको प्रभावकारिताबाि नै संवैिाननक व्यवस्थाले परिकल्पना गिे अनरुूपको कानूनको शासन, 

मौनलक हक ि मानवअनिकािको संिक्षि हनुकुो साथै शाचन्त, सशुासन ि टवकासको माध्यमबाि िाटष्ट्रय 
जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूिष व्यवस्था कायम गनष सटकन्छ । न्यायपूिष व्यवस्थाका लानग सशुासन कायम 
गनष अपरिहायष हनु्छ ।  

न्याटयक सशुासन टवनाको न्याय सम्पादन सवषग्राही एवं टववादमिु हुाँदैन न्याटयक संििनाबाि 
सम्पाददत हनुे न्याय ननरूपि हनुे कायषमा अदालतको प्रवेशद्वािदेचख ननकाससम्म सफुत सवषसलुभ, नछिो 
छरितो, स्वच्छ न्यायकताषले आफ्नो चजम्मेवािी स्वतन्त्रता, नननभषक, पािदशी ढंगबाि पूिा गनुष न्याटयक 
सशुासनको आयाम माननन्छ । सामान्यतया “स”ु भन्नाले िाम्रो, असल वा समचुित भने्न बचुझन्छ भने “शासन” 
भन्नाले अनिकािको प्रयोग, ननयन्त्रि ि ननदेशन, िाज्य व्यवस्था वा प्रिाली भने्न बचुझन्छ । शाचब्दक रूपमा 
असल, उत्कृष्ट, लोकटप्रय, सवषटप्रय, अब्बल, उम्दा, वैि शासन वा प्रिालीलाई सशुासन भने्न गरिन्छ।  

वास्तवमा न्याटयक शब्दको पछानड सशुासन शब्द आवश्यक होइन । न्याटयक शब्द नै सशुासनको 
द्योतक माननन्छ । तथाटप न्याय प्रशासनलाई स्वतन्त्र, ननष्पक्ष, जनउत्तिदायी, पािदशी रूपमा कायम िाख्न 
अब्बल रूपमा न्याटयक सशुासन शब्दको प्रयोग गनष थानलएको हो । न्याटयक शासन सञ्चालनको आदशष 
ढााँिा कायम गनष, न्यायका उपभोिालाई सेवा प्रवाहको िाम्रो व्यवस्था गनष, न्याय प्रशासनमा कानूनबमोचजमको 
शासन जवाफदेटहता, पािदचशषता, सहभानगता कायम िाख्न न्याटयक सशुासन अननवायष हुाँदै आएको छ ।  

न्याटयक सशुासनको बह ु आयामहरूमा िाजनीनतक, सामाचजक, आनथषक, व्यवस्थापकीय ि नैनतक 
आििि एवं व्यवहािका आयामहरू नै मखु्यत िहन्छन ्। न्याय ि समानता व्यवहािका लक्षि हनु, जसको 
लानग न्यायपानलकाको अहम ्भनूमका िहेको हनु्छ । न्यायपानलकाको स्वतन्त्रता, ननष्पक्षता ि सक्षमता ि 
प्रगनतशीलताले नै समाजको शाचन्तपूिष रुपान्तििदेचख िाजनीनतक रुपान्तििसम्ममा महत्त्वपूिष भनूमका ननवाषह 
गिेको हनु्छ । लोकताचन्त्रक शासन प्रिालीमा व्यवस्थाटपका ि कायषपानलका बहमुतको आिािमा िल्दछन ्
भने अल्पसंख्यक ि अल्पमतमा िहने सीमान्तकृत वगष ि समदुायको आवाजको संिक्षक न्यायपानलका िहन े
गदषछ ।  

नेपालको वतषमान संटविान जन प्रनतनननि संस्था संटविानसभाबाि जािी भएको हो । संटविानसभामा 
न्यायपानलकाको सन्दभषमा लामो छलफल भएको पाइन्छ । संटविान सभाको एघाि सनमनतमध्ये न्याय सनमनत 
ि शासकीय स्वरूप ननिाषिि सनमनतको प्रनतवेदनमा जेजस्ता कुिा लेचखए तापनन अचन्तम पिक संटविान जािी 

                                                           
✍ श्री पदमप्रसाद वैददक, माननीय सदस्य, न्याय परिषद 
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हुंदा  स्वतन्त्र, ननष्पक्ष ि सक्षम न्यायपानलकाको परिकल्पना गरिएको छ । संटविानले संघीय शासन अङ्गीकाि 
गदाषगदै न्यायपानलकाको स्वरूप एकीकृत प्रिालीमा िहेको छ । तीन तहको अदालत जसमा सवोच्ि 
अदालत, उच्ि अदालत ि चजल्ला अदालतको व्यवस्था गिेको छ । कायषपानलका ि व्यवस्थाटपकाको फमषमा 
अदालत िहेको छैन । स्थानीय तहमा अदालत नभई चजल्ला अदालत कायम गरिएको छ। हाम्रो न्याटयक 
इनतहासमा टवनभन्न टकनसमको परिवतषनहरूलाई अदालतले आत्मसाथ गदै आएको छ । नेपालका 
अदालतहरूका नाम, प्रादेचशक अनिकाि क्षेत्र, संगठनात्मक स्वरूप, संििना, संख्या आदद पिक पिक परिवतषन 
हनुे गिेको भए पनन आिािभतू मान्यतामा खासै परिवतषन भएको छैन तथाटप कायष प्रिाली, कायषक्षेत्र, नाम, 
जनशचि तथा व्यवस्थापकीय कुिामा भने महत्त्वपूिष परिवतषन भएको पाइन्छ ।  

सशुासन ि न्याय परिषद 

न्यायपानलकाको मखु्य उदे्दश्य अदालतसमक्ष पनष आएको टववादमा स्वतन्त्र ि ननष्पक्ष िही 
नननभषकतापूवषक टववादका पक्षहरूलाई मान्य हनुे न्याय सम्पादन गनुष गिाउन ु हो । नागरिकले अन्याय 
महससु गदाष उपिाि ददने अचन्तम आश्रयस्थल अदालत भएकोले न्याय सम्पादनको कायष प्रािम्भदेचख नै 
स्वच्छता, ननष्पक्षता ि नननभषकता प्रदशषन गनुष प्रत्येक न्यायकताषको प्राथनमक योग्यता हो । योग्य न्यायािीशको 
ननयचुिका आिािहरू नै उपिोि कुिामा आत्मसात गनुष हो ।  

हामीकहााँ प्रिान न्यायालयको स्थापनापनछ लागू गरिएका ऐन तथा ननयमहरूले पथृक रुपमा 
न्यायपानलकाको स्वतन्त्रताको अविाििालाई अचघ सादै आएको पाइन्छ । प्रिान न्यायालय ऐन, २००८,  
सवोच्ि अदालत ऐन, २०१३, नेपाल अनििाज्यको संटविान, २०१५, नेपालको संटविान, २०१९ समेतमा 
न्यायपानलकाको अचन्तम प्रानिकाि िाजामा िहेको अवस्थामा नब.सं. २०४७ सालको संटविानमा न्याय 
प्रशासनलाई स्वतन्त्र, ननष्पक्ष, पािदशी बनाउन छुटै्ट न्यायपानलकाको व्यवस्था गिेको नथयो । नेपाल 
अनििाज्यको संटविान, २०४७ को िािा ९३ को उपिािा (१) ले संटविानबमोचजम न्यायािीशको ननयचुि, 

सरूवा, अनशुासनसम्बन्िी कािबाही, बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी अन्य कुिाहरूको नसफारिस गनष वा 
पिामशष ददन एक न्याय परिषद िहने व्यवस्था गिेको नथयो । जसमा प्रिान न्यायािीश अध्यक्ष, न्यायमन्त्री, 
सवोच्ि अदालतका दईु वरिष्ठतम ् न्यायािीश ि श्री ५ बाि तोटकएको टवचशष्ठ कानूनटवद् सदस्य िहन े
व्यवस्था नथयो । त्यसपनछ देशमा शाचन्त प्रटियाको थालनीपिात जािी भएको नेपालको अन्तरिम संटविान, 

२०६३ ले सोही कामको लानग न्याय परिषद िहने जसमा प्रिान न्यायािीश अध्यक्ष,  न्यायमन्त्री, सवोच्ि 
अदालतको वरिष्ठतम ्न्यायािीश,  िाष्ट्रपनतले प्रिानमन्त्रीको नसफारिसमा मनोननत गिेको एक कानूनटवद् ि 
नेपाल बाि एसोनसएसनको नसफारिसमा प्रिान न्यायािीशद्वािा ननयिु वरिष्ठ अनिविा वा २० वषषको 
अनभुवप्राि अनिविा सदस्य िहने व्यवस्था गरियो भने संटविान सभाबाि जािी भएको नपेालको संटविानको 
िािा १५३ द्वािा पथृक न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ।  

वतषमान अवस्थामा न्याय परिषद  

संवैिाननक उिोपना :- टवगतमा न्याय परिषदलाई ननचित कामको लानग सािन मात्र (Specific Purpose 

Vehicle) माने्न गरिएकोमा वतषमान संटविानले न्याय परिषदलाई पथृक संवैिाननक ननकाय सिहको हैनसयत 
प्रदान गिेको छ । न्याय परिषदमा प्रिान न्यायािीश, न्यायमन्त्री, सवोच्ि अदालतको वरिष्ठतम ्न्यायािीश 
पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य िहने व्यवस्था गिेपनन संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को खण्ड (घ) 
बमोचजम िाष्ट्रपनतले प्रिानमन्त्रीको नसफारिसमा ननयिु गिेको कानूनटवद्  ि िािा १५३ को उपिािा (१) 
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को खण्ड (ङ) बमोचजम नेपाल बाि एसोनसएसनको नसफारिसमा िाष्ट्रपनतले ननयिु गिेको वरिष्ठ अनिविा वा 
अनिविासमेत दवैु सदस्यले िाष्ट्रपनतबाि ननयिु हनुपूुवष संटविानको िािा २९२ बमोचजम संसदीय सनुवुाई 
सनमनतबाि अनमुोददत हनु ुपने वाध्यात्मक व्यवस्था गिेको छ भने न्याय परिषदले आफ्नो कामको वाटषषक 
प्रनतवेदन िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनुष पने व्यवस्था गिेको छ ।  

त्यस्तै गिी संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को खण्ड  (घ)  ि (ङ)  बमोचजम ननयिु 
सदस्यको हैनसयत सवोच्ि अदालतको न्यायािीश सिह कायम गिेको छ,  उपिािा (३) ले  उपिािा (१) 
को खण्ड  (घ)  ि (ङ)  बमोचजम ननयिु सदस्य सवोच्ि अदालतको न्यायािीशसिह समान आिािमा ि समान 
तरिकाले पदमिु हनुे व्यवस्थाले पदावनिको समािीपनछ संटविानको िािा १३५ बमोचजम बहस पैिवी 
मेलनमलाप वा मध्यस्थतासम्बन्िी कायष गनष नपाउने भएको छ ।  

न्याटयक सशुासन कायम िाख् न न्याय परिषदले गिेका प्रयासहरू  

संटविान तथा कानूनले न्याय परिषदको भनूमका उच्ि िाख्न ेप्रयास गिेको छ । न्याय प्रशासनको 
सञ्चालनको लानग न्यायपानलकाको उच्ितम ्ननकायमा समेत न्यायािीशको ननयचुिको नसफारिस गने हैनसयत 
िाख्न ेन्याय परिषदले सो गरिमा जोगाउन सवषप्रथम संटविानको भावनाबमोचजम स्वतन्त्र, ननष्पक्ष ि नननभषकता 
प्रदशषन गनष आवश्यक हनु्छ । कानूनी क्षेत्र तथा बाटहिी क्षेत्रबाि समेत न्याय परिषदको आलोिना हनु 
थालेको अवस्थामा संटविान तथा कानूनले ननददषष्ट गिेको काम पािदशी तरिकाले सम्पादन गिेमा आलोिनाको 
बीिबाि संििनागत सिुाि गनष सटकने हुाँदा हालका ददनहरूमा ननम्न प्रयासहरू गरिएको छ ।  

(१) संस्थागत प्रनतबद्धता ि ननयनमतता  

 संटविानबमोचजम शपथ नलई संस्थागत कायष गनष प्रनतबद्धता जाहेि गिे पनन व्यवहािमा संटविान, 

कानूनबमोचजम आफूलाई परििालन गनष न्याय परिषदले आफ्नो वाटषषक कायषयोजना ननमाषि गिी न्याय 
परिषदबाि पारित गिाई सोही कायषयोजनाबमोचजम Calendar ननमाषि गिी काम गने प्रनतबद्धता प्रकि गरिएको 
छ । यसिी कायष गनष संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को खण्ड (घ) ि (ङ) बमोचजम ननयिु सदस्य 
ननयनमत रूपमा परिषदमा उपचस्थत हनु ुपने ठानी प्रत्येक ददन हाचजि गने परिपािी सरुुवात गरिएको छ 
जसलाई न्याय परिषद ननयमावलीद्वािा ब्यवचस्थत गरिएको छ । टवगतमा उपिोि सदस्यहरूको हाचजिी 
िचजष्ट्रि खडा गिी हाचजि गने परिपािी िहेको नथएन । संटविानले सवोच्ि अदालतको न्यायािीश सिहको 
सटुविा नलने ति सोको आिािहरू प्रदशषन हनु नसकेको कुिालाई दृटष्टगत गदै यस्तो परिपािीको सरुुवात 
गरिएको हो ।  

(२) न्यायािीश टवरुद्ध पने उजिुी छाननबनमा शीघ्रता  

न्यायािीशले संटविान, प्रिनलत कानून, नचजि तथा आिािसंटहताको उल्लङ्घन गिी सही न्याय सम्पादन 
नगिेमा त्यसबाि मकाष पने पीनडत तथा अन्य व्यचिले गलत काम गने न्यायािीशउपि कािबाही गरिपाउाँ 
भनी न्याय परिषदमा उजिुी ददन सक्ने व्यवस्था भएकोले नेपालको संटविानको िािा १५३ को उपिािा (४) 

बमोचजम प्रािचम्भक छाननबन गिी प्रनतवेदन ददने व्यवस्थालाई कायाषन्वयन गनष न्यायािीश टवरुद्ध पिेका 
उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्िी कायषटवनि, २०७५ ननमाषि गिी लागू गरिएको छ, जसले उजिुी छाननबनको 
दायिा ननचित गिेको छ । उजिुीका टवषयलाई तीन खण्डमा वनगषकिि गरिएको छ । उजिुी दताषमा 
एकरूपता कायम भएको छ । उजिुी छानवीनका मापदण्डहरू ननिाषिि गिेको छ भने छाननबन गने 
समयसीमा ननिाषिि गरिएको छ । त्यस्तै छाननबनको गोपनीयतालाई समेत ख्याल गदै छाननबनको िममा 
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न्यायािीशको मयाषदामा आाँि आउन नददने व्यवस्था गरिएको छ । जसबाि टवगतमा लामो समयसम्म उजिुी 
छाननबन नगिी झनु्डयाई िाख्न ेि ननयचुि ि सरूवामा नकािात्मक हनतयािको रूपमा प्रयोग गने परिपािीको 
अन्त्य हनुे टवश्वास गनष सटकने छ ।  

न्यायािीश टवरुद्ध न्याय परिषदमा उजिुी दताष हनुासाथ सम्बचन्ित न्यायािीशलाई ननजको मयाषदा ि 
कामकािबाहीमा असि नपगु्ने गिी गोप्य रूपमा जानकािी ददने ि ननजको टवरुद्धमा पिेको उजिुीमा ननिषय 
भएमा सो को जानकािी समयमै गिाउने अभ्यास सरुु गरिएको छ, जसबाि न्याय सम्पादनमा ननष्पक्षता, 
नननभषकता उच्ि नैनतक आिििको पालनामा मद्दत पगु्ने ठाननएको छ ।  

न्याय परिषदमा पनष आएका उजिुी ि फर् षयौिसम्बन्िी टवविि 

  

आ.व. चजम्मेवािी 
सिी आएको 

यस वषष पिेको जम्मा फर् षयौि बााँकी कैटफयत 

२०७२-७३ ११६ ४५ १६१ ४ १५७ ३ थान सिेत गिाइएको, 
१ थान तामेली 

२०७३-७४ १५७ ६६ २२३ १६० ६३ १६० थान तामेली 
२०७४-७५ ६३ ४५ १०८ ६२ ४६ ६२ थान तामेली 
२०७५-७६ 
(हालसम्म) 

४६ ३२ ७८ २० ५८ २० थान तामेली 

(३) अनगुमन ि ननगिानीमा नयााँपन  

अदालतप्रनतको नागरिकहरूको आस्था कायम िाख्न न्यायािीशको आििि तथा व्यवहाि असल एवं 
उदाहििीय हनु जरुिी हनु्छ । त्यसैगिी न्यायपानलकाको स्वतन्त्रताको संिक्षिको लानग न्यायािीशको 
कामकािबाही पािदशी हनु अनत आवश्यक हनु्छ । न्याय सम्पादनमा न्यायािीशहरूले ननष्पक्षता, नननभषकता 
तथा उच्ि नैनतकताका साथ न्यायािीश आिािसंटहताको पालना गिे नगिेको ननयनमत अनगुमन गनष वा 
ननगिानी िाख्न स्थायी प्रकृनतको न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी सनमनत गठन गने न्याय परिषद ऐन, २०७३ 
को दफा १६ को व्यवस्थाबमोचजम तीन सदस्यीय न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी सनमनत गठन भई 
ननयनमत काम भइिहेको छ । उि सनमनत गठनपिात न्याय परिषदको कायष व्यचि केचन्रत भनई संस्था 
केचन्रत काममा रुपान्तिि भएको छ । सो संयन्त्रले सूक्ष्म अनगुमनकताषको मनोनयन तथा ननजहरूलाई 
ननकि भटवष्यमा थप सैद्धाचन्तक तथा प्राटवनिक ज्ञानयिु तानलम प्रदान गने योजनातफष  ध्यान ददइएको छ।  

नेपालको संटविानको िािा १५३ को उपिािा (६) बमोचजम महानभयोगको कािबाहीबाि पदमिु हनु 
सक्ने न्यायािीशबाहेक अन्य न्यायािीशले भ्रष्टािाि गिी अचख्तयािको दरुूपयोग गिेकोमा न्याय परिषदले 
अनसुन्िान गरि कानूनबमोचजम मदु्दा िलाउन सक्ने व्यवस्था गिेको छ । अदालतमा कायषित 
न्यायािीशहरूका हकमा अचख्तयाि दरुूपयोग अनसुन्िान आयोगले गने जस्तै कायष न्याय परिषदलाई प्रदान 
गिी न्याटयक शदु्धता कायम गनष अनिकाि प्रदान गिेको अवस्थामा हालसम्म संटविान ि न्याय परिषद 
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ऐनबमोचजम रिसवत नलई भ्रष्टािािमा मदु्दा िलाइएका उदाहििहरू न्यून िहेको छ । त्यसमा पनन अचन्तम 
तह सवोच्ि अदालतबाि सफाइ ददइएको पाइन्छ । न्याय परिषदले भ्रष्टािािमा जस्तो जटिल टवषयमा 
तथ्यलाई स्थाटपत गने सैद्धाचन्तक ज्ञान, प्राटवनिकज्ञान एवं सीपयिु संयन्त्र ननमाषि गनष अनगुमन ननगिानीको 
टवषयमा छुटै्ट मापदण्ड मस्यौदा गिी न्याय परिषदको बैठकमा पिक पिक छलफल भई थप छलफलका 
लानग सवोच्ि अदालतको फुलकोिषमा पठाइएको ि अध्ययन भईिहेको छ ।  

४. आिािसंटहताको पालनामा प्रनतबद्धता 

स्वतन्त्र न्यायपानलकाको संवैिाननक अविाििालाई साथषक तलु्याउन न्याय परिषद ऐन, २०७३ को 
दफा ३३ को खण्ड (घ)  ले न्यायािीशले पालना गनुषपने आिािसंटहता बनाई लागू गने भने्न बाध्यात्मक 
व्यवस्था गिेको छ । संटविान ि कानूनमा व्यवस्था भएको काम गनष न्याय परिषद बाध्य भएकोले आ.व. 

२०७३।०७४ मा करिब एकवषषसम्म टवनभन्न गोष्ठी, सेनमनाि, अन्तिटियाहरूद्वािा सझुाव प्राप् तगिी नमनत 
२०७४।६।२७ मा न्यायािीशको आिािसंटहता पारित गिी नमनत २०७४।०८।११ मा नेपाल िाजपत्रमा 
प्रकाशन गरिएको छ। आिािसंटहताको पालना भए नभएको सम्बन्िमा लगाताि अनगुमन ननगिानी गरिएको 
छ ।  

हामी कहााँ एकीकृत आिािसंटहताको अभ्यासको इनतहास त्यनत लामो नभए तापनन पूवीय दशषनमा 
आिारित हाम्रो प्रािचम्भक न्याय प्रिालीमा न्यायकताषका लानग मागष दशषन ि आदशषहरू अभ्यासमा िहेको 
पाइन्छ । भतृषहरिनीनत सतक ८४ मा ननन्दा गिोस ्वा प्रशंसा, लक्ष्मी आउन वा जाउन ्आजै मनष पिोस ्वा 
कालान्तिमा कुनै चिन्ता ननलई असल न्यायकताषले न्यायको बािोलाई टविनलत नभईकन पछ्याइिहन्छन ्। 
आदशष न्यायकताषमा हनु ुपने गिु सवोच्ि अदालतबाि प्रकाचशत पचुस्तकामा प्रकाशन गरिएको ि हाम्रो सवोच्ि 
अदालतमा पनन असल न्यायकमीले पालना गने ननयमहरू टवनभन्न स्थानमा िााँनसएको नथयो (भकूम्पबाि 
क्षनतपनछ Retrofitting हुाँदा हिाएका हनुपुछष)  । टवनभन्न तिहले फुिकि रूपमा प्रािम्भदेचख नै न्याय प्रिालीमा 
न्यायकताषले पालन गनुषपने आिािसंटहताको ििाष ि पालना हनुे गिेको पाइन्छ ।  

न्यायािीशले पालना गनुषपने आिािसंटहता, २०५५ ननमाषि गिी लागू भए तापनन सो आिािसंटहता 
व्यावहारिक ि प्रयोग योग्य नभएको भनी नयााँ आिािसंटहता ननमाषि गनष मस्यौदा सनमनत गठन भई 
न्यायािीशहरूको प्रथम िाटष्ट्रय सम्मेलन, २०६५ द्वािा पारित भई न्यायािीश आिािसंटहता, २०६५ लागू 
भएको नथयो । Bangalore Principles लाई आिाि मानी ननमाषि भएको उि आिािसंटहताको सबै पक्षलाई 
स्वीकाि गिी नयााँ संटविान ि न्याय परिषद ऐनको व्यवस्थालाई समेिी आिािसंटहताको ननमाषि गिी 
न्यायािीश आिाि संटहता, २०७४ जािी गरिएको हो । सो आिािसंटहता पालना गनष ि गिाउन प्रनतबद्धता 
जनाइएको छ । जसबाि स्वतन्त्र न्यायपानलकाको कायाषन्वयनमा संििना तयाि भएको छ ।  
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न्यायािीशले आफ्नो पदमा बहाल हनुासाथ पालना गनुषपने आिािसंटहता नैनतक बन्िन मात्र हनुे 
कानूनी बन्िनकािी नहनुे भने्न टवषयमा लामो बहस िले तापनन स्वतन्त्र न्यायपानलकाको आदशष कायम िाख्न 
न्यायािीश आिािसंटहताको पालना अननवायष हुाँदै गएको अवस्थामा नेपालमा आिािसंटहताको पालना कानूनी 
बन्िनकािी भएको ननम्न कुिाबाि पषु्टी हनु्छ ।  

 न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा “पेशागत तथा 
नैनतक आििि” लाई न्यायािीश ननयचुिका लानग नसफारिसका आिािहरू तोटकएको । 

 न्याय परिषद ऐनको दफा ७ को खण्ड (ख) मा “व्यावसाटयक आिािसंटहता उल्लङ्घन गिे 
बापत सम्बचन्ित ननकायबाि सजाय पाएको २ वषष पूिा नभएको” व्यचिलाई न्यायािीशको पदमा ननयिु 
हनु नसक्ने भनी योग्यता तोटकएको ।  

 सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) ले खिाब आििि आिािसंटहताको गम्भीि उल्लङ्घन 
गिेमा संटविानको िािा १४२ को उपिािा (१) को खण्ड  (ग) वा िािा १४९ को उपिािा (६) को 
खण्ड (ग) बमोचजम कािबाही गनुषपने व्यवस्था गिेको छ ।  

 संटविानको िािा १४२ को उपिािा (१) को खण्ड (ग) तथा िािा १४९ को उपिािा (६) 
को खण्ड (ग) ले खिाव आििि वा पालना गनुषपने आिाि संटहताको गम्भीि उल्लङ्घन गिेकोसमेतका 
आिािमा पदमिु हनुे व्यवस्था गिेको छ ।  

उपयुषि कानूनी प्राविानबाि आिािसंटहता नैनतक बन्िन हुाँदाहुाँदै पनन काम गने आिििलाई कानूनी 
सीमानभत्र िाख्न ु पने वन्िनकािी टवषय भएको प्रस्ि भएको छ । आिििको ६ प्रकािका Values- 

Independence, Impartiality, Integrity, Propriety, Equality, Competence and Diligence लाई 
प्रखि रूपमा उतानष सबै न्यायकमीलाई अननवायष भएको छ । आिािसंटहता पालना भए नभएको कुिा आज 
सबै सिोकािवालाले नचजकबाि हेरििहेका हनु्छन ्भने स्वतन्त्रतापूवषक काम गनषलाई आिािसंटहताले िोकेको 
पनन छैन । स्वतन्त्रताको साथमा स्वच्छन्दता मौलाउन पनन हुाँदैन । स्वच्छन्दतालाई अङ्गीकाि गदाष 
आिािसंटहताको उल्लङ्घन भएको पाइन्छ । न्यायका सजषक न्यायािीशहरूले कसिी अन्यायलाई सम्बोिन 
गनष सटकन्छ भने्न कुिालाई नै आत्मसाथ गनुषपने हुाँदा बदनलदो सामाचजक संििना बदनलदो शासन प्रिालीमा 
संटविान, कानूनद्वािा ननदेचशत गरिएका कुिानभत्र आफूलाई रूपान्तरित गदै लैजानको लानग पनुिः प्रनतबद्धता 
जाहेि गनष आवश्यक भएको छ । 

(५) अनभलेख तयाि तथा अद्यावनिकमा सटियता 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले न्याय परिषदलाई अनभलेख तयाि गने तथा अद्यावनिक गने चजम्मेवािी 
प्रदान गिेको छ । ऐनको दफा ३ ले संटविानबमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयचुि हनु योग्यता पगेुका 
नेपाली नागरिकहरूको अनभलेख तयाि गिी िाख्न ुपने व्यवस्था गिेको छ । न्यायािीश हनु योग्य व्यचिहरू 
प्राप् त हनुे स्रोत संस्थाहरू सवोच्ि अदालत,  न्याय सेवा आयोग,  कानून न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय,  

महान्यायानिविाको कायाषलय,  नेपाल कानून व्यवसायी परिषदलगायत अन्य उपयिु संस्था समेतबाि 
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न्यायािीशको पदमा ननयिु हनु योग्यता पगेुका व्यचिको टवविि माग गने व्यवस्थाबमोचजम न्याय परिषद 
ननयमावली, २०७४ को ननयम ३ बमोचजम अनसूुिी प्रकाशन गिेको छ । सो अनसूुिीमा आफ्नो टवविि 
भिी सचिवालयमा उपचस्थत भई वा टवद्यतुीय माध्यमबाि जटहले सकैु टवविि पेस गनष सक्ने व्यवस्था 
गरिएबमोचजम टववििहरू प्राप् त गिी छुट्टाछुटै्ट अनभलेख खडा गरिएको छ । टवविि उपलब्ि गिाउन 
कम्तीमा वषषको एक पिक सावषजननक सूिनाद्वािा टवविि माग गिी अद्यावनिक गने िममा सावषजननक 
सूिना प्रकाशन हुाँदा सोलाई न्यायािीशको पदको लानग टवज्ञापन गिे जस्तो ठानी अद्यावनिक टवविि दताष 
गने अन्य समयमा सो अनभलेख अद्यावनिकतफष   ननिासा उत्पन्न हनुे गिी नकािात्मक टिप्पिीमा व्यस्त िहन े
प्रिलनलाई अन्त्य गरिन आवश्यक ठाननएको छ । सबैको सहयोग प्राप् त नभई न्याय परिषदले संटविान ि 
कानूनले प्रदान गिेको काम पूिा गनष कदठन हनु्छ । नकािात्मक टिप्पिी ि आलोिना हुाँदाहुाँदै पनन 
उपिोिबमोचजमको अनभलेख तयाि गने ि अद्यावनिक गने कायष ननिन्ति भएको छ ।  

यसैगिी न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० ले न्याय परिषदलाई न्यायािीशको एकीकृत 
अनभलेख तयाि गने अको महत्त्वपूिष चजम्मेवािी प्रदान गिेको छ । प्रत्येक न्यायािीशको एकीकृत अनभलेख 
तयाि गिी िाख्न ेकायष आफैँ मा िनुौतीपूिष िहेको छ । उपयुषि कानूनी व्यवस्थाबमोचजम न्यायािीश पदमा 
ननयचुि भएको ि अवकास हनुे नमनत,  ननजको योग्यता,  अनभुव ि टवशेषज्ञतासम्बन्िी टवविि,  ननजमाथी 
कुनै उजिुी पिेको भए सो उजिुीमा न्याय परिषदबाि भएको ननिषयको संचक्षि टवविि,  ननजउपि कुनै 
कािबाही भएको भए त्यसको टवविि,  ननजले गिेको फैसला वा आदेश मानथल्लो अदालतबाि सदि/बदिको 
टवविि,  ननजले प्रत्येक अदालतहरूमा गिेको फैसला वा आदेशको संख्यात्मक टववििलगायतको टवविि 
खडा गनुषपने दाटयत्व समु्पेकोमा न्याय परिषदले दृढताकासाथ उि कायष पूिा गनष छुटै्ट सभषि खरिद गिी 
सफ्िवेयिको ननमाषि गिेपिात सफ्िवेयिमा टवविि प्रटवष्ट (Data Entry) गने काम करिब पूिा भएको छ । 
न्याय परिषदका स्थापनाकालदेचख न्यायािीशको टववििहरू एकीकृत ि एकरूपता हनु नसक्दा नागरिकता 
ि योग्यताका प्रमािपत्रहरूमा जन्मनमनत फिक फिक भई प्रमािहरू एउिाको सट्टामा अको प्रयोग गिी 
आफुलाई अनकुुल बनाउन खोज्दा उमेि हद ि अवकास नमनतमा टववाद उत्पन्न भई समग्र न्यायपानलका 
आलोचित बनेको अवस्थामा एकीकृत अनभलेखमा न्यायािीश पदमा ननयचुि हुंदा पेस भएका प्रमािहरू 
स्क्यान गिी िाख्न ेि सोही रूपमा िहने ि पनछ फेिबदल गनष नपाउने व्यवस्थाले अबका ददनहरूमा हालसम्म 
देचखएको अवकास नमनतको चखिातानी अन्त्य हनु े टवश्वास नलन सटकन्छ । अनभलेख तयाि गनषमा सबै 
न्यायािीशहरूको सकािात्मक सहयोग प्राप् त भइिहेको हुंदा अनभयानले सफलता हानसल गने ननचित छ ।  

(६) मापदण्ड तथा कायषटवनि ननमाषिमा सटियता 

नेपालमा न्याय परिषदीय प्रिाली लागू हनुपूुवष न्याय प्रशासनलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयास भए पनन 
आलोिनाबाि मिु हनु सकेको नथएन । २०४७ सालको संटविान लागू भएपनछ एकल व्यचिले नसफारिस 
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गरिएकै व्यचिले ननिषय गने अवस्थाबाि मिु गिी न्याय प्रशासनलाई पािदशी ि संस्थागत सिुाि गनष 
सटकने टवश्वासमा संयिु प्रयास (Joint Effort) को आिािमा ननिषय गने गिाउने परिपािीको  शरुुवात भएको 
पाइन्छ । संस्थागत स्वेच्छािारिताबाि उन्मचुि ददलाई पािदशी जनमखुी न्याय प्रशासन अथाषत न्याटयक 
सशुासन कायम गनष संटविान, ऐन ि ननयममा व्यवस्था गरिएको प्राविानहरू लागू गनष टवनभन्न टवषयमा 
कायषटवनि वा मापदण्ड ननमाषि गिी सो मापदण्डका आिािमा टहंड्न आवश्यक महससु गदै न्याय परिषदले 
न्यायािीश टवरुद्ध पिेका उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्िी कायषटवनि, २०७५ ननमाषि गिी लागू गरिएको छ। 
त्यस्तै न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानीसम्बन्िी मापदण्ड ननमाषि गिी छलफलमा िहेको छ ।  

न्याय परिषदले ध्यान ददन ुपने अको टवषय हो न्यायािीश ननयचुि । न्यायपानलकाको स्वतन्त्रता, 
ननष्पक्षता, सक्षमता ि नननभषकता कायम िाख्न सक्षम न्यायािीश ननयिु हनु ुपने कुिामा दइुमत िहाँदैन। ति 
पनन न्याय परिषदबाि गरिने न्यायािीश ननयचुिमा न्याय परिषद आलोचित बन्दै आएको छ । न्यायपानलकाको 
जनआस्था घट्दो अवस्थामा छ भन्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रिािलाई टवमूख बनाई नागरिकहरूको आस्था 
वटृद्ध गनष न्यायािीश ननयचुिमा पािदचशषता कायम गनष न्यायािीश ननयचुिसम्बन्िी मापदण्ड आवश्यक 
ठाननन्छ । टवगतमा न्यायािीश ननयचुि (प्रटिया) मापदण्ड, २०६९ ननमाषि भई नमनत २०६९।०६।१८ 
गतेदेचख लागू भएको पाइन्छ । तथाटप नमनत २०७०।०२।२७ गते ठूलो स्केलमा चजल्ला अदालत ि 
तत्कानलन पनुिावेदन अदालतको न्यायािीश ननयचुिमा मापदण्डमा उल्लेख गरिए जस्तो प्रटिया नअपनाइएको 
भनी आलोिना भइिहेकै अवस्थामा अनिविा तोयनाथ ढंुगाना टवरुद्ध न्याय परिषद समेत भएको उत्प्रषेि 
प्रनतषिेयिु पिमादेशका मदु्दामा तत्कानलन संवैिाननक एवं कानूनी व्यवस्थाले अचख्तयािी प्रदान नगिेको 
समेतको आिािबाि नमनत २०७१।०३।०४ गते सवोच्ि अदालतबाि बदि भएको देचखन्छ ।  

वतषमान नेपालको संटविान, न्याय परिषद ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ को 
ननयम २६ ले ननदेचशका तथा मापदण्डहरू ननमाषि गिी लागू गने अचख्तयािी प्राप् त भएको अवस्था छ भने 
नेपालको संटविान तथा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ ले अन्य आिािहरूको अनतरिि समानपुानतक 
समावेशीको नसद्धान्तलाई समेत अङ्गीकाि गिी न्यायािीश ननयचुि गनुषपने कुिालाई अचघ सािेको छ । 
समानपुानतक समावेशीका टवटवि आयामहरू अन्यत्र कतै प्रस्ि उल्लेख भएको पाइाँदैन। कुनै समूह (Cluster) 

नभत्र प्रवेश गदाष यसका आिािहरू के हनुे मापदण्डबाि कायम गनष आवश्यक देचखएको छ । न्याय 
परिषदबाि प्रत्येक पिकको न्यायािीश ननयचुिमा समानपुानतक समावेशीको टवषयलाई नलएि टववाद उठ्न े
ि सवोच्ि अदालतमा मदु्दा पने गिेकोले सो टववाद संवोिन गनष न्यायािीश ननयचुिको मापदण्ड एक सहायक 
औजाि हनु सक्ने महससु गिी न्याय परिषदद्वािा छलफल गिी मस्यौदा तयाि भएको छ । संटविान, कानून 
ि ननयमले जे जनत कुिा न्यायािीश ननयचुिका सम्बन्िमा व्यवस्था छ सो भन्दा बढी मापदण्डमा उल्लेख 
गनष हुाँदैन भने्न तकष हरू पनन उठेको सन्दभषमा संटविान, कानून ि ननयमसाँग नबाचझने गिी मापदण्ड ननमाषि 
गनुषपने आवश्यकता महससु हनु थालेको छ ।  
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(७) िनुौती ि सम्भावनाहरू 

 न्याय परिषदको अध्यक्ष, नेपालका प्रिान न्यायािीश िहने संवैिाननक व्यवस्था िहेकोले न्याय 
प्रशासनको नतेतृ्व बहकेुन्र नभएि एउिै केन्र िहेकोले न्यायपानलकाको ििनीनतक योजना सफल 
हनु सक्ने प्रवल सम्भावना िहेको छ । न्यायपानलकाको पञ्चवषीय ििनीनतक योजनाको साथै न्याय 
परिषदको आफ्नै ििनीनतक योजना ननमाषि ि कायाषन्वयन गनष सटकएको छैन । न्यायपानलकामा 
आउने नेततृ्व दृढ संकचल्पत भई टवचशष्ट योगदान गनष सक्ने क्षमता िाख्न ुपने हनु आउाँदछ । यसमा  
छोिो अवनिमा नेततृ्वको अवकास हनुे ि सवोच्ि अदालतको कायषबोझले िाहे जस्तो प्रगनत हानसल 
गनष नसटकएको महससु भएको छ । 

 संवैिाननक, कानूनी टवकासिम, आनथषक, सामाचजक परिवतषन, समाजको आिनुनकीकििसाँगै 
न्यायपानलकाको चजम्मेवािी,  भनूमका ि कायषबोझ िमशिः बढ्दै गएको अवस्थामा संघीय लोकताचन्त्रक 
िाज्य व्यवस्थामा नागरिकहरूलाई सटुविा होस ्भनी चजल्ला अदालतको संख्या, उच्ि अदालतको 
इजलास, अस्थायी इजलाससमेतको संख्या वटृद्ध भएको टवशेष अदालत न्यायानिकिि, प्रस्ताटवत तथा 
प्रशासकीय अदालतसमेतको व्यवस्थालाई सञ्चालन गनष न्यायपानलकालाई िाज्यले प्रदान गने आनथषक 
(बजेि) भाि ननकै कम भएकोले कदठनाई हुाँदै गएकोले िाज्यको बजेि प्रिालीमा न्यायपानलकाको 
बजेि प्रनतशतमा ननिाषिि ननचश् ित बजेि प्रदान गनष आवश्यक छ भने न्याय क्षेत्रमा काम गने 
न्यायािीश जनशचिको दिबन्दी पनुिावलोकन गनष आवश्यक छ । यसका लानग माननीय कानून, 

न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रीको संयोजकत्वमा सवोच्ि अदालतका मानव संसािन सनमनतका 
संयोजक सदस्य,  न्याय परिषदका सदस्य सदस्य ि न्याय परिषदका सचिव सदस्य-सचिव िहेको 
पनुिावलोकन सनमनत गठन भई कायषित िहेको छ । सो सनमनतले टवनभन्न तहको अध्ययन गिी 
न्यायािीश दिबन्दीको वैज्ञाननक आिािहरू तयाि गनेछ जसबाि न्यायािीश दिबन्दीका सम्बन्िमा 
उठेका प्रश्नहरू समािान हनुे टवश्वास नलन सटकन्छ । 

 न्यायािीश जनशचिलाई समयसापेक्ष सक्षम बनाउन ननिन्ति तानलमको आवश्यकता िहेको छ। 
न्याय परिषद आफैले न्यायािीशहरूको तानलम सञ्चालन गनष सम्भव पनन हुाँदैन । त्यसैले न्याय 
परिषद ऐनमा उल्लेख गिे जस्तै तानलम प्रचशक्षिको पाठ्यिम ननमाषि गिी तानलम प्रदायक 
ननकायलाई नसफारिस गने िममा हाल स्वतन्त्र ऐनद्वािा व्यवचस्थत गरिएको िाटष्ट्रय न्याटयक 
प्रनतष्ठानलाई सटिय बनाई अचघ बढ्न िाज्यलाई नसफारिस तथा पिामशष गरिएको छ । हालसम्म 
न्यायािीशलाई ददइएका तानलम, प्रचशक्षि, गोष्ठी, सेनमनाि ि टवदेशमा अध्ययन भ्रमिको िेकडष 
टवविि न्याय परिषद सचिवालयमा िाचखए तापनन न्याय परिषदको नसफारिस वा पिामशषमा 
न्यायािीशहरूको मनोनयन गने व्यवस्था हनु सकेको छैन । सो कायाषन्वयनमा ल्याउन सके िाम्रो 
हनुे महससु गरिएको छ । 

 नयााँ संवैिाननक व्यवस्थाबमोचजम न्यायपानलकाको आिनुनकीकिि गनष न्यायािीशहरूको स्वतन्त्रता 
कायम गनष न्यायािीश तथा सहायक कमषिािीको मनोवल बटृद्ध गनष टवगतमा गरिएको बढी कामको 
बढी पारिश्रनमकको व्यवस्था पनुिः लागू गरिन ुपदषछ । न्यायपानलकाको जनटवश्वास कायम िाख् न 
न्यायपानलकाको टियाशीलतामा अनभबटृद्ध गनष अन्य सबै तहबाि सकािात्मक सहयोग ि सकािात्मक 
आलोिना अननवायष हनु्छ । हामी कहााँ आलोिनाको नाममा नकािात्मक आलोिना अत्यनिक गने,  
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सिुािका पक्षहरू नदेख्न,े  मचुस्कलले खडा भएका संििनाहरूको खािेज हनु ुपने माग गने शैली ि 
पद्धनतले ननिाशा उत्पन्न गिेको महससु भएको छ । सीनमत क्षेत्रमा भएको ननिाशाले व्यापक रूप 
नलंदै गएमा लामो बनलदान त्याग ि संघषषबाि प्राप् त वतमाषन न्यायपानलकाप्रनतको जनआस्था ननिाशामा 
परिित हनु जान ददन ुहुंदैन । न्यायपानलका प्रनतको जनआस्था जागाउन ि टवकास गनष आज सबै 
क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता अपरिहायष भएको छ । 
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न्याय परिषद: न्यायािीश ननयचुि नसफारिस ि सिुािको के्षत्र ✍ 
 

टवषयप्रवेश 

टवगत केही समयदेचख न्याटयक नेततृ्व नै टववाददत हुाँदै आएको फलस्वरूप नसङ्गो न्यायपानलकाप्रनत 
नकािात्मक सोिको टवकास भइिहेको पाइन्छ । व्यचिमा अन्तननषटहत कमजोिी, नेततृ्व गने क्षमताको अभाव, 

कमजोि ि टववाददत पषृ्ठभनूम भएकाहरू ि न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन कायषमा अपेचक्षत अनभुव नै 
नभएकाहरू न्यायपानलकाको नेततृ्वमा पगु्नाले पनन न्यायपानलकाप्रनत अटहले सबैको चिन्ता बढ्न गएको छ। 
यदाकदा आशालाग्दो व्यचिहरूको हातमा न्याटयक नेततृ्व पगु्न गए तापनन ती व्यचिहरू स्वयंले प्रदचशषत 
गिेको अकिषमण्यता, ननिंकुशता ि सवोपरि रूपमा देखाएका िृतिाष्ट प्रवचृत्तका कािि न्यायपानलकाको 
बिेखिेुको साख पनन अटहले ििासायी हनुेतफष  उन्मखु भइिहेको छ । अन्तरिम संटविानको मस्यौदाका 
अवस्थादेचख नै न्यायपानलकालाई िाजनीनतक रूपमा ननयचन्त्रत गने सोिको बीजािोपि भएको ि सोही अनरुूप 
प्रदचशषत व्यवहाि ि त्यसबाि देचखएको परििामका कािि सक्षम, सबल ि प्रभावकािी टवगत िहेको संटविानको 
संिक्षक संस्थाले आज िौतफी प्रहाि भोनगिहेको छ । तसथष आज न्यायपानलकाको भटवष्यप्रनत सबै चजम्मेवाि 
व्यचि सजग हनु वान्छनीय देचखन्छ । यो लेख हाम्रो आिोश वा िहिको उपज होइन, हाम्रो कतषव्य      
हो । जे भोनगयो, जे देचखयो, जे सनुनयो ि जे बचुझयो त्यसको िमबद्ध प्रस्तनुत हो ।  

टवषयवस्त ु

 समन्वयात्मक न्याटयक नेततृ्वको टवकासबाि मात्र नेपालको न्यायपानलका फस्िाउन सक्दछ भन्न े
सोिको नबजािोपि शाही न्याय सिुाि आयोगको प्रनतवेदनबाि हनु गएको नथयो । प्रिान न्यायािीशको 
व्यचिगत मूल्याङ्कनमा आिारित न्यायािीश ननयचुिका प्रटियाबाि उकुस मकुुस भईिहेको न्याटयक क्षेत्र 
एउिा प्रगनतशील परिवषतनको पखाषइमा िहेको नथयो । यो अवसि शाही न्याय सिुाि आयोगको गठन ि 
प्राप् त सझुावहरूको मलु्यांकनपिात आयोगले प्रस्ततु गिेको प्रनतवेदनले ददयो । सवोच्ि अदालत ि तत्कालीन 
क्षेत्रीय अदालतका न्यायािीशहरूलाई मात्र स्वतन्त्र िाखी अञ्चल (तत्कालीन) तथा चजल्ला अदालतका 
न्यायािीशहरू सिकािको कमषिािीको रूपमा िहनाले अदालत पूिषरूपले स्वतन्त्र भएको मान्न नमल्दैन । 
न्यायािीशको पदलाई वाह्य प्रभावबाि मिु गिी न्याटयक स्वतन्त्रता ि ननष्पक्षता कायम गनष “न्यायािीश 
सेवा तथा मलु्याकंन सनमनत” गठन गिी उि सनमनतको नसफारिसमा न्यायािीशको ननयचुि, बढुवा ि अवकाश 
हनुे कानूनी व्यवस्था हनुपुदषछ भनी टव. स. २०४० सालमा आयोगले तत्कालीन श्री ५ मा सझुाव पेस 

                                                           

✍ प्राध्यापक पवन कुमाि ओझा, पूवष न्यायािीश सवोच्ि अदालत,  शम्भबुहादिु खड्का, पूवष मखु्य न्यायािीश ि अनिविा  डा. सिेुन्रवि नसंह थापा  (प्रस्ततु 
लेख लेखकहरूको ननजी टविाि हनु । यसले संस्थाको प्रनतनननित्व गदैन) 
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गर् यो। प्रिान न्यायािीशको अध्यक्षतामा कानून तथा न्याय मन्त्री, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, न्याटयक 
सनमनत (तत्कालीन)का अध्यक्ष ि सचिवालयको प्रशासनसमेत हेने गिी सवोच्ि अदालतका बहालवाला वा 
पूवष न्यायािीश सदस्य िहने गिी गठन हनु प्रस्ताटवत उि सनमनत तत्काल लागू हनु नसके तापनन 
न्यायािीशको समग्र मूल्याङ्कनका लानग स्वतन्त्र, ननष्पक्ष ि प्रभावकािी एउिा संयन्त्रको अपरिहायषता सबै 
क्षेत्रले महससु गिेको परििामस्वरूप नेपाल अनििाज्यको संटविान, २०४७ बाि न्याय परिषदको जन्म हनु 
गयो ।  

उि संटविानको िािा ९३ ले न्यायािीशहरूको ननयचुि, सरूवा, अनशुासनसम्बन्िी कािबाही, बखाषस्ती ि 
न्यायप्रशासनसम्बन्िी अन्यकुिाहरूको नसफारिस गनष वा पिामशष ददन ५ सदस्यीय एक न्याय परिषद िहन े
व्यवस्था गर् यो। प्रिान न्यायािीश पदेन अध्यक्ष, न्याय मन्त्री पदेन सदस्य, सवोच्ि अदालतका दईु वरिष्ठ 
न्यायािीश पदेन सदस्य ि श्री ५ बाि तोटकएको कानूनटवद सदस्य गिी ५ जनाको स्वतन्त्र ननकायको 
व्यवस्था गिेको नथयो । न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४ ले न्यायािीश ननयचुिका आिाि ि दफा 
४ (क) ले न्यायािीशको कायषक्षमता मूल्याङ्कनसम्बन्िी व्यवस्था गिेको नथयो । संटविान ि अन्य कानून 
बमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयिु हनु योग्यता पगेुको ि वरिष्ठता, अनभुव, टवषयवस्तकुो ज्ञान, कायषकुशलता, 
इमानदारिता, ननष्पक्षता ि नैनतक आििि इत्यादद कुिाको दृटष्टकोिबाि न्यायािीशको पदमा ननयिु गनष 
उपयिु भएको व्यचिलाई ननयिु गरिने कानूनी व्यवस्था गरियो । यसैगरि कानून व्यवसायी वा 
कानूनटवदलाई न्यायािीशमा ननयचुिका लानग नसफारिस गनुषपदाष सम्बचन्ित व्यवसाय वा काममा ननजको 
प्रनतष्ठा, ननज प्रनतको जनभावना ि ननजको अचघल्लो सेवासम्बन्िी कुनै टवविि भए सोसमेत टविाि गरि 
नसफारिस गरिने मापदण्ड ननिाषिि गरियो ।  

 न्यायािीशको ननयचुि स्वतन्त्र ि पािदशी ढङ्गबाि हनु सकोस भने्न मान्यतालाई संटविान ि कानूनमा 
अन्त्तिननटहत िाखी सोसम्बन्िी सजगताकासाथ प्रयाि कानूनी व्यवस्थाहरू गरिएका नथए । ति टवडम्बना 
नेपालको न्याटयक इनतहासमा महत्त्वपूिष उपलचव्िको रूपमा सवषत्रबाि प्रशंसा गरिएको ि प्रभावकािी तथा 
पािदशी कायष सम्पादनको अपेक्षा िाचखएको न्याय परिषद आफ्नो स्थापनाकालदेखी नै टववादिटहत हनु 
सकेन। संटविान ि कानूनको उदे्दश्यलाई कायषन्वयन गनेतफष  न्याय परिषद प्रनतबद्घ िहन सकेन । स्वतन्त्र 
ि सक्षम न्यायपानलकाको लानग वान्छनीय पद्घनत ननमाषि हनु सकेन, जसको असि देचखइिहेको छ ।  

न्याय परिषदको अभ्यास 

 नेपाल अनििाज्यको संटविान, २०४७ को िािा १३० ले यो संटविान प्रािम्भ हुाँदाका वखत कायम 
िहेका संवैिाननक ननकाय ि पदानिकािीहरूमध्ये यस संटविानमा पनु: व्यवचस्थत नगरिएका संवैिाननक ननकाय 
ि पदानिकािी यो संटविान प्रािम्भ भएपनछ कायम िहने छैनन ्ि यो संटविानबमोचजम कायम िहेका संवैिाननक 
ननकायमा कायषित संवैिाननक पदानिकािीहरू यो संटविान प्रािम्भ भएपनछ नौ मटहना नभत्र पनुननषयचुि 
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भएमाबाहेक आफ्नो पदमा बहाल िहने छैनन ्भनी गिेको संिमिकालीन व्यवस्थानसुाि सवोच्ि अदालतका 
तत्कालीन  अनतरिि न्यायािीशहरू २०४७ साल कानतषक २३ गतेदेचख आफ्नो पदमा कायम िहेनन ्। 
यसैगरि सवोच्ि अदालतका स्थायी न्यायािीशहरू २०४८ साल श्राावि २२ गतेसम्म पनुननषयिु हनु नसकेमा 
आफ्नो पदमा कायम िहन नसक्ने अवस्था पनष गयो । उि बाध्यात्मक संवैिाननक व्यवस्थाका कािि 
२०४८ साल श्रावि १९ गते सवोच्ि अदालतका न्यायािीशहरूको पनुननषयचुिकालानग न्याय परिषदको 
बैठक बस्यो ि केही न्यायािीशको पनुननषयचुि भयो केहीको भएन ।  

 नेपाल अनििाज्यको संटविान, २०४७ प्रािम्भ हुाँदाका बखत सवोच्ि अदालतमा कायम िहेका 
न्यायािीशहरूमध्ये को टकन पनु:ननयचुिका लानग योग्य देचखए ि को टकन अयोग्य सानबत भए त्यसको 
तकष साँगत कािि ि आिाि नै नखलुाई न्याय परिषदले पनुननषयचुिको नसफारिस गर् यो । त्यहीबंाि नयााँ 
संटविानले परिकल्पना गिेको सक्षम, सबल, प्रभावकािी, ननष्पक्ष ि पािदशी न्याय परिषदको स्थापनाको प्रयास 
टवफलता उन्मखु भएको देचखयो । न्यायािीशमा अन्तिननटहत सक्षमताको सही मूल्याङ्कनको पखाषइमा िहेका 
प्रत्येक सक्षम न्यायािीश पनुिः ननिाश हनु पगेु । न्यायािीश ननयचुिको नसफारिस तकष साँगत कािि ि 
आिािमा हनु सकोस,् न्याय परिषदको काम टववादभन्दा मानथ िहन सकोस ्ि संटविानले परिकल्पना गिेको 
न्याय परिषदले आफ्नो साथषकता प्रस्ततु गनष सकोस ्भने्न मान्यतालाई मलजल गने प्रयास नै नभएको कुिा 
त्यसपनछका ननिषयहरूबाि अझ प्रस्ि हुाँदै गएको देचखन्छ ।  

 टव. स. २०४८ साल कानतषक १७ गतेको  न्याय परिषदको बैठकले पनुिावेदन अदालतमा ४५ 
जना स्थायी न्यायािीश ि १४ जना अनतरिि न्यायािीश ननयचुिको लानग नसफारिस गर् यो । २०३५ साल 
देचख चजल्ला न्यायािीश भई टवनभन्न चजल्ला अदालतहरूमा कुशलताका साथ दाटयत्व ननवाषह गिेका चजल्ला 
न्यायािीशहरूमध्ये कुनै पनन न्यायािीश पनुिावेदन अदालतको न्यायािीशमा ननयचुि गरिएन । ति २०३६ 
सालमा मात्र कानून स्नातक गिेका व्यचिहरू पनुिावेदन अदालतको न्यायािीशको रूपमा ननयचुि गरिए । 
२०३५ सालदेचख चजल्ला न्यायािीशको कायषसम्पादन गिी लामो अनभुव प्राप् त गिेका चजल्ला न्यायािीशहरू 
पनुिावेदन अदालतको न्यायािीशको रूपमा ननयिु हनु टकन अयोग्य भए ि अनत न्यनु समय कानून 
व्यवसायमा लागेका कननष्ठ कानून व्यवसायीहरू टकन योग्य सानबत भए ? त्यसको कुनै कािि ि आिाि 
ददइएन ।  

चजल्ला अदालत ि न्याटयक तथा अद्धष न्याटयक ननकायहरूबाि गरिएको आदेश ि ननिषयमा देचखएको 
त्रटुिहरू सच्िाउने दाटयत्व भएको पनुिावेदन सनेु्न अदालतमा अनत न्यून समय कानून व्यवसायमा िहेका ि 
तत्कालीन  चजल्ला न्यायािीशहरूभन्दा कम अनभुव भएका व्यचिहरूलाई पनन टकन न्यायािीशको रूपमा 
ननयिु गरियो त्यसको जवाफ कटहल्यै कसैले ददएनन ्। ति ननयचुिको यो शैली वािम्बाि दोहो-याइयो । 
वाह्य प्रभावबाि पूिषरूपमा मिु गिी स्वतन्त्र, ननष्पक्ष ि सबल न्यायािीश सेवा स्थापना गने मनसवुाबाि 
संटविानले स्थापना गिेको न्याय परिषदले वाह्य प्रभाव िोक्न सकेन । पनुिावेदन तहको न्यायािीशको लानग 
प्रस्ताटवत गरिएका कानून व्यवसायीहरूको व्यावसाटयक टवविि ि न्यायािीशको लानग नसफारिस गरिनकुा 
कािि खलुाइएन । न्याय परिषदको स्थापनापिात पटहलो पिक कानून व्यवसायीहरूबाि पनुिावेदन तहको 
अदालतको न्यायािीशमा ननयचुिका लानग नसफारिस गरिाँदा न्याय परिषदले सझुबझु देखाउन सकेन भने्न 
प्रशस्त गनुासाहरू त्यस बखत नउठेका होइनन ्। न्याय परिषदमा कानून मन्त्रीको प्रभावका कािि समान 
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िाजनीनतक दलसाँग आबद्घ बहसंुख्यक कानून व्यवसायीहरूले त्यसबेला पनुिावेदन अदालतको न्यायािीशमा 
ननयचुि पाएको भने्न ििाष आज पनन दोहोरिने गछष । अनभुवी ि व्यावसाटयक रूपमा स्थाटपत ि सक्षम 
कानून व्यवसायीलाई बेवास्ता गिी व्यावसाटयक सक्षमता प्रदशषन गनष नसकेका, न्याटयक क्षेत्रमा कुनै योगदान 
परु् याउन नसकेका, संटविानले न्यायािीश ननयचुिका लानग तोकेको न्यूनतम ्योग्यता मात्र पगेुका कानून 
व्यवसायीहरू पनन त्यस बखत न्यायािीश ननयिु भएका कािि सिकाि परिवतषनटपच्छे न्यायािीश ननयचुिको 
लहि िल्न थाल्यो । कानून मन्त्रीको िाजनीनतक दल वा टविािसाँग मेल खाने कानून व्यवसायीहरू बीि 
न्यायािीशमा ननयिु हनु तछाड मछाडको परिचस्थनत सजृना हनु थाल्यो ।  यो मनोिोगले न्यायपानलका 
ध्वस्त गछष भने्न भय सबैमा नथयो नै । ति उपिाि गनुषको सट्टा नेततृ्वले िोग पालेि बस्यो जसको परििाम 
आज िोग नै उपिाि टवहीन हनु पगेुको छ । स्वयम ्प्रिान न्यायािीश ि सवोच्ि अदालतको वरिष्ठतम ्
न्यायािीशको रूपमा न्याय परिषदको नतेतृ्वमा पगु्नभुएका पूवष प्रिान न्यायािीश सशुीला काकीले “न्याय 
परिषदले गने न्यायािीशको नसफारिसमा िाजनीनतक दलहरूको ठूलो िासो हनुे िहेछ भने्न मैले बझुें। न्याय 
परिषदले गने नसफारिसकै आिािमा भावी प्रिान न्यायािीशसम्मको ननयचुि हनुे भएकोले न्यायािीश 
नसफारिसबािै िलखेल सरुु हुाँदो िहेछ” भनी आफ्नो पसु्तक “न्याय” मा उल्लेख गनुष भएबाि पनन यो कुिाको 
पटुष्ट हनु्छ ।  

 कानून व्यवसायीहरूबाि पनन उच्ि अदालत ि सवोच्ि अदालतको न्यायािीशमा ननयचुि गनुषपदषछ। 
टवगतमा पनन क्षेत्रीय अदालत ि सवोच्ि अदालतमा कानून व्यवसायी पषृ्ठभनूमबाि ि कानूनटवद्बाि न्यायािीश 
ननयिु भएकाहरूको कायषसम्पादनले न्यायपानलकाको गरिमा बढ्न गएको सबैले महससु गिेकै हनु ् । 
२०४८ सालमा पनन कानून व्यवसायीबाि पनुिावेदन अदालतमा ननयिु हनुभएका न्यायािीशहरूमध्ये 
व्यावसाटयक सक्षमता भएकाहरूले सबल ि प्रभावकािी न्यायपानलका ननमाषिमा आफ्नो महत्त्वपूिष योगदान 
ददनभुएको छ जो प्रशंसनीय पनन िहेको छ । त्यसकािि कानून व्यवसायी वा कानूनटवद्बाि न्यायािीशमा 
ननयचुि गने परिपािीले न्यायपानलका सदुृढ नै हुाँदै जान्छ । केवल नसफारिसकताषले सयुोग्य व्यचिको छनौि 
गनष सक्नपुदषछ । ति न्यायािीशका लानग नसफारिस गनष लानगएका कानून व्यवसायी वा कानूनटवद्का 
सहपाठी न्यायािीश हाल कुन तहको अदालतमा कनत वषषदेचख न्यायािीश भई काम गिी िहेको छ त्यस 
तफष पनन गम्भीि भएि टविाि गनुष पनेमा सो ध्यान परु् याएको देचखएन । त्यसैगिी न्यायािीशहरूमध्येबाि 
मानथल्लो अदालतमा ननयचुिका लानग नसफारिस गरिाँदा तथ्यगत कािि ि आिाि खलुाएि मात्र नसफारिस 
गरिन ुपनेमा सो हनु सटकिहेको नथएन ।  

२०४९ सालमा पनुिावेदन अदालतको मखु्य न्यायािीशहरूबाि सवोच्ि अदालतको न्यायािीशमा 
ननयचुिका लानग गरिएको नसफारिसमा बहमुतको िायसाँग सहमत नभई तत्कालीन न्याय परिषदका कानूनटवद 
सदस्य श्री मकुुन्द िेग्मीले आफ्नो छुटै्ट िाय लेख्नभुएको छ भने्न ििाषको टवषय नथयो । बहमुतले अटङ्गकाि 
गिेको ननयचुि प्रटियामा नै असहमनत जनाउाँदै संटविानले कािि ि आिाि खलुाएि नसफारिस गनुष पने 
बाध्यात्मक कतषव्य तोकेकोले न्यायािीश ननयचुिका नसफारिसको आिाि नै नखलुाइएको बहमुतको िायसाँग 
सहमत हनु नसकेको भने्न उहााँको िाििा िहेको जानकािीमा आयो । यसैगिी सवोच्ि अदालतको 
न्यायािीशमा ननयचुिका लानग तत्काल योग्य नदेचखएका उमेदवािका हकमा पनन योग्य नदेचखनकुा कािि 
ि आिाि उहााँको फिक िायमा उल्लेख भएको पनन सनुनयो । पटहले पटहले गरिएको नसफारिसहरूको 
तलुनामा प्रस्ततु नसफारिस बढी तकष  साँगत ि वैज्ञाननक मान्न सटकन्छ । यद्यटप कानूनटवद सदस्यले उल्लेख 
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गनुषभएको ननयचुिको लानग नसफारिस गने ि नगने कािि ि आिािहरू कुनै तथ्यमा आिारित िहेको नथएन 
भने्न पनन ििाष सनुनएको हो । ति पनन कुनै कािि ि आिाि नै नखलुाई नसफारिस गने पद्धनतको टवरुद्धमा 
उहााँ उनभनभुएको कायष प्रशंसनीय मानु्नपदषछ । न्याय परिषदको कानूनटवद सदस्यको फिक मतबाि पाठ 
नसकेि न्यायािीश ननयचुिका वैज्ञाननक मापदण्ड तयाि गिी न्याय परिषदले आफ्नो कायषटवनि सिुाि गनुष 
वाञ्छनीय नथयो ति त्यसतफष  ध्यान ददइएन । जेष्ठता, कायषसम्पादन, कायषक्षमतासमेतलाई टविाि गिी भन्न े
शब्दहरू िाखेि मात्र ननयचुिको नसफारिस हनु गयो । टव. सं २०६२ सालमा पनुिावेदन अदालतको 
न्यायािीश ननयचुि गदाष भने जेष्ठताको आिािमा मात्र ननयचुिका लानग योग्य नदेचखएको उम्मेदवािहरूको 
हकमा कािि खलुाइए पनन सो कुिाको तथ्यगत आिाि ननिषयमा नभएको कुिा सनु्नमा आयो । तलुनात्मक 
रूपमा अमकु व्यचिको कायषसम्पादन िाम्रो छ, नेततृ्व गने क्षमता बढी छ, कायषसम्पादन शैली िाम्रो छ भने्न 
ननष्कषषमा पगु्न तथ्यसटहत तलुना गरिएको हनु ुपथ्यो, ति त्यस्तो हनु सकेन । 

 २०६३ सालको आन्दोलनपिात आएको अन्तरिम संटविानले न्याय परिषदबाि न्यायािीशको 
बाहलु्यता कम गिी नेपाल बाि एसोनसएसनको प्रनतनननित्व गिायो । यसबाि न्याय परिषद सन्तनुलत भई 
अझै प्रभावकािी हनु सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको नथयो ति कायाषन्वयन पक्ष अन्तरिम संटविान अनरुूप 
हनु सकेन । कानून तथा न्याय मन्त्री ि प्रिानमन्त्रीको नसफारिसमा िाष्ट्रपनतद्वािा ननयिु कानूनटवद् गिी 
दईु सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा कायषपानलकाको प्रनतनननित्व न्याय परिषदमा िहेको ि नेपाल वाि एसोनसएसनको 
तफष बाि प्रनतनननित्व गने वरिष्ठ अनिविासमेत कायषपानलकाकै पक्षमा उनभन ेगिेको परिप्रके्ष्यमा न्याय परिषद 
तलुनात्मक रूपमा अचघल्लोभन्दा कमजोि ि बढी िाजनीनतक प्रभावमा पनष गएको कुिा त्यसपनछका न्यायािीश 
ननयचुिका नसफारिसहरू ि त्यसबाि जचन्मएका टववादले पटुष्ट गदषछ । 

 टव.सं. २०६६ सालमा पनुिावेदन अदालतको न्यायािीश ननयचुिका लानग न्याय परिषदले गिेको 
नसफारिसमा पनन कानून व्यवसायीहरूबाि छनौि गरिाँदा न्याय हनु नसकेको, नसफारिसका आिाि ि कािि 
खलुाउन नसकेको तथा वरिष्ठतम ्कानून व्यवसायीहरूको सट्टा न्याय परिषदका सदस्यहरूको मनोगत िोजाइले 
प्रश्रय पाएको भने्न ििाष िलेकै नथयो ।  

 नब. स. २०६९ मा पनुिावेदन अदालतको मखु्य न्यायािीश ननयचुिका लानग कानूनबमोचजम योग्यता 
पगेुका ६६ जना उम्मेदवाि िहेका नथए । मखु्य न्यायािीशको रिि ६ स्थानका लानग नसफारिस गरिदा 
कायषसम्पादन, ननिीक्षि प्रनतवेदन, ननिषय क्षमता, फैसलाको स्ति, प्रनतष्ठा, ख्यानतसमेतका टवषयलाई टविाि गरि 
न्याय प्रनतको ननष्ठा, ननपूिषता, उच्ि नैनतक िरित्र एवं आििि तथा प्रशासननक एवं न्याटयक नेततृ्वसमेतलाई 
टविाि गरि तलुनात्मक रूपमा योग्यतम देचखएका ६ जना पनुिावेदन अदालतका न्यायािीशहरूलाई मखु्य 
न्यायािीशमा ननयचुिका लानग नसफारिस गरियो । व्यचि व्यचिको छुट्टाछुटै्ट मूल्याङ्कन गिी न्यायािीश 
ननयचुिको आिाि ि कािि उल्लेख हनु ुपनेमा गोश्वािा ि गोलमिोल शब्दको रूपमा उल्लेख गरिएका 
कािि ि आिािलाई तथ्यगत रूपमा पटुष्ट गने आिाि देचखएन । न्याय परिषदको दृटष्टकोिमा उच्ितम ्
मलु्यांकन गरिएका पनुिावेदन अदालतका न्यायािीशहरूलाई २०६९ सालमा मखु्य न्यायािीशमा ननयचुि 
गरियो । 



 

46 
 

 न्याय परिषद्लाई सक्षम ि सबल बनाउने सवोपिी दाटयत्व प्रिान न्यायािीशउपि नै िहेको छ । 
न्यायािीश ननयचुिका टवषय ननटवषवाद हनुपुदषछ भने्न उदे्दश्य नेततृ्व स्वयंले नलएको हनुपुदषछ । न्यायािीशको 
ननयचुि टववाददत हनुे नहनुे कुिा नेततृ्वको इमानदािीउपि नै ननभषि गदषछ । संनबिान ि कानूनको उदे्दश्य 
अनरुूप आििि ि व्यवहाि सबैले प्रदशषन गनष सक्नपुदषछ ति प्रिान न्यायािीशहरू स्वयंले अपूिो न्याय 
परिषदबाि न्यायािीश ननयचुिको नसफारिस गनुष िाम्रो कुिा होइन । अनावश्यक हतािमा न्यायािीश 
ननयचुिका नसफारिस गरिएका न्याय परिषदका सबै ननिषयहरू टवबाददत नै हनु पगेुका छन ्िाहे त्यो २०७० 
सालमा पनुिावेदन अदालतको न्यायािीश ननयचुिका लानग नसफारिस गरिएको होस ् वा २०७२ सालमा 
सवोच्ि अदालतको न्यायािीश ननयचुिको नसफारिस होस ्वा २०७३ सालमा उच्ि अदालतको लानग ८० 
जना न्यायािीशको ननयचुिको नसफारिस होस,् यी सबै नसफारिसहरू हतािको ननिषयबाि संस्थाको 
सदुृढीकििको लानग पद्धनतको टवकास हनु सकेको छैन । समयमा नै पद्धनत बसाल्न सटकएन भने टवगतभन्दा 
टवकिाल चस्थनत आउन सक्छ जो कदाचित टहतकि हदैुन भने्न कुिा अनभुवले देखाएको छ । त्यसकािि 
पद्धनत ननमाषिमा सहायक हनु सक्दछ भने्न सोिले ननम्न सझुावहरू प्रस्ततु गरिएका छन ्।   

सझुाव 

१. न्यायािीश ननयचुिमा वस्तगुत गिुस्तिीय मूल्याङ्कन पद्धनत स्थापना हनुपुदषछ, जसको आिािमा 
सवषसािाििले पनन योग्य माननस छाननन्छ भनेि टवश्वास गनष सकून ्अनन अमकु अमकु माननसमध्ये अमकु 
योग्य व्यचि छाननएछ भन्न पाउन ्। गलत माननस छाननएको पाइएमा औलंा उठाउन पाउन ्। यसबाि 
टवगतमा प्रयोग भइिहेको चििबाि नाम समावेश गने पद्धनत समाि हनुेछ । यसका लानग सावषजननक खलु्ला 
प्रनतस्पिाष, खाली भएको पद सङ्ख्या ि योग्यतम ्व्यचिको छनौिले अदालतको गरिमालाई िूनमल ि टवकृत 
हनुबाि बिाउाँछ । यसका लानग योग्य व्यचिलाई अदालतमा स्वागत गरिनपुदषछ । योग्य व्यचिको 
पटहिान मापदण्डको वस्तगुत आिािमा पािदशी ढङ्गले हनुपुदषछ ।  

२. न्यायािीश ननयचुिमा दिबन्दी खाली हनुासाथ पूनतष गिी हाल्नकुो सट्टा टढलाइ हुाँदै गएका कािि 
पदपूनतष गने पदसंख्या बढ्दै जाने ि आन्तरिक एवं बाह्य दवाब ि प्रभाव बढ्नाले ननयचुि प्रटियामा अनचुित 
काम कुिाहरूले समेत प्रवेश पाउन सक्ने सम्भावना िहन्छ । यसैकािि हालको न्याय परिषद ऐन, २०७३ 
ले दफा ४ को व्यवस्था गिी अदालतहरूमा रिि पदपूनतष गने समयावनि टकिान गरिददएको हो । त्यस 
ऐनमा सवोच्ि अदालतका न्यायािीश पदपूनतष गने सम्बन्िमा “उमेिको हदबाि अवकाश भई पद खाली 
हनुेमा पद एटकन गिी पद रिि हनुभुन्दा कम्तीमा एक मटहना अगानड” ि अपझषि कुनै काििले “पद रिि 
हनु आएमा रिि भएको नमनतले एक मटहनानभत्र” ि उच्ि अदालतको पदपूनतष “पद रिि भएको नमनतले ३ 
मटहनानभत्र पदपूनतषका लानग नसफारिस गिीसक्नपुने” बाध्यात्मक प्राविान गरिएको हो । यसिी कानूनमा 
व्यवस्था गरिएको कुिाको पनन पालना हनु सकेको पाइदैन । यस बाध्यकािी कानूनी व्यवस्थालाई पालना 
गनष जरुिी देचखन्छ । 

३. न्याय परिषदले न्यायािीश ननयचुिका लानग नसफारिस गने सम्बन्िमा संटविान एवं न्याय परिषद ऐन 
कानूनमा तोटकएका योग्यता पगेुका उम्मेदवािमध्येबाि छनौि गनष आन्तरिक मापदण्ड बनाउन ुपने महससु 
गिी न्यायािीश ननयचुि (प्रटिया) मापदण्ड, २०६९ बनाई कायाषन्वयनसमेत गिेको नथयो । न्यायािीश 
ननयचुि नसफारिस गने िममा पािदचशषताको अभाव एवं योग्यता मूल्याङ्कनमा टवटविता हनु गई मनोगत ननिषय 
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भएको कािि यस्तो मापदण्ड बनाउन ुपने आवाज सशि ढङ्गबाि उठ्नकुा साथै स्वयं न्याय परिषदले समेत 
ननयचुि नसफारिस गने िममा परिहेको कदठनाई महससु गदै सो आन्तरिक मापदण्ड बनाएको भए पनन 
त्यसमा िेिै कनम कमजोिी िहेका नथए । न्याय परिषदले २०६९ सालपनछ मापदण्डको आिािमा न्यायािीश 
ननयचुिको नसफारिस गनष खोजे पनन त्यसको समचुित परिपालना हनु नसकेको देचखयो भने सो कुिामा 
सम्बचन्ित क्षेत्रमा अनेकौं आलोिना एवं िीकाटिप्पिी भए । अझ िोिक कुिा त उि मापदण्डको वैिता 
बािे प्रश्न उठ्ता सवोच्ि अदालतको संयिु इजलासले अन्य टवदेशी अभ्यासको समेत टववेिना गदै मापदण्डको 
आवश्यकता ि यसले नलएको उदे्दश्य प्रशंसनीय प्रयास भन्दा भन्दै पनन कानूनको अचख्तयािीबेगि बनाइएको 
भनी बदि गरिददयो (तोयानाथ ढुङ्गाना टव. न्याय परिषद सचिवालयसमेत, म.ु उत्प्रषेिसमेत २०६९-WO-

०४१३ ननिषय नमनत २०७१।०३।०४।०४) । उि आदेशको बािेमा टववेिना हनु सक्दछ ति समय 
नबनतसकेको अवस्था छ । यस पषृ्ठभनूमसमेतको आिािमा नयााँ बनेको न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा 
४१ ले परिषदलाई ननदेचशका वा कायषटवनि बनाएि प्रयोग गनष सक्न ेअनिकाि ददएको छ । न्याय परिषदले 
कानून अनकूुल िही न्यायािीश ननयचुि गनष िाटहन ेपूिष एवं उपयिु मापदण्ड बनाई सम्बचन्ित लाभकािी 
समूहबाि सझुाव नलएि आवश्यक परिमाजषन गिी लागू गनष ननतान्त जरुिी देचखन्छ । मापदण्डमा समावेश 
पनुषपने िेिै कुिाहरू ऐनको दफा ५ मा समावेश गिेको देचखन्छ । तथाटप तत ्तत ्क्षेत्रनभत्र नपगेुका, प्रस्ि 
नभएका कुिाहरू योग्यता, सतष वा आिािका लानग मापदण्ड वा कायषटवनिमाफष त अझ स्पष्ट व्याख्या गदै 
प्रयोगका लानग सहज बनाउन जरुिी देचखन्छ । 

४. हालका केही वषषयता सवोच्ि अदालत ि उच्ि अदालतमा नै पनन प्रिानन्यायािीश ि मखु्य न्यायािीश 
पदप्रनत अजुषन दृटष्ट िाखेि नसफारिस ि ननयचुि भए वा गरिए भने्न आम बझुाइ छ । यसले न्याटयक क्षेत्रमा 
आफ्नो सम्पूिष जीवन अपेि समपषिको भावनाले कायष गने जो कोहीलाई पनन हतोत्साही बनाएको छ । 
न्याय अन्य सावषजननक काम जस्तै ठूलो समूहको प्रयासबाि सम्भव ि सफल हनुे कुिा हो । न्याय सम्पादन 
गने समूहनभत्र टवगत केही वषषयता उत्साहको सट्टा हतोत्साह पैदा भइिहेको छ । न्याय प्रशासनलाई नबतेका 
दशकहरूमा यस िोगले के कनत नबगाि गर् यो भने्न लेखाजोखा सम्भव छैन, हनु सिैन तापनन यसबाि 
न्यायपानलका टवकृनततफष  प्रवेश गर् यो भन्ने आवाज उठेको छ । असल काम गदै अचघ बढ्न खोज्नेका लानग 
मानथ उिाइमा पगु्ने बािो खलुा गनुष, िाम्रो ि निाम्रो ठीक ढङ्गले छुट्याएि िाम्रोका लानग अवसि ददन ुहिेक 
संगठन सञ् िालन गनेका लानग आवश्यक सतष माननन्छ । उत्साटहत न्यायकमीको जमातले मात्र 
न्यायपानलकाको गरिमा ि मयाषदा बढ्दछ बढाउन सक्दछ भने्न कुिा न्याय परिषदले बझु्न जरुिी छ ।  

५. हाम्रो न्याय पद्धनतमा न्यायािीश ननयचुि कानून टवज्ञहरू, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, 

अनसुन्िानकताषलगायत अन्य कानून सम्बचन्ित सेवाहरू- कानून मन्त्रालय, महान्यायानिविा कायाषलयहरूबाि 
समेत नलने परिपािी िहेको छ । बाटहिका टवज्ञहरूलाई सोझै सवोच्िमा नलने परिपािी पनन िहेको छ । 
यसिी सोझै सवोच्िमा असािािि प्रनतभा (Exceptional qualities) भएको व्यचिबाहेक अरू सबैलाई 
उच्ि अदालतबाि मात्र प्रवेश गिाउने व्यवस्था हनुपुदषछ । यसो भएमा न्याय सम्पादनमा अनशुासन एवं 
न्यायमा एकरूपता एवं समानस्ति कायम िहन सक्ने आशा गनष सटकन्छ । 

६. हाम्रो न्यायािीश नसफारिस प्रटियाको मूलमा न्याय परिषद्साँग कानूनबमोचजम योग्यता पगु्नकेो टवविि 
तयाि गिी त्यसबाि न्याय परिषदले योग्य देखेको व्यचि ननयचुिको लानग नसफारिस गने पद्धनत अनरुूप 
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नामहरूको टवविि संकलन गने तरिकामा केही परिमाजषन गिेको भए पनन त्यो टवविि संकलन प्रटिया 
पूिषरूपले वैज्ञाननक बन्न सकेको देचखाँदैन न त संकनलत नाममध्ये अमकु व्यचि ठीक हो भनेि छाने्न कुनै 
प्रटिया ननिाषरित पाइन्छ । यसथष छनौि प्रटियालाई वैज्ञाननक ि पािदशी बनाउन सटकयो भने योग्य छु 
भने्न व्यचिहरूका बीि प्रनतष्पिाष हनुे ि त्यसबाि िाम्रो माननस छान्न सचजलो हनुे कुिा स्वाभाटवक हनु 
आउाँछ। यसले पदाषनभत्रको अाँध्यािोमा हनुे िलखेल, मनोगत टहसाबबाि हनुे नसफारिस िोक्न मद्दत गदषछ । 
यसबाि अवसिमा समानता प्राप् त हनु सिछ । अयोग्यले नपाउने ि योग्य व्यचि छनौि गनष सटकन े
हनु्छ। सवषसािाििको न्यायालयप्रनत टवश्वास गने वाताविि बढ्दै जानेछ ।  

७. वतषमान ऐनले व्यवस्था गरिएका न्यायािीश मूल्याङ्कनको आिाि वा मापदण्डहरू, ननिीक्षि, कायष 
सम्पादन मूल्याङ्कन, उजिुी ददने ि छाननबन गने पद्धनत वैज्ञाननक हनु नसक्नाले ननयचुिमा प्रभाव पनष गएको 
भने्न आम बझुाइ िटह आएको पाइन्छ । उि परिपािीलाई यथावत ्िाख्तै टवद्यतुीय प्रटवनिको लाभ नलएि 
नयााँ वस्तगुत पद्धनत टवकास गनष सटकन्छ । नेपालका सबै अदालत टवद्यतुीय प्रटवनिबाि ससुचज्जत भएकोले 
हिेक अदालत एवं न्यायमूनतषको टियाकलापलाई केन्रीय तहबाि अथाषत काठमाडौँमा बसेि अध्ययन, मूल्याङ्कन 
गनष सटकन्छ । यस आिािमा कुनै न्यायािीशले आफ्ना काम कािबाही ननिषयहरूमा अननयनमतता गर् यो वा 
गलत काम गर् यो भन्ने उजिुी पनाषसाथ सम्बचन्ित कागजात, नमनसल फायल, फैसला वा आदेश टवद्यतुीय 
प्रटवनिमाफष त हेिी कम समयमा नै टवश्लषेि ि मूल्याङ्कन गनष सटकन्छ । काममा कैटफयत जस्तो देचखए वा 
पाइएमा सम्बचन्ित व्यचि (न्यायािीश/अनिकृत) लाई उजिुी नै पठाइ उसको भनाइ वा प्रनतटिया पेस गनष 
लगाएि उजिुी कनत ठीक हो कनत होइन भने्न िुङ्गो लगाउन सटकन्छ । यो तरिकाले तरुुन्तै उजिुीमा 
सनुवुाइ हनुे, सम्बचन्ितको कुिा पनन सनुनने अनन कािबाही पनन सम्बचन्ित व्यचिसाँग मात्र िही गोप्यता 
कायम िहन सक्दछ । ति यसका लानग केही पूवषसतष भने पिुा हनु आवश्यक हनु्छ । ती सतषहरू हनु-् 
(क) न्याय परिषदमा यस्तो टवषय दक्षतापूवषक सञ् िालन गनष सक्ने जनशचि ि नतनलाई उपयिु ढङ्गले 
काम गनष िाटहने अनिकाि, कायषटवनि अनन सािन ि स्रोतको व्यवस्था (ख) न्यायािीशले गिेका काम, ननिषय 
वा आदेशमा भएका अननयनमतताको सिुाि पनुिावेदन वा सच्याउने प्रटिया -Correctional Jurisdiction_ 

बाि हनुे ि सोबाहेक अन्य खाले कानून उल्लङ्घन, पदीय दाटयत्व इमान्दािीतापूवषक पालन नगिेको कुिा 
एवम ्खिाब आिििसम्बन्िी उपिािका बीि एक ससु्पष्ट सीमा ननिाषरित गने मापदण्ड/सतषको पटहिान वा 
स्थापना हनु अननवायष हनु्छ । त्यसो भएन भने न्याटयक ि अन्य कायषका बीि भ्रम भएि गोलमाल हनु 
सिछ  ि (ग) एक ससु्पष्ट अनभलेख िाख्न ेपद्धनत । यसथष न्याय परिषदले ननिषय गिेि सम्बचन्ित न्यायािीश 
वा अनिकािीलाई जानकािी ददई अनभलेख िाख्न ेव्यवस्था गनुष आवश्यक हनुेछ ।  

८. २०४७ सालको संटविानले स्थापना गिेको ननयचुि पद्धनतको प्रयोग प्रभावकािी ढङ्गले हनु नसकेको 
भए पनन त्यसै पद्धनतलाई २०६३ को अन्तरिम संटविान अनन संटविान सभाद्वािा नननमषत २०७२ को नेपालको 
संटविानले यथावत िाखेको छ । ननयचुि पद्धनतमा मानथल्लो पदमा ननयचुि पाउन तल्लो तहमा िहेका ति 
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ननिाषरित सतष पगेुका सबै प्रनतस्पिी हनु्छन ्। प्रनतस्पिाषका ननयम ि सतषनभत्र िहेि कोही पनन योग्य व्यचि 
मानथल्लो पदमा ननयिु हनु सिछ । प्रनतस्पिाषमा चजत्न ेव्यचिले नै ननयचुि पाउने हो । ति ननयचुि 
पाउनेले मैले यसकािि पाएाँ अनन नपाउनलेे मैले यसकािि पाइन भने्न कुिा थाहा पाउन सक्नपुदषछ। यो 
नै न्यायको मूल अविाििा हो । 

  उम्मेदवािको मूल्याङ्कन योग्यता, वरिष्ठता, िरित्र ि कायषक्षमताको आिािमा गरिने व्यवस्था 
गरिनपुदषछ । वतषमानमा न्यायािीशको ननयचुि गदाष िेिै हदसम्म वरिष्ठतालाई प्रमखुता ददइने अनन अरू 
पक्षलाई गौि माने्न परिपािी टवकनसत भएको छ । योग्यता, िरित्र एवं कायषक्षमता कम महत्त् वका हुाँदैनन।् 
तसथष यी सबै पक्षको सन्तनुलत मूल्याङ्कन अङ्कको आिािमा गने परिपािी स्थाटपत गरिन ुआवश्यक छ । 
यस टहसाबले सम्पूिष मूल्याङ्कन १०० अङ्कको मान्दा योग्यता २०,  वरिष्ठता ४०, िरित्रलाई २० ि 
कायषक्षमतालाई २० गिी मूल्याङ्कन गने वा केही हेिफेिसटहत गरिन ुउचित हनु सक्ने देचखन्छ । नयााँ 
ननयचुि गने िममा उम्मेदवािको मूल्याङ्कन गने आिािहरू ऐनमा सािािि तरिकाबाि उल्लेख गरिएका छन ्
तापनन ती आिािहरूलाई मूल्याङ्कनका सन्दभषमा के कसिी प्रयोग गने, अङ्क भाि कसिी ददने भने्न सन्दभषमा 
कुनै मापदण्ड स्थाटपत भए गिेको पाइदैन ।  

९. आवेदकहरूको आवेदनपिात ्एक पदका लानग बढीमा ७ जनाको टहसाबले प्रािचम्भक सूिी तयाि 
गिी प्रकाशन गने व्यवस्था गरिनपुदषछ । प्रािचम्भक सूिी -Short Listing_ मा नाम हनुेहरूको न्याय 
परिषदले ननमाषि गिेको मापदण्डमा आिारित भई अङ्कको आिािमा टवस्ततृ ि गहन मूल्याङ्कन गिी सनुवुाइ 
गनषका लानग उपल्लो अङ्क पाउनेहरूबाि १ पदका लानग ३ जनाको टहसाबले योग्यतािमअनसुाि छनौि 
गरिनपुदषछ । यसिी छनौि गरिएका व्यचिहरूको सनुवुाइ खलु्ला ढङ्गले गिी अङ्क प्रिालीबाि उच्ितम अङ्क 
प्राप् त गिी योग्यतम ्ठहरिएकालाई ननयचुिको लानग नसफारिस गने व्यवस्था गरिनपुदषछ ।  

१०. संटविानद्वािा गरिएको संसदीय सनुवुाइ पद्धनत न्यायािीशको सन्दभषमा नसद्धान्त एवं  व्यवहाितिः 
नमलेको छैन । सामूटहक ढङ्गबाि छनौि व्यचिको हकमा पनुिः अको तहको सामूटहक सनुवुाइ हनु ुउपयिु 
हनु सक्दैन । यो कुिा हाम्रा टवगतका सनुवुाइ िमको ननतजाबािै नसद्ध भएको छ । सनुवुाइ पद्धनतको 
िचिषत प्रयोग गने अमेरिकामा हेने हो भने िाष्ट्रपनत (कायषकािी प्रमखु) ले प्रस्ताव गिेको व्यचि योग्य छ 
छैन भने्न जान्न वा जााँि गनष पचब्लक फोिमको रूपमा नसनेिबाि सनुवुाइ गने व्यवस्था गरिएको हनु्छ । 
यद्यटप िाष्ट्रपनतले पनन गम्भीितापूवषक व्यापक छाननबन गिाएि व्यचिको नाम प्रस्ताव गदषछन ्तापनन त्यसमा 
व्यचिगत, िाजनीनतक प्रभाव वा यथाथषमा गलत माननस नपिोस ्भन्नका लानग नसनेिमा गहन सनुवुाइ गने 
परिपािी स्थाटपत गरिएको हनु्छ । नेपालमा २०४७ सालपनछ पााँि जना सदस्य भएको न्याय परिषदबाि 
सामूटहक छाननबन गिेि योग्य ठहिेको व्यचि नसफारिस हनुे व्यवस्था गरिएको छ । भाितमा पनन वतषमानमा 
प्रिान न्यायािीश सटहत ५ जना न्यायािीशको समूह (कलेचजयम) ले नसफारिस गिेको व्यचि िाष्ट्रपनतबाि 
ननयिु हनु्छ । त्यहााँ सनुवुाइ गने प्रिलन छैन । हाम्रो संसदीय सनुवुाइले न्यायािीशको हकमा साथषक 
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परििाम देखाउन नसकेको ि नसद्धान्ततिः ननमली िहेकोले बढी आलोचित भएको परिप्रके्ष्यमा न्यायािीशको 
हकमा मात्र संसदीय सनुवुाइ हिाउनपुदषछ । ति यसको उपयोनगतालाई केही परिमाजषनसटहत न्याय 
परिषदबाि छनौि प्रटियामा प्रयोग गनष सटकन्छ ि गनुषपदषछ । न्याय परिषदले छाननबन पिात प्रस्ताटवत 
गिेका व्यचिको व्यचित्व, न्याटयक दृटष्ट (Vision) क्षमता ि सोि (Attitude) को पिीक्षि अङ्कको आिािमा 
गिी िुङ्गो लगाउनसमेत संसद् सदस्यसमेत िहेको सनुवुाइ प्यानेलबाि सनुवुाइ गने प्रटिया टवकनसत 
गरिनपुदषछ। सो प्यानेलमा पूवष न्यायािीश, कानूनका वरिष्ठ प्राध्यापक, वरिष्ठ ख्यानत प्राप् त पत्रकािलगायत 
समाज सेवाका उच्ि व्यचित्व समावेश गरिन ुउपयिु हनु्छ । उि प्यानले न िेिै ठूलो न सानो, ठीक्कको 
हनुपुदषछ।  यस अनतरिि त्यस सनुवुाइ कायषिममा ननचित मापदण्डको आिािमा प्रवेश पाउने ि कम्तीमा 
एक प्रश्न गनष पाउने गिी दशषकसमेतको व्यवस्था हनुपुदषछ । यसिी सनुवुाइबाि उच्ि अङ्क प्राप् त व्यचिलाई 
परिषदले ननयचुिको लानग नसफारिस गनुषपने व्यवस्था हनुपुदषछ ।   

११. २०४७ सालको संटविान अन्तगषत न्याय परिषदबाि भएका ननयचुिहरूमा िाजनीनतक प्रभाव पिेको 
भने्न देचखए पनन २०६३ एवम ्२०७२ को वतषमान संटविान अनरुूपको न्याय परिषद अन्तगषत भएका 
ननयचुिहरूमा िाजनीनतले प्रयास पानष खोजेको देचखन्छ । यसले न्याय परिषदको संििनामा नै दोष िहेको 
प्रस्ि हनु्छ। तसथष न्याय परिषदमा हाल भइिहेको संख्या यथावत ्िाख्तै सदस्य संििनामा परिवतषन गनष 
जरुिी देचखन्छ। यसमा दईुविा टवकल्प प्रस्ततु छन-् 

पटहलो- प्रिान न्यायािीशबाहेक दईुजना सवोच्ि अदालतका न्यायािीश, एकजना कानून मन्त्री  ि 
एकजना नेपाल बािका प्रनतनननि भएको न्याय परिषद। 

दोस्रो– प्रिान न्यायािीश ि सवोच्ि अदालतका एकजना वरिष्ठ न्यायािीश, एकजना कानून मन्त्री,  
एकजना नेपाल बािका प्रनतनननि ि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसटहत पााँिजना िहेको न्याय परिषद। 

१२. प्रस्ततु सझुावलाई कायाषन्वयन गनष आवश्यक पने संटविान तथा कानूनमा उपयिु ढङ्गले संशोिन 
आवश्यक देचखन्छ ।  

 अन्तमा, उपयुषि सझुावहरूको एक मात्र प्रयोजन योग्य व्यचिको ियन होस ्ि न्यायपानलका सक्षम 
ि प्रभावी होस ्भने्न हो । यस पद्धनतले िेिथोि हाल नेपालमा प्रिलनमा िहेको जानगिका लानग माननस 
छनौि गने प्रटियाको झल्को ददन्छ । यस्तो हनु ुस्वाभाटवक पनन हो, टकनटक माननस छनौि गनषका लानग 
काममा इच्छुक ि योग्य मान्छे िाटहन्छ । उनीहरूलाई फोनबाि बोलाउन सटकाँ दैन । यसका लानग आह्वान 
नै गनुष पने हनु्छ । न्याय परिषद ऐनले पनन प्रत्येक वषष टवविि संकलन गनष ि चजल्ला न्यायािीशको हकमा  
टवज्ञापन गने प्राविान गिेकै देचखन्छ । त्यस अनरुूप टवविि संकलन कायषले खास पदका लानग इच्छुकलाई 
आह्वान गने कुिाले कुनै प्रनतकूलता पादैन, बरु आवेदकहरूले ददएको टववििसाँग दााँज्न ि सही गलत 
छुट्याउन काम नै लाग्दछ ।  
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 हामीले हाम्रो िाटष्ट्रय जीवनमा समाज सापेक्षको प्रिाली एकातफष  स्थाटपत गनष सकेनौं भने अकाषतफष  
स्थाटपत गरिएको पद्धनतको प्रयोग िाम्रिी गनष नसकेको अनभुव हनुे गदषछ । आफ्नो ििातलीय यथाथष ि 
लक्ष्यका बीि तालमेल हनु नसक्ने पद्धनतले ददएको परििामबाि चशक्षा ग्रहि गदै न्यायािीश ननयचुिसम्बन्िी 
पद्धनत ि प्रटियामा सिुाि गनुष बटुद्धमानी हनुे अपेक्षा गनष सटकन्छ । यद्यटप हाल प्रिलनमा िहेको पद्धनत 
बढी मेहनत गनष नपने भएकाले प्रयोग गनष सचजलो अनन नसफारिस गनेका लानग लाभदायी अनभुव हनु 
सक्दछ तथाटप िाष्ट्रका लानग ददगो ि साथषक परििाम प्राप् त गनष बढी मेहनत गनुष आवश्यक नै हनु्छ । 
बढी समय नलन्छ भने पनन मेहनतको परििाम अन्ततिः िाम्रो ि सखुद् नै हनुेछ । 
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अदालत ि नेपाल न्याय सेवामा जनशचििः वतषमान अवस्था, समस्या, िनुौती ि 
सिुािका के्षत्रहरू ✍ 

१. पषृ्ठभनूम 

कुनैपनन संगठनको उदे्दश्य हााँनसल गनष िाटहने स्रोत सािनमध्ये जीटवत स्रोत मानव संशािन नै हो  
जसले संगठनका अन्य स्रोत सािनलाई बटुद्धमत्तापूवषक उपयोग गने क्षमता ि सामथ्यष िाख्दछ । कुनै एक 
संगठनको मात्र होइन, िाष्ट्रको सवाषटङ्गि नबकास प्रटियामा मानव स्रोतलाई केन्रनबन्दकुो रुपमा नलइन्छ । 
मानव संशािन नै संगठनमा परिवतषन, सिुािको शतु्रिाि वा संवाहकको रुपमा िहन ेगदषछ । त्यसैले यस्तो 
सािनको ब्यवस्थापन तथा नबकास अपरिहायष हनु्छ । मानव संशािन ब्यवस्थापन अन्तगषत मानव संशािन 
योजना, मानव संशािन नबकासलगायतका कुिाहरु अगानड आउदछन ्। अझ गटहरिएि हेने हो भने संगठनको 
लक्ष्य ि उदे्दश्य अनसुािको जनशचि उत्पादन, ठीक समयमा दक्ष ि उपयिु जनशचि उपलब्ि गिाउन 
गरिने पूवाषनमुान, प्रािी, नबकास, उपयोग, परििालन, संिक्षि ि सम्भाि, भटवष्यमा आइपने जनशचिको पूवाषनमुान 
ि सोको पूनतष गने अवस्था ि आिाि जस्ता कुिाहरु मानव संशािन ब्यवस्थापन अन्तगषत पदषछन ्। बजािमा 
उपलब्ि योग्य, सक्षम ि उत्प्ररेित जनशचि आकटषषत गनष, संगठनको माग ि बजािको आपूनतषबीिको 
सामान्जस्यता कायम गनष संगठनको जनशचि योजना िाटहन्छ । जनशचि योजना वा जनशचि 
ब्यवस्थापनबाि जनशचिको माग तथा आपूनतषको लेखाजोखा गरिन्छ, योग्य ि क्षमतावान जनशचिलाई 
आकषषि गने आिािहरु तय गरिन्छ, जनशचि कामप्रनत उत्प्ररेित हनु े अवसि नसजषना हनु्छ, संगठनको 
उत्पादकत्व बढ्छ ि समग्रमा संगठनको ख्याती बढ्छ ।  

 २. न्यायालयमा जनशचि प्रािीका तरिका 

२.१ न्यायािीश जनशचि पूनतषका आिाि  
न्यायपानलकामा न्यायािीश जनशचि ि कमषिािी जनशचि गिी दईुखालका जनशचि िहन्छन ्। 

न्यायािीश जनशचि स्वयं तल्लो तहका न्यायािीशबाि, न्याय सेवाका अनिकृतहरुबाि, कानून ब्यवसायीबाि 
तथा कानून ि न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अन्बेषिमा संलग्न कानून नबज्ञहरुसमेतबाि प्रािी 
हनुे गदषछ । चजल्ला अदालतको तहमा न्यायािीशको पूनतष नपेालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा 
(२) को देहाय (क) बमोचजम कूल रिि दिबन्दीमध्ये बीस प्रनतशत नेपाल न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत 
दद्वतीय शे्रिीको पदमा कम्तीमा तीन बषष काम गिेका अनिकृतमध्येबाि जेष्ठता, योग्यता ि कायषक्षमताको 
मूल्याङ्कनको आिािमा हनु ेब्यवस्था छ । सोही िािाको उपिािा (२) को देहाय (ख), (ग) बमोचजम बााँकी 
िानलस/िानलस प्रनतशतमा आन्तरिक खलुा ि खलुा प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षाका आिािमा पूनतष गरिन्छ । 
रिि पदमध्ये जेष्ठता, आन्तरिक खलुा वा खलुा प्रनतयोनगताका लानग कनत पद पने भन्न ेकुिा न्याय परिषदले 
ननिाषिि गछष। न्याय परिषदको नसफारिस वा अनिुोिमा न्याय सेवा आयोगबाि आन्तरिक खलुा वा खलुा 
प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा सञ्चालन भई अचन्तम ननतजा सटहत ननयचुिको लानग न्याय परिषदमा पठाएपनछ 
ननयचुिको नसफारिस न्याय परिषदले गदषछ । यस प्रकाि चजल्ला न्यायािीशको पदमा ननजामती सेवा 
                                                           

✍ नपृध्वज ननिौला, सचिव, न्याय परिषद/न्याय सेवा आयोग । 
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अन्तगषतको नेपाल न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीका अनिकृतहरु (ि, यदाकदा िाजपत्राटङ्कत प्रथम 
शे्रिीका अनिकृतसमेत) मध्येबाि ननयिु गरिने नबगतको संवैिाननक तथा कानूनी प्रबन्िमा नेपालको अन्तरिम 
संटविान, २०६३ बाि परिवतषन ि हालको नेपालको संटविानले ननिन्तिता ददएको तथा नेपाल न्याय सेवाका 
अनिकृतहरुमात्र होइन, कानून ब्यवसाय गरििहेका वटकलसमेत खलुा प्रनतस्पिाषमा सचम्मनलत भई उतीिष भए 
चजल्ला न्यायािीशको पदमा ननयिु हनु सक्ने ढोका खोनलददएको छ । यो संवैिाननक प्राविानको प्रयोग 
पटहलो पिक २०७४ सालमा भइसकेको छ ।  

उच्ि अदालतमा रिि न्यायािीश पदमा अवनि पगेुका चजल्ला न्यायािीशहरुमध्येबाि, पााँि बषष सेवा 
अवनि पगेुका नेपाल न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिी वा सो भन्दा मानथका अनिकृतहरुमध्येबाि, 

बाह्रबषष वा सो भन्दा बढी अवनि कानून ब्यवसाय गिेका वा कानूनका अध्ययन अध्यापन, अनसुन्िान गिेका 
ब्यचिहरुमध्येबाि न्याय परिषदले नसफारिस गिेको आिािमा प्रिान न्यायािीशबाि ननयिु हनु्छ ।   

सवोच्ि अदालतको रिि न्यायािीश पदमा उच्ि अदालतको न्यायािीश वा मखु्य न्यायािीशको 
पदमा पााँि बषष काम गरिसकेको ब्यचि, नेपाल न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिी वा सो भन्दा मानथल्लो 
पदमा कम्तीमा बाह्र बषषको सेवा अवनि भएका पदानिकािी, कानूनमा स्नातकोपािी प्राि गिी पन्रबषष सम्म 
कानून ब्यवसायमा ननिन्ति संलग्न वा कानून ि न्यायको क्षेत्रमा ननिन्ति काम गिी नबचशष्ट कानूननबद्को 
रुपमा ख्यानत प्राि गिेको नेपाली नागरिक सवोच्ि अदालतको न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग योग्य 
हनुे भई यही परििीनभतै्रबाि ननयचुि हनु ेगिेको छ । नबगतको संटविानमा पनन यटह ब्यवस्था नथयो ति 
नेपाल न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिी वा सो मानथल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र बषषको सेवाअवनि भएका 
पदानिकािीबाि ननयिु गने गिी संटविानको ब्यवस्था कायाषन्वयन भएको पाइदैन । लोक सेवा आयोगले 
नलने जस्तो कठीन पिीक्षा उतीिष भई आउनपुने ब्यवस्था नहुंदा उच्ि तहका अदालतका न्यायािीश पद 
रिि हनुे नबचत्तकै पूनतष हनु सक्ने अवस्था िहन्छ त्यसैले न्यायािीशको पद तलुनात्मकरुपमा त्यचत्त िेिै ि 
लामो समय सम्म रिि िहंदैन ।  

२.२ कमषिािी जनशचि पूनतषका प्रटिया  
अदालतहरु, महान्यायानिविाको कायाषलय ि अन्तगषतका सिकािी वटकल तथा कानून न्याय तथा 

संसदीय मानमला मन्त्रालयमा काम गने नेपाल न्याय सेवाका कमषिािीहरु ननजामती कमषिािी हनु ्। ननजामती 
सेवामा िहन ेनबनभन्न नौविा सेवामध्येको नेपाल न्याय सेवा एउिा हो । नपेाल न्याय सेवा (गठन, समूह 
तथा शे्रिी नबभाजन, ननयचुि सरुवा ि बढुवा) ननयमहरु, २०५१ आउन ुअचघ न्याय सेवामा समूह नबभाजन 
गरिएको नथएन । एक ननकायबाि कामको प्रकृनत ननमल्न ेअकै ननकायमा सरुवा बढुवा हनु सक्दथ्यो । 
अञ्चल अदालतको न्यायािीशसम्मको पदमा ननजामती सेवाबािै पूनतष हनुे गिेको अवस्थाको अन्त्य नेपाल 
अनििाज्यको संटविान २०४७ लागू भएपनछ मात्र भएको हो । तत्पिात एकपिकको न्यायािीश संिैको 
लानग न्यायािीश हनु ेअवस्था िह्यो भने ननजामती सेवा अन्तगषतको नेपाल न्याय सेवाबाि नबनभन्न तहका 
अदालतका रिि न्यायािीश पदमा समेत ननयिु हनुे ब्यवस्था कायम िही हालसम्म िहेको छ ।  
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कामको प्रकृनत, स्वभाव ि अवस्था फिक फिक भएपनन समग्रमा ननजामती सेवा हुंदा नेपाल न्याय 
सेवामा िहन ेपदहरुको प्रािी ननजामती सेवा ऐन तथा ननयममा उल्लेख भएबमोचजम हनुे गदषछ । यद्यटप 
संघीय न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत पदमा नयााँ भनाषद्वािा ननयिु गदाष लगायत लोक सेवा आयोगको नसफारिस 
बमोचजम गरिन ेबाहेक संघीय न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत पदमा ननयचुि, सरुवा, बढुवा गदाष वा कुनै नबभागीय 
सजाय गदाष न्याय सेवा आयोगको नसफारिस बमोचजम नेपाल सिकािबाि गरिने हनु्छ ।1  ननजामती सेवा 
ऐन, २०४९ मा भएको ब्यवस्था बमोचजम नेपाल न्याय सेवा समूहका पदमा नयां दिबन्दी नसजषना गदाष वा 
तत्काल कायम िहेको संगठन संििना ि दिबन्दीमा पनुिावलोकन वा हेिफेि गदाष सम्बचन्ित ननकायको 
कायषिम, कायषबोझ, कायषप्रकृनत तथा दिबन्दी थप गनुषपने कािि ि सो को औचित्य ि उपलब्ि मानव 
श्रोतसमेतको आिािमा संगठन तथा ब्यवस्थापन सवेक्षि गिी अथष मन्त्रालयको सहमनत नलई सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालयमा पठाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक मूल्याङ्कन गिी स्वीकृनतको लानग नेपाल 
सिकाि मचन्त्रपरिषद्समक्ष पेश गने 

2  ि मचन्त्रपरिषद् बाि स्वीकृत भएपनछ पद नसजषना वा हेिफेि भएको 
माननन्छ ।  

नेपाल न्याय सेवाको नबचशष्ट शे्रिीको पदमा सोही सेवाका िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीका 
अनिकृतहरुमध्येबाि ननयचुिको नसफारिस नेपाल सिकािसमक्ष न्याय सेवा आयोगले गदषछ । नबचशष्ट शे्रिीको 
पदलाई समूहीकृत नगरिएको 3

  भएपनन अदालत ि न्याय परिषदतफष को नबचशष्ट शे्रिीको अनिकृत पदमा 
न्याय समूहका िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीका अनिकृतहरुमध्येबाि, महान्यायानिविाको कायाषलयतफष को सिकािी 
वटकलको टवचशष्ट शे्रिीको पद िहने ननकायमा सिकािी वटकल समूहका ि कानून तथा न्याय मन्त्रालय ि 
अन्य कायषकािीतफष को केन्रीय ननकायको नबचशष्ट शे्रिीको पदमा कानून समूहतफष का िाजपत्राटङ्कत प्रथम 
शे्रिीका अनिकृतमध्येबाि ननयचुिको नसफारिस गने ि सिकािबाि ननयिु हनु ेगिेको नेपाल न्याय सेवाको 
टवगतदेचखको स्थाटपत ि संस्थागत भईसकेको प्रिलन हो । सरुवामा पनन सोही ननकायबीिमा मात्र हनु े
गिेको छ । ननजामती सेवाका अन्य आठविा सेवामा सेवा नबचशटष्टकििको लानग गरिएको सेवाको समूहीकिि 
(क्लष्टि) अन्तगषतको नबचशष्ट शे्रिीको पदमा सम्बचन्ित सेवाका सम्भाब्य उम्मेद् वािहरुमध्येबाि उपलब्ि 
भएसम्म रिि पदको तेब्बि संख्यामा बढुवा सनमनतले नसफारिस गने ि नसफारिसमा पिेका 
उम्मेद् वािहरुमध्येबाि नेपाल सिकािले जेष्ठता ि कायषकूशलताको आिािमा उपयिु ठहर् याएको 
उम्मेद् वािलाई बढुवा गने प्राविान 4 भएपनन नेपाल न्याय सेवामा भन े न्याय सेवा आयोगले जो टवचशष्ट 
शे्रिीमा बढुवा हनुे हो, ननजको मात्र नसफारिस गने ि सोही नसफारिसबमोचजम नेपाल सिकािले बढुवा ननयचुि 
गने प्रिलन संस्थागत भएको छ ।  

नेपाल न्याय सेवाको टवचशष्ट शे्रिीको पदबाहेक कायषक्षमताको मूल्याङ्कनका आिािमा तथा जेष्ठता ि 
कायषसम्पादन मूल्याङ्कनका आिािमा हनु ेबढुवामा सम्बचन्ित समूह अन्तगषतका कमषिािीहरु बढुवाको लानग 
योग्य हनु्छन ्भने लोक सेवा आयोगले नलने आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षामा सेवाका तीनविै समूहका 

                                                           
1  नेपालको संटविानको िािा १५४ को उपिािा (१) को स्पष्टीकिि खण्ड- ति संघीय न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत पदमा ननयचुि गदाष 

नलइने खलुा ि आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा लोक सेवा आयोगले नलनेछ । 
2  दफा ६क, ननजामती सेवा ऐन, २०४९  
3  ननयम ५, नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रिी नबभाजन, ननयचुि सरुवा ि बढुवा) ननयमहरु, २०५१ 
4  ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ को उपदफा (२) 
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योग्यता पगेुकाहरु उम्मेद् वाि हनु सिछन ् ।5  न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय ि प्रथम शे्रिीको 
अनिकृतको पदमा ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को देहायमा उल्लेचखत 
आिािमा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ मा भएको प्राविान6 बमोचजम न्याय सेवा आयोगले प्रनतशत ननिाषिि 
गिी खलुा ि आन्तरिक प्रनतयोनगतातफष को लोक सेवा आयोगमा पूनतषको लानग पठाउन े ि कायषक्षमताको 
मूल्याङ्कन तथा जेष्ठता ि कायषसम्पादन मूल्याङ्कनका आिािमा हनुे बढुवाको नसफारिस न्याय सेवा आयोगले 
गने गछष । त्यस्तै न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको सत्तिी प्रनतशत पदमा लोक सेवा आयोगबाि 
खलुा प्रनतयोनगताद्वािा ि बााँकी तीस प्रनतशत पदमा न्याय सेवामा कायषितबाि जेष्ठता ि कायषसम्पादन 
मूल्याङ्कनद्वािा पूनतष हनु्छ । सहायक तहका नायब सबु्बा ि खरिदाि वा सो सिहको पदमा खलु्ला ि बढुवाद्वािा 
पूनतष हनु्छ । यस्ता पदमा बढुवा गनष बढुवा सनमनत िहने ब्यवस्था कानूनमा िहेको छ ।  

खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा पूनतष हनु ेपदमध्ये पैंतानलस प्रनतशत पद छुट्टयाई सो प्रनतशतलाई शतप्रनतशत 
मानी मटहला, आददवासी/जनजाती, मिेशी, दनलत, अपाङ्ग, टपछनडएको क्षते्रमा नबभाजन गिी 7 तीनै 
उम्मेद् वािबीिमा मात्र छुट्टाछुटै्ट प्रनतस्पिाष गिाई पदपूनतष गरिन ेब्यवस्था छ । प्रटियागत ब्यवस्थापनको 
िममा लोक सेवा आयोगबाि पदपूनतषको नसफारिस भई आउन प्रटिया शरुु भएपनछ करिव एक बषष लाग्न े
गिेको छ भने न्याय सेवा आयोगले गने बढुवामा पनन झण्डै एक िौथाई बषष लाग्ने गिेको छ । यसका 
लानग दवैु ननकायका पदपूनतषको वाटषषक कायषतानलका तय गरिएको छ ।    

३. न्यायालय ि न्याय सेवामा जनशचिको अवस्था 
अदालतको मखु्य कायष न्याय सम्पादन नै हो । न्याय सम्पादनमा हनु े शीघ्रता, ननष्पक्षता ि 

प्रभावकारिताबाि नै अदालतहरुको कामको पािख गरिन्छ । न्याय सम्पादनको मूल कामको लानग 
अदालतहरुमा न्यायािीशहरु िहन्छन ्भने सो काममा सहयोग ि ब्यवस्थापटकय प्रबन्िको लानग न्याय सेवा 
न्याय समूहका नबनभन्न तहका अनिकृतहरु लगायत सहायक तहका जनशचिहरु िहेका हनु्छन ्।  

३.१. न्यायालयमा न्यायािीश जनशचिको अवस्था   

३.१.१. न्यायािीशको संख्यात्मक टवविि  
नेपाल अनििाज्यको संटविान, २०४७ ले सवोच्ि अदालतमा प्रिान न्यायािीश सटहत बढीमा पन्र 

जना न्यायािीश िहने ि आवश्यकतानसुाि अस्थायी न्यायािीश िहन ेसंवैिाननक प्रबन्ि गिेको नथयो । त्यस्तै 
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले मचन्त्रपरिषदले सवोच्ि अदालत ि न्याय परिषदको पिामशषमा तोकेको संख्यामा 
पनुिावेदन अदालतहरु िहने ि प्रत्येक पनुिावेदन अदालतमा एक जना मखु्य न्यायािीश ि पााँि जनाको 
संख्यामा अरु न्यायािीश िहने कानूनी प्रबन्ि गर् यो । सो संख्यात्मक प्राविान पनछ संशोिन गिी आवश्यक 
संख्यामा अरु न्यायािीश िहने ि कायषवोझ बढेको आिािमा कुनै खास अवनिको लानग अनतरिि न्यायािीश 
                                                           
5  ननयम १९, नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रिी नबभाजन, ननयचुि सरुवा ि बढुवा) ननयमहरु, २०५१ 
6  दफा ९,१०, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ 
7  ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७)-खलुातफष  पैंतानलस प्रनतशतमध्ये सोलाई शतप्रनतशत मानी मटहला-तेत्तीस 

प्रनतशत, आददवासी/जनजाती-सत्ताइस, मिेशी-बाइस, दनलत-नौ, अपाङ्ग-पााँि ि टपछनडएको क्षेत्र-िाि प्रनतशत । 

 



 

56 
 

ननयिु गनष सटकने प्राविान िाचखएको नथयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ जािी भएपनछ २०४८।२।२८ 
मा स्थापना भएका नौ विा पनुिावेदन अदालतहरुको संख्या टवनभन्न काििले वषषनी वटृद्ध हुाँदै २०५२ सालको 
अचन्तमसम्म आईपगु्दा सोह्र विा कायम भइसकेको नथयो । पनुिावेदन अदालतहरुमा छयानब्बे न्यायािीश 
दिवन्दी िहेकोमा कायषवोझका आिािमा अठाि जनासम्म अनतरिि न्यायािीश कायम िहे । त्यस्तै न्याय 
परिषदको टवनभन्न नमनतको ननिषय नसफारिसका आिािमा स्थायी न्यायािीशको दिवन्दी संख्या कायषबोझ बढेको 
तलुनामा केही बढ्न पगु्यो ।  

त्यस्तै चजल्ला अदालतहरुमा २०५६ सालसम्म पिहत्ति चजल्ला न्यायािीश, पैंतानलस अनतरिि चजल्ला 
न्यायािीश गिी १२० जनाको दिवन्दी िहेकोमा २०७२ सालको शरुुआतमा आइपगु्दा चजल्ला न्यायािीशको 
दिवन्दी २३८ कायम भएको देचखन्छ । नेपालको संटविान(२०७२) जािी भई कायाषन्वयनमा आएपनछ 
साटवकको कानूनी प्रवन्िमा समेत परिवतषन भयो । प्रत्येक चजल्ला अदालतमा कम्तीमा एक जना चजल्ला 
न्यायािीश िहने, नेपाल सिकािले न्याय परिषदको नसफारिसमा मदु्दाको कायषवोझ अनसुाि चजल्ला न्यायािीशको 
संख्या थप गिी कुल दिवन्दी कायम गनष सक्ने ि कुल दिवन्दीको अनिनमा िही कायषवोझ अनसुाि प्रत्येक 
चजल्ला अदालतमा िहने न्यायािीशको संख्या ननिाषिि न्याय परिषदले गनष सक्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, 

२०७३ मा िहेको छ । यस अनसुाि हाल चजल्ला न्यायािीशको कुल दिवन्दी २४० (दइु सय िानलस) 
िहेको छ । साटवकमा पनुिावेदन अदालत िही हाल उच्ि अदालत नाम ददइएको अदालतहरुमा न्यायािीशको 
कुल दिवन्दी एक सय साठीमा नबढाई आवश्यक संख्यामा कायम गरिन ेभननएको छ, सो अनसुाि पदपूनतष 
पनन हुाँदै आएको छ । सवोच्ि अदालतमा भने वतषमान नेपालको संटविानले नै प्रिान न्यायािीशको अनतरिि 
बीस जनासम्म न्यायािीश िहने व्यवस्था गिेको छ । सवोच्ि अदालतमा साटवकमा िहन ेगिेको अस्थायी 
ि पनुिावेदन अदालतहरुमा िहने अनतरिि न्यायािीशको प्राविान वतषमान संटविान जािीसाँगै हट्न पगेुको 
छ ।  

हाल कायम िहेको न्यायािीश दिवन्दी ि पूनतषको अवस्था 

अदालत न्यायािीशको दिवन्दी पूनतष रिि 

सवोच्ि अदालत २१ (प्रिान न्यायािीशसटहत) १९ २ 

उच्ि अदालतहरु १६० १४५ १५ 

चजल्ला अदालतहरु २४० २३४ ६ 

 ३.१.२. अदालतहरुमा न्यायािीश दिवन्दी, पूनतष ि मदु्दाको कायषवोझको अवस्था  
-क_ हाल कायम िहेको न्यायािीश दिवन्दी ि मदु्दाको लगत 

अदालत न्यायािीश दिबन्दी मदु्दाको लगत (०७४/७५) 

(ननवेदन प्रनतवेदन ि फुिकि ननवेदनसटहत) 
सवोच्ि अदालत २१ (प्रिान न्यायािीशसटहत) 3२,७१७ 

उच्ि अदालतहरू १६० ५३,२३६ 

चजल्ला अदालतहरू २४० १,८८,०७७ 
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-ख_. उच्ि तथा चजल्ला अदालतहरूमा न्यायािीश ि मदु्दाको कायषवोझ 

उच्ि अदालतको न्यायािीशको कूल दिवन्दी एकसय साठी जनामा नबढाई आवश्यक संख्या कायम 
गरिने ि सो अनिनमा िही प्रत्येक प्रत्येक उच्ि अदालतमा एक जना मखु्य न्यायािीश ि दश जनामा नघिाई 
न्याय परिषदले तोकेको संख्यामा अन्य न्यायािीशहरु िहन ेप्रवन्ि िही आएको छ (न्याय प्रशासन ऐन, 

२०७३ को दफा ६) सो भन्दा बढी न्यायािीशहरु दिवन्दी कायम गनष कायषवोझलाई नै मूल आिाि नलइन े
गरिएको छ । सो अनसुाि न्याय परिषदको नमनत २०७३।५।३१ को ननिषयले उच्ि अदालतहरु सात 
विामा देहाय बमोचजम दिवन्दी कायम गिी सो अन्तगषतको अको इजलास ि अस्थायी इजलासमा कायषवोझको 
आिािमा न्यूनतम तीन ि सो भन्दा बढी दिवन्दी कायम गिेको छ ।  

उच्ि अदालत उच्ि अदालत अन्तगषत पने इजलास न्यायािीश दिवन्दी 
संख्या 

मदु्दाको लगत 

(२०७४।०७५) 
टविािनगि इलाम, िनकुिा, ओखलढंुगा २४ ५१४४ 

जनकपिु िाजटविाज, वीिगञ्ज ३८ १३०७२ 

पािन हेिौंडा ४३ १५१६७ 

पोखिा वाग्लङु ११ १४३९ 

तलुसीपिु बिुवल, नेपालगञ्ज २२ ४२६१ 

सखेुत जमु्ला ११ ५८० 

ददपायल महेन्रनगि ११ १२०० 
     

कायषवोझको टहसावले उच्ि अदालत तथा इजलासहरुमध्ये उच्ि अदालत पािनमा बढी मदु्दाको 
लगत (१३९३९) गत आ.व.को तथ्याङ्कबाि देचखन्छ भन ेजमु्ला इजलासमा कम मदु्दाको लगत (१३८ 
थान) िहेको छ । न्यायािीशको दिवन्दीको अवस्था ि मदु्दाको कायषवोझको टवश्लषेि गदाष उच्ि अदालत ि 
इजलासहरुमध्ये उच्ि अदालत पािनमा सम्पूिष उच्ि अदालत ि इजलासहरुको कायषवोझको ३४.१०% 
कायषवोझ िहेको देचखन्छ भने कुल दिवन्दी १६० को २२.५% न्यायािीश संख्या (३६) को दिवन्दी िहेको 
देचखन्छ । कायषवोझ कम हनु े इलाम, िनकुिा,ओखलढंुगा, वाग्लङु, जमु्ला इजलासमा तीन जना मात्र 
न्यायािीशको दिवन्दी िहेको छ । उच्ि अदालत जनकपिुमा भन्दा सो अन्तगषतको िाजटविाज इजलासमा 
मदु्दाको लगत बढी िहेको छ । त्यस्तै उच्ि अदालत तलुसीपिुमा िहेको मदु्दाको लगत (७८६) भन्दा तीन 
गिुा बढी (२२००) मदु्दाको लगत सो अदालतको बिुवल इजलासमा िहेको छ ।  

सवोच्ि अदालतमा मदु्दाको लगतको आिािमा न्यायािीश दिवन्दी संख्या हेदाष प्रनत १४५७ मदु्दा 
बिावि एक न्यायािीश पनष आउने देचखन्छ । उच्ि अदालतमा मदु्दाको लगतका आिािमा प्रनत न्यायािीशको 
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भागमा ३३२.७२ मदु्दा पनष आउाँछ भने चजल्ला अदालतमा प्रनत न्यायािीश ७८३.६५ विा मदु्दा पनष आउन े
देचखन्छ । जनसंख्याको अनपुातमा हेने हो भन े २०६८ को जनगिना अनसुाि नेपालको जनसंख्या 
२,६४,९४,५०४ िही २०७४ मा प्रक्षेटपत जनसंख्या २,८८,२५,७०९ लाई आिाि मान्दा ६८,४७० 
जनसंख्या बिावि एक न्यायािीश पनष आउने देचखन्छ । यी तथ्याङ्कलाई ि अन्यत्र कनतपय देशको जनसंख्या 
ि न्यायािीश अनपुातलाई हेदाष न्यायािीश संख्या कमी भई पनुिावलोकन गनुषपने देचखंदैछ ।  

टवशेष अदालत तथा अन्य न्यायानिकििहरु (जो स्थायी प्रकृनतका ि कायषवोझ बढी भएका पनन 
छन)् मा न्यायािीशको स्थायी दिवन्दी कायम िहेको छैन, उच्ि अदालत तथा इजलासहरुका दिवन्दीमा 
िहेका उच्ि अदालतका न्यायािीशहरुलाई नै न्याय परिषदको पिामशषमा नेपाल सिकािबाि तोटकन ेगिेको 
छ । श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपनछ पनन उच्ि अदालतका न्यायािीशलाई नै तोटकन ेव्यवस्था उि ऐनमा 
छ। यसिी हेदाष टवशेष अदालतमा छ जना, वैदेचशक िोजगाि न्यायानिकििमा एक जना, िाजस्व न्यायानिकिि 
काठमाडौंमा एक जना गिी आठ जना उच्ि अदालतका न्यायािीशहरु पूिषकानलन रुपमा कायषित िहेको 
देचखन्छ । संस्था स्थायी प्रकृनतको भएपनछ त्यहााँ कायषित जनशचि पनन त्यहााँको दिवन्दीको गिाउन ुपने 
आवश्यकता खचट्कएको छ । त्यस्तैगिी चजल्ला अदालतहरुमा एक जना न्यायािीश दिवन्दी भएको पैतानलस 
विा चजल्ला अदालत िहेका छन ्भने नौ जना चजल्ला न्यायािीश दिवन्दी िहेको िाि विा चजल्ला अदालत 
ि नौ भन्दा बढी चजल्ला न्यायािीश दिवन्दी भएको काठमाडौं चजल्ला अदालत िहेको छ । एकजना मात्र 
चजल्ला न्यायािीशको दिवन्दी भएको चजल्ला अदालतमा भन्दा दईु जना चजल्ला न्यायािीश  दिवन्दी ि पूनतष 
भएको चजल्ला अदालतमा मदु्दाको लगत कम िहेको पनन पाइएको छ (िाददङमा मदु्दाको लगत १०६९ ि 
दोलखामा ५५६ ) । यस्तै अरु अदालतहरुमा पनन कायषवोझमा थपघि हुंदै गएको छ । िाटष्ट्रय न्याटयक 
प्रनतष्ठानमा फ्याकल्िीको रुपमा उच्ि तथा चजल्ला अदालतका न्यायािीशबाि काज खिाई काममा लगाइएको 
अवस्था छ । नेपालको संटविानले न्यायािीशलाई सामान्यतया न्याटयक काम बाहेक अन्य काममा नलगाईन े
ति न्याटयक जााँिबझुको काममा, केही खास अवनिको लानग कानून वा न्यायसम्बन्िी अनसुन्िान वा 
अन्बेषिको कुनै काममा न्याय परिषदको नसफारिस वा पिामशषमा सवोच्ि अदालतको न्यायािीशलाई पनन 
खिाउन सटकन ेसंवैिाननक ब्यवस्था गिेको छ । उच्ि ि चजल्ला अदालतका न्यायािीशलाई पनन यस्ता 
काममा ि िाटष्ट्रय सिोकािका कुनै काममा, ननवाषिनसम्बन्िी काममा खिाउन सक्न े गिी संटविान ि 
कानूनहरुमा समावेस गरिएका छन ्। यसअथषले न्यायािीशले न्याटयक कामबाहेक अन्य काम पनन गनुषपने 
अवस्था हुंदा ती सबै अवस्थाहरुसमेतलाई मध्यनजि गिी दिबन्दी कायम हनुपने हनु्छ । यी सब कुिालाई 
सही व्यवस्थापन गनष न्याय परिषदबाि न्यायािीश जनशचि पनुिावलोकन उच्िस्तरिय सनमनत गठन भई 
काम भईिहेको छ । 

 ३.२. न्याय सेवाका अनिकृत तथा सहायक कमषिािी जनशचिको अवस्था  

न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारिता ददन नेपाल न्याय सेवा अन्तगषतका न्याय समूहमा िहन े
कमषिािी जनशचिको अपरिहायषता त छदैछ, सिकािी वटकलहरु, कानून समूहका अनिकृतहरुको पनन आ-
आफ्नै स्थान छ । नेपाल न्याय सेवा अन्तगषतका समूहमा िहेका दिबन्दी ि पूनतषको अवस्था देहायका 
तानलकाबमोचजम िहेको छ ।  
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३.२.१ नपेाल न्याय सेवामा िहेका जनशचिको दिबन्दी ि पूनतषको अवस्था 
न्याय सेवामा हालको दिवन्दी संििना 

ि.सं. शे्रिी न्याय (सवोच्ि अदालत, 

मातहत अदालतहरु, 

न्यायानिकिि ि न्याय 
परिषद) 

कानून (कानून 
मन्त्रालय ि अन्य 

कायषपानलकीय ननकाय) 

सिकािी वटकल 
(महान्यायानिविा ि 

अन्तगषत ) 

  दिवन्दी 
संख्या 

पूनतष दिवन्दी 
संख्या 

पूनतष दिवन्दी 
संख्या 

पूनतष 

१ िा.प.टवचशष्ट८ ४ ३ ५ ५ ५ ४ 

२ िा.प.प्रथम 24 23 28 १9 34 25 

३ िा.प.दद्वतीय 178 95 95 62 158 12६ 

४ िा.प.ततृीय 630 451 168 92 157 231 

 

न्याय सेवामा सहायक तहमा जनशचिको दिवन्दीको अवस्था 
ि.सं. शे्रिी न्याय समूह  (सवोच्ि 

अदालत, मातहत 
अदालतहरु, 

न्यायानिकिि ि न्याय 
परिषद) 

कानून समूह (कानून 
मन्त्रालय ि अन्य 
कायषपानलकी ननकाय 
न्याय तफष  मात्र) 

सिकािी वटकल समूह 
(महान्यायानिविा ि 

अन्तगषत न्याय तफष  मात्र) 

  दिवन्दी 
संख्या 

पूनतष दिवन्दी 
संख्या 

पूनतष दिवन्दी 
संख्या 

पूनतष 

१ िा.प.अनं.प्रथम 
ना.स.ु,लेखापाल, 

क.अ.,पसु्तकालय 
सहायक समेत 

1499  33  226  

२ िा.प.अनं.दद्वतीय  

(खरिदाि/नडठ्ठा 
तामेलदाि,अनमन, 

प्राटवनिक 
कमषिािी समेत 

1859  11  111  

                                                           
८ नबचशष्ट शे्रिीमा समूह निहने ति सम्बचन्ित समूहबाि मात्र बढुवा हनुे गिेको । 
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उपिोि तानलकाअनसुाि िाजपत्राटङ्कत टवचशष्ट शे्रिीमा समग्र न्याय सेवामा १४ विा दिवन्दी कायम 
िहेको देचखएको छ भने िा.प.प्रथम शे्रिीमा सिकािी वटकलतफष को दिवन्दीको अनपुातमा अदालततफष  दिवन्दी 
कम देचखएको छ । ति िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीमा अदालततफष  अन्य समूहको तलुनामा बढी दिवन्दी 
िहेको छ । संघीय संििनाअनरुुप प्रत्येक प्रदेशका मन्त्रालय ि संघीय तहका टवनभन्न मन्त्रालयमा 
कानूनतफष का अनिकृत िहने भएकोले कानून समूहतफष  अनिकृतहरुको दिवन्दी हाल बढेको अवस्था छ । 
कानून ि सिकािी वटकलतफष  सहायक तहका जनशचिको तलुनात्मक रुपमा कम िही अनिकृतमखुी हुाँदै 
गएको छ भन ेअदालततफष  कामको प्रकृनतका कािि समेतले सहायक तहका जनशचिको ठूलो टहस्सा िहेको 
छ ।  

पदपूनतषको अवस्था हेदाष िाजपत्राटङ्कत टवचशष्ट शे्रिीको पदमा २ पद मात्र रिि िहेको देचखन्छ ।8  
िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीको तीनविै समूहका पदहरुमा ठूलो संख्यामा रिि िहेको देचखएपनन पदपूनतषको 
प्रटियामा िहेको अवस्था छ । िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको पदमा भने ठूलै संख्या रिि िहेको देचखन्छ । 
यो शे्रिीको पद सत्तिी प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताबाि लोक सेवा आयोगको नसफारिसमा पदपूनतष हनुे पद 
हो। खलुा प्रनतयोनगतामा पनन पिपन्न प्रनतशत पूिै खलुा ि पैंतानलस प्रनतशतमध्ये मटहला, आददवासी जनजाती, 
मिेशी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा टवभाचजत भई पूनतष हनु ेप्रटियागत व्यवस्था छ । िाजपत्राटङ्कत 
ततृीय शे्रिीको पदमा पनछल्ला केही वषषहरुको माग ि आपूनतषको अवस्था हेदाष यस्तो अवस्था देचखन्छ ।  

ि.सं. आ.व. माग पद संख्या पदपूनतष संख्या खलुातफष  प्रािचम्भक पिीक्षा 
पिातको नलचखत पिीक्षामा 

सचम्मनलत संख्या 
खलुा बढुवा खलुा बढुवा 

१ २०६९।०७० ३९ ५ ३६ ५ १२१ 

२ २०७०।०७१ १०६ ४३ ५४ ४२ ८७ 

३ २०७१।०७२ १३३ ३० ४७ २८ ६९ 

४ २०७२।०७३ १४१ २६ ४८ २१ ८७ 

५ २०७३।०७४ १२९ ३२ ८० ३२ १३१ 

६ २०७४।०७५ ८६ १५ ६१ १५ १४८ 

  उपिोि तथ्याङ्क हेदाष बढुवातफष  िा.प.ततृीय शे्रिीमा लगभग सवै जनशचि प्रत्येक आनथषक वषषमा 
पूनतष भएको अवस्था देचखन्छ भने खलुातफष  ठूलो संख्यामा पदपूनतष हनु नसकेको अवस्था देचखएको छ । 
ननजामती सेवा सम्बन्िी कानूनको व्यवस्था अनसुाि खलुा प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा अन्तगषत टवनभन्न वषषका 
लानग छुट्याइएको पदमा जनु वषषको लानग टवज्ञापन भएको हो सो वषष हनुे टवज्ञापनमा उपयिु उम्मेद् वाि 
उपलब्ि हनु नसकेमा त्यस्तो पद अको वषष हनु ेटवज्ञापनमा सोहीतफष  समावेश गनुषपने 9 भएकोले पनछल्लो 
वषष पनन उपयिु उम्मेद् वाि उत्तीिष हनु नसकेमा लामो समयसम्म रिि िहन पगु्न ेहनु्छ । पनछल्लो समय 
अथाषत २०७५ साल असोजमा लोक सेवा आयोगबाि खलुातफष  नसफारिस भई आएका न्याय सेवाका 
िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको अनिकृत पदमा देहायको अवस्था देचखन्छ ।  
                                                           
8   रिि टवचशष्ट शे्रिीको २ (दईु) पदमध्ये सवोच्ि अदालतका िचजष्ट्राि-१ पद नेपाल सिकािको २०७५।८।३ को ननिषयले नसजषना   

भएको । 
9  दफा ७ को उपदफा (१०), ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 
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टकनसम 
माग पद 
संख्या 

नलचखत 
पिीक्षामा 
सचम्मनलत 

नलचखत 
पिीक्षामा 
उत्तीिष 

अचन्तम 
छनौिमा 

पिेको संख्या 

न्यून भएको 
संख्या 

खलुा  ३९ 

१४८ 

५३ ३९ ० 

मटहला  १४ २८ १४ ० 

आददवासी/जनजाती  १४ ५ ३ – ११ 

मिेशी  १० ४ १ – ९ 

दनलत  ५ २ १ – ४ 

अपाङ्ग  २ २ १ – १ 

टपछनडएको क्षेत्र  २ ४ २ ० 

जम्मा माग  ८६ ९८ ६१ २५ 

उपिोि तथ्याङ्कलाई हेदाष खलुा तथा मटहलातफष  माग अनसुािको आपूनतष भएकै देचखन्छ ति सो 
वाहेक अन्य वगषमा पूिा जनशचि आपूनतष हनु सकेको देचखदैन । अकोतफष  नलचखत पिीक्षामा सचम्मनलत हनु े
उम्मेद् वाि नै न्यून िहेको देचखन्छ । फािाम भिी प्रािचम्भक पिीक्षामा संलग्न भएकाहरु अनिक संख्याका 
त्यही पिीक्षा पाि गनष असमथष हनुे गिेको पाइएको छ । प्रशासनतफष  एक पदमा हजािौं संख्यामा उम्मेद् वाि 
िहेको अवस्था छ । न्याय सेवातफष  नलचखत पिीक्षामा सचम्मनलत हनुे मध्येपनन समावेशीतफष  आवश्यक अथाषत 
माग संख्या जनत पनन उत्तीिष हनु सकेको देचखएन । कानूनमा स्नातक वा स्नातकोत्ति भनाष हनुे ि उत्तीिष 
गने जनशचि हेदाष घिेको होइन, बढेकै देचखन्छ । अन्य टविामा स्नातक गिी सकेपनछ एल एल बी ि 
उच्ि माध्यानमक चशक्षा उत्तीिष गिी सकेपनछ पााँि वषे टव.ए., एल.एल.वी. अध्ययन गनष पाउने अवस्थाले 
कानून स्नातक उत्पादनमा केही बढी समय भन ेलाग्नेछ । पनछल्लो समयमा उच्ि माध्यनमक चशक्षा तहमा 
कानूनको अध्यापन शरुु भएको ि त्यसमा टवद्याथीहरुको भनाषदि वषेनी बढ्दै गएको देचखन आएको छ । 
यसबाि कानून स्नातक वा स्नातकोत्ति गिेका जनशचि नबश्वनबद्यालयहरुबाि उत्पादन भइिहेकै छ । नेपाल 
कानून व्यवसायी परिषदले वषेनी ि कनतपय अवस्थामा वषषमा दइुपिक नलने गिेको अनिविाको पिीक्षामा 
सचम्मनलत हनुकेो संख्यामा पनन कमी आएको नभई वटृद्ध हुाँदै गएको तथ्याङ्कबाि देचखन्छ :- 

               अनिविाको लानग आवेदन ददन ेि उत्तीिष संख्या 

ि.सं. बषष (साल, नब.सं.मा) आवेदन संख्या उत्तीिष संख्या 
१ २०७० ८१४ ५५४ 

२ २०७१ ८५७ ६१८ 

३ २०७२ ९९८ ४४४ 

४ २०७३ ५६४ २७० 

५ २०७४ १०५८ ४९६ 

६ २०७४ दोस्रो १५१६ ५६० 

७ 
२०७५(पच्िीसौं 

पिीक्षा) 
११३६ (पिीक्षा ददने 

९१९) 
४९५ 
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कानूनमा स्नातक गनषको लानग उच्ि माध्यानमक चशक्षा उत्तीिष गिेपनछ पााँि वषे कोसष हनु ेि अन्य 
संकायमा स्नातक उपािी प्राि गिी सकेपनछ मात्र योग्य हनुे टवश्वटवद्यालयको नीनतगत प्रबन्ि हुाँदा लोक 
सेवा आयोग प्रवेश गने उमेि नाचघसकेका व्यचिहरु मात्र अनिविाको पिीक्षामा सामेल भएका हनु ् टक 
भन्नलाई पनन २०७५ सालमा वाि काउचन्सलको पिीक्षामा सामेल हनु ेउम्मेदवािहरुको उमेि समूह यस्तो 
िहेको    छ ।  

                  अनिविा पिीक्षा (२०७५) सचम्मनलत उम्मेद् वािहरुको उमेि समूह 

ि.स. उमेि समूह संख्या 
१ २५ वषष मनुनका ४३ 

२ २५ देचख ३० वषषका १८० 

३ ३१ देचख ३५ वषषका २७८ 

४ ३६ देचख ४० वषषसम्मका २०२ 

५ ४१ वषष मानथ २१६ 

जम्मा :  ९१९ 

                    श्रोत: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (२०७५ मंनसि) 

उपिोि तथ्याङ्क हेदाष लोक सेवा आयोगको पिीक्षामा सहभागी हनु सक्ने ३५ वषष सम्मका उमेि 
समूहका उम्मेदवाि आिा भन्दा बढी अथाषत ५०१ जना िहेका देचखन्छन ्। ति यो अनपुातमा न्याय सेवाको 
शाखा अनिकृत पदको नलचखत पिीक्षामा सचम्मनलत संख्या न्यून नै देचखन्छ ।  

३.२.२  न्याय सेवामा समावेशीताको अवस्था  
मानथ नै उल्लेख गरिसटकएको छ टक ननजामती सेवामा प्रवेश गने जनशचिको खलुा प्रनतयोनगताद्वािा 

नलइने पिीक्षाको लानग पिपन्न प्रनतशत सवैको लानग खलुा हनु े गदषछ भने वााँकी पैतानलस प्रनतशतलाई 
शतप्रनतशत मानी मटहला, आददवासी÷जनजाती, मिेशी, दनलत, अपाङ्ग, नछनडएको क्षेत्र आददमा छुट्याई पदपूनतष 
प्रटिया अचघ बढ्दछ । यो कानूनी प्राविान ननजामती सेवा ऐन, २०४९ जािी हुाँदा देचखकै हो । यसको 
प्रशस्त प्रभाव ननजामती सेवा अन्तगषतको न्याय सेवामा पनन देचखन ेवेला भैसकेको छ । त्यसैगिी न्यायािीश 
ननयचुिमा पनन संटविानको अनिनमा िही समानपुानतक समावेशी नसद्धान्त बमोचजम तय भएका टवनभन्न 
आिािमा ननयचुिको नसफारिस न्याय परिषदले गने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा छ।10 यद्यटप 
लोक सेवा आयोगबाि ननजामती सेवाको अनिकृत नसफारिस भएजस्तो टवनभन्न वगषबाि न्यायाािीश नसफारिस 
भएको भन्न ेदेचखदैन । केवल नलङ्ग, जात थि ि भौगोनलक क्षेत्रको वतनबाि मात्र यो कुिा बभुm्न सटकन्छ। 
हालसम्म न्याय सेवाको अनिकृत ि न्यायािीश पदमा िहेको जनशचिको समावेशीताको अवस्था देहायको 
तथ्याङ्कबाि स्पष्ट हनु्छ ।  

                                                           
10 दफा ५, न्यायपरिषद ऐन, २०७३ ।  
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नस.नं. पद दिवन्दी पूती रिि मटहला आ.ज. मिेशी दनलत अपाङ्ग टप.क्षे. जम्मा 
समावेशी 

जम्मा 
समावेशी 
प्रनतशत 

1 सवोच्ि न्यायािीश 21 19 2 २        

2 मखु्य न्यायािीश ७ ६ 1 ० ० ० ० ० ० 0 0.00 

3 उच्ि न्यायािीश  १५३ १३९ 1४ 10 १६ १३ २ ० ५ 4६ 33.०९ 

4 चजल्ला न्यायािीश  २४० २३४ 6 4 १८ ४ ० ० २ 28 11.97 

  जम्मा ४२१ ३९८ 2३ १६ ३८ १९ २ ० ८ 8३ 2०.८5 

             

    १ नेपाल न्याय सेवा 
टवचशष्ट शे्रिी 

१४ १२ 2 0 ० ० ० ० ० 0 0.00 

             

1 न्याय प्रथम २४ २३ 1 2 २ ० ० ० १ 5 21.74 

2 न्याय दद्वतीय १७८ ९५ 83 8 १० ३ ३ ० १ 25 26.32 

3 न्याय ततृीय ६३० ४५१ 179 ६४ ३३ २० ६ ३ १२ 138 30.60 

  जम्मा ८३२ ५६९ 263 74 ४५ २३ ९ ३ १४ 168 29.53 

             

1 कानून प्रथम २८ १९ 9 3 २ ० ० ० ० 5 26.32 

2 कानून दद्वतीय ९५ ६२ 33 9 ६ १ ० १ १ 18 29.03 

3 कानून ततृीय १६८ ९२ 76 २५ १४ ५ ० ० ३ 47 51.09 

  जम्मा २९१ १७३ 118 37 २२ ६ ० १ ४ 70 40.46 

     
        

1 सिकािी वटकल प्रथम ३४ २५ 9 1 ० ० ० ० १ 2 8.00 

2 सिकािी वटकल दद्वतीय १५८ १२6 32 8 ८ २ ० १ १ 20 15.८७ 

3 सिकािी वटकल ततृीय २५७ २३१ 26 ५२ २२ ८ २ २ १४ 100 43.29 

  जम्मा ४४९ ३८2 67 61 ३० १० २ ३ १६ 122 31.९४ 

श्रोत : न्याय परिषदका अनभलेखबाि २०७५ मागष १५ सम्मको तथ्याङ्कबाि गरिएको नबश्लषेि । 
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   २०७५।७।४ मा न्याय सेवाको शाखा अनिकृतमा ननयचुि तथा पदस्थापन नसफारिस भएकाहरुको 
समावेशी तपषmको अवस्था 

समूह सेवा 
प्रवेश/सम्पूिष 

मटहला आ.ज. टप.क्ष.े दनलत अपाङ्ग मिेशी 

न्याय प्रवेश ८ १ १ – – – 

 सम्पूिष १३ (१ मिेशी ि 
१ टप.क्षे.समेत) 

१ २ – – २ 

कानून प्रवेश – २ – – – – 

 सम्पूिष २ ३ – – – – 

सिकािी 
वटकल 

प्रवेश ६ – १ १ १ १ 

 सम्पूिष ८(मध्ये १ दनलत 
समेत) 

१ ३ (१ अपाङ्ग 
समेत) 

१ १ २ 

जम्मा प्रवेश १४ ३ २ १ १ १ 

 सम्पूिष २३ (मध्ये १ 
मिेशी ि १ टप.क्षे. 
ि १ दनलत) 

५ ५ (मध्ये १ 
अपाङ्ग) 

१ १ ४ 

उपिोि तथ्याङ्कबाि नेपाल न्याय सेवाको टवचशष्ट शे्रिीको पदमा मटहला ि अन्य वगषको उपचस्थत 
शनु्य नै देचखन्छ । न्याय सेवाको प्रथम शे्रिीको अनिकृतमा मटहलाको संख्या न्यून छ भने दद्वतीय ि ततृीय 
शे्रिीको अनिकृत पदमा मटहला मात्रको होइन, अन्य वगषको संख्या समेत बढ्दै गई समावेशी उन्मखु अवस्था 
देचखन्छ । न्यायािीशतफष  हेदाष तीनै तहको अदालतमा पूनतष भएको ३९९ मध्ये १६ जना न्यायािीश मटहला 
देचखन्छ । आददवासी/जनजाती तपषmको संख्या पनन केही देचखन्छ भने दनलत तथा टपछनडएको क्षेत्र तपषmको 
संख्या न्यून देचखन्छ ।   

४. नपेाल न्याय सेवाका जनशचिमा वचृत्त टवकासको अवस्था 

नेपाल न्याय सेवा पनन ननजामती सेवाको नौ विा सेवामध्ये एक भई ननजामती सेवा ऐन, २०४९ 
अनसुाि िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको पदमा खलुा प्रनतयोनगताद्वािा प्रवेश गनषको लानग न्यूनतम एक्काइस बषष 
उमेि पगेुको ि पैंनतस बषष ननाघेको (मटहलाको हकमा िानलस बषष) ि कानूनमा कम्तीमा स्नातक तह उतीिष 
गिेको हनुपुदषछ । लोक सेवा आयोगमा अनिकृत तफष को उम्मेद् वाि हनु िाटहन ेन्यूनतम उमेि २१ वषष 
पगुी २५ वषषसम्मका उमेि समूहका जनशचिको प्रवेश संख्या न्यून नै िहेको देचखएको छ भने बढी २६ 
देचख ३० वषष उमेि समूहका िहेका देचखन्छन ्। 
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       उमेि समूहका आिािमा न्याय सेवामा खलुातफष  प्रवेश गिेको (२०७५ सालमा) नबविि 

सेवा समूह उमेि समूह 

 २१-२५ २६-३० ३१-३५ ३६-४० ४१–मानथ जम्मा 
न्याय  ८ १६ ९ २ – ३५ 

कानून २ २ ४ – – ८ 

सिकािी वटकल १ ८ ७ २ – १८ 

तीनै समूहको जम्मा ११ २६ २० ४ – ६१ 

यस्तैगिी न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको अनिकृत पदमा हाल कायषित िहेकाहरुको उमेि 
समूह ि संख्या यस्तो िहेको छिः 

शाखा अनिकृत 

उमेि समूह न्याय कानून सिकािी वटकल 

२१-२५ 7 3 4 

२६-३० 35 17 21 

३१-५५ 71 26 47 

३६-४० 39 14 48 

४१-४५ 85 20 50 

४६-५० 135 7 35 

५१-५५ 60 4 19 

५६-५८ 19 1 7 

जम्मा २३ १९ २५ 

श्रोत : न्याय परिषद सचिवालयमा िहेको अनभलेख । 

एक्काइस बषषको उमेि ि शैचक्षक योग्यता प्राि गिेको व्यचि िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको अनिकृतमा 
प्रवेश गिेको  नमनतले पााँि वषष सेवाअवनि पूिा भएपनछ िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीको पदमा बढुवाको लानग 
योग्य हनु्छ । नोकिी वषषको यो योग्यता साँगसाँगै सेवाकानलन तानलम, पनछल्लो पााँि वषषको कायषसम्पादन 
मूल्याङ्कन, भौगोनलक क्षेत्र वापतको अनिकतम अंक ि अन्य शैचक्षक योग्यता कायषक्षमताको आिािमा हनु े
बढुवाको लानग आवश्यक हनु्छ । ति खलुा प्रनतयोनगताको लानग भने पााँि वषषको सेवाअवनि भए पगु्छ । 
त्यस्तै सम्बचन्ित टवषयमा स्नातकोत्ति उपािी प्राि गिेको ि अनिकृत स्तिको पदमा ननजामती वा कुनै 
सिकािी वा वा संगदठत संस्था वा अन्तिाषटष्ट्रय संघ संस्थामा सात वषषको अनभुव िहेकोमा िाजपत्राटङ्कत प्रथम 
शे्रिीको पदमा खलुा प्रनतस्पिाषद्वािा पूनतष हनु सिछ । ति यो सीनमत अथाषत न्यून संख्यामा हनु्छ । नेपाल 
न्याय सेवा न्याय समूहका उपसचिव ि सहसचिवहरुको हालको उमेि समूह ि सो पदमा काम गिेको अवनि 
यस्तो देचखन्छिः 
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श्रोतिः न्याय परिषद बलेुटिनहरू । 

उपिोि तथ्याङ्क हेदाष नेपाल न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीका हाल कायषित अनिकृतहरु 
तीस बषष नाघेका अनिक संख्यामा िहेको देचखन्छ । यो पदमा पााँि बषष सेवाअवनि पूिा भएपनछ बढुवाको 
लानग योग्य हनुेमा एघाि बषष सम्म सेवाअवनि पूिा गिेका जनशचि िहेका देचखन्छन ्। पााँि बषष सेवा पूिा 
भएका ठूलो संख्याका जनशचि बढुवा हनु नसकी िहेका देचखन्छन ्। त्यस्तै सेवाको िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय 
शे्रिीको पदमा पन्र बषष अचघदेचख कायषित जनशचि िहेका छन ्। न्याय सेवा अन्तगषत सिकािी वटकल 
समूहका उपसचिवहरुलगायत यनत लामो समयसम्म एउिै पदमा कायषित िहेका ि बढुवा हनु ेसेवा अवनि 
पगेुका तीनविै समूहका ठूलो संख्याका जनशचि कायषित छन ्। कायषित उपसचिवहरुको उमेि समूह हेदाष 
पैंनतस बषष मनुीका न्यून संख्यामा छन ्भने िानलस बषष नाघेकाको संख्या नै बढी िहेको अवस्था देचखन्छ । 
िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीमा कायषित न्याय सेवाका जनशचिको उमेि समूह हेदाष पैंतानलस बषष मनुीकाको 
संख्या न्यून िही सो उमेि पाि गरिसकेकाको बाहलु्यता िहेको पाइयो । यो शे्रिीबाि मानथल्लो शे्रिीको 
पदमा बढुवा हनु िाटहने सेवाअवनि पााँि बषष पूिा भएकादेचख नौ बषषसम्म काम गिेका सहसचिव स्तिका 
अनिकृत कायषित देचखएबाि मानथल्लो पदमा बचृत्त नबकासको अवसि सााँघरुिंदै गई लामो समय एउिै पदमा 
कायषित िहनपुिेको अवस्था छ । यसका अनतरिि सेवामा िहनु्जेल न्याय सेवाका जनशचि ि 
न्यायािीशहरुको लानग तानलम, अन्तिटिया, वैदेचशक भ्रमिको अवसिमा पनन कमी िटहिहेको अवस्था छ ।  
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अकोतफष  नेपाल न्याय सेवामा कायषित अनिकृत नबनभन्न तहका अदालतको न्यायािीशको ननयचुिको 
लानग पनन योग्य हनुे गिी बचृत्त नबकासको अवसि संटविान तथा कानूनले प्रदान गिेको छ । नेपाल न्याय 
सेवाको िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीको पदमा पााँि वषषको अवनि काम गिी सकेको व्यचि िाजपत्राटङ्कत प्रथम 
शे्रिीको पदमा बढुवाको लानग योग्य हनु सक्छ भने िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिीको पदमा तीन वषष काम गिेको 
अनिकृत चजल्ला न्यायािीशको पदमा ननयचुि वा प्रनतस्पिाषत्मक पिीक्षाद्वािा छनौिको लानग योग्य हनु 
सक्दछ। त्यस्तै चजल्ला न्यायािीशको पदमा कम्तीमा पााँि वषष काम गिेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा 
िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिीको पदमा कम्तीमा पााँि वषष काम गिेको नेपाली नागरिक उच्ि अदालतको मखु्य 
न्यायािीश वा न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग योग्य हनु्छ । कानूनमा स्नातक उपािी प्राि गिी उच्ि 
अदालतको मखु्य न्यायािीश वा न्यायािीशको पदमा कम्तीमा पााँि वषष काम गिेको वा न्याय सेवाको 
िाजपत्राटङ्कत प्रथम शे्रिी वा सोभन्दा मानथल्लो पदमा कम्तीमा वाह्र वषष काम गिेको नेपाली नागरिक सवोच्ि 
अदालतको न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग योग्य माननन्छ । सवोच्ि अदालतमा न्यायािीशको रुपमा 
तीन वषष काम गिेको व्यचि प्रिान न्यायािीशको पदमा ननयिु हनु योग्य हनु्छ । यी प्राविानहरु ननजामती 
सेवा ऐन तथा वतषमान संटविानले गिेका प्रबन्िहरु हनु ्। संटविान तथा ऐनका यी प्राविानहरुबाि मानथल्लो 
पदमा बढुवा वा ननयिु हनु वचृत्त टवकासको अवसिको ढोका खलुा छन ्। कानून व्यवसायी तथा कानून 
ि न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन, अनसुन्िान, अन्वेषि गनेहरुबाि पनन उच्ि ि सवोच्ि अदालत सम्मको 
न्यायािीशमा ननयचुि हनु सक्ने भई सेवा वाटहिबाि उच्ि ि सवोच्ि अदालतको न्यायािीश पदमा कम 
उमेिमा प्रवेश गने िााँपको परििाम सेवानभत्रका जनशचि संटविान तथा ऐन कानूनले तोकेको न्यूनतम 
अवनिमा न्यायािीश हनु सक्ने अवस्था पनन छैन । २०५० साल देचख २०७३ सालसम्मको टवनभन्न तहको 
बढुवा तथा ननयचुिलाई हेदाष देहायको अवस्था पाउन सटकन्छ । 

ि.सं. तल्लो पद बढुवा/सेवानभत्रबाि न्यायािीश ननयचुि बढुवा/ननयचिको लानग 
लागेको समय 

१ पनुिावेदन/उच्ि 
अदालतको न्यायािीश 

सवोच्ि अदालतको न्यायािीश ८-१३ वषष 

२ चजल्ला न्यायािीश पनुिावेदन/उच्ि अदालतको न्यायािीश १०-१३ वषष 
३ सह सचिव सचिव/उच्ि अदालतको न्यायािीश ९-१३ वषष 
४ उप सचिव सह सचिव/चजल्ला न्यायािीश ५-१९ वषष 
५ शाखा अनिकृत उप सचिव ५-१८ वषष  

     श्रोतिः न्याय परिषदबाि प्रकाचशत बलेुटिनमा उल्लेचखत नबवििको नबश्लषेिका आिािमा । 
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५. अदालत ि न्याय सेवामा जनशचििः समस्या, िनुौती ि सिुािका के्षत्रहरु  

मानथ उल्लेख गरिएको तथ्य, तथ्याङ्क ि सो को टवश्लषेिबाि अदालत ि समग्र न्याय सेवामा जनशचिको 
प्रािीका तरिका ि आिािहरु छन,् जनशचि पनन प्राि छन ्। ति कायषवोझका आिािमा जनशचि पयाषि 
छैनन ्अथाषत न्यायािीश जनशचि ि कमषिािी जनशचिको दिवन्दी नै तलुनात्मक रुपमा कमी छ । 
अदालतहरुमा मदु्दाको संख्या दश वषषमा झण्डै दोब्बि भएको छ । देवानी/फौजदािी संटहता ऐनहरु लागू 
भएसाँगै न्याटयक ि प्रशासटकय प्रकृनतको काममा बटृद्ध भएको छ । नयां संटहताहरूले सिकािी वटकलको 
काममा पनन बटृद्ध गिेको छ । जनशचिमा ब्यावसाटयकताको अपेक्षा गिेको छ । सिकािी वटकल ि कानून 
समूहतफष को दिवन्दी अनिकृतमखुी हुाँदै गएपनन अदालतमा सत्तिी प्रनतशतभन्दा बढी जनशचि सहायक 
स्तिका छन ् जो मदु्दाको प्रटियागत कुिाहरुमा संलग्न हनु्छन ्। टवगतमा कानून संकायमा प्रमािपत्र तह 
उत्तीिष गिेका मानव स्रोत न्यायतफष को सहायक तहमा पयाषि मात्रामा आउने गदषथ्यो । टवश्वटवद्यालय 
चशक्षाको कानून संकायतफष को प्रटविता प्रमािपत्र तह टवस्थाटपत भएपनछ अन्य टविा अध्ययन गिेका 
जनशचिको प्रवेश हनुे गिेको छ । ती जनशचिलाई तानलमको पयाषि अवसि प्राि हनु सकेको छैन, न त 
तानलमलाई कामको प्रकृनतसाँग जोड्न नै सटकएको छ । न्याय सेवा कामको प्रकृनतले कानूनटवज्ञ िहने एक 
प्राटवनिक प्रकृनतको सेवा पनन भएको हुाँदा अन्य टविा अध्ययन गिी आएका सहायक तहका जनशचिले 
संस्थाले िाहे अनसुािको सेवा प्रवाह गनष नसक्ने चस्थनत एकानति िह्यो भने अकोतफष  कानून अध्ययन नगिेका 
ती जनशचिको यटह सेवाको उपल्लो पदमा बचृत्त टवकासको अवसि पनन प्राि नहनु ेहुाँदा संस्थामा टिकाई 
िाख्न ेिनुौती िहन गएको छ । उच्ि माध्यानमक चशक्षामा नबगत दईु बषषदेचख कानूनको अध्यापन हुंदै 
गिेकोले कानूनको प्रमािपत्र प्राि सिहको आउने त्यो जनशचि न्याय सेवाका सहायक तहमा उपयोगी 
हनुसक्दछ । यस्ता जनशचि प्रािी ि टिकाई िाख् ने सम्बन्िमा सेवा प्राि गने संस्थाको जनशचि योजना 
िाटहन्छ ।   

नेपाल न्याय सेवाको अनिकृततफष  जनशचिको अवस्थाको मानथ उल्लेचखत तथ्य ि तथ्याङ्कहरुको 
आिािमा टवश्लषेि गदाष बढुवाद्वािा पूनतष हनु ेिाजपत्राटङ्कत पदहरु िमशिः पूनतष हुाँदै जान्छन,् लामो समय रिि 
िहदैनन ् । ति अनिकाशंतिः खलुा प्रनतयोनगताद्वािा पूनतष हनुे पद खासगिी िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिीको 
अनिकृतको पदमा प्रथमतिः दखाषस्त नै नपने, दखाषस्त गनेहरु पनन प्रथम िििको प्रािचम्भक पिीक्षामा नै 
अनतु्तीिष हनु ेि अन्ततिः न्यून प्रनतस्पिाषमा माग भन्दा न्यून मानव श्रोत प्राि हनु ेगिेको देचखयो । कानून 
स्नातक गिेका जनशचिले ननजामती सेवाको प्रशासन लगायतका अन्य सेवामा पनन दखाषस्त गने ि सकभि 
न्याय सेवा वाहेकका अन्य सेवामा प्रवेशको िाहनाले न्याय सेवामा अनिकृत तहको जनशचि प्रािीमा कदठनाई 
िहन पगेुको छ । यस लेखकले गिेको एक अध्ययनमा अनिकृत तहको प्रथम िििको प्रशासननक अनभरुिी 
पिीक्षि (प्रािचम्भक पिीक्षा) नै न्याय सेवामा प्रवेशको टवनभन्न मध्येको एक वािक भन्न ेदेचखएकोमा यस 
वषषबाि लोक सेवा आयोगले न्याय सेवातपषmको ततृीय शे्रिीको अनिकृतलाई प्राटवनिक मानी सो पदमा उि 
प्रथम िििको प्रशासननक अनभरुिी पिीक्षि पिीक्षा11  ददन ु नपने प्रबन्ि गिेबाि त्यो वािा हट्न पगुी 
आशाको टकिि जगाएको छ, साँगसाँगै अन्य वािा अविोिहरु पनन हिाउाँदै लैजान ुपने आवश्यकता िहेको 
छ । जनशचि उत्पादन गने नबश्वटवद्यालयको कानून चशक्षा ि जनशचि आपूनतष गने लोक सेवा आयोगको 

                                                           
11 प्रथम िििको यो पिीक्षामा उतीिष भएका उम्मेद्वाहरुमात्र दद्वतीय िििको पिीक्षामा सचम्मनलत हनु पाउछन ्।  
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पाठ्यिमका सम्बन्िमा पनन थप छलफल ि अध्ययनको जरुिी हनु सिछ । कानून संकायमा अध्ययनित 
नबद्याथीहरूलाई ईन्िनषको रूपमा नलई न्याय सेवाप्रनत आकषषि गनष सटकन्छ ।  नेपाल न्याय सेवामा 
जनशचिको आपूनतषमा न्यूनता िहेको तथ्य ि तथ्याङ्कहरूले देखाईिहेको अवस्थामा समस्या कहााँ छ, त्यसबािे 
गहन खोजी गिी समस्या समािान तफष  लाग्न आवश्यक भईसकेको छ । न्याय सेवालाई सक्षम ि प्रभावकािी 
बनाउन तथा न्याय सेवाप्रनत आकषषि बढाउन अनसुन्िानात्मक तथा प्रवद्धषनात्मक कायष गनष सक्न ेगिी न्याय 
सेवा आयोगलाई चजम्मेवािी सचुम्पएको छ ।12 ति आयोगलाई प्राि ज्यादै सीनमत श्रोत सािनबाि यो काम 
हनु सकेको छैन । न्याय ि कानून क्षेत्रका जनशचिलाई तानलम ददन,े अध्ययन अनसुन्िान गने कानूनी 
अचख्तयािी पाएको िाटष्ट्रय न्याटयक प्रनतष्ठान, नेपाल सिकािबाि हालसालै गठन भई काम थालेको नीनत 
अनसुन्िान प्रनतष्ठानले अनसुन्िान गिी अध्ययन अनसुन्िान तथा नीनत टवश्लषेिबाि प्राि ननष्कषषका आिािमा 
आवश्यक पिे नीनतमा समेत परिवतषन वा समयानकुल परिमाजषन गनुषपने अवस्था छ ।  

ननजामती सेवाका अन्य सेवाहरु भन्दा यसै पनन नेपाल न्याय सेवाको पद कम आकषषिको पद 
माननन्छ । न्याय सम्पादनको काममा सहयोगीको भनूमका ननवाषह गनुषपने थप चजम्मेवाि ि अनशुानसत पद 
हो न्याय सेवाको अनिकृत पद । ति यटह सेवामा वचृत्त टवकासका अवसिहरु न पयाषि छन,् न त अनमुानयोग्य 
हनु सकेका छन ्। कानूनले मानथल्लो पदमा बढुवा हनु तोकेको अवनि ि बढुवा हनुे गिेको समय हेदाष 
ठूलो भास/फिक िहेको ि यो बढ्दो िहेको पाइएको छ । नेपाल न्याय सेवामा पनछल्लो समय शाखा 
अनिकृत पदमा प्रवेश गनेहरुमध्ये पच्िीस वषष मनुीका न्यून ि पच्िीस वषष देचख तीस वषषसम्मका उमेि 
समूहका जनशचि बढी हुाँदा ि बढुवा वा न्यायािीश पदमा ननयचुि हनुे अवनिको प्रवचृत्त हेदाष अपवाद वाहेक 
ती जनशचि उपल्लो अदालतको न्यायािीश हनु सक्न ेअवस्थामा पगु्दैनन ्। कानून अध्ययन गनेहरुको 
संख्या वषेनी वटृद्ध हुाँदै जान,ु कानून व्यवसायी (अनिविा) को लानग नलइने पिीक्षामा सहभागी कानून 
स्नातकहरुको संख्या पनन वषेनी बढ्न ुति त्यही कानून स्नातक न्याय सेवाको अनिकृत पदमा उम्मेदवाि नै 
नबन्नु वा प्रवेशमा न्यूनतम संख्या मात्र प्राि हनु ुन्याय सेवामा वचृत्त टवकासका अवसिहरु न्यून हनु ुि कम 
आकषषिको सेवा माननन ुनै हनु सिछ । यो सेवामा आकषषि बढाउन ि बनाउन सटकएमा मात्र न्याटयक 
सेवा प्रवाह थप प्रभावकािी हनु सक्दछ ।   

न्याय सेवामा न्यायािीशको पद भने अनिकााँसको लानग आकषषिको पद माननन्छ । खान्की ि वान्की 
दवैु तविले उपयिु भएकोले िेिैको आाँखा यस पदमा लाग्ने गदषछ । नेपाल न्याय सेवाका िेिै अनिकृतहरुको 
इच्छा न्यायािीश हनुे नै िहन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायािीशलाई उपल्लो तहको 
न्यायािीशमा सकभि िााँडो अवसि प्राि गनष िाहना स्वभाटवक हनु्छ । ति उपल्लो अदालतका न्यायािीशका 
लानग न्याय सेवाका अनिकृतले न्यून अवसि ि स्थान पाउाँने गिका छन ्। कानून व्यवसायी, कानूनको 
प्राध्यापन, अनसुन्िानमा संलग्नहरु समेतलाई उच्ि अदालतका न्यायािीशमा ननयिु गनुषपने अवस्था ि 
संवैिाननक वाध्यता पनन िहन्छ । देचखने स्पष्ट मापदण्ड तय ि पालना हनु नसक्दा उच्ि अदालतमा 
न्यायािीश ननयचुिमा कायषसम्पादन, कायषदक्षतामा प्रश्नहरु पनन उठ्ने गिेका छन ्। त्यसैले सक्षम ि दक्ष 
जनशचि न्यायािीशमा ननयचुि नसफारिस गनुष न्याय परिषदको लानग िनुौती ि अवसि दवैु िहेका छन ्। 
त्यस्तै ननिन्तिको अनगुमन ननगिानी ि मूल्याङ्कनबाि सक्षम, दक्ष ि इमान्दाि न्यायािीशलाई सम्मान ि 

                                                           
12  दफा ३३ न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ 
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पिुस्कृत गिी उपयिु स्थान ददन ुि कतषव्यपथबाि टविनलत भएका पाईएकालाई कािवाही अगानड बढाउन ु
पने आवश्यकता त्यचत्तकै छ ।  

अदालतहरुमा कायषवोझ वषेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएका हुंदा कायषवोझ बढेअनरुुप न्यायािीश 
जनशचि समेतका संख्यामा पनन पनुिावलोकन आवश्यक हनु्छ । स्थायी प्रकृनतका न्यायानिकििहरुमा 
न्यायािीशको दिवन्दी हालसम्म कायम नभई उच्ि अदालतका न्यायािीशलाई नै तोक्ने गरिएको अवस्था 
हुंदा ि न्याटयक वाहेक अन्य िाटष्ट्रय सिोकािका ि प्रशासननक प्रकृनतका काममा पनन लगाइने गिेको 
सन्दभषलाई दृटष्टगत गिी न्यायािीश दिवन्दीको पनुिावलोकन गदै जान ुपने आवश्यकता छ । यसको लानग 
न्याय परिषदले काम अगानड बढाईिहेको छ ।   

न्याय सेवालाई समावेशी बनाई नसमान्तकृत तथा टपछनडएको वगषलाई समेत सहभानगताको अवसि 
प्रदान गने हेत ुसमावेशीताको नीनत अवलम्वन भई आएको तथ्यलाई यस सेवाप्रनतको आकषषि ि अपनत्व 
वटृद्ध गिाउन ेउत्प्रिेक तत्वको रुपमा नलन सटकन्छ । यसै उदे्दश्यअनरुुप समावेचशताको नीनत आयोगको 
पिीक्षा प्रिालीमा अनशुिि/कायाषन्वयन भई आएको छ । यसको प्रभाव मटहलातफष  देचखएको छ अथाषत 
न्याय सेवामा अनिकृत ि सहायक दबैु तहमा मटहला कमषिािीहरूको प्रािी संख्या बढ्दो छ । ति 
समावेशीतफष  छुट्याईका पदहरु पूनतष हनु नसकी उि पदहरु वषेनी ठूलो संख्यामा खाली िहेको नततो 
सत्यलाई पनन नकानष सटकदैन । समावेशी नीनतको उपयोनगताको उचित अध्ययन भई यसको कायाषन्वयनको 
प्रभावकारिताका लानग टवद्यमान िहेका व्यवहारिक समस्याहरुको हल खोचजन ुतथा थप नटवनतम ्अभ्यासको 
खोजी गरिन ुआवश्यक छ । 

नेपालको वतषमान संटविानले संघीय न्याय सेवाका कमषिािीहरूको पारिश्रनमक, सनुबिा तथा सेवाका 
शतष संघीय ऐन बमोचजम हनुे13, सिकािी वटकल तथा महान्यानिविाको मातहतमा िहने अन्य कमषिािीहरूको 
पारिश्रनमक सनुबिा तथा सेवाका शतष संघीय ऐन बमोचजम हनुे14 ब्यवस्था गिको छ । संटविानको मनसाय 
अनरुूपको सो कानून ननमाषि गिी सेवाको नबचशष्टीकिि गनष सके न्याय सेवामा आकषषि बढाउने थप आिाि 
तय हनु सक्दछ । न्याय सेवा िाज्यले नागरिकलाई प्रदान गने एक अपरिहायष ि अत्यावश्यक सेवा भएकोले 
यो सेवा प्रदान गने जनशचिलाई दक्ष, सक्षम ि कामप्रनत उत्प्ररेित बनाउन सिोकािवाला सबैको सहयोग ि 
समन्वय आवश्यक हनु्छ ।  
  

                                                           
13 िािा १५५, नेपालको संटविान 
14 िािा १६१, ऐ. । 
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परिचशष्टाङ्क-१ 
 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ 
 

प्रमािीकिि ि प्रकाशन नमनत  
२०७३।५।२७  

२०७३ सालको ऐन नं. 
न्याय परिषदको काम, कतषव्य ि अनिकािसम्बन्िी कानूनलाई संशोिन ि एकीकिि गनष बनेको ऐन 

प्रस्तावना : न्यायािीशको ननयचुि, सरूवा, अनशुासनसम्बन्िी कािबाही, बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्िी 
अन्य टवषयमा नसफारिस गने वा पिामशष ददन ेसम्बन्िमा न्याय परिषदको काम, कतषव्य ि अनिकािसम्बन्िी 
प्रिनलत कानूनलाई संशोिन ि एकीकिि गनष वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संटविानको िािा २९६ को उपिािा (१) बमोचजमको व्यवस्थाटपका-संसद्ले यो ऐन 
बनाएको छ ।  
१.  संचक्षप् त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम "न्याय परिषद ऐन, २०७३" िहेको छ ।  

(२) यो ऐन नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूिना प्रकाशन गिी तोकेको नमनतदेचख प्रािम्भ 
हनुेछ।  

२.  परिभाषा : टवषय ि प्रसङ्गले अको अथष नलागेमा यस ऐनमा,-  
(क)  "अदालत" भन्नाले सवोच्ि अदालत, उच्ि अदालत ि चजल्ला अदालत सम्झन ुपछष 

।  
(ख)  "अध्यक्ष" भन्नाले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्झन ुपछष ।  
(ग)  "जााँिबझु सनमनत" भन्नाले दफा १९ बमोचजमको जााँिबझु सनमनत सम्झन ुपछष ।  
(घ)  "तोटकएको" वा "तोटकएबमोचजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगषत बनेको ननयममा 

तोटकएको वा तोटकएबमोचजम सम्झन ुपछष ।  
(ङ)  "न्याय परिषद" भन्नाले संटविानको िािा १५३ बमोचजमको न्याय परिषद सम्झन ु

पछष।  
(ि)  "न्यायािीश" भन्नाले अदालतको न्यायािीश सम्झन ुपछष ।  
(छ)  "सदस्य" भन्नाले न्याय परिषदको सदस्य सम्झन ुपछष ि सो शब्दले न्याय परिषदको 

अध्यक्षलाई समेत जनाउाँछ ।  
(ज)  "संटविान" भन्नाले नेपालको संटविान सम्झन ुपछष ।  

३.  अनभलेख तयाि गने : (१) न्याय परिषदले संटविानबमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयचुि हनु योग्यता 
पगेुका नेपाली नागरिकहरूको अनभलेख तयाि गिी िाख् न ुपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग न्याय परिषदले सवोच्ि अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानून, 

न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय, महान्यायानिविाको कायाषलय, नेपाल कानून व्यवसायी 
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परिषदलगायतका अन्य उपयिु संस्था समेतबाि संटविानबमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयिु 
हनु योग्यता पगेुका व्यचिको टवविि माग गनष सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप् त हनु ेटववििका अनतरिि न्याय परिषदले सावषजननक सूिना प्रकाशन 
गिी संटविानबमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयिु हनु योग्यता पगेुका व्यचि ि यो ऐन प्रािम्भ 
हनु ुअगानड कुनै अदालतको न्यायािीश वा पनुिावेदन अदालतको अनतरिि न्यायािीश भई 
काम गिेका संटविानबमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयचुि हनु सक्ने व्यचिको टवविि सङ्कलन 
गनेछ।  

(४) यस दफाबमोचजमको अनभलेख 
न्याय परिषदको सचिवको चजम्मामा िहनेछ ।  
(५) यस दफाबमोचजमको अनभलेख गोप्य िहनेछ ि न्याय परिषदको काममा बाहेक अन्य काममा 

प्रयोग गरिने छैन ।  
(६) यस दफाबमोचजम अनभलेख िाख् नेसम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ ।  

४.  ननयचुिको लानग नसफारिस गने अवनि : (१) न्याय परिषदले उमेिको हदबाि अवकाश हनुे सवोच्ि 
अदालतका न्यायािीशको पद यटकन गिी त्यस्तो पद रिि हनुभुन्दा कम्तीमा एक मटहना अगानड 
ननयचुिको लानग नसफारिस गनेछ ।  
(२) उमेिको हदबाि अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य काििबाि सवोच्ि अदालतको न्यायािीशको 

पद रिि हनु आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिि भएको नमनतले एक मटहनानभत्र ननयचुिको 
लानग नसफारिस गनेछ ।  

(३) उच्ि अदालतको मखु्य न्यायािीश वा न्यायािीशको पद रिि हनु आएमा न्याय परिषदले 
त्यस्तो पद रिि भएको नमनतले तीन मटहनानभत्र ननयचुिको लानग नसफारिस गनेछ ।  

५.  ननयचुिको लानग नसफारिसका आिाि : (१) न्याय परिषदले संटविानको अिीनमा िही समानपुानतक 
समावेशी नसद्धान्तबमोचजम देहायका आिािमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायािीशको पदमा 
ननयचुिको लानग नसफारिस गनेछ :-  

(क)  संटविान ि यस ऐनबमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयिु हनु योग्यता पगेुको,  
(ख) वरिष्ठता, अनभुव, टवषयवस्तकुो ज्ञान, कायषकुशलता, इमान्दािी, ननष्पक्षता, पेशागत तथा 

नैनतक आििि, सावषजननक जीवनमा आजषन गिेको ख्यानत, न्याय ि कानूनको क्षेत्रमा 
गिेको योगदानसमेतका दृचष् िकोिबाि न्यायािीशको पदमा ननयिु गनष उपयिु भएको,  

(ग) दफा ३ बमोचजमको अनभलेखमा नाम समावेश भएको,  
(घ)  संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोचजम ननयिु 

हनु े चजल्ला न्यायािीशको हकमा न्याय सेवा आयोगले सोही िािाको उपिािा (३) 
बमोचजम नसफारिस गिेको ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन दफा ३ बमोचजमको 
अनभलेखमा नाम समावेश नभएको काििले मात्र त्यस्तो व्यचिलाई न्यायािीशको पदमा ननयिु 
गनष बािा पने छैन ।  

(३) न्यायािीशको पदमा बहाल िहेको वा कुनै अदालतको न्यायािीश वा पनुिावेदन अदालतको 
अनतरिि न्यायािीश भई काम गरिसकेको व्यचि वा न्याय सेवाको अनिकृतलाई सवोच्ि 
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अदालत वा उच्ि अदालतको न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस गदाष उपदफा 
(१) मा लेचखएका आिािका अनतरिि न्याय परिषदले देहायका कुिालाई समेत टविाि गनुष 
पनेछ :-  
(क)  सवोच्ि अदालत वा उच्ि अदालतले मातहतका अदालतको आवनिक वा आकचस्मक 

ननिीक्षि गिी पेस गिेको मूल्याङ्कन प्रनतवेदनमा ननयचुिको लानग नसफारिस गनष 
खोचजएको व्यचिको सम्बन्िमा उल्लेख भएका कुिाहरू,  

(ख)  सम्बचन्ित व्यचिको जेष्ठता, योग्यता ि कायष सम्पादन मूल्याङ्कन,  
(ग)  उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको बहालवाला न्यायािीश वा कुनै अदालतको 

न्यायािीश वा पनुिावेदन अदालतको अनतरिि न्यायािीश भई काम गरिसकेको व्यचि 
भएमा ननजले वाटषषक रूपमा फैसला गिेको मदु्दाको अनपुात ि फैसला गिेको मदु्दाको 
अनपुातमा मानथल्लो अदालतमा अचन्तम ननिषय हुाँदा सदि वा आंचशक वा पूिै बदि 
भएको टवविि ।  

ति न्यायािीश वा पनुिावेदन अदालतको अनतरिि न्यायािीश भई काम 
गरिसकेको व्यचिको हकमा वाटषषक रूपमा फैसला गिेको मदु्दाको अनपुात कायम गदाष 
ननजले न्यायािीशको रूपमा काम गदाषको अवनिमा फैसला गिेको मदु्दाको अनपुात 
कायम गनुष पनेछ।  

(४) न्याय परिषदले कुनै कानून व्यवसायी वा न्याय ि कानूनको क्षेत्रमा काम गिेको व्यचिलाई 
न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस गदाष उपदफा (१) मा लेचखएको कुिाको 
अनतरिि व्यावसाटयक ननिन्तिता तथा न्याय ि कानूनको क्षेत्रमा गिेको योगदानको मूल्याङ्कन 
ि ननजको अचघल्लो सेवासम्बन्िी कुनै टवविि भए सोसमेतलाई टविाि गनुष पनेछ ।  

(५) न्याय परिषदले उपदफा (१) को खण्ड (ख) ि उपदफा (३) को प्रयोजनको लानग ननिीक्षि 
प्रनतवेदन, कायष सम्पादनसम्बन्िी प्रनतवेदन वा मूल्याङ्कन तथा सेवासम्बन्िी अन्य टवविि 
सम्बचन्ित अदालत वा कायाषलयबाि चझकाई हेनष सक्नेछ ।  

६.  संसदीय सनुवुाइको लानग लेखी पठाउन े: (१) न्याय परिषदले कुनै व्यचिलाई सवोच्ि अदालतको 
न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस गिेमा न्याय परिषदको सचिवले संटविानको िािा 
२९२ बमोचजम हनु े संसदीय सनुवुाइको लानग त्यस्तो नसफारिस व्यवस्थाटपका-संसद् सचिवालयमा 
पठाउन ुपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम संसदीय सनुवुाइको लानग पठाइएकोमा संसदीय सनुवुाइ भई 

व्यवस्थाटपका-संसद् सचिवालयबाि सवोच्ि अदालतको न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग 
योग्य ठहरिएको भनी लेखी आएको वा त्यस्तो सनुवुाइसम्बन्िी ननिषय हनु नसकेको अवस्थामा 
प्रिनलत कानूनबमोचजम ननयचुिको लानग बािा नपने अवस्थामा सवोच्ि अदालतको न्यायािीशको 
पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस गिेको व्यचिलाई न्याय परिषदको सचिवले ननयचुिको लानग 
िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनष िाष्ट्रपनतको कायाषलयमा पठाउन ुपनेछ ।  

७.  न्यायािीश पदमा ननयिु हनु नसक्ने : देहायको व्यचि न्यायािीशको पदमा ननयिु हनु सक्ने छैन:-  



 

74 
 

(क)  भ्रष् िािाि, जबिजस्ती कििी, मानव बेिनबखन तथा ओसािपसाि, लागू औषि नबिी 
टवतिि वा ओसाि पसाि, सम्पचत्त शदु्धीकिि, िाहदानी दरुूपयोग, अपहिि वा नैनतक 
पतन देचखने अन्य फौजदािी कसिुमा अदालतबाि सजाय पाएको,  

(ख)  व्यावसाटयक आिाि संटहता उल्लङ्घन गिेबापत सम्बचन्ित ननकायबाि सजाय पाएको 
दईु वषषपूिा नभएको,  

(ग)  भटवष्यमा सिकािी वा सावषजननक संस्थाको सेवाको नननमत्त अयोग्य ठहरिन ेगिी पदबाि 
बखाषस्त गने गिी टवभागीय सजाय पाएको,  

(घ)  सम्बचन्ित सेवासम्बन्िी कानूनबमोचजम ननसहत पाएकोमा त्यस्तो ननसहत पाएको एक 
वषषपूिा नभएको वा बढुवा िोक् का वा तलब वटृद्ध िोक् का भएकोमा सो िोक् का भएको 
अवनि पूिा नभएको,  

(ङ)  संटविानको िािा २९१ बमोचजम अयोग्य भएको,  
(ि)  प्रिनलत संघीय कानूनबमोचजम ननलम्बनमा िहेको,  
(छ)  दफा १४ बमोचजम सिेत गिाइएको नमनतले दईु वषष पूिा नभएको,  
(ज)  प्रिनलत कानूनबमोचजम कालो सूिीमा पिेको,  
(झ)  ननयचुि हुाँदाका बखत कुनै िाजनीनतक दलको सदस्य िहेको,  
(ञ)  दामासाहीमा पिेको, वा  
(ि)  माननसक सन्तलुन ठीक नभएको ।  

८.  चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतषसम्बन्िी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले चजल्ला अदालतमा रिि 
न्यायािीशको पद संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) बमोचजम पूनतष गनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम पदपूनतषको लानग न्याय परिषदले चजल्ला न्यायािीशको तत्काल रिि 

पद ि प्रत्येक वषषको िैत्र मसान्तनभत्र रिि हनु आउने पदसमेत यटकन गिी संटविानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) को खण्ड (क), (ख) ि (ग) बमोचजमको पदपूनतषको प्रनतशत ननिाषिि 
गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रनतशत ननिाषिि भएपनछ संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) 
को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम पदपूनतष गरिने चजल्ला न्यायािीशको पदमा उपयिु व्यचि 
छनौि गिी नसफारिस गनष न्याय परिषदले न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ ।  

(४) न्याय परिषदले प्रत्येक वषषको िैत्र मसान्तनभत्र यस दफाबमोचजम चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतष 
गने समयतानलका बनाउन ुपनेछ ।  

९.  उम्मेदवाि हनु नसक्ने : दफा ७ बमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयचुि हनु नसक्न ेव्यचि संटविानको 
िािा १४९ को उपिािा (२) बमोचजम चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतष गदाष नलइन ेपिीक्षामा उम्मेदवाि 
हनु सक्ने छैन ।  

१०.  कायषक्षमताको अभाव : देहायको अवस्थामा न्यायािीशमा कायषक्षमताको अभाव िहेको मानननेछ :-  
(क)  उचित कािि नबना कानूनद्वािा ननिाषरित अवनिनभत्र मदु्दाको कािबाही ि टकनािा नगिेमा,  
(ख)  मदु्दामा एकै पिक गनष सटकन ेआदेश वा ननिषय एकै पिक नगिी वा कानूनबमोचजम 

मलुतवी िाख् न ुनपने मदु्दा मलुतवी िाखी वा मलुतवी िहेको मदु्दा नजगाई असान्दनभषक 
वा कानून प्रनतकूल कािबाही वा आदेश गिी मदु्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,  
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(ग)  मदु्दाको कािबाही ि टकनािा गदाष स्वाभाटवक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कायषसम्पादन 
गिेमा,  

(घ)  मदु्दाको कािबाही ि टकनािा गदाष असान्दनभषक कानूनको प्रयोग गिी वा कानूनको स्पष्ट 
ि असंददग्ि व्याख्या वा अथषलाई उपेक्षा गिी अकै व्याख्या वा अथष गिी कािबाही ि 
टकनािा गिेमा,  

(ङ)  एकै टकनसमको कानूनी प्रश् न िहेको नभन् ननभन् न मदु्दामा नभन् ननभन् न िाय कायम गिी 
कािबाही वा ननिषय गिेमा 

ति कुनै मदु्दामा पटहले व्यि गिेको िाय त्रटुिपूिष िहेको ठानी आिाि ि 
कािि खलुाई िायमा परिवतषन गिेकोमा यो खण्ड लागू हनुे छैन ।  

(ि)  मदु्दाका पक्षलाई उपचस्थत गिाएको वा तारिखका ददन मनानसब कािि नबना गनुष पने 
काम नगिी पन्छाएकोमा,  

(छ)  प्रमाि बझुने आदेश गदाष पक्षहरूको मखु नमलेको ि ननमलेको तथ्य वा प्रश् न स्पष्ट 
नगिी प्रमाि बझु्ने मात्र आदेश गिेमा,  

(ज)  सवोच्ि अदालतबाि प्रनतपाददत कानूनी नसद्धान्तको प्रनतकूल ननिषय गिेमा, वा  
ति सवोच्ि अदालतबाि प्रनतपाददत कानूनी नसद्धान्तमा एकरूपता वा ननचश् ितता 

कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हनु ेछैन ।  
(झ)  पदीय दाटयत्व ननवाषह गनषका लानग अपेचक्षत स्तिको कायषक्षमता निहेको पचुष् ि हनु े

अन्य कुनै काम गिेमा ।  
११.  खिाव आििि वा आिाि संटहताको गम्भीि उल्लङ्घन : (१) देहायको अवस्थामा न्यायािीशले खिाब 

आििि गिेको मानननेछ :-  
(क)  भ्रष् िािाि, जविजस्ती कििी, मानव बेिटवखन तथा ओसािपसाि, लागू औषि नबिी 

टवतिि वा ओसाि पसाि, सम्पचत्त शदु्धीकिि, िाहदानी दरुूपयोग, अपहिि वा नैनतक 
पतन देचखने अन्य फौजदािी कसिु गिेमा,  

(ख)  लागू औषिको सेवन गिेमा,  
(ग)  अदालतको समयमा मादक पदाथष सेवन गिेमा,  
(घ)  सावषजननक स्थल वा समािोहमा अचशष्ट वा उच् छृङ् खल व्यवहाि गिेमा,  
(ङ)  िाजनीनतमा भाग नलएमा,  

ति कानूनबमोचजम मतानिकािको प्रयोग गिेको टवषयलाई िाजनीनतमा भाग 
नलएको माननने छैन ।  

(ि)  अनचुित प्रभावमा पिी वा कानून टवपिीत मदु्दामा कािबाही ि टकनािा गिेमा,  
(छ)  सिकािी वा सावषजननक सम्पचत्त वा आफूलाई प्राप् त कुनै सटुविाको दरुूपयोग गिेमा, 

वा  
(ज)  इजलासमा िहाँदा अदालतको मयाषदा भङ्ग हनुे वा पदीय अनशुासन वा मयाषदाको प्रनतकूल 

हनु ेकुनै आििि गिेमा ।  
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(२) न्यायािीशले यस ऐनबमोचजम बनाएको आिाि संटहताको गम्भीि उल्लङ्घन हनुे कायष गिेमा वा 
त्यस्तो आिाि संटहताको पिक पिक उल्लङ्घन गिेमा आिाि संटहताको गम्भीि उल्लङ्घन गिेको 
मानननेछ ।  

१२.  इमान्दािीपूवषक कतषव्य पालन नगिेको वा बद् ननयत पूवषकको काम कािबाही : देहायको अवस्थामा 
न्यायािीशले आफ्नो कतषव्य इमान्दािीपूवषक पालन नगिेको वा बद् ननयतपूवषक काम कािबाही गिेको 
मानननेछ :-  

(क)  मदु्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनचुित रूपमा प्रभाव पाने मनसायले कुनै काम 
गिेमा,  

(ख)  मनानसब कािि नबना ननिाषरित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मदु्दाको सनुवुाइ नगिेमा,  
(ग)  मनानसब कािि नबना ननिाषरित समयनभत्र फैसला वा आदेश नलेखेमा,  
(घ)  नबदा स्वीकृत नगिाई पिक पिक अदालतमा अनपुचस्थत हनु ेगिेमा, वा  
(ङ)  मानथल्लो अदालतले ददएको आदेश वा प्रशासकीय टवषयमा प्रिान न्यायािीश, उच्ि 

अदालतको मखु्य न्यायािीश वा ननिीक्षि गने न्यायािीशले ददएको ननदेशनको मनानसब 
अवनिनभत्र पालन नगिेमा ।  

१३.  कायष सम्पादन गनष असमथष  माननन े: (१) कुनै न्यायािीश संटविानको िािा १३१ को खण्ड (घ), 
िािा १४२ को उपिािा (१) को खण्ड (घ) वा िािा १४९ को उपिािा (६) को खण्ड (घ) 
बमोचजम शािीरिक वा माननसक अस्वस्थताको काििले सेवामा िही कायष सम्पादन गनष असमथष  िहे 
निहेको यटकन गनष न्याय परिषदले नेपाल सिकािद्वािा गदठत मेनडकल बोडषमा लेखी पठाउनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम लेखी पठाइएकोमा मेनडकल बोडषले कुनै न्यायािीशलाई शािीरिक वा 

माननसक काििले कायष सम्पादन गनष असमथष भएको भनी नसफारिस गिेमा त्यस्तो न्यायािीश 
शािीरिक वा माननसक रूपले कायष सम्पादन गनष असमथष भएको मानननेछ ।  

(३) कुनै न्यायािीशले यस दफाबमोचजम मेनडकल बोडषबाि शािीरिक वा माननसक अवस्थाको 
पिीक्षि गिाउन इन्काि गिेमा ननज शािीरिक वा माननसक रूपमा कायष सम्पादन गनष असमथष 
भएको मानननेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोचजम शािीरिक वा माननसक रूपले कायष सम्पादन गनष असमथष भएको 
न्यायािीशलाई पदमिु गनष न्याय परिषदले प्रिान न्यायािीशसमक्ष नसफारिस गनेछ ।  

ति सवोच्ि अदालतको न्यायािीशको हकमा संटविानको िािा १३१ को खण्ड (घ) 
बमोचजम गरिनेछ ।  

१४.  कािबाही गने : (१) न्याय परिषदले दफा १० वा १२ बमोचजमको अवस्थामा पटहलो पिक 
सम्बचन्ित न्यायािीशलाई सिेत गिाउन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम सिेत गिाउाँदा पनन दफा १० वा १२ बमोचजमको अवस्थामा सिुाि 

नभएमा वा दफा ११ बमोचजम खिाब आििि वा आिाि संटहताको गम्भीि उल्लङ्घन गिेमा 
त्यस्तो न्यायािीशउपि न्याय परिषदले संटविानको िािा १४२ को उपिािा (१) को खण्ड (ग) 
वा िािा १४९ को उपिािा (६) को खण्ड (ग) बमोचजम कािबाही गनुष पनेछ ।  

ति सवोच्ि अदालतका न्यायािीशको हकमा संटविानको िािा १३१ बमोचजम 
हनुेछ।  
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१५.  ननिीक्षिसम्बन्िी व्यवस्था : (१) उच्ि अदालतको मखु्य न्यायािीशले प्रत्येक वषष सम्बचन्ित उच्ि 
अदालत वा मातहतका चजल्ला अदालतका न्यायािीशको काम कािबाहीको सम्बन्िमा ननिीक्षि गिी 
न्याय परिषदमा प्रनतवेदन ददन ुपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रनतवेदनमा अन्य कुिाका अनतरिि देहायका टवविि उल्लेख गनुष 

पनेछ:-  
(क)  सम्बचन्ित न्यायािीशलाई खिाइएको स्थानमा िहेको वाटषषक रुज ुहाचजिीको टवविि,  
(ख)  सम्बचन्ित अदालतमा िहेको मदु्दाको अनपुातमा वषषभरिमा न्यायािीशले गिेको फैसलाको 

टवविि,  
(ग)  सम्बचन्ित न्यायािीशले गिेको फैसला मानथल्लो अदालतबाि सदि वा बदि भएकोमा 

सोको टवविि,  
(घ)  अदालत व्यवस्थापन तथा सञ् िालनसम्बन्िी अन्य काम कािबाहीको टवविि ।  

(३) न्याय परिषदले न्यायािीशको मूल्याङ्कन वा ननजउपि कािबाही गदाष उपदफा (१) बमोचजमको 
प्रनतवेदनलाई आिाि नलन सक्नेछ ।  

(४) ननिीक्षिसम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ ।  
१६.  अनगुमन तथा ननगिानीसम्बन्िी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले न्यायािीशको काम कािबाही तथा 

आिििको ननयनमत अनगुमन गनष वा ननगिानी िाख् न न्याय परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा 
एक वा तीन सदस्यीय न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी सनमनत गठन गनष सक्नेछ ।  
(२) न्याय परिषदको सचिवले उपदफा (१) बमोचजमको सनमनतको सचिवको रूपमा काम गनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोचजम गदठत सनमनतले संटविान ि कानूनबमोचजम न्यायािीशले पालन गनुष पने 

कतषव्य वा पदीय आििि पालन गिे वा नगिेको टवषयमा वा न्याय परिषदले तोकेको अन्य 
काम कािबाहीको अनगुमन गनष वा ननगिानी िाख् न सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लानग आवश्यकताअनसुाि सम्बचन्ित उच्ि अदालतका मखु्य 
न्यायािीश, सम्बचन्ित न्यायािीश बहाल िहेको अदालतको अन्य न्यायािीश, कमषिािी, त्यस्तो 
अदालतमा कानून व्यवसाय गने कानून व्यवसायी वा सेवाग्राहीसाँग सम्बचन्ित न्यायािीशका 
सम्बन्िमा िहेको िाििा बझुन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (३) बमोचजम अनगुमन तथा ननगिानीको काम गदाष न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी 
सनमनतले आवश्यकताअनसुाि न्याय परिषदका िाजपत्राटङ्कत कमषिािीको सहयोग नलन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (३) बमोचजम अनगुमन तथा ननगिानीको काम गदाष गोप्य रूपमा गनुष पनेछ ।  
(७) न्याटयक अनगुमन तथा ननगिानी सनमनतले आफूले सम्पादन गिेको काम कािबाहीको प्रनतवेदन 

न्याय परिषदले तोकेको अवनिनभत्र न्याय परिषदसमक्ष पेस गनुष पनेछ ।  
(८) न्याय परिषदले न्यायािीशको मूल्याङ्कन गदाष वा ननजउपि कािबाही गदाष उपदफा (७) 

बमोचजमको प्रनतवेदनलाई आिाि नलन सक्नेछ ।  
१७.  उजिुीसाँग सम्बद्ध मदु्दाको अध्ययन : (१) कुनै मदु्दाको सम्बन्िमा कुनै न्यायािीश टवरुद्ध न्याय 

परिषदमा उजिुी पिेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मदु्दाको अध्ययन गनष कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्नेछ।  
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग सम्बचन्ित अदालतले सदस्यले माग गिेको कागजात वा 

फाइल उपलब्ि गिाउन ुपनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोचजम तोटकएको सदस्यले उजिुीसाँग सम्बद्ध मदु्दाको अध्ययन गिी न्याय 
परिषदले तोकेको अवनिनभत्र आफ्नो िायसटहतको प्रनतवेदन न्याय परिषदमा पेस गनुष पनेछ ।  

१८.  प्रािचम्भक छाननबन : (१) न्याय परिषदमा प्राप् त उजिुी वा अनगुमन वा ननिीक्षि प्रनतवेदनको 
आिािमा वा न्याय परिषद आफैले उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायािीशको टवरुद्धमा 
छाननबन गनष आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सवोच्ि अदालतको कुनै न्यायािीशलाई 
त्यसको प्रािचम्भक छाननबन गनषको लानग तोक्न सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम तोकेको सदस्य वा न्यायािीशले सम्बचन्ित न्यायािीश वा अन्य सम्बद्ध 

व्यचिसाँग सोिपछु गनष सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोचजम तोकेको सदस्य वा न्यायािीशले प्रािचम्भक छाननबनको टवषयसाँग 

सम्बचन्ित कुनै कागजात माग गनष सक्नेछ । त्यसिी माग गरिएको कागजात उपलब्ि गिाउन ु
त्यस्तो अदालत वा ननकायको कतषव्य हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोचजम तोकेको सदस्य वा न्यायािीशले न्याय परिषदले तोकेको अवनिनभत्र 
आफ्नो िायसटहतको प्रािचम्भक छाननबन प्रनतवेदन न्याय परिषदमा पेस गनुष पनेछ ।  

१९.  जााँिबझु सनमनत : (१) दफा १७ वा १८ बमोचजम प्राप् त प्रनतवेदनबाि वा न्याय परिषद आफैले 
उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायािीशको टवरुद्धमा जााँिबझु गिाउन आवश्यक देखेमा 
न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सवोच्ि अदालतको न्यायािीशको अध्यक्षतामा सम्बचन्ित क्षेत्रको 
टवज्ञ सटहतको तीन सदस्यीय जााँिबझु सनमनत गठन गिी तत्सम्बन्िी सूिना नेपाल िाजपत्रमा प्रकाशन 
गनुष पनेछ ।  
(२) जााँिबझु सनमनतले न्याय परिषदले तोकेको अवनिनभत्र जााँिबझु सम्पन् न गिी न्याय परिषदमा 

प्रनतवेदन पेस गनुष पनेछ ।  
(३) जााँिबझु सनमनतको कायाषलय न्याय परिषदको सचिवालयमा िहनेछ ि जााँिबझु सनमनतको लानग 

आवश्यक पने कमषिािी ि स्रोत सािन न्याय परिषदले उपलब्ि गिाउनेछ ।  
(४) जााँिबझु सनमनतको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको संघीय 

न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत कमषिािीले गनेछ ।  
२०.  जााँिबझु सनमनतको अनिकाि : (१) जााँिबझु सनमनतले उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको जााँिबझु 

गनष लानगएको न्यायािीशलाई सूिना ददन,े सूिना तामेल गने, बयान गिाउने वा साक्षी प्रमाि बझुने 
सम्बन्िमा जााँिबझु आयोग ऐन, २०२६ बमोचजम गदठत आयोगले प्रयोग गने अनिकाि प्रयोग गनष 
सक्नेछ ।  
(२) यस दफा अन्तगषत हनुे जााँिबझु सनमनतको काम कािबाही गोप्य हनुेछ ।  
(३) जााँिबझु सनमनतले जााँिबझुको कािबाही भएको ठाउाँमा आिोप लागेको उच्ि अदालत वा चजल्ला 

अदालतको न्यायािीश, सम्बचन्ित कानून व्यवसायी तथा उजिुवालाबाहेक अरू कुनै व्यचिलाई 
उपचस्थत हनु ेवा कािबाहीमा भाग नलन ेअनमुनत ददन ेछैन ।  

(४) जााँिबझु सनमनतले ददएको आदेशको अवहेलना गने वा जााँिबझुको कािबाहीमा बािा पिुय्ाउन े
व्यचिलाई जााँिबझु सनमनतले तीन हजाि रूपैयााँसम्म जरिवाना वा एक मटहनासम्म कैद वा दबैु 
सजाय गनष सक्नेछ ।  
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(५) जााँिबझु सनमनतले उपदफा (४) बमोचजम सजायको आदेश नददाँदै सम्बचन्ित व्यचिले जााँिबझु 
सनमनतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसिी क्षमा मागेको कुिामा जााँिबझु सनमनत सन्तषु्ट भएमा 
जााँिबझु सनमनतले कुनै सजाय गने छैन ।  

(६) उपदफा (४) बमोचजम जााँिबझु सनमनतले सजाय गिेको व्यचिले जााँिबझु सनमनतलाई सन्तोष 
हनुे गिी क्षमा मागेमा जााँिबझु सनमनतले आफूले गिेको सजाय कायाषन्वयन नगनष सक्नेछ ।  

(७) जााँिबझु सनमनतले जााँिबझुको काम समाप् त भएपनछ आफ्नो िाय सटहत जााँिबझुको प्रनतवेदन 
ि तत्साँग सम्बचन्ित कागजात न्याय परिषदको सचिवालयमा बझुाउन ुपनेछ ।  

२१.  सफाइको मौका ददने : (१) दफा १७, १८ वा १९ बमोचजम प्राप् त प्रनतवेदन अध्ययन गदाष आिोटपत 
उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको न्यायािीशलाई संटविान, यस ऐन वा अन्य प्रिनलत 
कानूनबमोचजम कािबाही गनुष पने देचखएमा न्याय परिषदले कािि ि आिाि खलुाई मनानसब अवनि 
तोकी सफाइ पेस गने मौका ददन ुपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अवनिनभत्र सफाइ पेस नगिेमा वा पेस गिेको सफाइ सन्तोषजनक 

नदेचखएमा आिोटपत न्यायािीशलाई यस ऐनबमोचजमको कुनै सजाय गनष वा न्याय परिषदले 
उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको आिोटपत न्यायािीशलाई संटविानको िािा १४२ को 
उपिािा (१) को खण्ड (ग) तथा िािा १४९ को उपिािा (६) को खण्ड (ग) बमोचजम गनष 
प्रिान न्यायािीशसमक्ष नसफारिस गनेछ ।  

ति प्रिनलत कानूनबमोचजम मदु्दा िलाउन ुपने िहेछ भन ेकानूनबमोचजम मदु्दा दायि 
गनष सम्बचन्ित ननकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

२२.  भ्रष् िािािको कसिुमा अनसुन्िान तथा मदु्दा दायि : (१) संटविानको िािा १५३ को उपिािा (६) 
बमोचजमको टवषयमा अनसुन्िान गनष न्याय परिषदले सवोच्ि अदालत वा उच्ि अदालतको कुनै 
न्यायािीशलाई अनसुन्िान अनिकृतको रूपमा काम गनष तोक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अनसुन्िान अनिकृतले उच्ि अदालतको न्यायािीश वा चजल्ला 

अदालतको न्यायािीशउपि अनसुन्िान गदाष भ्रष् िािाि ननवािि ऐन, २०५९ बमोचजमको 
अनसुन्िान अनिकािीले प्रयोग गने अनिकाि प्रयोग गनष सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजमको अनसुन्िान गदाष अनसुन्िान अनिकािीले उच्ि अदालत वा चजल्ला 
अदालतको कुनै न्यायािीशउपि भ्रष् िािाि गिी अचख्तयािको दरुूपयोग गिेको अनभयोगमा मदु्दा 
िलाउन ुपने देखेमा सोही बेहोिाको प्रनतवेदन न्याय परिषदमा पेस गनुष पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप् त भएको प्रनतवेदनको आिािमा न्याय परिषदले मदु्दा िलाउन ुपने 
देखेमा त्यस्तो टवषयमा ननिषय गिी भ्रष् िािािसम्बन्िी मदु्दाको कािबाही ि टकनािा गनष प्रिनलत 
कानूनबमोचजम नेपाल सिकािले तोकेको अदालतमा न्याय परिषदको तफष बाि मदु्दा दायि गनष 
न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदको कुनै िाजपत्राटङ्कत अनिकृतलाई तोक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजम मदु्दा दायि गने ननिषय गनुषअचघ न्याय परिषदले त्यस्तो टवषयमा 
महान्यायानिविासाँग पिामशष नलन सक्नेछ ।  

(६) यस दफाबमोचजम दायि भएको मदु्दामा महान्यायानिविा वा मातहतको सिकािी वटकलबाि 
प्रनतिक्षा हनुेछ ।  
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(७) यस दफाबमोचजम मदु्दा िलेको टवषयमा न्यायािीशबाहेक अन्य व्यचिसमेत संलग्न भएको 
देचखएमा न्याय परिषदले त्यस्तो व्यचिउपि प्रिनलत कानूनबमोचजम मदु्दा िलाउन सम्बचन्ित 
ननकायमा लेखी पठाउनेछ ।  

२३.  स्वतिः ननलम्बन हनुे : भ्रष् िािाि ननवािि ऐन, २०५९ बमोचजम स्वतिः ननलम्बन हनुे अवस्थामा वा 
खिाब आिििको आिािमा प्रिनलत कानूनबमोचजम उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै 
न्यायािीश टवरुद्ध मदु्दा दायि भएकोमा मदु्दा दायि भएको नमनतदेचख त्यस्तो न्यायािीश आफ्नो पदबाि 
स्वतिः ननलम्बन हनुेछ ।  

२४.  ननलम्बनको समानि : उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायािीश टवरुद्ध यस ऐनबमोचजम 
दायि भएको मदु्दामा त्यस्तो न्यायािीशले सफाइ पाएमा सफाइ पाएको नमनतबाि ननजको ननलम्बन 
स्वतिः समाप् त हनुेछ ।  

२५.  कायषसम्पादन गनष नपाउने : उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायािीश टवरुद्ध जााँिबझु 
गनष जााँिबझु सनमनत गठन भएको वा दफा २२ बमोचजम अनसुन्िान प्रािम्भ भएमा त्यस्तो 
न्यायािीशले त्यस्तो कािबाहीको िुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कायषसम्पादन गनष पाउने छैन ।  

२६.  तामेलीमा िाख् ने : दफा १७, १८ वा १९ बमोचजमको प्रनतवेदनबाि उच्ि अदालत वा चजल्ला 
अदालतको कुनै न्यायािीश टवरुद्धको आिोप तथ्यहीन देचखएमा पनछ प्रमाि प्राप् त भएको अवस्थामा 
कानूनबमोचजम हनुे गिी न्याय परिषदले त्यस्तो कािबाहीलाई तामेलीमा िाखी सोको जानकािी 
सम्बचन्ित न्यायािीशलाई ददन ुपनेछ ।  

२७.  न्यायािीशको सरूवा तथा काज : (१) सािािितया एक अदालतमा दईु वषषको कायषकाल पूिा गिी 
नसकेका उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको न्यायािीशलाई सरूवा गरिन ेछैन ।  
(२) उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतका न्यायािीशलाई सरूवा गदाष सािािितया टहमाली क्षेत्र, 

पहाडी क्षेत्र, तिाई क्षेत्र ि काठमाडौं उपत्यकाको अनभुव हनुे गिी सगुम क्षते्रको अदालतमा 
कायषित न्यायािीशलाई दगुषम क्षेत्रको अदालतमा ि दगुषम क्षेत्रको अदालतमा कायषित 
न्यायािीशलाई सगुम क्षेत्रको अदालतमा पने गिी सरूवा गरिनेछ ।  

(३) सािािितया उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायािीशलाई एउिै अदालतमा एक 
पिकभन्दा बढी हनु ेगिी सरूवा गरिने छैन ।  

(४) प्रिान न्यायािीशले न्याय परिषदको नसफारिसमा आवश्यकताअनसुाि एक उच्ि अदालतको 
न्यायािीशलाई अको उच्ि अदालतको न्यायािीशमा काजमा खिाउन सक्नेछ ।  

(५) प्रिान न्यायािीशले आवश्यकताअनसुाि एक चजल्ला अदालतको न्यायािीशलाई ननचश् ित 
अवनिको लानग अको चजल्ला अदालतको न्यायािीशमा काजमा खिाउन सक्नेछ ।  

२८.  वैयचिक टवविि िाख् ने : (१) न्याय परिषदले न्यायािीशको वैयचिक टवविि (नसििोल) 
तोटकएबमोचजम अद्यावनिक गिी िाख् न ुपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग न्याय परिषदले ननजामती टकताबखानालगायत सम्बचन्ित 

ननकायसाँग टवविि माग गनष सक्नेछ ।  
(३) पटहलो पिक न्यायािीशको पदमा ननयिु भएको व्यचिले आफू ननयचुि भएको नमनतले एक 

मटहनानभत्र तोटकएको ढााँिाको वैयचिक टवविि फािाम (नसििोल) भिी न्याय परिषदसमक्ष पेस 
गनुष पनेछ ।  
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(४) न्यायािीशको वैयचिक टववििसम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ ।  
२९.  सम्पचत्त टवविि पेस गनुष पने : (१) सदस्य ि न्यायािीशले आफ्नो ि आफ्नो परिवािको नाममा 

िहेको सम्पचत्तको टवविि प्रत्येक आनथषक वषष समाप् त भएको नमनतले साठी ददननभत्र तोटकएबमोचजमको 
ढााँिामा न्याय परिषदसमक्ष पेस गनुष पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन उपदफा (१) बमोचजमको अवनि समाप् त 

भएपनछ ननयचुि भएको सदस्य ि न्यायािीशले आफू ननयिु भएको नमनतले साठी ददननभत्र 
उपदफा (१) बमोचजम सम्पचत्त टवविि न्याय परिषदसमक्ष पेस गनुष पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोचजमको सम्पचत्त टवविि गोप्य िाचखनेछ ।  
(४) उपदफा (१) बमोचजमको अवनिनभत्र सम्पचत्त टवविि पेस नगने न्यायािीशहरूको टवविि न्याय 

परिषदको सचिवले तयाि गिी न्याय परिषदमा पेस गनेछ ।  
(५) उपदफा (१) बमोचजमको अवनिनभत्र सम्पचत्त टवविि पेस नगने न्यायािीशलाई न्याय परिषदले 

पााँि हजाि रूपैयााँ जरिवाना गिी सम्पचत्त टवविि पेस गने आदेश ददनेछ ।  
(६) उपदफा (५) बमोचजम न्याय परिषदको आदेशबमोचजम सम्पचत्त टवविि पेस नगने न्यायािीशले 

दफा ११ बमोचजम खिाब आििि गिेको मानननेछ ।  
३०.  एकीकृत अनभलेख तयाि गने : (१) न्याय परिषदले देहायको टवविि सटहत प्रत्येक न्यायािीशको 

एकीकृत अनभलेख तयाि गिी िाख् न ुपनेछ :-  
(क)  न्यायािीश पदमा ननयचुि भएको ि अवकाश हनुे नमनत, ननजको योग्यता, अनभुव ि 

टवशेषज्ञतासम्बन्िी टवविि,  
(ख)  ननजमानथ कुनै उजिुी पिेको भए त्यस्तो उजिुीमा न्याय परिषदबाि भएको ननिषयको 

संचक्षप् त टवविि,  
(ग)  संटविान ि यस ऐनबमोचजम ननजउपि कुनै कािबाही भएको भए त्यसको टवविि,  
(घ)  ननजले गिेको फैसला वा आदेश मानथल्लो अदालतबाि सदि वा बदि भएको टवविि,  
(ङ)  ननजले प्रत्येक अदालतमा गिेको फैसला ि आदेशको संख्यात्मक टवविि,  
(ि)  तोटकएबमोचजमको अन्य टवविि ।  
(२)  न्याय परिषदले उपदफा (१) बमोचजमको अनभलेख िाख् न े प्रयोजनको लानग 

आवश्यकताअनसुाि छुटै्ट सफ्िवेयिको ननमाषि गिी सूिना प्रटवनिको समेत उपयोग गनष 
सक्नेछ ।  

३१.  पदमा निहेको जानकािी गिाउने : (१) कुनै न्यायािीश उमेिका काििले अवकाश हनु ेभएमा न्याय 
परिषदले ननज अवकाश हनुभुन्दा कम्तीमा साठी ददन अगावै सोको जानकािी सम्बचन्ित न्यायािीश 
ि ननकायलाई गिाउन ुपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) मा लेचखएदेचख बाहेक अन्य काििबाि कुनै न्यायािीश पदमा निहेमा न्याय 

परिषदले सोको जानकािी त्यस्तो न्यायािीश ि सम्बचन्ित ननकायलाई तरुून्त गिाउन ुपनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोचजम अवकाशसम्बन्िी जानकािी गिाउन ेप्रयोजनको लानग न्याय परिषदले 

देहायको आिािमा न्यायािीशको उमेि गिना गदाष जनु उमेिबाि ननज पटहले अवकाश हनु्छ 
सोही आिािमा उमेि गिना गिी ननजको उमेि अद्यावनिक गिाई िाख् न ुपनेछ:-  
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(क)  ननजले पेस गिेको चशक्षि संस्थाको प्रमािपत्रमा टकटिएको जन्मददन वा वषषबाि हनु 
आउने उमेि,  

(ख)  ननजको नागरिकताको प्रमािपत्रमा टकटिएको जन्म ददन वा वषषबाि हनु आउन ेउमेि,  
(ग)  ननजको वैयचिक टववििमा लेचखएको जन्म ददन वा वषषबाि हनु आउने उमेि ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम न्यायािीशको उमेि गिना गदाष शैचक्षक योग्यता वा नागरिकताको 
प्रमािपत्र ि वैयचिक टववििमा जन्म नमनत, वषष मटहना ि गतेसमेत खलेुको ि सबैमा एउिै 
नमनत निहेमा ननज जनु नमनतबाि पटहले अवकाश हनु्छ सोही नमनतअनसुाि ननजको उमेि गिना 
गरिनेछ ।  

(५) कुनै न्यायािीशको शैचक्षक योग्यता वा नागरिकताको प्रमािपत्र ि वैयचिक टववििमा वषषबाि 
संवत ्मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आिािमा जन्म नमनत कायम गरिनेछ:-  
(क)  नागरिकताको प्रमािपत्रको हकमा प्रमािपत्र प्राप् त गिेको नमनतको आिािमा,  
(ख)  शैचक्षक योग्यताको प्रमािपत्रको हकमा प्रमािपत्र जािी भएको नमनतको आिािमा,  
(ग)  वैयचिक टववििको हकमा सरुु ननयचुि भएको नमनतको आिािमा ।  

(६) न्यायािीशले पेस गिेको कुनै प्रमािपत्रमा वषषमात्र उल्लेख भएको ि अको प्रमािपत्रमा पूिा 
जन्म नमनत खलेुको भएमा ि सो प्रमािपत्रमा उचल्लचखत जन्म नमनतहरूको बीिमा एक वषषसम्मको 
अन्ति देचखएमा पूिा जन्म नमनत खलेुकोलाई आिाि नलइनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोचजम छुट्टा छुटै्ट प्रमािपत्रमा उल्लेख भएको जन्म नमनतको अन्ति एक वषषभन्दा 
बढी देचखएमा वषषमात्र उल्लेख भएको प्रमािपत्रको आिािमा उपदफा (३) बमोचजम जन्म नमनत 
कायम गरिनेछ ।  

(८) परिषदले यो दफा लागू भएपनछ तीन मटहनानभत्र यस दफाबमोचजम न्यायािीशको उमेि यटकन 
गिी अनभलेख व्यवचस्थत गनेछ ।  

(९) उपदफा (१) बमोचजम जानकािी नददएको भए पनन कुनै न्यायािीश अवकाश हनु ेउमेि पगेुपनछ 
त्यस्तो पदबाि अवकाश हनुेछ ।  

३२.  पदबाि हिाउने : (१) कुनै व्यचिले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लकुाई न्यायािीशको पदमा 
ननयचुि भएको कुिा जानकािीमा आएमा वा कुनै न्यायािीश पदमा बहाल िहेको अवस्थामा दफा ७ 
को खण्ड (क), (ङ), (ज), (झ), (ञ) वा (ि) बमोचजमको अवस्था भएमा न्याय परिषदले त्यस्तो 
न्यायािीशलाई तरुून्त पदबाि हिाउन प्रिान न्यायािीशसमक्ष नसफारिस गनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम नसफारिस भएमा प्रिान न्यायािीशले अटवलम्ब पदबाि हिाउन ुपनेछ।  
(३) आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लकुाई न्यायािीशको पदमा ननयिु भएको न्यायािीश उपदफा 

(२) बमोचजम पदबाि हिाइएमा त्यस्तो न्यायािीशले प्रिनलत संघीय कानूनबमोचजमको सञ् िय 
कोषको िकम ि बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनन सटुविा पाउने छैन ।  

(४) परिषदले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लकुाएको कािि उपदफा (२) बमोचजम पदबाि 
हिाइएको न्यायािीशलाई प्रिनलत संघीय कानूनबमोचजम भ्रष् िािािको कसिुमा मदु्दा िलाउन 
सम्बचन्ित ननकायमा लेखी पठाउनेछ ।  

३३.  न्याय परिषदको काम, कतषव्य ि अनिकाि : संटविान ि यस ऐनमा अन्यत्र लेचखएका काम, कतषव्य 
ि अनिकािको अनतरिि न्याय परिषदको अन्य काम, कतषव्य ि अनिकाि देहायबमोचजम हनुेछ :-  
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(क)  न्याय प्रशासनसम्बन्िी टवषयमा नसफारिस गने वा पिामशष ददने,  
(ख)  न्याय प्रशासनसम्बन्िी टवषयमा अध्ययन तथा अनसुन्िान गने, गिाउने,  
(ग)  न्यायािीशको तानलम तथा प्रचशक्षिका सम्बन्िमा सम्बचन्ित ननकायलाई 

पाठ्यिमलगायतका टवषयमा आवश्यक ननदेशन ददने,  
(घ)  न्यायािीशले पालन गनुष पने आिाि संटहता बनाई लागू गने,  
(ङ)  तोटकएबमोचजम अन्य काम गने ।  

३४.  न्याय परिषदको सचिवालय : (१) न्याय परिषदको एउिा छुटै्ट सचिवालय िहनेछ ।  
(२) न्याय परिषदको सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा िहनेछ ।  

३५.  न्याय परिषदको बैठक : (१) न्याय परिषदको बैठक आवश्यकताअनसुाि अध्यक्षले तोकेको नमनत, 
समय ि ठाउाँमा बस्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन दईुजना सदस्यले संयिु रूपमा 

टवषयसूिीसमेत समावेश गिी न्याय परिषदको बैठक बोलाउन अध्यक्षसमक्ष नलचखत अनिुोि 
गिेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउन ुपनेछ ।  

(३) न्याय परिषदको सचिवले न्याय परिषदको बैठक बस्न ेनमनत ि समय तोकी बैठकमा छलफल 
हनुे टवषय सूिीसटहतको सूिना बैठक बस्न ेसमयभन्दा सािािितया अठ्िालीस घण्िा अगावै 
सबै सदस्यहरूले पाउने गिी पठाउन ुपनेछ ।  

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोचजम बैठकमा छलफल हनु ेटवषय सूिीमा उचल्लचखत टवषयको 
अनतरिि अन्य कुनै टवषयमा छलफल गिाउन िाहेमा त्यसिी छलफल गनष िाहेको टवषय ि 
काििसटहतको सूिना बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा िौबीस घण्िाअगावै न्याय परिषदको सचिवलाई 
ददन ुपनेछ । त्यसिी सूिना प्राप् त हनुासाथ न्याय परिषदको सचिवले त्यस्तो टवषय छलफल 
हनुे टवषय सूिीमा समावेश गिी त्यसको जानकािी सदस्यहरूलाई ददन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (३) ि (४) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन न्याय परिषदको बैठकमा उपचस्थत 
सबै सदस्यको सहमनतले टवषय सूिीमा नपिेको टवषयमा पनन छलफल गिी ननिषय गनष सटकनेछ।  

(६) अध्यक्ष ि अन्य दईुजना सदस्य उपचस्थत भएमा न्याय परिषदको बैठकको लानग गिपूिक 
संख्या पगेुको मानननेछ ।  

(७) न्याय परिषदको ननिषय बहमुतको आिािमा हनुेछ ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षले ननिाषयक मत 
ददनेछ ।  

(८) न्याय परिषदको ननिषयको अनभलेख न्याय परिषदको सचिवले तयाि गिी अध्यक्ष तथा सदस्यको 
सही गिाई िाख् नेछ ।  

(९) न्याय परिषदको बैठकसम्बन्िी अन्य कायषटवनि न्याय परिषद आफैं ले ननिाषिि गिेबमोचजम 
हनुेछ।  

३६.  न्याय परिषदको सचिव : (१) न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको 
िाजपत्राटङ्कत टवचशष्ट शे्रिीको एकजना सचिव िहनेछ ।  
(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेचखएका काम, कतषव्य ि अनिकािको अनतरिि न्याय परिषदको सचिवको 

अन्य काम, कतषव्य ि अनिकाि देहायबमोचजम हनुछे:-  
(क)  न्याय परिषदले गिेको ननिषय कायाषन्वयन गने गिाउन,े  
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(ख)  न्याय परिषदको सचिवालयमा िहन ेअनभलेख प्रमाचित गिी अद्यावनिक, व्यवचस्थत ि 
सिुचक्षत िाख् ने,  

(ग)  न्याय परिषदको कमषिािीलाई कायषटवभाजन गिी काममा लगाउने,  
(घ)  न्याय परिषदको सचिवालयको काम कािबाहीको अनगुमन, ननयन्त्रि, सपुिीवेक्षि गने,  
(ङ)  न्याय परिषदको ननिषय सम्बचन्ित व्यचि वा ननकायलाई जानकािी गिाउने,  
(ि)  नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्ित ननकायसाँग आवश्यकताअनसुाि सम्पकष  ि समन्वय 

गने,  
(छ)  न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम गने ।  

(३) न्याय परिषदको सचिवले आफूलाई प्राप् त अनिकािमध्ये आवश्यकताअनसुाि कुनै अनिकाि आफू 
मातहतको कुनै िाजपत्राटङ्कत अनिकृतलाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ ।  

३७.  शपथ : संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को खण्ड (घ) ि (ङ) बमोचजमका सदस्यले 
अध्यक्षसमक्ष अनसूुिीमा तोटकएबमोचजम शपथ नलन ुपनेछ ।  

३८.  वाटषषक प्रनतवेदन पेस गनुष पने : (१) न्याय परिषदले प्रत्येक वषष आफूले गिेको काम कािबाहीको 
वाटषषक प्रनतवेदन आनथषक वषष पूिा भएको तीन मटहनानभत्र िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनुष पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम पेस भएको प्रनतवेदन िाष्ट्रपनतले प्रिानमन्त्रीमाफष त संघीय संसद्समक्ष 

पेस गनष लगाउनेछ ।  
३९.  नेपाल सिकािसाँग सम्पकष  : न्याय परिषदले नेपाल सिकािसाँग सम्पकष  िाख्दा कानून, न्याय तथा 

संसदीय मानमला मन्त्रालयमाफष त ्िाख् न ुपनेछ ।  
४०.  ननयम बनाउने अनिकाि : न्याय परिषदले यस ऐनको कायाषन्वयनको लानग आवश्यक ननयम बनाउन 

सक्नेछ ।  
४१.  ननदेचशका वा कायषटवनि बनाउने अनिकाि : न्याय परिषदले सम्पादन गनुष पने काम सिुारू रूपले 

सञ् िालन गनष वा गिाउनको लानग यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगषत बनेको ननयमको अिीनमा िही 
आवश्यक ननदेचशका वा कायषटवनि बनाउन सक्नेछ ।  

४२.  खािेजी ि बिाउ : (१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ खािेज गरिएको छ ।  
(२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोचजम भए गिेका काम कािबाही यसै ऐनबमोचजम भए गिेको 

मानननेछ ।  
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अनसूुिी 
(दफा ३७ साँग सम्बचन्ित) 

शपथ 
म ............................................... मलुकु ि जनताप्रनत पूिष बफादाि िही सत्य ननष्ठापूवषक प्रनतज्ञा 
गछुष/इश् वि/देश ि जनताको नाममा शपथ नलन्छु टक नेपालको िाजकीय सत्ता ि सावषभौमसत्ता नेपाली 
जनतामा ननटहत िहेको नेपालको संटविानप्रनत पूिष बफादाि िही ...................... पदको कामकाज प्रिनलत 
कानूनको अिीनमा िही, कसैको डि नमानी, पक्षपात नगिी, कसैप्रनत पूवाषग्रह वा खिाब भावना ननलई, 
इमानदािीसाथ गनेछु ि आफ्नो कतषव्य पालनाको नसलनसलामा आफूलाई जानकािी भएको कुिा म पदमा 
बहाल िहाँदा वा निहाँदा जनुसकैु अवस्थामा पनन प्रिनलत कानूनको पालना गदाषबाहेक अरू अवस्थामा कुनै 
टकनसमबाि पनन प्रकि वा संकेत गने छैन ।  
 
 
नमनत :-  नाम :-  
 दस्तखत :- 
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परिचशष्टाङ्क-२ 

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ 
 

प्रमािीकिि ि प्रकाशन नमनत  
२०७३।५।२७ 

२०७३ सालको ऐन नं. 
 

न्याय सेवा आयोगको काम, कतषव्य ि अनिकािको सम्बन्िमा संशोिन ि एकीकिि गनष बनेको ऐन 
 
प्रस्तावना : संघीय न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत पदमा ननयचुि, सरूवा, बढुवा वा त्यस्तो पदमा बहाल िहेको 
कुनै कमषिािीलाई टवभागीय सजायको लानग नसफारिस गने तथा चजल्ला न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग 
पिीक्षा सञ् िालन गने सम्बन्िमा न्याय सेवा आयोगको काम, कतषव्य ि अनिकािसम्बन्िी प्रिनलत कानूनलाई 
संशोिन ि एकीकिि गनष वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संटविानको िािा २९६ को उपिािा (१) बमोचजमको व्यवस्थाटपका संसद्ले यो ऐन 
बनाएको छ ।  

परिच्छेद-१ 
प्रािचम्भक 

१.  संचक्षप् त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम "न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३" िहेको छ ।  
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ ।  

२.  परिभाषा : टवषय वा प्रसङ्गले अको अथष नलागेमा यस ऐनमा, -  
(क)  "अध्यक्ष" भन् नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झन ुपछष ।  
(ख)  "आयोग" भन् नाले संटविानको िािा १५४ बमोचजमको न्याय सेवा आयोग 

सम्झन ुपछष ।  
(ग)  "तोटकएको" वा "तोटकएबमोचजम" भन् नाले यस ऐन अन्तगषत बनेको ननयममा 

तोटकएको वा तोटकएबमोचजम सम्झन ुपछष ।  
(घ)  "चजल्ला न्यायािीश" भन् नाले संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को 

खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम ननयिु हनुे चजल्ला अदालतको न्यायािीश सम्झन ु
पछष ।  

(ङ)  "सदस्य" भन् नाले आयोगको सदस्य सम्झन ुपछष ।  
(ि)  "सेवा" भन् नाले संघीय न्याय सेवा सम्झन ुपछष ।  
(छ)  "संटविान" भन् नाले नेपालको संटविान सम्झन ुपछष ।  

परिच्छेद-२ 
आयोगको कायष सञ् िालन 

३.  आयोगको सचिवालय : (१) आयोगको कायष सञ् िालनको लानग आयोगको एक सचिवालय िहनेछ।  
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(२) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिेमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषद 
सचिवालय िहेको ठाउाँमा िहनेछ ।  

४.  आयोगको बैठक : (१) आयोगको बैठक आवश्यकतानसुाि अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय ि 
ठाउाँमा बस्नेछ ।  

(२) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्न ेनमनत ि समय तोकी बैठकमा छलफल 
हनुे टवषय सूिी सटहतको सूिना बैठक बस्न ेसमयभन्दा अठ्िालीस घण्िा अगावै सबै सदस्यले 
पाउने गिी पठाउन ुपनेछ ।  

ति उचित ि पयाषप् त कािि भएमा अध्यक्षले त्यस्तो कािि खलुाई अठ्िालीस घण्िा 
अगावै आयोगको बैठक बोलाउन बािा पने छैन ।  

(३) कुनै सदस्यले उपदफा (२) बमोचजम बैठकमा छलफल हनु े टवषय सूिीमा 
उचल्लचखत टवषयको अनतरिि अन्य कुनै टवषयमा छलफल गिाउन िाहेमा त्यसिी छलफल गनष 
िाहेको टवषय ि कािि सटहतको सूिना बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा िौबीस घण्िा अगावै आयोगको 
सचिवलाई ददन ुपनेछ । त्यसिी सूिना प्राप् त हनुासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकािी 
सदस्यलाई ददन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) ि (३) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन आयोगको बैठकमा 
उपचस्थत सबै सदस्यको सहमनतले टवषय सूिीमा नपिेको टवषयमा पनन छलफल गिी ननिषय गनष 
सटकनेछ ।  

(५) अध्यक्ष ि अन्य दईु जना सदस्य उपचस्थत भएमा आयोगको बैठकको लानग 
गिपूिक संख्या पगेुको मानननेछ ।  

(६) आयोगको ननिषय बहमुतद्वािा हनुेछ ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षले ननिाषयक मत 
ददनेछ ।  

(७) आयोगको ननिषयको अनभलेख आयोगको सचिवले तयाि गिी अध्यक्ष तथा सदस्यको 
सही गिाई िाख् नेछ ।  

(८) आयोगको बैठकसम्बन्िी अन्य कायषटवनि आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम हनुेछ।  
५.  आयोगको सचिव : (१) न्याय परिषदको सचिवले आयोगको सचिव भई काम गनेछ ।  

(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेचखएका काम, कतषव्य ि अनिकािको अनतरिि आयोगको 
सचिवको अन्य काम, कतषव्य ि अनिकाि देहायबमोचजम हनुेछ:-  

(क)  आयोगको ननिषय कायाषन्वयन गने वा गिाउने,  
(ख)  आयोगको सचिवालयमा िहन े अनभलेख अद्यावनिक, व्यवचस्थत ि सिुचक्षत 

िाख् ने,  
(ग)  आयोगका कमषिािीलाई कायषटवभाजन गिी काममा लगाउने,  
(घ)  आयोगको सचिवालयको काम कािबाहीको अनगुमन, ननयन्त्रि, सपुिीवेक्षि 

गने,  
(ङ)  आयोगको ननिषय सम्बचन्ित व्यचि वा ननकायलाई जानकािी गिाउने,  
(ि)  नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्ित ननकायसाँग आवश्यकताअनसुाि सम्पकष  ि 

समन्वय गने,  
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(छ)  आयोगले तोकेको अन्य काम गने ।  
(३) आयोगको सचिवले आफूलाई प्राप् त अनिकािमध्ये कुनै अनिकाि आवश्यकताअनसुाि 

आफू मातहतको कुनै िाजपत्राटङ्कत अनिकृतलाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ ।  
६.  आयोगको कमषिािी : आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिेकोमा बाहेक आयोगको सचिवालयको काम 

न्याय परिषद सचिवालयका कमषिािीले गनेछन ्।  
परिच्छेद-३ 

नसफारिस तथा पिामशष 
७.  कायषतानलका बनाउने : आयोगले सेवाका िाजपत्राटङ्कत कमषिािीको ननयचुि वा बढुवालगायतका 

टवषय पािदशी तथा पूवाषनमुानयोग्य बनाउन आवश्यक कायषतानलका बनाई कायाषन्वयन गनेछ ।  
८  पदपूनतषको माग : संघीय न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत दद्वतीय शे्रिी ि सोभन्दा मानथको रिि पदपूनतषको 

लानग सम्बचन्ित ननकायले तोटकएबमोचजमको माग फािाम भिी आयोगमा पठाउन ुपनेछ ।  
९.  प्रनतशत ननिाषिि गिी पिीक्षा सञ् िालन गनष लेखी पठाउन े: (१) दफा ८ बमोचजम माग प्राप् त 

भएपनछ आयोगले सेवाका िाजपत्राटङ्कत प्रथम ि दद्वतीय शे्रिीका कमषिािीको पदपूनतषको लानग 
सेवासम्बन्िी प्रिनलत कानूनमा उल्लेख भएको प्रनतशतबमोचजम खलुा वा आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक 
पिीक्षा तथा बढुवाद्वािा पूनतष गरिने पदसंख्या ननिाषिि गनेछ ।  

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोचजम खलुा ि आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षाद्वािा 
पदपूनतष गनष छुट्याइएको पदमा नसफारिस गनष उपयिु उम्मेदवाि छनौिको लानग पिीक्षा 
सञ् िालन गनष लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ ।  

१०.  नसफारिस गने : (१) आयोगले सेवाका िाजपत्राटङ्कत अनिकृतको ननयचुि, सरूवा वा बढुवाको 
नसफारिस गदाष सेवासम्बन्िी प्रिनलत कानूनबमोचजम गनेछ ।  

(२) आयोगले आफ्नो काम कािबाही गदाष संटविानबमोचजम समानपुानतक समावेशी 
नसद्धान्तको आिािमा गनेछ ।  

(३) नसफारिससम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ ।  
११.  टवभागीय कािबाहीसम्बन्िी पिामशष : (१) सेवाको िाजपत्राटङ्कत पदमा वहाल िहेको कुनै 

कमषिािीलाई टवभागीय सजाय गनष आयोगको पिामशष माग गदाष सेवा सतषसम्बन्िी प्रिनलत कानूनको 
प्रटिया पूिा गिी आिोप ि प्रस्ताटवत सजायको सम्बन्िमा सम्बचन्ित कमषिािीले पेस गिेको 
स्पष्टीकिि तथा सबतु प्रमािलाई मूल्याङ्कन गिी कमषिािीलाई गनष खोचजएको सजायको टकिानीसाथ 
सजाय गने अनिकािीको ननिषयसटहत सक् कलै फाइल आयोगमा पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप् त फाइल संलग्न कागजातको अनतरिि त्यस्तो 
कमषिािीसम्बन्िी अन्य कुनै टववििको आवश्यकता पिेमा आयोगले सम्बचन्ित अनिकािीसाँग 
माग गनष सक्नेछ ि त्यसिी आयोगबाि माग भएको टवविि उपलब्ि गिाउन ुत्यस्तो अनिकािीको 
कतषव्य हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोचजम प्राप् त कागजातबाि मात्र टवषयवस्तकुो यथाथष 
जानकािी प्राप् त हनु नसक्ने देचखएमा आयोगले सम्बचन्ित कमषिािीलाई आफूसमक्ष उपचस्थत 
गिाई आवश्यक सोिपछु गनष सक्नेछ ।  



 

89 
 

(४) उपदफा (३) बमोचजम सोिपछु गरिएको कमषिािीले नलचखत स्पष्टीकिि पेस गनषको 
नननमत्त समय मागेमा आयोगले मनुानसब माटफकको समय ददन सक्नेछ ।  

१२.  पनुिावलोकनका लानग उजिुी ददन सक्ने : (१) आयोगले गिेको बढुवा नसफारिस सम्बन्िमा चित्त 
नबझु्न े कमषिािीले नसफारिसको ननिषय भएको नमनतले पैंतीस ददननभत्र त्यस्तो ननिषयको 
पनुिावलोकनका लानग आयोगमा उजिुी ददन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोचजम उजिुी पिेमा 
आयोगले तत्सम्बन्िमा उपयिु ननिषय गनेछ ।  

परिच्छेद-४ 
न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस 

१३.  पाठ्यिम, उत्तीिाषङ्क ि पिीक्षि टवनि : (१) चजल्ला न्यायािीश पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस 
गनष आयोगले नलन ेपिीक्षाको पाठ्यिम ि अङ्कभाि लोक सेवा आयोग, न्याय परिषद तथा सम्बचन्ित 
टवषयका टवशेषज्ञसाँग पिामशष गिी आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम पाठ्यिम ननमाषि गदाष न्यायािीशको पदमा िही गनुष पने 
कामको टवश् लेषि गिी त्यस्तो पदको काम ि शैचक्षक योग्यतालाई समेत आिाि नलन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजम पाठ्यिम ननमाषि गदाष पाठ्यिम लागू हनुे नमनत, प्रत्येक 
टवषयको पूिाषङ्क, पिीक्षा प्रिाली, पिीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश् नको अङ्क भाि ि समयसमेतका 
कुिाहरू समावेश गनुष पनेछ ।  

(४) चजल्ला न्यायािीश पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस गनष आयोगले नलन ेपिीक्षामा 
उत्तीिष हनुको लानग प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा पिास प्रनतशत अङ्क प्राप् त गनुष पनेछ ।  

(५) चजल्ला न्यायािीश पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस गनष आयोगले नलन ेपिीक्षाको 
पिीक्षि टवनि, पिीक्षा दस्तिु ि तत्सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ ।  

१४.  टवज्ञापन प्रकाशन : (१) चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतषको लानग न्याय परिषदबाि आयोगलाई अनिुोि 
भई आएमा त्यस्तो पद पूनतषको लानग आयोगले यस ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोचजम 
टवज्ञापन प्रकाशन गनुष पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रकाशन गरिन ेटवज्ञापनमा दिखास्त फािाम बझुाउने म्याद, 
रिि पद सङ्ख्या, पिीक्षा दस्तिु ि आवश्यकताअनसुाि आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजमका अन्य 
कुिाहरूसमेत खलुाउन ुपनेछ ।  

१५.  दिखास्त अस्वीकृत गनष सक्ने : दफा १४ बमोचजम प्रकाशन गिेको टवज्ञापनअनसुाि कुनै 
उम्मेदवािले पेस गिेको दिखास्त आयोगले ननिाषिि गिेको ढााँिाबमोचजम नभएमा वा 
संटविानबमोचजमको उम्मेदवािको योग्यता नभएमा पिीक्षा सञ् िालन हनुअुगावै आयोगले त्यस्तो 
उम्मेदवािको दिखास्त अस्वीकृत गनष सक्नेछ ।  

१६.  टवज्ञापन वा पिीक्षा िद्द गनष सक्ने : (१) दफा १४ बमोचजम प्रकाचशत टवज्ञापनबमोचजम पदपूनतष 
गनुष नपने वा पद आवश्यक नभएको भनी पिीक्षा सञ् िालन हनुअुगावै न्याय परिषदले त्यस्तो 
टवज्ञापन िद्द गनष काििसटहत नलचखत अनिुोि गिेमा आयोगले त्यस्तो टवज्ञापन िद्द गनष सक्नेछ।  

(२) आयोगले पिीक्षा सञ् िालन गिेको केन्रमा कुनै टकनसमको अननयनमतता भएमा वा 
कुनै बािा अविोि उत्पन्न भई आंचशक वा पूिषरूपले पिीक्षा सञ् िालन हनु नसकेमा आयोगले 
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त्यसको कािि खलुाई पिीक्षा भएको ददनको पिीक्षा वा सम्बचन्ित टवज्ञापनको आंचशक वा सम्पूिष 
पिीक्षा िद्द गनष सक्नेछ ।  

१७.  पिीक्षा दस्तिु टफताष पाउने : (१) दफा १५ बमोचजम दिखास्त अस्वीकृत भएमा वा दफा १६ को 
उपदफा (१) बमोचजम टवज्ञापन िद्द भएमा त्यस्तो टवज्ञापनको लानग आयोगले नलएको पिीक्षा दस्तिु 
सम्बचन्ित व्यचिले टफताष पाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम पिीक्षा दस्तिु टफताष पाउन आयोगले तोकेको अवनिनभत्र 
आयोगमा ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

१८.  प्रश् नपत्र ननमाषि, परिमाजषन तथा पिीक्षा सञ् िालन : (१) आयोगले पिीक्षाको लानग प्रश् नपत्रको 
ननमाषि गदाष सम्बचन्ित टवषयका दक्ष वा टवशेषज्ञद्वािा गिाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रश् नपत्रको ननमाषि गने दक्ष वा टवशेषज्ञलाई सम्बचन्ित 
टवषयको पाठ्यिम, नमूना प्रश् न, प्रश् नपत्र ननमाषि गदाष पालन गनुष पने सतष ि अन्य आवश्यक 
टववििसमेत गोप्य रूपले उपलब्ि गिाउन ुपनेछ ।  

(३) कुनै एक टवज्ञापनबमोचजम हनु ेपिीक्षाको लानग सामान्यतिः प्रत्येक टवषयको पााँि सेि 
प्रश् नपत्र ननमाषि गनुष, गिाउन ुपनेछ ।  

(४) आयोगको वाटषकष  कायषतानलकाअनसुाि रिि पदको माग प्राप् त हनु ेसमय ि प्रश् नपत्र 
भण्डािमा मौज्दातको अवस्थासमेतलाई दृटष्टगत गिी प्रश् नपत्र ननमाषि गिाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोचजम ननमाषि गरिएका प्रश् नपत्रको परिमाजषन (मोडिेशन) 
आवश्यकताअनसुाि एक वा एकभन्दा बढी दक्ष वा टवशेषज्ञद्वािा गिाउन ुपनेछ । यसिी प्रश् नपत्रको 
परिमाजषन गिाउाँदा दईु वा सोभन्दा बढी समूहबाि अलग अलग रूपमा गिाउन सटकनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोचजम प्रश् नपत्रको परिमाजषन गदाष सकभि सबै पाठ्यांश (खण्ड, 
समूह, उपसमूह) बाि समानपुानतक रूपमा प्रश् न समावेश गनुष पनेछ । प्रश् नको ियन गदाष 
पाठ्यिममा तोटकएको समयनभत्र उम्मेदवािले उत्ति लेख् न सक्न ेटकनसमको हनु ुपनेछ ।  

(७) प्रश् न परिमाजषन गदाष देहायका कुिाहरूमा ध्यान ददन ुपनेछ:-  
(क) टववादस्पद तथा दद्वटविायिु प्रश् न निाख् न,े  
(ख) पाठ्यिमभन्दा बाटहिका प्रश् न निाख् न,े  
(ग) चजल्ला न्यायािीशको पदको स्तिसाँग नमल्न ेटकनसमका प्रश् न िाख् न,े  
(घ) प्रश् नपत्रको सेि तयाि गदाष एक सेिनभत्र िहने प्रश् नहरू नदोहोरिने गिी तयाि गने,  
(ङ) प्रश् नको परिमाजषन सम्बन्िमा आयोगले तोकेको कायषटवनिको पालन गने ।  

(८) आयोगले चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतषको लानग प्रकाशन गिेको टवज्ञापनबमोचजम 
उम्मेदवािको छनौि गनष सोही टवज्ञापनमा उल्लेख भएबमोचजम पिीक्षा सञ् िालन गनेछ ।  

(९) आयोगले नलन ेपिीक्षाको लानग प्रश् नपत्र ननमाषि वा परिमाजषन, प्रश् नपत्र ननमाषि वा 
परिमाजषन गने टवज्ञको योग्यता, ननजले पालन गनुष पने सतष ि पिीक्षा सञ् िालनसम्बन्िी अन्य 
व्यवस्था आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम हनुेछ ।  

१९.  िोक लगाउने वा ननष्काशन गने : (१) कुनै पिीक्षा केन्रमा उम्मेदवािले अननयनमत काम गिेमा 
वा आयोगले तोकेको सतषको उल्लङ्घन गिेमा वा कसैले अकाषको नामबाि पिीक्षा ददएमा आयोगले 
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त्यस्तो उम्मेदवािको पिीक्षा िद्द गिी ननज वा अकाषको नामबाि पिीक्षा ददने व्यचिलाई आयोगद्वािा 
नलइन ेपिीक्षामा पााँि वषषसम्म उम्मेदवाि हनु नपाउन ेगिी िोक लगाउन सक्नेछ ।  

(२) कुनै उम्मेदवािले कुनै पिीक्षा केन्रमा होहल्ला गिी पिीक्षा सञ् िालनमा बािा 
अविोि परु् याएमा त्यस्तो उम्मेदवािलाई केन्राध्यक्षले तत्काल पिीक्षा केन्रबाि ननष्काशन गनष 
सक्नेछ ि त्यसिी ननष्काशन भएमा ननजको उि टवज्ञापनबमोचजमको सबै टवषयको पिीक्षा स्वतिः 
िद्द हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजमको कायष कुनै सिकािी कमषिािीले गिेमा त्यस्तो 
कमषिािीलाई टवभागीय कािबाहीसमेत हनुेछ ।  

२०.  टवभागीय कािबाहीको लानग लेखी पठाउने : (१) यस ऐनबमोचजमको पिीक्षा सञ् िालनमा संलग्न 
कमषिािीले पिीक्षा केन्रमा कुनै अननयनमत काम कािबाही गिेमा आयोगले त्यस्तो कमषिािीलाई 
तत्काल कामबाि हिाई टवभागीय कािबाहीको लानग सम्बचन्ित ननकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।  

(२) आयोगले सञ् िालन गिेको पिीक्षामा संलग्न कमषिािीबाहेक अन्य व्यचिले पिीक्षा 
केन्रमा कुनै अननयनमत काम कािबाही गिेमा त्यस्तो व्यचिलाई तत्काल कामबाि हिाउन ु
पनेछ।  

(३) आयोगले उपदफा (२) बमोचजम हिाइएको व्यचिको अनभलेख िाखी भटवष्यमा 
त्यस्तो व्यचिलाई आयोगबाि सञ् िालन हनुे पिीक्षाको काममा संलग्न हनु नपाउन ेगिी िोक 
लगाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोचजम आयोगले टवभागीय कािबाहीको लानग लेखी पठाएमा 
अचख्तयािवालाले सम्बचन्ित कमषिािीलाई प्रिनलत कानूनबमोचजम टवभागीय कािबाही गिी सोको 
जानकािी आयोगलाई ददन ुपनेछ ।  

२१.  उत्तिपचुस्तकामा सङ्केत नम्बि : (१) आयोगले नलन ेनलचखत पिीक्षा सम्पन्न भएपनछ उत्तिपचुस्तकामा 
पटहलो तथा दोस्रो सङ्केत िाख्न ुपनेछ ।  

(२) टवद्यतुीय प्रिालीबाि उत्तिपचुस्तका पिीक्षि गने प्रयोजनको लानग उत्तिपचुस्तकामा 
तोटकएबमोचजम बािकोडको प्रयोग गनष सटकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजम बािकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुटै्ट सङ्केत नम्बि प्रयोग गनुष 
पने छैन ।  

(४) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिेबाहेक सामान्यतिः उत्तिपचुस्तकामा पटहलो सङ्केत 
िाख् ने वा िाख् न लगाउने चजम्मेवािी आयोगको सम्बचन्ित महाशाखा प्रमखुको हनुेछ ।  

(५) उत्तिपचुस्तकामा पटहलो सङ्केत िाखेपनछ दोस्रो सङ्केत आयोगको सचिवले िाख् नेछ ।  
(६) उत्तिपचुस्तकामा िाचखएको पटहलो सङ्केतको अिषकट्टीको नसलबन्दी पोका आयोगको 

सचिव वा ननजले तोकेको कमषिािीको ि दोस्रो सङ्केतको अिषकट्टीको नसलबन्दी पोका अध्यक्ष वा 
ननजले तोकेको सदस्य वा आयोगको कमषिािीको चजम्मामा िहनेछ ।  

(७) नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन गनष सम्बचन्ित शाखाबाि नलचखत अनिुोि 
भएपनछ अिषकट्टीको नसलबन्दी पोका सम्बचन्ित शाखामा उपलब्ि गिाउन ुपनेछ ।  

२२.  उत्तिपचुस्तका पिीक्षि : (१) दफा २१ बमोचजम उत्तिपचुस्तकामा सङ्केत नम्बि िाखीसकेपनछ टवज्ञ 
वा दक्षद्वािा उत्तिपचुस्तकाको पिीक्षि गिाउन ुपनेछ ।  
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(२) उत्तिपचुस्तकाको पिीक्षि गने वा टवज्ञ वा दक्षको योग्यता, पालना गनुष पने सतष 
वा उत्तिपचुस्तका पिीक्षि गने स्थानसम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ ।  

२३.  पिीक्षाको ननतजा : (१) आयोगले नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन गदाष त्यस्तो पिीक्षामा उत्तीिष 
भएका उम्मेदवािमध्ये रिि पदको अनपुातमा तोटकएबमोचजमको सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क 
प्राप् त गने उम्मेदवािको विाषनिुमअनसुाि नाम, थि, िोल नम्बिसमेत उल्लेख गिी ननतजा प्रकाशन 
गनुष पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम ननतजा प्रकाशन गदाष अन्तवाषताषको नमनत, समय ि ठाउाँसमेत 
खलुाउन ुपनेछ ।  

२४.  सनमनत गठन गनष सक्ने : (१) आयोगले नलन ेपिीक्षाको लानग आयोगको अध्यक्ष वा ननजले तोकेको 
सदस्यको अध्यक्षतामा तोटकएबमोचजम पिीक्षा सञ् िालन सनमनत ि अन्तवाषताष सनमनत गठन गनष 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अन्तवाषताष सनमनतमा अध्यक्षले तोकेको एकजना टवज्ञ 
िहने छ ।  

(३) पिीक्षा सञ् िालन तथा अन्तवाषताषसम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ।  
२५.  अचन्तम ननतजा प्रकाशन : आयोगले नलएको पिीक्षासम्बन्िी सम्पूिष प्रटिया सम्पन्न भएपनछ सबैभन्दा 

बढी अङ्क प्राप् त गने उम्मेदवािको िोल नम्बि, नाम, थि, ठेगानासटहत योग्यतािमअनसुाि अचन्तम 
ननतजा प्रकाशन गनुष पनेछ ।  

२६.  ननयचुिको नसफारिस : दफा २५ बमोचजमको उम्मेदवािलाई आयोगले योग्यतािमबमोचजम चजल्ला 
न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग न्याय परिषदमा नसफारिस गनुष पनेछ ।  

२७.  नसफारिस िद्द गनष सक्ने : (१) आयोगको टवज्ञापनबमोचजम चजल्ला न्यायािीशको पदमा नसफारिस 
गनष नलइएको पिीक्षाको उम्मेदवािले पेस गिेको कुनै टवविि झटु्टा वा गलत प्रमाचित भएमा 
आयोगले त्यस्तो उम्मेदवािको पिीक्षा वा ननयचुिको नसफारिस िद्द गनेछ ि ननजले ननयचुि 
पाइसकेको भए प्रिनलत कानूनबमोचजम आवश्यक कािबाही िलाउन न्याय परिषदमा नसफारिस गनुष 
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम झटु्टा वा गलत टवविि पेस गने व्यचिलाई आयोगबाि 
सञ् िालन हनु ेपिीक्षामा पााँि वषषसम्म सहभागी हनु नपाउने गिी िोक लगाउन सक्नेछ ।  

(३) उम्मेदवािको ननयचुिको नसफारिससम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हनुेछ।  
२८.  टवद्यतुीय माध्यमको प्रयोग : आयोगले चजल्ला न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग नसफारिस गनष 

टवज्ञापन, ननतजा प्रकाशन तथा तोटकएबमोचजमका अन्य टवषयमा टवद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गनष 
सक्नेछ ।  

२९.  आयोगको काममा सहयोग : (१) आयोगको पिीक्षा सञ् िालनसम्बन्िी कामको लानग संवैिाननक 
ननकाय, सिकािी ननकाय वा चशक्षि संस्थाले आयोगको मागबमोचजम कमषिािी, भवन वा कक्षा 
कोठा उपलब्ि गिाई सहयोग गनुष पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोगको काममा संलग्न कमषिािीको भत्ता, प्रयोग भएका 
भवन वा कक्षा कोठाको भाडा िकम आयोगले व्यहोने छ ।  
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३०.  नलखतको गोपनीयता : (१) आयोगले सञ् िालन गने पिीक्षासाँग सम्बचन्ित नलखत ि कागजात गोप्य 
िहनेछन ्ि अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सावषजननक गनष आयोग बाध्य हनु े
छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन आयोगले तोकेबमोचजमका 
पिीक्षासम्बन्िी कागजात वा टवविि सम्बचन्ित व्यचिलाई ददन वा सावषजननक गनष सटकनेछ।  

परिच्छेद-५ 
टवटवि 

३१.  नसफारिस गदाष कानूनको उपयिु व्याख्या गनष सक्ने : आयोगले संटविान वा यस ऐनबमोचजम कुनै 
नसफारिस गदाष सेवासम्बन्िी प्रिनलत कानूनको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट भई दद्वटविा भएमा वा कुनै 
टवषयको सम्बन्िमा कानूनमा व्यवस्था नभएको देचखएमा आयोगले संटविान ि प्रिनलत कानूनको 
प्रनतकूल नहनु ेगिी उपयिु व्याख्या गनष सक्नेछ ।  

३२.  टवज्ञ वा दक्षको सेवा नलन सक्ने : (१) आयोगले सम्पादन गनुष पने पिीक्षासम्बन्िी कामको लानग 
सम्बचन्ित टवषयको टवज्ञ, दक्ष वा टवचशष्टीकृत ननकायको सेवा नलन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम सेवा नलन ेप्रयोजनको लानग टवज्ञ, दक्ष वा टवचशष्टीकृत 
ननकायको मनोनयन वा छनौि अध्यक्षले गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजम सेवा नलएबापत सम्बचन्ित टवज्ञ, दक्ष वा ननकायलाई 
आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजमको िकम, सटुविा वा सेवा शलु्क ददइनेछ ।  

३३.  अनसुन्िानात्मक तथा प्रवद्धषनात्मक कायष गनष सक्ने : आयोगले न्याय सेवालाई सक्षम ि प्रभावकािी 
बनाउन तथा न्याय सेवाप्रनत आकषषि बढाउन समय समयमा अनसुन्िानात्मक तथा प्रवद्धषनात्मक 
कायष गनष सक्नेछ ।  

३४.  समन्वय ि सहयोग : आयोगले समान उदे्दश्यले स्थापना भएका िाटष्ट्रय तथा अन्तिाषटष्ट्रय संस्थासाँग 
समन्वय गनष वा त्यस्ता संस्थासाँग आपसी सम्बन्ि कायम गिी सहयोग नलन सक्नेछ ।  

३५.  अनिकाि प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो अनिकािमध्ये कुनै अनिकाि आयोगले तोकेको सतषको 
अिीनमा िही प्रयोग तथा पालन गने गिी कुनै सदस्य, सनमनत, आयोगको सचिव वा सेवाको 
िाजपत्राटङ्कत कमषिािीलाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ ।  

३६.  नेपाल सिकािसाँग सम्पकष  : आयोगले नेपाल सिकािसाँग सम्पकष  गदाष कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्त्रालयमाफष त ्गनुष पनेछ ।  

३७.  ननयम बनाउने अनिकाि : यो ऐन कायाषन्वयन गनष आयोगले ननयम बनाउन सक्नेछ ि त्यस्तो ननयम 
नेपाल िाजपत्रमा प्रकाशन भएपनछ लागू हनुेछ ।  

३८.  खािेजी ि बिाउ : (१) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ खािेज गरिएको छ ।  
(२) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ बमोचजम भए गिेका काम कािबाही यसै 

ऐनबमोचजम भए गिेको मानननेछ । 
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परिचशष्टाङ्क-३ 

न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४० ले ददएको अनिकाि प्रयोग गिी न्याय परिषदले देहायका 
ननयमहरू बनाएको छ । 

परिच्छेद–१ 

प्रािचम्भक 

१.  संचक्षि नाम ि प्रािम्भ : (१) यी ननयमहरूको नाम “न्याय परिषद ननयमावली, २०७४” िहेको छ । 
(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ । 

२.  परिभाषा :  टवषय वा प्रसङ्गले अको अथष नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क)  “ऐन” भन्नाले न्याय परिषद ऐन, २०७३ सम्झन ुपछष । 

(ख)  “सचिव” भन्नाले न्याय परिषदको सचिव सम्झन ुपछष । 

(ग)  “सचिवालय” भन्नाले ऐनको दफा ३४ बमोचजम स्थाटपत न्याय परिषदको सचिवालय 
सम्झन ुपछष । 

(घ)  " संटविान" भन्नाले नेपालको संटविान सम्झन ुपर्छ  । 

 

परिच्छेद–२ 

अनभलेखसम्बन्िी व्यवस्था 
३.  अनभलेख िाख्न े: (१) ऐनको दफा ३ बमाचजमको अनभलेख तयाि गने प्रयोजनको लानग सचिवालयले 

कम्तीमा वषषको एक पिक सावषजननक रूपमा सूिना प्रकाशन गिी अनसूुिी–१ को ढााँिामा 
संटविानबमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयचुि हनु योग्यता पगेुका इच्छुक नपेाली नागरिकको टवविि 
माग गनेछ । 

 (२) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोचजम टवविि माग गदाष अनभलेख िाख् ने प्रयोजनका 
लानग टववििमा नाम समावेश भएका व्यचिको सम्बन्िमा त्यस्ता ननकायको कुनै प्रनतटिया भए 
सोसमेत माग गनष सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोचजम प्रनतटिया माग गरिएकोमा सम्बचन्ित ननकायले समयनभत्र प्रनतटिया 
उपलब्ि गिाउन ु पनेछ । 

 (४) उपननयम (१) ि (२) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन संटविानबमोचजम न्यायािीशको 
पदमा ननयचुि हनु योग्यता पगेुका कुनै नेपाली नागरिकले अनसूुिी–१ को ढााँिामा सचिवालयमा 
उपचस्थत भई वा टवद्यतुीय माध्यमबाि समेत जटहलेसकैु आफ्नो टवविि पेस गनष सक्नेछ । यसिी 
पेस भएको टवविि सचिवालयले अनभलेखमा समावेश गनेछ । 
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(५) उपननयम (१), (२) वा (४) बमोचजम प्राप् त टववििको अनभलेख तयाि गदाष सचिवालयले 
सवोच्ि अदालत, उच्ि अदालत तथा चजल्ला अदालतको न्यायािीशको पदमा ननयचुि हनु योग्यता 
पगेुका व्यचिको छुट्टाछुटै्ट अनभलेख तयाि गनुष पनेछ । 

(६) उपननयम (५) बमोचजम अनभलेख तयाि गदाष संटविानको िािा १२९, १४० तथा १४९ 
बमोचजम न्यायािीशको पदमा ननयचुिको लानग योग्यता पगेुका न्यायािीश, न्याय सेवाका अनिकृत 
कमषिािी ि कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्यापन, अन्वेषि वा कानून वा न्यायसम्बन्िी अन्य कुनै 
क्षेत्रमा काम गिेको व्यचिको वरिष्ठतािमका आिािमा सूिी तयाि गिी छुट्टाछुटै्ट अनभलेख िाख् न ु
पनेछ। 

(७) उपननयम (६) बमोचजम अनभलेख तयाि गने प्रयोजनको लानग कुनै व्यचिको वरिष्ठतािम 
कायम गदाष देहायका आिािमा गनुष पनेछिः-  

(क)  बहालवाला न्यायािीशको हकमा ननयम ११ बमोचजम, 

(ख)  न्याय सेवाको अनिकृतको हकमा,–  

(अ)  हालको पदमा ननयचुि वा बढुवा भएको नमनत, 

(आ)  उपखण्ड (अ) बमोचजमको आिािमा वरिष्ठता नछुटट्टएमा हालको पदमा ननयचुि 
वा बढुवाको लानग भएको नसफारिस िम, 

(इ)  उपखण्ड (अ) ि (आ) बमोचजमको आिािमा वरिष्ठता नछुटट्टएमा हालको पदमा 
ननयचुि वा बढुवाको लानग भएको टवज्ञापन वा सूिनाको िम । 

 (ग)  कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्यापन, अन्वेषि वा कानून वा न्यायसम्बन्िी 
अन्य कुनै क्षेत्रमा काम   गिेको व्यचिको हकमा कानून व्यवसायीले प्राप् त गिेको 
प्रमािपत्रको िमाङ्कको आिािमा, 

(घ)  खण्ड (ग) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन कानून व्यवसायीको प्रमािपत्र 
प्राप् त नगिी कानूनको अध्यापन, अन्वेषि वा कानून वा न्यायसम्बन्िी अन्य कुनै 
क्षेत्रमा काम गिेको व्यचिको हकमा सम्बचन्ित क्षेत्रमा काम गिेको अवनिको 
आिािमा । 

४.  न्यायािीशको अनभलेख तथा वैयचिक टवविि (नसििोल) िाख्न े : (१) सचिवालयले न्यायािीशको 
छुट्टाछुटै्ट वैयचिक टवविि फािाम (नसििोल) सटहत अनभलेख तयाि गिी िाख्नछे । 

(२) न्यायािीश पदमा ननयिु भएका व्यचिले ननयचुि भएको नमनतले एक मटहनानभत्र अनसूुिी–
२ बमोचजमको ढााँिामा वैयचिक टवविि फािाम भिी सचिवालयमा पेस गनुष पनेछ । 

ति ननजामती टकताबखानामा वैयचिक टवविि दताष भएको व्यचि न्यायािीशको पदमा ननयिु 
भएमा त्यस्तो व्यचिको वैयचिक टवविि फािाम ि तत्सम्बन्िी कागजातहरूको प्रमाचित प्रनतनलटप 
सचिवालयले ननजामती टकताबखानाबाि चझकाई अद्यावनिक गनेछ । 

(३) न्यायािीशले वैयचिक टवविि पेस गदाष आफ्नो टववििलाई पटुष्ट गने कागजातहरूको 
प्रमाचित प्रनतनलटप पेस गनुष पनेछ । 
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(४) उपननयम (२) बमोचजम पेस भएको वैयचिक टवविि फािाम प्रमाचित गनषको लानग 
सचिवालयले ननजामती टकताबखानामा पठाउनेछ ।  

(५) उपननयम (४) बमोचजम पठाइएको वैयचिक टवविि फािाम ननजामती टकताबखानाबाि 
प्रमाचित गिाउन ुसम्बचन्ित न्यायािीशसमेतको दाटयत्व हनुेछ । 

 

परिच्छेद–३ 

न्यायािीश ननयचुिको नसफारिससम्बन्िी व्यवस्था 
५.  न्यायािीश ननयचुिको नसफारिससम्बन्िी कायषटवनि :  (१) परिषदले संटविानको िािा १२९ बमोचजम 

सवोच्ि अदालतको न्यायािीश ननयचुि गदाष सो िािाको उपिािा (५) बमोचजमको योग्यता पगेुका 
व्यचिहरूमध्ये ऐनको दफा ५ को अिीनमा िही ननयचुिको नसफारिस गनुष पनेछ । 

(२) परिषदले संटविानको िािा १४० को उपिािा (२) बमोचजम उच्ि अदालतका मखु्य 
न्यायािीश तथा न्यायािीशको ननयचुिको लानग नसफारिस गदाष सो िािाको उपिािा (३) बमोचजमको 
योग्यता पगेुका व्यचिहरूमध्ये ऐनको दफा ५ को अिीनमा िही ननयचुिको नसफारिस गनुष पनेछ । 

(३) परिषदले संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (क) बमोचजम चजल्ला 
न्यायािीशको ननयचुिको लानग नसफारिस गदाष योग्यता पगेुका व्यचिहरूमध्ये ऐनको दफा ५ को 
अिीनमा िही ननयचुिको नसफारिस गनुष पनेछ । 

स्पष्टीकिििः संटविानको िािा १२९ को उपिािा (५), िािा १४० को उपिािा (२) ि िािा 
१४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनाथष "ननिन्ति वकालत गिेको" भन्नाले मदु्दामा 
ननयनमत रूपमा अदालतमा बहस पैिवी ि नलखतको मस्यौदासमेतको कायष गिेको सम्झनपुछष । 

६.  चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतषको समयतानलका ि प्रनतशत ननिाषिि : (१) चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतष 
गने समय तानलका अनसूुिी–३ मा उल्लेख भएबमोचजम हनुेछ ।  

(२) परिषदले चजल्ला न्यायािीशको पदपूनतषको लानग संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) 
को खण्ड (क),   (ख) ि (ग) बमोचजम प्रनतशत ननिाषिि गदाष अनसूुिी–४ बमोचजमको प्रटिया अवलम्बन 
गनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोचजम प्रनतशत ननिाषिि गदाष संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) 
को खण्ड (ग) बमोचजम छुट्टाइएको पद मध्येबाि पैतालीस प्रनतशत पद छुट्याई सो प्रनतशतलाई शत 
प्रनतशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवािहरूबीिमा समावेशी नसद्धान्तका आिािमा छुट्टा छुटै्ट प्रनतस्पिाष 
गिाई पदपूनतष गने गिी अनसूुिी–५ मा उचल्लचखत तरिकाबमोचजम प्रनतशत ननिाषिि गरिनेछ:-  

(क) मटहला    – तेत्तीस प्रनतशत 

(ख) आदीवासी/जनजाती  – सत्ताइस प्रनतशत 

(ग) मिेशी    – बाईस प्रनतशत 

(घ) दनलत    – नौ प्रनतशत 

(ङ) अपाङ्ग     – पााँि प्रनतशत 

(ि) टपछनडएको क्षेत्र  – िाि प्रनतशत 

स्पष्टीकिििः यस उपननयमको प्रयोजनका लानग,– 
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(१) “टपछनडएको क्षेत्र” भन्नाले बझाङ, अछाम, बाजिुा, कानलकोि, हमु्ला, मगु,ु जमु्ला, डोल्पा 
ि जाजिकोि चजल्ला सम्झनपुछष ।  

(२) “मटहला, आददवासी/जनजाती, मिेशी ि दनलत” भन्नाले आनथषक ि सामाचजक रूपमा 
पछानड पिेका मटहला, आददवासी/जनजाती, मिेशी ि दनलत सम्झनपुछष । 

(४) संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम छुट्टाइएको पदमा 
जनु वषषको लानग टवज्ञापन भएको हो सो वषष हनुे टवज्ञापनमा उपयिु उम्मेदवाि नभई ननयचुिका 
लानग नसफारिस हनु नसकेमा संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (क) बमोचजम पूनतष 
हनुे पदमा समावेश गिी पदपूनतष गरिनेछ ।  

(५) अन्य सिकािी सेवामा िहेको समावेशी नसद्धान्तमा आिारित पदपूनतषसम्बन्िी व्यवस्थामा 
पनुिावलोकन भएको अवस्थामा सोसमेतलाई ध्यानमा िाखी उपननयम (३) बमोचजमको पदपूनतषसम्बन्िी 
व्यवस्था पनुिावलोकन गनष सटकनेछ । 

  

परिच्छेद–४ 

न्यायािीशको मूल्याङ्कनसम्बन्िी व्यवस्था 
७.  कायषक्षमताको सम्बन्िमा अध्ययन : (१) परिषदले उच्ि अदालत ि चजल्ला अदालतका न्यायािीशको 

कायषकुशलता तथा कायषक्षमताको मूल्याङ्कन गनषका लानग प्रत्येक वषष न्यायािीशबाि भएका फैसला ि 
आदेशका प्रनतनलटपहरू परिषदले तोकेको सङ्ख्यामा चझकाई अध्ययन गनष सक्नेछ । 

(२) उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतका कुनै न्यायािीशले गिेको फैसला वा आदेश प्रािचम्भक 
रूपमा नै कानून तथा न्यायका मान्य नसद्धान्तको प्रनतकूल भएको वा न्यायािीशमा कायष क्षमताको 
अभाव भएको कुिा पनुिावेदनको िोहमा देचखएमा पनुिावेदन सनेु्न अदालतको सम्बचन्ित इजलासले 
त्यस्तो फैसला वा आदेशको प्रनतनलटप परिषदको जानकािीका लानग सचिवालयमा पठाउने गिी आदेश 
गनुष पनेछ।  

(३) उपननयम (१) ि (२) को प्रयोजनको लानग परिषद् मा देहायबमोचजमको फैसला अध्ययन 
सनमनत िहनछे:–  

(क)  संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को खण्ड (ग) बमोचजमको परिषदको  

सदस्यको रूपमा िहेका सवोच्ि अदालतका वरिष्ठतम ्न्यायािीश  – संयोजक 

(ख)  संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को खण्ड (घ) बमोचजम ननयिु  

परिषदका सदस्य  – सदस्य 

(ग)  संटविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को खण्ड (ङ) बमोचजम ननयिु  

परिषदका सदस्य – सदस्य 

(४) उपननयम (३) बमोचजमको सनमनतमा न्याय परिषदको सचिवले सदस्य-सचिव भई काम 
गनेछ। 

(५) उपननयम (३) बमोचजमको सनमनतले फैसला अध्ययन गदाष न्यायािीशको कायषक्षमताको 
सम्बन्िमा आफ्नो िाय प्रनतटियासटहत परिषद्समक्ष प्रनतवेदन पेस गनेछ ि त्यस्तो प्रनतवेदनलाई 
न्यायािीशको कायष क्षमता मूल्याङ्कनको आिाि बनाइनेछ । 
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(६) उपननयम (३) बमोचजमको सनमनतले फैसला अध्ययनका लानग सचिवालयका कमषिािीहरूको 
सहयोग नलन सक्नेछ । 

८.  कायष सम्पादन गनष असमथष िहेको माननने आिाि : (१) कुनै न्यायािीश ऐनको दफा १३ बमोचजम 
शािीरिक वा माननसक अस्वस्थताको काििले सेवामा िही कायष सम्पादन गनष असमथष छ भनी परिषद् मा 
उजिुी पिेमा वा परिषद्लाई अन्य कुनै स्रोतबाि जानकािी हनु आएमा त्यस्तो टवषयमा प्रािचम्भक 
छाननबन गिी प्रनतवेदन पेस गनष परिषदले कम्तीमा दईु जना सदस्य िहने गिी एक सनमनत गठन 
गनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोचजमको सनमनतले आवश्यक अध्ययन गिी सम्बचन्ित न्यायािीश कायष 
सम्पादन गनष असमथष िहे निहेको सम्बन्िमा पयाषि आिाि खलुाई परिषद् मा प्रनतवेदन पेस गनुष पनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोचजम पेस भएको प्रनतवेदनमा कुनै न्यायािीश कायष सम्पादन गनष असमथष 
भएको भनी उल्लेख भएमा सोको यटकन गनष परिषदले नेपाल सिकािद्वािा गदठत मेनडकल बोडषमा 
पिीक्षिका लानग लेखी पठाउनेछ ।  

(४) उपननयम (३) बमोचजम पिीक्षिका लानग पठाइएकोमा ननजले जााँि गिाउन इन्काि गिेमा 
वा जााँि गदाष मेनडकल बोडषबाि शािीरिक वा माननसकरूपले काम गनष असमथष िहेको भनी प्रनतवेदन 
प्राप् त भएमा त्यस्तो न्यायािीशलाई तत्काल काम गनष िोक लगाई परिषदले ऐनको दफा १३ बमोचजम 
पदमचुिका लानग नसफारिस गनेछ ।  

९.  सिेत गिाउन े : परिषदले कुनै न्यायािीशलाई ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोचजम सिेत 
गिाउनपूुवष कािि खलुाई स्पष्टीकिि माग गनुष पनेछ । 

ति जााँिबझु सनमनत गठन गिी छाननबन भएको टवषयमा सिेत गिाउाँदा स्पष्टीकिि सोध्न ुपने 
छैन ।  

१०. अनगुमन तथा ननगिानी सनमनतको कायषटवनि : (१) ऐनको दफा १६ बमोचजमको अनगुमन तथा 
ननगिानी सनमनतका पदानिकािी वा सनमनतले खिाएको कुनै अनिकािीले आवश्यकताअनसुाि गोप्य 
रूपमा कुनै पनन अदालत वा न्यायािीशहरूसाँग सम्बचन्ित स्थान वा जनुसकैु चिजवस्तकुो ननगिानी गनष 
सक्नेछ । 

 (२) अनगुमन तथा ननगिानी गदाष प्रत्यक्ष अवलोकन, ननिीक्षि, संवाद, सभे फािाम, अन्तिटिया 
जस्ता पद्धनत ि टवद्यतुीय प्रटवनिसमेतको प्रयोग गनष सटकनेछ । 

(३) अनगुमन तथा ननगिानी गने िममा सम्बचन्ित न्यायािीशको मानसक कायष सम्पादनको 
लक्ष्य, प्रगनत टवविि तथा मास्केवािी, ननिीक्षि प्रनतवेदन, कायषसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत अवलोकन गनष 
सटकनेछ । 
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(४) उपननयम (१) बमोचजम अनगुमन तथा ननगिानीका लानग खटिएको अनिकािीले ऐनको 
दफा १६ को उपदफा (१) बमोचजमको अनगुमन तथा ननगिानी सनमनतसमक्ष प्रनतवेदन ददन ुपनेछ । 

(५) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोचजमको अनगुमन तथा ननगिानी सनमनत तथा त्यस्तो 
सनमनतले खिाएको अनिकािीले माग गिेको कागजात तथा टवविि सम्बचन्ित न्यायािीश, कमषिािी 
तथा सम्बचन्ित सिोकािवाला ननकाय वा व्यचिले उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

  

परिच्छेद–५ 

वरिष्ठता कायम गने व्यवस्था 
११.  वरिष्ठता कायम गने : (१) इजलास कायम गने,  पेसी सूिी तोक्ने तथा अदालतको प्रशासननक काम 

कािबाही सञ्चालन गने प्रयोजनको लानग परिषदले देहायका आिािमा न्यायािीशको वरिष्ठता कायम 
गनेछ :– 

(क)  सम्बचन्ित पदमा ननयचुि भएको नमनतको आिािमा, 
(ख)  खण्ड (क) को आिािमा वरिष्ठता नछुटट्टने भएमा सो तहको न्यायािीशको पदमा 

भएको ननयचुि िमको आिािमा, 
(ग)  कुनै न्यायािीश परिषदको ननिषयबाि पदमिु भई अदालतको फैसला वा आदेशले 

पनुबषहाली भएमा पदमिु हनुपूुवषको ननयचुि िमको आिािमा । 

(२) उपननयम (१) बमोचजम कायम गरिएको वरिष्ठताको सूिी सचिवले अद्यावनिक रूपमा 
सचिवालयमा िाख्न ुपनेछ। 

परिच्छेद–६ 

ननिीक्षि तथा कायष सम्पादनसम्बन्िी व्यवस्था 
१२. न्यायािीशको काम कािबाहीको ननिीक्षि : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ वा ऐनको दफा 

१५ बमोचजम अदालतको ननिीक्षि गने न्यायािीशले अनसूुिी–६ बमोचजमको ढााँिामा ननिीक्षि प्रनतवेदन 
पेस गनुष पनेछ । 

१३. कायष सम्पादनको मूल्याङ्कन : (१) ननयम १२ बमोचजम ननिीक्षि गने न्यायािीशले ननिीक्षि गिेका 
अदालतका न्यायािीशको अनसूुिी–७ को ढााँिामा कायष सम्पादन मूल्याङ्कन फािामसमेत भिी ननयम 
१२ बमोचजमको  प्रनतवेदन साथ सचिवालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) ननयम १२ बमोचजमको ननिीक्षि प्रनतवेदन तथा उपननयम (१) बमोचजम प्राप् त कायष सम्पादन 
मूल्याङ्कन फािाम सचिवले प्रिनलत कानूनले तोकेको अवनिसम्म सिुचक्षत रूपमा िाख्न ुपनेछ ि त्यस्तो 
प्रनतवेदन तथा कायषसम्पादन मूल्याङ्कन फािाम खोजेका बखत परिषदको बैठकमा पेस गनुष पनेछ । 

१४. कायष फछ्यौिको अनभलेख : (१) सम्बचन्ित अदालतले सो अदालतमा कायषित न्यायािीशको कायष 
फछ्यौिसम्बन्िी टवविि उच्ि अदालतको हकमा अनसूुिी-८ ि चजल्ला अदालतको हकमा अनसूुिी-९ 
बमोचजमको ढााँिामा प्रत्येक मटहना भिुान भएको नमनतले सात ददननभत्र सचिवालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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(२) सचिवालयले उपननयम (१) बमोचजम प्राप् त टववििसमेतको आिािमा उच्ि तथा चजल्ला 
अदालतका न्यायािीशको कायष फछयौि तथा आिििसम्बन्िी टवषयको अनभलेख अनसूुिी–१० 
बमोचजमको ढााँिामा िाख्न ुपनेछ । 

परिच्छेद–७ 

सरूवासम्बन्िी व्यवस्था 
१५.  सरूवा : (१) उच्ि अदालत तथा चजल्ला अदालतका न्यायािीशलाई ऐनको दफा २७ बमोचजम सरूवा 

गने प्रयोजनका लानग टहमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तिाई क्षेत्र ि काठमाडौं उपत्यकाको अनभुव हनु ेगिी 
सगुम क्षेत्र ि दगुषम क्षेत्रको वगीकिि अनसूुिी–११ बमोचजम हनुेछ । 

(२) दगुषम क्षेत्रको अदालतमा काम गिी सकेको न्यायािीशलाई सािािितया सगुम क्षेत्रको 
अदालतमा सरूवा गरिनेछ । सगुम क्षेत्रको अदालतमा काम गरिसकेको न्यायािीशलाई सेवा अवनिमा 
कम्तीमा एक पिक दगुषम क्षेत्रमा सरूवा गरिनेछ । 

(३) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन सम्बचन्ित न्यायािीशको बसोबास 

भएको स्थानबाि ननजलाई पायक पने नचजकका चजल्लाहरूको भौगोनलक ननकिताको आिािमासमेत 
सरूवा गनष सटकनेछ। 

(४) उपननयम (१), (२) ि (३) बमोचजम न्याय परिषदले सरूवा गदाष मदु्दाको काम कािबाहीलाई 
असि नपने गिी सामान्यतया श्रावि मटहनामा गरिनेछ। 

(५) सरूवाको लानग ननवेदन ददन िाहने न्यायािीशले अनलाइनबाि समेत ननवेदन ददन सक्नेछ। 

 १६. सरूवा वा काज भएको अदालतमा हाचजि हनुे : सरूवा वा काजमा खिाइएको न्यायािीशले त्यस्तो 
सरूवा वा काज खिाइएको नमनतले पन्र ददननभत्र िमाना नलई बािाका म्यादबाहेक सात ददननभत्र 
सम्बचन्ित अदालतमा हाचजि हनु ुपनेछ । 

परिच्छेद–८ 

उजिुी तथा सोको छाननबन ि अनसुन्िानसम्बन्िी कायषटवनि 

१७. उजिुी ददन सक्ने : (१) कुनै न्यायािीशले आफ्नो पदीय दाटयत्व इमान्दािीपूवषक ननवाषह नगिेको वा 
ननजमा कायषक्षमताको अभाव भएको वा ननजबाि खिाब आििि भएको छ भने्न लागेमा कुनै पनन 
व्यचिले भएसम्मको सबदु प्रमाि संलग्न गिी सचिवालयमा आफैं  उपचस्थत भई वा अन्य कुनै 
माध्यमबाि उजिुी ददन सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजम उजिुी ददाँदा सामान्यतया देहायका टववििहरू खलुाउन ुपनेछ:- 
(क)  उजिुीकताषको नाम, थि, वतन ि भए िेनलफोन वा मोवाईल नम्वि वा इमेल ठेगाना, 
(ख)  आिोटपत न्यायािीशको नाम, थि ि अदालत, 

(ग)  उजिुीको टवषय:- कायषक्षमताको अभाव/खिाब आििि/ इमान्दािीपूवषक आफ्नो 
कतषव्यको पालना नगिेको/बदननयतपूवषक काम गिेको/आिािसंटहताको गम्भीि 
उल्लङ्घन गिेको, 

(घ) उजिुी चशष्ट ि सभ्य भाषामा लेखी नसलनसलाबद्ध रूपमा तथ्यगत टवविि खलुाइएको 
हनु ुपने, 

(ङ) उजिुीसाँग सम्बचन्ित प्रमाि, 
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(ि) परिषद् बाि उजिुीउपि छाननबन हुाँदा सहयोग गने प्रनतबद्धता, 
(छ) उजिुीकताषले आफ्नो नाम गोप्य िाख्न िाहेमा सोको कािि, ि 

(ज) उजिुीकताषको सटहछाप ि नमनत । 

(३) उपननयम (१) ि (२) बमोचजम उजिुी प्राप् त हनु आएमा सचिवले सम्भव भएसम्म त्यस्तो 
उजिुीकताषलाई सनाखत गिाई उजिुी दताष गिाउन ुपनेछ ।  

ति, कुनै उजिुी अस्पष्ट एवम ्प्रथम दृटष्टमा नै अस्वाभाटवक खालको भएमा सचिवले दताष गनष 
ईन्काि गनष सक्नेछ । 

(४) परिषदसमक्ष पनष आएको उजिुीउपि तीन मटहना नभत्रमा प्रािचम्भक छाननबन गनुष पनेछ ि 
उजिुी िुङ्गो लागेपनछ सोको जानकािी उजिुीकताष ि सम्बचन्ित न्यायािीशलाई ददन ुपनेछ । 

परिच्छेद–९ 

टवटवि 

१८. सचिवालयसम्बन्िी व्यवस्था : (१) सचिवको प्रत्यक्ष ननयन्त्रि ि िेखदेखमा िहने गिी सचिवालयमा 
आवश्यकतानसुाि कमषिािीहरू िहनेछन ् । 

१९.  सचिवालयमा िहने महाशाखा ि शाखाहरू : (१) न्याय परिषद सचिवालयमा सािािितया 
देहायबमोचजमका महाशाखा तथा शाखाहरू िहनेछन ् :- 

(क) प्रशासन महाशाखा: यस महाशाखा अन्तगषत देहायका शाखाहरू िहनेछन:्- 

(अ) प्रशासन शाखा: यस शाखा अन्तगषत दताष, िलानी, आनथषक प्रशासन तथा चजन्सी 
उपशाखाहरूसमेत िहनेछन ्। 
(आ) सूिना प्रटवनि शाखा 
(इ) अनभलेख शाखा 

(ख) उजिुी तथा अनगुमन महाशाखा: यस महाशाखा अन्तगषत देहायका शाखाहरू िहनेछनिः- 

(अ) उजिुी शाखा 
(आ) ननिीक्षि तथा अनगुमन शाखा 

(ग) योजना तथा अनसुन्िान महाशाखा : 
(अ) योजना शाखा 
(आ) अध्ययन तथा अनसुन्िान शाखा 
(इ) बाह्य सम्बन्ि समन्वय शाखा 

 (घ) पिीक्षा महाशाखािः यस महाशाखा अन्तगषत देहायका शाखाहरू िहनेछन:्- 

(अ) पिीक्षा सञ्चालन शाखा 
(आ) ननतजा तथा अन्तवाषताष शाखा 

(२) उपननयम (१) बमोचजम गदठत महाशाखा तथा सो अन्तिगतका शाखाहरूमा काम गने 
कमषिािीहरूको कायषटवविि सचिवले तोकेबमोचजम हनुेछ ।  

२०. सम्पचत्त  टवविि  पेस गने : (१) सदस्य तथा न्यायािीशले ऐनको दफा २९ बमोचजम सम्पचत्त टवविि 
पेस गदाष अनसूुिी–१२ को ढााँिामा सचिवालयमा पेस गनुष पनेछ । सम्पचत्त टवविि अनलाईनबाि 
समेत भने व्यवस्था गनष सटकनेछ। 
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(२) उपननयम (१) बमोचजम पेस भएको सम्पनत टवविि परिषदले समय समयमा अनगुमन 
गनेछ । यसिी अनगुमन गदाष त्यस्तो सम्पनत अस्वभाटवक वा अनमल्दो देचखएमा न्याय परिषदले थप 
छाननबन गनष सक्नेछ।  

२१. शपथ : उच्ि अदालतको मखु्य न्यायािीशले प्रिान न्यायािीशसमक्ष ि उच्ि अदातलका अन्य 
न्यायािीश तथा चजल्ला अदालतका न्यायािीशले सम्बचन्ित उच्ि अदालतको मखु्य न्यायािीशसमक्ष 
अनसूुिी–१३ बमोचजमको ढााँिामा शपथ नलन ुपनेछ । 

२२. आिाि संटहताको पालनासम्बन्िी व्यवस्था : (१) प्रत्येक न्यायािीशले आिाि संटहताको पालना गनुष 
पनेछ ।  

(२) ऐनको दफा १६ बमोचजमको अनगुमन तथा ननगिानी सनमनतले न्यायािीशले आिाि 
संटहताको पालना गिे नगिेको सम्बन्िमा ननयनमतरूपमा अनगुमन गिी सोको प्रनतवेदन परिषदसमक्ष 
पेस गनुष पनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोचजम प्राप् त प्रनतवेदनलाई न्यायािीशको ननयचुि तथा सरूवा गदाष आिाि 
नलइनेछ। 

२३. न्यायािीशलाई तानलम, प्रचशक्षि तथा सेनमनाि गोष्ठीमा सहभागी गिाउने : (१) न्यायािीशको तानलम 
तथा प्रचशक्षिको पाठ्यिम तयाि गदाष तानलम प्रदायक ननकायले न्याय परिषद्साँग समन्वय गनुष पनेछ। 
पाठ्यिम ननमाषि गदाष ि तानलममा सहभागीको मापदण्ड ननिाषिि गदाष सवोच्ि अदालत, िाटष्ट्रय 
न्याटयक प्रनतष्ठानलगायतका सम्बचन्ित ननकायले सचिवालयमाफष त न्याय परिषद्साँग समन्वय गनुष 
पनेछ।  

(२) न्याय प्रशासनसम्बन्िी टवषय ि न्यायािीशको क्षमता अनभवटृद्धका लानग सञ्चालन गरिन े
सेनमनाि, गोष्ठी, कायषशाला, सम्मेलन, पनुताषजगी प्रचशक्षि जस्ता कायषिमहरू परिषदले सचिवालयमाफष त 
गिाउन सक्नेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोचजम सञ्चालन हनुे कायषिमको सम्बन्िमा टवषयवस्तकुो ननिाषिि गने, 
सहभागीको छनौि गने ि प्रटिया ननिाषिि गने जस्ता काम सचिवालयले गनेछ। 

२४.  परिषदको बैठकबाि अनमुोदन गने गिी लेखी पठाउन सक्ने :  संटविानको िािा १४३ को उपिािा 
(१) को प्रनतबन्िात्मक वाक्यांश ि िािा १५० को उपिािा (१) को प्रनतबन्िात्मक वाक्यांशबमोचजम 
नेपाल सिकाि वा संवैिाननक ननकायबाि पिामशषको लानग लेखी आएको टवषयमा तत्काल न्याय 
परिषदको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा न्याय परिषदको बैठकबाि पनछ अनमुोदन गने गिी 
अध्यक्षको ननदेशनमा सचिवले लेखी पठाउन सक्नेछ । 

२५.  न्याय परिषदका सदस्यको हाचजिी  तथा नबदा सम्बन्िमा : (१) संटविानको िािा १५३ को उपिािा 
(१) को खण्ड (घ) ि (ङ) बमोचजमको सदस्यले कायाषलयमा हाचजि भई काम कािबाही गनुष पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोचजमका सदस्यको नबदा ि अन्य सटुविा सवोच्ि अदालतका 
न्यायािीशहरूको पारिश्रनमक, सेवाको सतष ि सटुविासम्बन्िी ऐन, २०२६ बमोचजम हनुेछ। 

२६. ननदेचशका तथा मापदण्डहरू बनाई लागू गने : न्याय परिषदले देहायका टवषयमा ननदेचशका तथा 
मापदण्डहरू बनाई लागू गनष सक्नेछ  :- 

(क) न्यायािीश ननयचुिसम्बन्िी, 
(ख) अनभलेख व्यवस्थापनसम्बन्िी, 
(ग) न्यायािीश टवरुद्ध पिेको उजिुीउपि कािबाहीसम्बन्िी, 
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(घ) अनगुमन तथा ननगिानीसम्बन्िी कायषटवनि, 

(ङ) सरूवा तथा काजसम्बन्िी, 
(ि) न्याय परिषद्साँग सम्बचन्ित अन्य टवषयसम्बन्िी । 

२७.  खािेजी ि बिाउ : (१) न्याय परिषद (कायषटवनि) ननयमावली, २०५६ खािेज गरिएको छ ।  

 (२) न्याय परिषद (कायषटवनि) ननयमावली, २०५६ बमोचजम भए गिेका काम कािबाही यसै 
ननयमावलीबमोचजम भए गिेको मानननेछ । 
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अनसूुिी-१ 

(ननयम ३ को उपननयम (१) ि (३) साँग सम्बचन्ित) 

न्याय परिषद सचिवालयमा पेस गिेको वैयचिक टवविि 

 

१ परिियात्मक टवविि नामिः 

थििः 

नलङ्गिः 

िमषिः 

नागरिकता नम्बि ि जािी भएको चजल्लािः 

२ वतन 

 

(क) स्थायी  

(ख) अस्थायी  

३ जन्म नमनत 

 

शैचक्षक योग्यताअनसुाि  

नागरिकताअनसुाि  

४ पारिवारिक 

 टवविि 

(क) बाबकुो नाम  

(ख) आमाको नाम   

(ग) पनत ÷ पत्नीको नाम   

(घ) छोिा/छोिीको नाम  
 

(ङ) सगोलमा िहेको भए दाज-ु
भाइ ि दददी-बटहनी वा अन्य 
सदस्यको नाम 

 
 

५ पद / उपानि / प्रमािपत्र नं. टवविि देचख सम्म 

   

   

   

६ हाल आबद्ध संस्था / 
ननकाय  
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७ हाल सम्मको अनभुवको 
टवविि 

 

८ सम्पकष  नम्वि िेनलफोन
  

 

मोबाइल नम्बि  

इमेल ठेगाना  

९ शैचक्षक  
योग्यता 
 

शैचक्षक 

अवस्था 
अध्ययन गिेको शैचक्षक संस्था उत्तीिष गिेको 

साल 

प्रािाङ्क, शे्रिी ि प्रनतशत 

प्रवेचशका    

प्रमािपत्र 
   

स्नातक 
   

   

स्नातकोत्ति    

   

टपएिडी    

१० व्यावसाटयक आििि 
नबरुद्धमा उजिुी पिेको वा 
सजाय पाएको  

छ  

छैन  

भए उल्लेख गिी सोको प्रमाि संलग्न गने 

११ अन्य महत्त्वपूिष टवविि केही भए  

 
 
 

दस्तखतिः 
नमनतिः 

रष्टव्यिः मानथ उचल्लचखत टवविि सम्बचन्ित व्यचिले भदाष ननम्न नलचखत कागजातहरू अननवायष रूपमा पेस गनुष  पनेछ 
:- 
(१) नेपाली नागरिकताको प्रमािपत्रको प्रनतनलटप, 

(२) शैचक्षक योग्यताको प्रमािपत्र (िारिनत्रक प्रमािपत्र ि लब्िाङ्क पत्र) को प्रनतनलटप, 

(३) समकक्षता ि सम्बद्धता आवश्यक पनेमा सोको प्रनतनलटप, 

(४) मानथ उचल्लचखत सबै टवविि अननवायष रूपमा भनुष पनेछ । पूिष रूपमा नभरिएको टववििलाई मान्यता 
ददइने छैन । 
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अनसूुिी-२ 

(ननयम ४ को उपननयम (२) साँग सम्बचन्ित) 
न्यायािीशको वैयचिक टवविि (नसििोल) पचुस्तका 

 
   
          
नाम, थि :-        
वतन :- 

वैयचिक टवविि 
अदातलको नाम :- 
१. न्यायािीशको पूिा नाम ि थि :- 
२. ठेगाना :- 
(क) स्थायी :- 
 
चजल्ला :- 
गाउाँपानलका/नगिपानलका :- 
वाडष नम्बि :- 
गाउाँ /िोल :- 
ब्लक नम्बि :- 
(ख) अस्थायी :- 
चजल्लािः- 
गाउाँपानलका/नगिपानलका :- 
वाडष नम्बि :- 
गाउाँ /िोल :- 
ब्लक नम्बि :- 
०३. घि भएको चजल्लािः 
०४. जन्म नमनतिः  
   साल......मटहना ....गते 
०५. ६३ वषष उमेि पगु्न ेनमनत :- 
०६. ६५ वषष उमेि पगु्न ेनमनत :- 
०७ नागरिकता नम्बि, जािी नमनत ि स्थान :- 
०८ िमष :- 
०९ नलङ्ग :- 
१० हनुलया :- 
११.टववाटहत भए पनत/पत्नीको नाम - 
१२.पनत/पत्नीको पेसा :- 
१३.छोिाको सङ्ख्या :- 
१४.छोिीको सङ्ख्या :- 
१५.बाबकुो नाम :- 

१६.आमाको नाम:- 
१७.बाब/ुआमाको पेशा :- 
१८.बाजेको नाम :- 
१९.इच्छाएको व्यचिको नाम, थि ठेगानािः- 
चजल्ला :- 
गाउाँपानलका/नगिपानलका :- 
वाडष नम्बि :- 
सम्बन्ि :- 
१९. ननयचुिको टवविि 
अदालतको ननयचुि नमनत 
साल मटहना गते 
२०. यस अचघ सिकािी सेवामा िही 
स्थायी पदमा काम गिेको भए सोको टवविि :- 
कायाषलयको नाम :- 
पद:- 
शे्रिी:- 
ननयचुि नमनत :- 
छोडेको नमनत 

 

फोटो 
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२१. शैचक्षक योग्यता 
अध्ययन गिेको संस्थाको 
नाम साल उत्तीिष गिेको पिीक्षा शे्रिी, प्रािांक ि प्रनतशत 

    
    
    
    
    
    
    
    

२२. तानलम :- 
(क) स्वदेशी:- 

संस्थाको नाम तानलमको नाम 
अवनि 

शे्रिी 
देचख सम्म 

     
     
     
     
     
     

 
(ख) वैदेचशक 
संस्थाको नाम ि देश तानलमको नाम अवनि शे्रिी 

देचख सम्म 
     
     
     
     
     
     

 
२३. मान, पदवी, अलङ् काि, टवभषूि, पदक 
नाम प्राप् त गिेको साल शे्रिी 
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२४. भाषासम्बन्िी ज्ञान 
भाषाको नाम बोल्ने लेख्न े कैटफयत 
    
    
    
    

 
२५. कृनत 
कृनतको नाम भाषा माध्यम प्रकाचशत नमनत टवषय कैटफयत 
     
     
     
     
     
     

 
२६. नोकिी टवविि 
हालसम्मको नोकिीमा िहेको पद, शे्रिी, कायाषलय, नमनत 

पद शे्रिी सेवा/ 
समूह अदालत वा कायाषलय 

ननयचुि/ 
सरूवा/ 
बढुवा 

देचख सम्म कैटफयत 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

२७. टवशेष अनभुव एवम ्अन्य टवविि 
 
मानथ लेचखएको टवविि ठीक छ । कुनै कुिा झठुो लेचखएको वा जानाजानी सााँिो कुिा दबाउन ेलकुाउन ेउद्देश्यले 
लेचखएको ठहिे कानूनबमोचजम सजाय स्वीकाि गनेछु भनी सही छाप गने । 
न्यायािीशको 
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(बढुीऔलंाको छाप)  
 
 
 
 
 
 
दस्तखत 
न्याय परिषद सचिवालयले प्रयोग गने 
 
सचिवालयबाि कुनै टवशेष सङे्कत नं. जािी गरिएको भए सो नं. 
 
१. ६३/६५ वषष पगु्ने नमनत......................... 
२. सेवा अवनि............................. 

प्रमाचित गने पदानिकािीको 
सचिवालयको छाप      दस्तखतिः 

नामिः 
पदिः 
नमनत: 

  
 
ननजामती टकताबखानाले प्रयोग गने 

 
संकेत नं. 
 
१. ६३/६५ वषष पगु्ने नमनत ....................... 
२. सेवा अवनि............................. 

प्रमाचित गने पदानिकािीको 
ननजामती टकताबखानाको छाप     दस्तखतिः 

नामिः 
पदिः 
नमनत: 

 
 
रष्टव्य : नागरिकताको प्रमािपत्र, शैचक्षक योग्यताको प्रमािपत्र ि मानथ उचल्लचखत अन्य टवविि पटुष्ट गने कागज 
प्रमािपत्रहरूको प्रमाचित प्रनतनलटप अननवायष रूपमा साथै पेस गनुष पनेछ । 
  

      

      

दायााँ बायााँ 



 

110 
 

अनसूुिी- ३ 
(ननयम ६ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 

न्यायािीश पदपूनतषको कायषतानलका 
 
नस.नं. पदपूनतषको टकनसम पदसङ्ख्या 

ननिाषिि 

पदपूनतष तथा 
परिक्षाका लानग 
लेखी पठाउन े

१ संटविानको िािा १४९को उपिािा (२) को खण्ड (क) बमोचजमको 
पद 

श्रावि-भार  भार  

२ संटविानको िािा १४९को उपिािा (२) को खण्ड (ख) बमोचजमको 
पद 

श्रावि-भार भार 

३ संटविानको िािा १४९को उपिािा (२) को खण्ड (ग) बमोचजमको 
पद 

श्रावि-भार भार 

 

रष्टव्यिः यो ननयमावली प्रािम्भ भएपनछ गरिन ेपटहलो पदपूनतषको लानग यो कायषतानलकामा परिषदले सामान्य हेिफेि 
सटहत लागू गनष सक्नेछ । 
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अनसूुिी- ४ 
(ननयम ६ को उपननयम (२) साँग सम्बचन्ित) 

 
चजल्ला न्यायािीशमा पदपूनतषको लानग पदसङ्ख्या (प्रनतशत) ननिाषिि गने सूत्र ि कायम हनु आउने पदसङ्ख्या 

 

नेपालको संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) अन्तगषतको चजल्ला न्यायािीश पदमा पदसङ्ख्या (प्रनतशत) 
ननिाषिि गने सूत्र ि सो अनसुाि प्रनतशत ननिाषिि गदाष कायम हनु आउने पदसङ्ख्या देहायबमोचजम हनुेछ :- 
(क) प्रनतशत ननिाषिि गने सूत्रिः 

नेपालको संटविानको िािा १४९ 
को उपिािा (२) को खण्ड (क) 
अन्तगषत हनुे पदपूनतषका लानग 
२०%, 

नेपालको संटविानको िािा १४९ 
को उपिािा (२) को खण्ड (ख) 
अन्तगषत हनुे पदपूनतषका लानग 
४०% 

नेपालको संटविानको िािा १४९ 
को उपिािा (२) को खण्ड (ग) 
अन्तगषत हनुे पदपूनतषका लानग 
४०%  

जम्मा माग पद संख्या × २० 

१००  

 

जम्मा माग पद संख्या × ४० 

१००  

 

जम्मा माग पद संख्या × ४० 

१००  

 

 

(ख) खण्ड (क) बमोचजम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्िमा सूत्र प्रयोग गदाष भागफल दशमलबमा आएमा नेपालको 
संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (क), खण्ड (ख) ि खण्ड (ग) मध्ये जनुमा बढी आउाँछ 
त्यसैका लानग प्रनतशत ननिाषिि गने । दशमलब पनछको अङ्क बिाबि आएमा िमशिः खण्ड (क), खण्ड 
(ख) ि खण्ड (ग) लाई प्राथनमकता ददने । यसिी पदसङ्ख्या प्रनतशत ननिाषिि गदाष देहायबमोचजम पदसङ्ख्या 
कायम हनुछेिः 

रिि 
पदसङ्ख्या 

नेपालको संटविानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) को 
खण्ड (क) अन्तगषत हनुे 
पदपूनतषका लानग २०%, 

नेपालको संटविानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) को 
खण्ड (ख) अन्तगषत हनु े
पदपूनतषका लानग ४०% 

नेपालको संटविानको िािा 
१४९ को उपिािा (२) को 
खण्ड (ग) अन्तगषत हनु े
पदपूनतषका लानग ४०%  

सूत्रको प्रयोग  पद 
सङ्ख्या 

सूत्रको प्रयोग  पद 
सङ्ख्या 

सूत्रको प्रयोग
  

पद 
सङ्ख्या 

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 

 

मानथ उल्लेख भएअनसुाि प्रनतशत ननिाषिि गदाष एकै पिक वा पिक पिक गिी रिि पदसङ्ख्या ५ (पााँि) 
नपगेुसम्मको अवनिका मागहरू जोडी गिना गने ि छैठौं पददेचख पनुिः नयााँ गिना गने। 
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अनसूुिी- ५ 

(ननयम ६ को उपननयम (२) साँग सम्बचन्ित) 
खलुा ि समावेशी समूहको लानग पदसङ्ख्या (प्रनतशत) ननिाषिि गने सूत्र ि कायम हनु आउने पदसङ्ख्या 

 
(क) नेपालको संटविानको िािा १४९को उपिािा (२) को खण्ड (ग) बमोचजम छुट्याइएका पदलाई शत प्रनतशत 

मानी ननयम ६ को उपननयम (३) अनसुाि ४५ प्रनतशत (समावेशी खलुा) बाि हनु ेपद ि बााँकी ५५% खलुा 
उम्मेदवािका लानग प्रनतशत ननिाषिि गने ि सोअनसुाि प्रनतशत ननिाषिि गदाष कायम हनु आउन ेपदसङ्ख्या 
देहायबमोचजम हनुेछ:-  

५५ प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा पदपतुीका 
लानग 

४५ प्रनतशत समावेशीका लानग 

नेपालको संटविानको िािा १४९को उपिािा 
(२) को खण्ड (ग) बमोचजम छुट्याइएका पद 
सङ्ख्या *  ५५⁄१०० 

नेपालको संटविानको िािा १४९को उपिािा (२) को खण्ड 
(ग) बमोचजम छुट्याइएका पद सङ्ख्या * ४५⁄१०० 

 

(ख) खण्ड (क) बमोचजम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्िमा सूत्र प्रयोग गदाष भागफल दशमलबमा आएमा ५५ 
प्रनतशत ि ४५ प्रनतशतमा मध्ये जनुमा बढी आउाँछ, त्यसैका लानग प्रनतशत ननिाषिि गने । दशमलब पनछ 
दवैु समूहमा बिाबि अङ्क आएमा पटहले ५५ प्रनतशत खलुालाई प्राथनमकता ददने । यसिी पदसङ्ख्या प्रनतशत 
ननिाषिि गदाष देहायबमोचजम पदसङ्ख्या कायम हनुछे :– 

नेपालको संटविानको 
िािा १४९को 
उपिािा (२) को 
खण्ड (ग) बमोचजम 
छुट्याइएका पद 
सङ्ख्या 

५५ प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा 
पदपूतीका लानग 

४५ प्रनतशत समावेशीका लानग 

सूत्रको प्रयोग पदसङ्ख्या सूत्रको प्रयोग पदसङ्ख्या 

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 

 

(ग) खण्ड (क) बमोचजम समावेशीमा छुट्टाइएको पदलाई शत प्रनतशत मानी ती पदमध्ये ननयम ६ को उपननयम 
(३) बमोचजम (क) मटहला (ख) आददवासी÷जनजाती (ग) मिेसी (घ) दनलत (ङ) अपाङ्ग (ि) टपछनडएको 
के्षत्रका उम्मेदवािबीि मात्र प्रनतस्पिाषका लानग पदसङ्ख्या (प्रनतशत) ननिाषिि गने सूत्र ि सोअनसुाि प्रनतशत 
ननिाषिि गदाष कायम हनु आउने पदसङ्ख्या देहायबमोचजम हनुेछ :- 
नस.नं. ननयम ६ को उपननयम (३) मा उचल्लचखत समूह  पदसङ्ख्या छुट्याउने सूत्र 

(क) मटहला (३३%) पदसङ्ख्या * ३३⁄ १०० 

(ख) आददवासी÷जनजाती (२७%) पदसङ्ख्या * २७⁄ १०० 

(ग) मिेसी (२२%)  पदसङ्ख्या * २२⁄ १०० 

(घ) दनलत (९%) पदसङ्ख्या * ९⁄ १०० 

(ङ) अपाङ्ग (५%) पदसङ्ख्या * ५⁄ १०० 

(ि) टपछनडएको क्षेत्र (४%) पदसङ्ख्या * ४⁄ १०० 

 

(घ) खण्ड (ग) बमोचजम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्िमा सूत्र प्रयोग गदष भागफल दशमलबमा आएका मटहला, 
आददवासी÷जनजाती, मिेसी, दनलत, अपङ्ग ि टपछनडएको के्षत्र जनुमा बढी आउछ, त्यसैका लानग प्रनतशत 
ननिाषिि गने। दशमलब पनछ मटहला आददवासी÷जनजाती, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षते्रमा बिाबि 
अङ्क आएमा मटहलालाई प्राथनमकता ददने । आददवासी÷जनजानत, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा 
बिाबि अङ्क आएमा आददवासी÷जनजातीलाई प्राथनमकता ददन।े मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा 
बिाबि अङ्क आएमा मिेसीलाई प्राथनमकता ददन।े दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षते्रमा बिाबि अङ्क आएमा 
दनलतलाई प्राथनमकता ददन े। अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा बिाबि अङ्क आएमा अपाङ्गलाई प्राथनमकता 
ददन।ेयसिी पद सङ्ख्या प्रनतशत ननिाषिि गदाष देहायबमोचजम पद सङ्ख्या कायम हनुछेिः- 
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खलु्ला पद 
मध्ये 

४५% बाि 
हनु आउने 
पदहरू 

मटहला आददवासी जनजानत मिेशी दनलत अपाङ्ग टपछडीएको क्षेत्र 

३३% हनु आउने 
भाि अङ्क 

पद 

संख्या 
२७% हनु आउने भाि 

अङ्क 

पद 

संख्य
ाा 

२२% हनु आउने 
भाि अङ्क 

पद 

संख्य
ाा 

९% हनु आउने 
भाि अङ्क 

पद 

संख्
या 

५% हनु आउने 
भाि अङ्क 

पद 

संख्
या 

४% हनु आउने 
भाि अङ्क 

पद 

संख्
या 

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 
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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 

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 

२५ × ४
१०० = १.०० 1 

26.  
२६ × ३३
१००

= ८.५८ 
9 

२६ × २७
१०० = ७.०२ 7 

२६ × २२
१०० = ५.७२ 6 

२६ × ९
१०० = २.३४ 2 

२६ × ५
१०० = १.३० 1 

२६ × ४
१०० = १.०४ 1 

27.  
२७ × ३३
१००

= ८.९१ 
9 

२७ × २७
१०० = ७.२९ 7 

२७ × २२
१०० = ५.९४ 6 

२७ × ९
१०० = २.४३ 3 

२७ × ५
१०० = १.३५ 1 

२७ × ४
१०० = १.०८ 1 

28.  
२८ × ३३
१००

= ९.२४ 
9 

२८ × २७
१०० = ७.५६ 8 

२८ × २२
१०० = ६.१६ 6 

२८ × ९
१०० = २.५२ 3 

२८ × ५
१०० = १.४० 1 

२८ × ४
१०० = १.१२ 1 
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29.  
२९ × ३३
१००

= ९.५७ 
10 

२९ × २७
१०० = ७.८३ 8 

२९ × २२
१०० = ६.३८ 6 

२९ × ९
१०० = २.६१ 3 

२९ × ५
१०० = १.४५ 1 

२९ × ४
१०० = १.१६ 1 

30.  
३०×३३
१०० =९.९० 10 

३० × २७
१०० = ८.१० 8 

३० × २२
१०० = ६.६० 7 

३० × ९
१०० = २.७० 3 

३० × ५
१०० = १.५० 1 

३० × ४
१०० = १.२० 1 

31.  
३१ × ३३
१००

= १०.२३ 
10 

३१ × २७
१०० = ८.३७ 8 

३१ × २२
१०० = ६.८२ 7 

३१ × ९
१०० = २.७९ 3 

३१ × ५
१०० = १.५५ 2 

३१ × ४
१०० = १.२४ 1 

32.  
३२ × ३३
१००

= १०.५६ 
10 

३२ × २७
१०० = ८.६४ 9 

३२ × २२
१०० = ७.०४ 7 

३२ × ९
१०० = २.८८ 3 

३२ × ५
१०० = १.६० 2 

३२ × ४
१०० = १.२८ 1 

33.  
३३ × ३३
१००

= १०.८९ 
11 

३३ × २७
१०० = ८.९१ 9 

३३ × २२
१०० = ७.२६ 7 

३३ × ९
१०० = २.९७ 3 

३३ × ५
१०० = १.६५ 2 

३३ × ४
१०० = १.३२ 1 

34.  
३४ × ३३
१००

= ११.२२ 
11 

३४ × २७
१०० = ९.१८ 9 

३४ × २२
१०० = ७.४८ 8 

३४ × ९
१०० = ३.०६ 3 

३४ × ५
१०० = १.७० 2 

३४ × ४
१०० = १.३६ 1 

35.  
३५ × ३३
१००

= ११.५५ 
12 

३५ × २७
१०० = ९.४५ 9 

३५ × २२
१०० = ७.७० 8 

३५ × ९
१०० = ३.१५ 3 

३५ × ५
१०० = १.७५ 2 

३५ × ४
१०० = १.४० 1 

36.  
३६ × ३३
१००

= ११.८८ 
12 

३६ × २७
१०० = ९.७२ 10 

३६ × २२
१०० = ७.९२ 8 

३६ × ९
१०० = ३.२४ 3 

३६ × ५
१०० = १.८० 2 

३६ × ४
१०० = १.४४ 1 

37.  
३७ × ३३
१००

= १२.२१ 
12 

३७ × २७
१०० = ९.९९ 10 
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18 

७९ × ९
१०० = ७.११ 7 

७९ × ५
१०० = ३.९५ 4 

७९ × ४
१०० = ३.१६ 3 

80.  
८० × ३३
१००

= २६.४० 
26 

 
८० × २७
१०० = २१.६० 

22 
८० × २२
१००

= १७.६० 
18 

८० × ९
१०० = ७.२० 7 

८० × ५
१०० = ४.०० 4 

८० × ४
१०० = ३.२० 3 

81.  
८१ × ३३
१००

= २६.७३ 
27 

 
८१ × २७
१०० = २१.८७ 

22 
८१ × २२
१००

= १७.८२ 
18 

८१ × ९
१०० = ७.२९ 7 

८१ × ५
१०० = ४.०५ 4 

८१ × ४
१०० = ३.२४ 3 

82.  
८२ × ३३
१००

= २७.०६ 
27 

 
८२ × २७
१०० = २२.१४ 

22 
८२ × २२
१००

= १८.०४ 
18 

८२ × ९
१०० = ७.३८ 8 

८२ × ५
१०० = ४.१० 4 

८२ × ४
१०० = ३.२८ 3 
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83.  
८३×३३
१०० = २७.३९ 27 

 
८३ × २७
१०० = २२.४१ 

23 
८३ × २२
१००

= १८.२६ 
18 

८३ × ९
१०० = ७.४७ 8 

८३ × ५
१०० = ४.१५ 4 

८३ × ४
१०० = ३.३२ 3 

84.  
८४ × ३३
१००

= २७.७२ 
28 

 
८४ × २७
१०० = २२.६८ 

23 
८४ × २२
१००

= १८.४८ 
18 

८४ × ९
१०० = ७.५६ 8 

८४ × ५
१०० = ४.२० 4 

८४ × ४
१०० = ३.३६ 3 

85.  
८५ × ३३
१००

= २८.०५ 
28 

 
८५ × २७
१०० = २२.९५ 

23 
८५ × २२
१००

= १८.७० 
19 

८५ × ९
१०० = ७.६५ 8 

८५ × ५
१०० = ४.२५ 4 

८५ × ४
१०० = ३.४० 3 

86.  
८६ × ३३
१००

= २८.३८ 
28 

 
८६ × २७
१०० = २३.२२ 

23 
८६ × २२
१००

= १८.९२ 
19 

८६ × ९
१०० = ७.७४ 8 

८६ × ५
१०० = ४.३० 4 

८६ × ४
१०० = ३.४४ 4 

87.  
८७ × ३३
१००

= २८.७१ 
29 

 
८७ × २७
१०० = २३.४९ 

23 
८७ × २२
१००

= १९.१४ 
19 

८७ × ९
१०० = ७.८३ 8 

८७ × ५
१०० = ४.३५ 4 

८७ × ४
१०० = ३.४८ 4 

88.  
८८ × ३३
१००

= २९.०४ 
29 

 
८८ × २७
१०० = २३.७६ 

24 
८८ × २२
१००

= १९.३६ 
19 

८८ × ९
१०० = ७.९२ 8 

८८ × ५
१०० = ४.४० 4 

८८ × ४
१०० = ३.५२ 4 

89.  
८९ × ३३
१००

= २९.३७ 
29 

 
८९ × २७
१०० = २४.०३ 

24 
८९ × २२
१००

= १९.५८ 
20 

८९ × ९
१०० = ८.०१ 8 

८९ × ५
१०० = ४.४५ 4 

८९ × ४
१०० = ३.५६ 4 

90.  
९० × ३३
१००

= २९.७० 
30 

 
९० × २७
१०० = २४.३० 

24 
९० × २२
१००

= १९.८० 
20 

९० × ९
१०० = ८.१० 8 

९० × ५
१०० = ४.५० 4 

९० × ४
१०० = ३.६० 4 

91.  
९१ × ३३
१००

= ३०.०३ 
30 

 
९१ × २७
१०० = २४.५७ 

25 
९१ × २२
१००

= २०.०२ 
20 

९१ × ९
१०० = ८.१९ 8 

९१ × ५
१०० = ४.५५ 4 

९१ × ४
१०० = ३.६४ 4 
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92.  
९२ × ३३
१००

= ३०.३६ 
30 

 
९२ × २७
१०० = २४.८४ 

25 
९२ × २२
१००

= २०.२४ 
20 

९२ × ९
१०० = ८.२८ 8 

९२ × ५
१०० = ४.६० 5 

९२ × ४
१०० = ३.६८ 4 

93.  
९३ × ३३
१००

= ३०.६९ 
31 

 
९३ × २७
१०० = २५.११ 25 

९३ × २२
१००

= २०.४६ 
20 

९३ × ९
१०० = ८.३७ 8 

९३ × ५
१०० = ४.६५ 5 

९३ × ४
१०० = ३.७२ 4 

94.  
९४ × ३३
१००

= ३१.०२ 
31 

 
९४ × २७
१०० = २५.३८ 

25 
९४ × २२
१००

= २०.६८ 
21 

९४ × ९
१०० = ८.४६ 8 

९४ × ५
१०० = ४.७० 5 

९४ × ४
१०० = ३.७६ 4 

95.  
९५ × ३३
१००

= ३१.३५ 
31 

 
९५ × २७
१०० = २५.६५ 

26 
९५ × २२
१००

= २०.९० 
21 

९५ × ९
१०० = ८.५५ 8 

९५ × ५
१०० = ४.७५ 5 

९५ × ४
१०० = ३.८० 4 

96.  
९६ × ३३
१००

= ३१.६८ 
32 

 
९६ × २७
१०० = २५.९२ 

26 
९६ × २२
१००

= २१.१२ 
21 

९६ × ९
१०० = ८.६४ 8 

९६ × ५
१०० = ४.८० 5 

९६ × ४
१०० = ३.८४ 4 

97.  
९७ × ३३
१००

= ३२.०१ 
32 

 
९७ × २७
१०० = २६.१९ 

26 
९७ × २२
१००

= २१.३४ 
21 

९७ × ९
१०० = ८.७३ 9 

९७ × ५
१०० = ४.८५ 5 

९७ × ४
१०० = ३.८८ 4 

98.  
९८ × ३३
१००

= ३२.३४ 
32 

 
९८ × २७
१०० = २६.४६ 

26 
९८ × २२
१००

= २१.५६ 
22 

९८ × ९
१०० = ८.८२ 9 

९८ × ५
१०० = ४.९० 5 

९८ × ४
१०० = ३.९२ 4 

99.  
९९ × ३३
१००

= ३२.६७ 
32 

 
९९ × २७
१०० = २६.७३ 

27 
९९ × २२
१००

= २१.७८ 
22 

९९ × ९
१०० = ८.९१ 9 

९९ × ५
१०० = ४.९५ 5 

९९ × ४
१०० = ३.९६ 4 

100.  

१०० × ३३
१००

= ३३.०० 
33 

 
१०० × २७

१००
= २७.०० 

27 
१०० × २२

१००
= २२.०० 

22 
१०० × ९
१००

= ९.०० 
9 

१०० × ५
१००

= ५.०० 
5 

१०० × ४
१००

= ४.०० 
4 

 



 

125 
 

अनसूुिी -6 

(ननयम १२ साँग सम्बचन्ित) 
न्यायािीशको कायषसम्पादन ननिीक्षि फािाम 

आ.व.: ........... 
न्यायािीशको नाम : ननिीक्षिकताषको नाम : 
अदालत : ननिीक्षि गिेको नमनत : 
 
      १. हालसम्मको जम्मा लगत:  

   २. हालसम्मको फछ्यौि सङ्ख्या: 
   ३. बााँकी नमनसल सङ्ख्या: 
                 अ.   १ वषषनभत्रको  
                    आ.  १ वषषदेचख १८ मटहनासम्मको 
          इ. १८ मटहनादेचख २ वषषसम्मको 
          ई. २ वषष नाघेको  
   ४. मलु्तबीमा िहेको मदु्दाको सङ्ख्या: 
                             

      ५.  . ननिीक्षि नमनतसम्मको लक्ष्यअनसुािको मदु्दाको चस्थनत: 

         अ.  फैसला गनुष पने लक्ष्य सङ्ख्या  

         आ. फैसला भएको सङ्ख्या 
   ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोचजम ननिीक्षि गरिएका मदु्दाको सङ्ख्या:         
         अ. पपुषक्षको लानग थनुामा िहेका व्यचिको मदु्दा 
         आ. पनुिावेदन नपिी अचन्तम भएका मदु्दाहरूमध्येका केही मदु्दा 
         इ. पक्षको रूपमा बालक, मटहला, अपाङ्गता भएका व्यचि, माननसक िोगबाि पीनडत वा पिहत्ति वषष 

उमेि पूिा भएका व्यचि सचम्मनलत िहेको मदु्दा 
         ई. सावषजननक सिोकाि वा महत्त् वको टवषय समावेश भएको मदु्दा 
                 उ. असमथष व्यचि पक्ष िहेको मदु्दा 
   ७.  लक्ष्य पूिा हनु नसकेको भए सोको कािि:  
   ८. ननिीक्षिबाि देचखन आएका टवषयहरू: 
     क. एकै पिक गनुष पने वा गनष सटकन ेआदेश नगिी पिक पिक गिेको भए मदु्दा सङ्ख्या 
     ख. मदु्दा लम्ब्याउन कानून प्रनतकूल आदेश वा कािबाही भएको भए मदु्दा सङ्ख्या 
 ग.  असम्बचन्ित कानूनको प्रयोग तथा असाँगत वा गलत अथष वा व्याख्या वा कािबाही गिेको भए मदु्दा सङ्ख्या 
     घ.   निाख्न ुपने मूल्तबी िाखेको भए मदु्दा सङ्ख्या 
     ङ.  जगाउन ुपने मलु्तबी नजगाएको भए सङ्ख्या  
     ि.  ठहि गनुष पने तथ्य ि प्रश्न नखलुाई प्रमाि बझु्ने आदेश गिेको भए सङ्ख्या  
     छ.  सवोच्ि अदालतबाि प्रनतपाददत नचजि वा कानूनी नसद्धान्त टवपिीत ननिषय गिेको भए सङ्ख्या 
     ज.  फैसला वा आदेश तयाि गनष लागेको औसत ददन 
     झ. अदालतको कायष ददन ................... ि अदालतमा हाचजि भएको ददन 
     ञ.  अदालतमा अनपुचस्थत िहेको ददन 
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     ि. नबदा बसेको ददन  
  
  9. आिििसम्बन्िी टवषय: 
     अ. अदालतको समयमा मादक पदाथष सेवन गने गिे नगिेको  
     आ. पदीय दाटयत्व इमान्दािी पूवषक पालना गिे नगिेको  

     इ. कानूनले पाउने सटुविा उचित तविले प्रयोग गिे नगिेको (सवािी सािनसमेत)  
     ई.  अदालतको सम्पनत वा अनिकािको दरुूपयोग गिे नगिेको  
  10. अन्तिवैयचिक सम्बन्ि कायम गने क्षमता ि ननजप्रनतको िाििा: 
     अ. सहकमी न्यायािीशसाँगको सम्बन्ि ि िाििा 
     आ. कमषिािीसाँगको सम्बन्ि ि िाििा 
     इ. सम्बचन्ित बािसाँगको सम्बन्ि ि िाििा 
     ई. सेवाग्राहीसाँगको सम्बन्ि ि िाििा 
 ११. मानथल्लो अदालतहरूबाि भएका आदेश वा ननदेशनको पालनाको अवस्था:  

 १२.  अन्य कुनै उल्लेख्य टवषय: 
 

............................................ 
ननिीक्षिकताषको दस्तखत ि नमनत :- 

रष्टव्य :- 
१. ननिीक्षि गदाष ननिीक्षिकताषले नमनुा पिीक्षिका रूपमा कम्तीमा जम्मा मदु्दाको पच्िीस प्रनतशत मदु्दाको नमनसल 

ननिीक्षि गनुष पने । 
२. ननिीक्षि कताषले ननिीक्षि प्रनतवेदनका साथ अनसूुिी-७ बमोचजमको कायष सम्पादन मूल्याङ्कन फािामसमेत भिी 

पठाउन ुपने। 
३. आिििसम्बन्िी कुनै सूिना वा जानकािी प्राप् त भए सोसम्बन्िी बेहोिासमेत प्रनतवेदनमा समावेश गने। 
४. ननिीक्षिकताषले उपिोि टवषयहरूमा केचन्रत भई मूल्याङ्कनका सम्बन्िमा आफ्नो िाय सटहतको प्रनतवेदन लेख्न ु

पनेछ । 
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अनसूुिी-7 

(ननयम १३ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 
कायषसम्पादन मूल्याङ्कन फािाम 

आ.व........... 
न्यायािीशको नाम :- मूल्याङ्कन गने न्यायािीशको नाम :- 
अदालत :-  अदालत :- 

ि.स. कायष सम्पादनसम्बन्िी चस्थनत 
मूल्याङ्कन कताषको टवश्लषेि 

कैटफयत 
उत्तम मध्यम सन्तोषजनक सामान्य 

1.  ननिाषरित समयनभतै्र मदु्दाको कािबाही टकनािाको चस्थनत      

2.  लक्ष्यअनसुािको फछषयौिको चस्थनत      

3.  काम कािबाहीमा इमान्दारिता      

4.  सम्पाददत कामको स्ति      

5.  मदु्दाको तथ्य ि मदु्दामा उठाइएको प्रश्न बझु्ने क्षमता      

6.  आिििजन्य टवषयहरू      

7.  अन्तिवैयचिक सम्बन्ि कायम गने क्षमता      

8.  न्यायिीशप्रनत मदु्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी तथा अन्य 
सवषसािाििको िाििा 

     

9.  अन्य कुनै कुिा उल्लेख्य भए सो      

 
....................................... 

मूल्याङ्कन गने 
न्यायािीशको दस्तखत ि नमनत 

रष्टव्य : 
(१) प्रस्ततु मूल्याङ्कन फािाममा मूल्याङ्ककन गदाष मूल्याङ्कनकताषले ननिीक्षि फािाममा देखाइएको कुिा, 

कायषसम्पादनसम्बन्िी अनभलेख, कायष-फछर्यौि तथा आिििसम्बन्िी अनभलेखसमेतलाई अध्ययन गिी सोको 
आिािमा मूल्याङ्कन गनुष पने ि प्रस्ततु मूल्याङ्कन फािाम भिी मूल्याङ्कनकताष न्यायािीशले ननिीक्षि प्रनतवेदन 
साथै सचिवालयमा पठाउन ुपने । मूल्याङ्कनकताषले सम्पाददत कायषको गिुस्तिसमेतको मूल्याङ्कन गिी आफ्नो 
िायसटहतको प्रनतवेदन लेख्न ुपनेछ  

क.  खण्ड १ ि २ मा उचल्लचखत टवषयमा मूल्याङ्कन गदाष देहायबमोचजम गनुष पनेछ:- 
ख. लक्ष्यअनसुािको फछषयौिको चस्थनत 

८० प्रनतशतभन्दा मानथलाई उत्तम 

६० प्रनतशतदेचख ७९ प्रनतशतसम्म मध्यम 

४० प्रनतशतदेखी ५९ प्रनतशतसम्म सन्तोषजनक 

४० प्रनतशतभन्दा कम सामान्य 
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अनसूुिी-8 
(ननयम १४ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 
न्यायािीशको कायषसम्पादनसम्बन्िी अनभलेख 

(उच्ि अदालतको लानग) 
आ.व………. 
न्यायािीशको नाम :- अनभलेख िाख्नकेो नाम :- 
अदालत :- अनभलेख प्रमाचित गनेको नाम :- 

मटहना 
मदु्दाको 
टकनसम 

मदु्दासम्बन्िी अनभलेख (सङ्ख्यामा) 
नछननएको वा 
अचन्तम आदेश 
भएको मध्ये जम्मा 

फछर्यौि 
सङ्ख्या 

हाचजिीसम्बन्िी अनभलेख कैटफयत 

  संयिु इजलास एकल इजलास 
म्याद 
नभत्र 

म्याद 
नाघ े
पनछ 

सावषजननक  
नबदा 

नलएको 
नबदा 

हाचजिी 
ददन 

 

  
पेस 
भएको 

अचन्तम 
आदेश वा 
ननिषय 

अन्य 
आदेश 

स्थनगत नभ्याइएको 
पेस 
भएको 

अचन्तम 
ननिषयवा 
आदेश 

अन्य 
आदेश 

स्थानगत नभ्याइएको        

श्रावि मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

भार मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

आचश्वन मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

कानतषक मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

मागष मदु्दा                  
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ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

पौष मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

माघ मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

फाल्गिु मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

िैत्र मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

बैशाख मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

जेठ मदु्दा                  

 
ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

आषाढ मदु्दा                  

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

                 

जम्मा                   
 

............................................... 
अनभलेख प्रमाचित गनेको दस्तखत ि नमनत 

 

रष्टव्य : काजमा बसेको ददनलाई उपचस्थनत नजनाई जनु अदालतमा काजमा गई मदु्दा हेिेको हो सोही अदालतबािै अनभलेख िाख्न ेि सम्बनित उच्ि अदालतले यसै अनरुूप 
अनभलेख तयाि गिी प्रत्येक मटहना सचिवालयमा पठाउन ुपने ि सचिवालयले यसै अनरुूपको अनभलेख अद्यावनिक गिी िाख्न े। 
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अनसूुिी-9 

(ननयम १४ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 
न्यायािीशको कायषसम्पादनसम्बन्िी अनभलेख 

(चजल्ला अदालतको लानग) 
आ.व…………… 
 
न्यायािीशको नाम :- अनभलेख िाख्नकेो नाम :- 
 
अदालत :- अनभलेख प्रमाचित गनेको नाम : 
 

मटहना मदु्दाको 
टकनसम 

मदु्दासम्बन्िी अनभलेख (सङ्ख्यामा) नछननएको वा अचन्तम 
आदेश भएको मध्ये जम्मा 

फछषयौि 
सङ्ख्या 

हाचजिीसम्बन्िी अनभलेख कैटफयत 

पेस 
भएको 

अचन्तम 
आदेश वा 
ननिषय 

अन्य 
आदेश स्थानगत नभ्याइएको म्याद 

नभत्र 
म्याद नाघे 
पनछ 

सावषजननक 
नबदा 

नलएको 
नबदा 

हाचजिी 
ददन  

श्रावि मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

भार मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

आचश्वन मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 
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कानतषक मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

मागष मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

पौष मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

माघ मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

फाल्गिु मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

िैत्र मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

बैशाख मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 
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जेठ मदु्दा             

 ननवेदन 
प्रनतवेदन 

            

आषाढ मदु्दा             

 ननवेदन  
प्रनतवेदन 

            

जम्मा              

 
 
 .......................................... 
 अनभलेख प्रमाचित गनेको  
 दस्तखत ि नमनत 
 
 
रष्टव्य :- काजमा बसेको ददनलाई उपचस्थनत नजनाई जनु अदालतमा काजमा गई मदु्दा हेिेको हो सोही अदालतबािै अनभलेख िाख्न े। सम्बनित चजल्ला अदालतले यसै अनरुूप 
अनभलेख तयाि गिी प्रत्येक मटहना सचिवालयमा पठाउन ुपने ि सचिवालयले यसै अनरुूपको अनभलेख अद्यावनिक गिी िाख्न े। 
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अनसूुिी- 10 

(ननयम १४ को उपननयम (२) साँग सम्बचन्ित) 
उच्ि/चजल्ला अदालतका न्यायािीशको कायष-फछषयौि तथा आिििसम्बन्िी अनभलेख 

 
 

आ.व............... 
न्यायािीशको नाम :- अनभलेख प्रमाचित गनेको नाम :- 
 
अदालत :- दजाष :- 
 

काम 
गिेको 
अदालत 

नछनेको 
मदु्दा 
सङ्ख्या 

इजलाशमा पेस 
भएको मध्ये 
नछनेको प्रनतशत 

पनुिावेदन तहबाि 
पनुिावेदनको िोहमा कुनै 
टिप्पिी गिेको िहेछ भन े
तत्सम्बन्िी संचक्षि टवविि 

म्यादनभत्र 
नछनेको 

म्याद 
नाघेपनछ 
नछनेको 

सदि 
बदि 
ि 
उल्िी 
 

आिििसम्बन्िी उजिुी 
पिेको भए सोको प्रकृनत 
ि सङ्ख्या 

उजिुीमा 
छाननबन 
भएकोमा 
सोको ननष्कषष 

ननिीक्षि 
कताषको 
प्रनतवेदनको 
ननष्कषष 

कैटफयत 

           

           

           

जम्मा           

 
                                                                       .......................................... 
                                                                    अनभलेख प्रमाचित गनेको दस्तखत ि नमनत 
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अनसूुिी-11 
(ननयम १५ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 

 
दगुषम क्षेत्र 

क. डोल्पा ि हमु्ला । 
ख. ताप्लेजङु्ग, संखवुासभा, सोलखुमु्ब,ु मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग, जाजिकोि, जमु्ला, मगु ुि कालीकोि। 
ग. पााँिथि, भोजपिु, तेह्रथमु, ओखलढंुङ्गा, खोिाङ्ग, िसवुा, िोल्पा, रुकुम, दैलेख, बाजिुा, अछाम, बझाङ्ग, डोिी, 

बैतडी ि दाि ुषला । 
 
 
सगुम क्षेत्र 
 

क. इलाम, िनकुिा, उदयपिु, दोलखा, नसन्िलुी, िामेछाप, नसन्िपुाल्िोक, नवुाकोि, िाददङ्ग,  गोिखा, स्याङ्गजा, 
लमजङु्ग, तनहुाँ, बाग्लङु्ग, पवषत, म्याग्दी, गलु्मी, अघाषखााँिी, पाल्पा, सल्यान, प्यूठान, सखेुत ि डडेल्ििुा ।  

ख. झापा, सनुसिी, मोिङ्ग, सििी, नसिाहा, िनषुा, महोत्तिी, सलाषही, काभ्रपेलान्िोक, बािा, पसाष, िौतहि, चितवन, 
मकवानपिु, कास्की, कटपलवस्त,ु रूपन्देही, नवलपिासी, दाङ्ग, बााँके बददषया, कैलाली ि कञ्चनपिु । 

ग. काठमाडौं, लनलतपिु ि भिपिु। 
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अनसूुिी-12 

(ननयम २० को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 

सम्पचत्त टवविि फािाम 
वैयचिक टवविि 
क. नाम थििः ........................................... 

ख. वतनिः  

जन्म स्थानिः ..................................  

स्थायीिः ............................................ 

अस्थायीिः............................................. 

ग. बाबकुो नाम थििः ................................. 

घ. पनत / पत्नीको नाम थििः ........................ 

ङ मटहला न्यायािीशको हकमा सासू ससिुाको 

नाम थि, वतनिः ...................... 

ि. सगोलमा िहेका परिवािको संख्या ...........  

छ. छोिा / छोिीको टवविििः   

१. ................................................................. 

२. ................................................................. 

३. ................................................................. 

४. ............................................................... 

ज. सगोलमा िहेका परिवािको सदस्यको नाम ि ठेगानािः  

१. .................................................................. 

२. .................................................................. 

३. .................................................................. 

४. .................................................................. 

 
सम्पचत्तसम्बन्िी टवविि 
१. िल सम्पचत्तको टवविििः 
क. बहमूुल्य िातिुः 

िातकुो टवविि भएको 
परिमाि 

आजषन  
गिेको 
नमनत 

आजषन 
भएको 
वखतको 
मूल्य 

खरिद 
गिेको भए 
खरिद 
मूल्य 

नगद 
आम्दानीको 
स्रोत 

खरिदबाहेक अन्य 
बेहोिाबाि प्राप् त 
भएको भए सो  को 
माध्यम 

कैटफयत 

क. सनु तथा 
सनुका गहना 

   
 
 

                      

ख. िााँदी   
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ग. अन्य 
बहमूुल्य िात ु/ 
पत्थि / 
जवाहिात 

       

 
ख. शेयि/नडवेञ्चि/बित पत्र/ऋिपत्र/औद्योनगक लगानीिः 
कम्पनी 
संस्थाको 
नाम 

शेयि/बित 
पत्र/ऋिपत्र 
सङ्ख्या 

नडवेञ्चि 
सङ्ख्या 

अंटकत 
मूल्य 

प्रिनलत 
बजाि 
मूल्य 

जम्मा 
िकम 

लगानी 
नमनत 

कसका 
नाममा 
िहेको 

लगानीको 
आयको 
स्रोत 

कैटफयत 

  
 
 
 

        

शेयि/नडवेञ्चि/औद्योनगक लगानीमाफष त प्राप् त आयिः  रु. ..................। ................साल ....... 
ग. कोष / बैंकमा िहेको नगद मौज्दात 
संस्था / बैंकको 
नाम 

जम्मा 
िकम 

जम्मा गिेको 
नमनत 

कसको नाममा 
िहेको 

कोष / खाता 
नम्बि 

आयको 
स्रोत 

कैटफयत 
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घ. सवािी सािनको टवविि 
 इचन्जन भएका सवािी 
सवािीको 
नाम 

सवािीको 
संकेत नम्बि 

स्वानमत्व  
प्राप् त नमनत 

खरिद 
मूल्य 

खरिद गदाषको 
आयको स्रोत 

खरिदबाहेक अन्य  माध्यमबाि 
प्राप् त भएको भए सो माध्यम कैटफयत 

     
 
 
 
 
 
 
 
    

     

 
२. अिल सम्पचत्तको टवविि 
क. घि / भवनको टवविि 

घि 
भएको 
स्थान 

जग्गाको 
क्षेत्रफल 

घिको 
पूिष 
टवविि 

घि 
ननमाषि 
भएको 
नमनत 

ननमाषिको 
लागत ि 
आयको 
स्रोत 

स्वानमत्व 
प्रानिको 
माध्यम 

स्वानमत्व 
प्रानिको 
नमनत 

खरिद 
गिेको भए 
खरिद 
मूल्यको  
आयको 
स्रोत 

कसको 
नाममा 
िहेको 

घिको 
प्रिनलत 
मूल्य 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 घि / भवन / बहालमाफष त प्राप् त आयिः   रु. ....................।...................साल 
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ख.जग्गा जनमनको टवविि 

जग्गा  
िहेको 
स्थान 

जग्गाको 
क्षेत्रफल 

जग्गाको 
स्वानमत्व 
प्राप् त नमनत 

जग्गा 
कसको 
नाममा 
िहेको 

स्वानमत्व 
प्रानिको 
टकनसम 

खरिद 
मूल्य 

खरिद बाहेक अन्य 
प्रटियाबाि प्राप् त 
भएको भए कसबाि 
के वापत प्राप् त 
भएको 

जग्गाको 
हालको 
प्रिनलत 
मूल्य 

कैटफयत 

                    

 जग्गा जनमनको तफष बाि भएको वाटषकष  आम्दानी रु. .....................।..............साल 
         
३. टवटवि सम्पचत्त (आय) टवविि 
  क. ............................................ 
  ख. ........................................... 
४. ऋि । जमानत तथा नितोको टवविि 
  क. .......................................... 
  ख. ......................................... 
मानथ लेचखएबमोचजमको टवविि ठीक छ । फिक पिे कानूनबमोचजम होस ्भनी सही गनेिः- 
दस्तखत :- 
नाम थि :- 
पद :-  
नमनत :- 
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अनसूुिी-१3 
(ननयम २१ साँग सम्बचन्ित) 

 
 

शपथ 
म...............................................मलुकु ि जनताप्रनत पूिष बफादाि िही सत्य ननष्ठापूवषक प्रनतज्ञा गछुष÷ईश्वि÷देश 
ि जनताको नाममा शपथ नलन्छु टक नेपालको िाजकीय सत्ता ि सावषभौमसत्ता नेपाली जनतामा ननटहत िहेको नेपालको 
संटविानप्रनत पूिष बफादाि िही...................... पदको कामकाज प्रिनलत कानूनको अिीनमा िही, कसैको डि नमानी, 
पक्षपात नगिी, कसैप्रनत पूवाषग्रह वा खिाब भावना ननलई, इमानदािीसाथ गनेछु ि आफ्नो कतषव्य पालनाको नसलनसलामा 
आफूलाई जानकािी भएको कुिा म पदमा बहाल िहाँदा वा निहाँदा जनुसकैु अवस्थामा पनन प्रिनलत कानूनको पालना 
गदाषबाहेक अरू अवस्थामा कुनै टकनसमबाि पनन प्रकि वा संकेत गने छैन । 
नमनत :-  नाम :– 
 दस्तखत 
 

 

आज्ञाले 

 

िाजनप्रसाद भट्टिाई 

सचिव 
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परिचशष्टाङ्क-४ 

न्याय सेवा आयोग ननयमावली,  २०७४ 

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३७ ले ददएको अनिकाि प्रयोग गिी न्याय सेवा आयोगले 
देहायका ननयमहरू बनाएको छ ।  

परिच्छेद-१ 

प्रािचम्भक 
१.   संचक्षि नाम ि प्रािम्भ : (१) यी ननयमहरूको नाम “न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४” िहेको 

छ।  

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ ।  

२.  परिभाषा : टवषय वा प्रसङ्गले अको अथष नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क)  “आयोग” भन्नाले संटविानको िािा १५४ बमोचजमको न्याय सेवा आयोग 
सम्झनपुछष। 

(ख)  “ऐन” भन्नाले न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ सम्झनपुछष । 

 (ग)  “सचिव” भन्नाले न्याय परिषदको सचिव सम्झनपुछष । 
(घ)  “सचिवालय” भन्नाले न्याय परिषद सचिवालय सम्झनपुछष । 

(ङ)  "सेवासाँग सम्बचन्ित ऐन" भन्नाले ननजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनपुछष । 

(ि)  “संटविान” भन्नाले नेपालको संटविान सम्झनपुछष । 

परिच्छेद-२ 

सेवाका अनिकृतहरूको सरूवा, बढुवा तथा टवभागीय कािबाही 
३.  कायष तानलका : सेवाका अनिकृतहरूको ननयचुि, सरूवा, बढुवा तथा चजल्ला न्यायािीशको लानग नलइन े

प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा सञ्चालन तथा नसफारिससम्बन्िी कायषतानलका अनसूुिी-१ मा उल्लेख 
भएबमोचजम हनुेछ । 

४.  माग सङ्कलन ि पदसङ्ख्या ननिाषिि : (१) सेवाको िाजपत्राटङ्कत प्रथम ि दद्वतीय शे्रिीको रिि पद 
पूनतषका लानग सम्बचन्ित ननकायले अनसूुिी-२ बमोचजमको माग आकृनत फािाम भिी आयोगमा लेखी 
पठाउन ुपनेछ ।  

(२)  उपननयम (१) बमोचजम माग प्राप् त भएपनछ आयोगले सङ्घीय न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत 
प्रथम ि दद्वतीय शे्रिीको हकमा सेवासाँग सम्बचन्ित कानूनमा ननिाषिि गरिएको प्रनतशतका आिािमा 
अनसूुिी-३ मा उचल्लचखत सूत्रबमोचजम पदसङ्ख्या ननिाषिि गनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोचजम पदसङ्ख्या ननिाषिि भई सकेपनछ सचिवालयले आन्तरिक ि खलुा 
प्रनतयोनगताबाि पूनतष हनु ेपदका लानग लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  



 

141 
 

५.  बढुवाको सूिना प्रकाशन : (१) आयोगले सेवासाँग सम्बचन्ित कानूनबमोचजम सेवाका िाजपत्राटङ्कत प्रथम 
ि दद्वतीय शे्रिीको पदमा ज्येष्ठता तथा कायषसम्पादन मूल्याङ्कन ि कायषक्षमताको आिािमा हनुे बढुवाको 
लानग सूिना प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजम सूिना प्रकाशन गदाष बढुवा गरिने पद, शे्रिी वा तह, सङ्ख्या, सेवा, 
समूह, उपसमूह, उम्मेदवाि हनु आवश्यक पने सेवा अवनि, न्यूनतम शैचक्षक योग्यता, दिखास्त बझुाउने 
म्याद ि स्थान तथा आयोगले तोकेको अन्य आवश्यक टववििसमेत खलुाउन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोचजम प्रकाचशत सूिनामा उल्लेख भएबमोचजमको टवविि संलग्न गिी 
आयोगले ननिाषिि गिेको तरिकाबमोचजम सम्भाव्य उम्मेदवािहरूले दिखास्त फािाम बझुाउन ुपनेछ । 

(४) बढुवासम्बन्िी दिखास्त फािामको ढााँिा ि दस्तिु आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम हनुेछ। 

६.  बढुवा  नसफारिस : आयोगले सेवा, समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनबमोचजम ज्येष्ठता तथा कायषसम्पादन 
मूल्याङ्कन ि कायषक्षमताको आिािमा बढुवा नसफारिस गनेछ । 

७.  बढुवा उजिुीउपिको कािबाही : ऐनको दफा १२ बमोचजम उजिुी पिेमा उजिुी गने म्याद नाघेको 
नमनतले साठी ददन नभत्र आयोगले उजिुीमा उचल्लचखत आिाि, कािि तथा संलग्न प्रमािसमेत हेिी 
ननिषय गनुष पनेछ ।  

८.  टवभागीय कािबाहीसम्बन्िी पिामशष : (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोचजम आयोगसमक्ष 
टवभागीय सजायको पिामशष माग गदाष सम्बचन्ित ननकायले अनसूुिी–४ बमोचजमको फािाम भिी सोसाँग 
सम्बचन्ित सक्कल फाइलसमेत संलग्न गिी पठाउन ुपनेछ । 

(२) कुनै कमषिािीलाई कुनै आिोपमा टवभागीय सजाय गनष आयोगसाँग एक पिक पिामशष माग 
गरिएकोमा सोही आिोपमा पटहले प्रस्ताव गरिएको सजायमा परिवतषन गने गिी पनुिः पिामशष माग गनष 
सटकन ेछैन । 

ति सम्बचन्ित कमषिािीले काबबुाटहिको परिचस्थनत पिी अचघ स्पष्टीकिि ददन नसकेको कािि 
देखाई ननवेदन ददएमा वा अचघ पेस गनष नसकेको महत्त्वपूिष सबूत प्रमाि पनछ पेस हनु आएको 
काििबाि सजाय गने अनिकािीलाई सजाय परिवतषन गनुषपछष भन्न ेलागेमा सोको काििसटहत आफ्नो 
िाय उल्लेख गिी पटहले प्रस्ताव गिेको सजाय परिवतषन गनष आयोगसाँग पनुिः पिामशष माग गनष सटकनेछ। 

परिच्छेद-३ 

चजल्ला न्यायािीशको पदमा ननयचुिका लानग पिीक्षा सञ्चालन ि नसफारिस  
९.   पिीक्षि टवनि : आयोगले संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम 

चजल्ला न्यायािीशको पदमा छनौि गदाष नलचखत पिीक्षा ि अन्तवाषताषका आिािमा योग्यतािम कायम 
गिी सोही आिािमा नसफारिस गनेछ । 

१०.  पाठ्यिम ननमाषि : (१) संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम 
चजल्ला न्यायािीश पदको पिीक्षाको पाठ्यिम ननमाषि वा परिमाजषन गनष देहायबमोचजमको सनमनत 
िहनेछ:– 

(क)  सचिव, न्याय परिषद      - संयोजक 

(ख)  सहिचजस्राि, सवोच्ि अदालत     - सदस्य 
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(ग)  सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय - सदस्य  

(घ)  सह-न्यायानिविा, महान्यायानिविाको कायाषलय  - सदस्य  

(ङ)  सहसचिव, लोक सेवा आयोग (पाठ्यिम हेने)   - सदस्य 

(ि)  आयोगले तोकेको पाठ्यिम टवज्ञ    - सदस्य 

(छ)  सहसचिव, न्याय परिषद सचिवालय    - सदस्य–सचिव 

(२) उपननयम (१) बमोचजमको सनमनतले पाठ्यिम ननमाषि तथा परिमाजषन गदाष 
आवश्यकताअनसुाि टवज्ञहरूलाई बैठकमा आमन्त्रि गनष सक्नेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोचजमको सनमनतको बैठकसम्बन्िी कायषटवनि सनमनतले ननिाषिि गिेबमोचजम 
हनुेछ। 

११.  पाठ्यिमको स्वीकृनत : (१) सचिवालयले ननयम १० बमोचजमको सनमनतले तयाि गिी पेस गिेको 
पाठ्यिमको मस्यौदाउपि िाय पिामशषका लानग न्याय परिषद तथा लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउन ु
पनेछ ।  

(२) न्याय परिषद तथा लोक सेवा आयोगबाि िाय पिामशष प्राप् त भएपनछ प्राप् त िाय पिामशषका 
आिािमा आवश्यकताअनसुाि पाठ्यिममा परिमाजषन गिी स्वीकृनतका लानग आयोगमा पेस गनुष पनेछ।  

१२. टवज्ञापन प्रकाशन : (१) आयोगले टवज्ञापन प्रकाशन गदाष रिि पदसङ्ख्या, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, 
पिीक्षा दस्तिु, दिखास्त फािाम बझुाउने म्याद ि स्थान, पिीक्षा हनुे नमनत तथा पिीक्षाको तरिकासमेत 
खलुाई िाटष्ट्रयस्तिको दैननक समािाि पनत्रका, आयोगको बेवसाइि तथा आवश्यकताअनसुाि अन्य सञ्चाि 
माध्यममाफष त प्रकाशन गनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोचजम दिखास्त फािाम बझुाउने म्याद पटहलो पिक टवज्ञापन प्रकाशन 
भएको नमनतले कम्तीमा तीस ददनको हनुेछ । 

(३) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन दिखास्त फािाम बझुाउने म्याद समाि 
भएको नमनतले सात ददननभत्र दोब्बि दस्तिु नतिी  दिखास्त फािाम बझुाउन सटकनेछ । 

ति यस अवनिमा प्राप् त भएको शैचक्षक योग्यता, तानलम, अनभुव वा सेवा अवनि गिना गरिने 
छैन। 

(४) यस ननयममा अन्यन्त्र जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन कुनै टवशेष परिचस्थनत पिी दिखास्त 
फािाम बझुाउने म्याद थप गनष आवश्यक छ भन्न ेआयोगलाई लागेमा आयोगले दिखास्त फािाम 
बझुाउन ेम्याद थप गनष सक्नेछ । 

१३.  दिखास्त फािाम बझुाउने : ननयम १२ बमोचजम प्रकाचशत टवज्ञापनबमोचजमको प्रनतयोनगतामा भाग नलन 
िाहन ेव्यचिले आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजमको दिखास्त फािाम भिी आवश्यक पिीक्षा दस्तूिसटहत 
टवज्ञापनमा उल्लेख भएको म्यादनभत्र आयोगबाि तोटकएको स्थानमा दिखास्त फािाम बझुाउन ुपनेछ।  

१४.  दिखास्त फािामउपि छाननबन : (१) ननयम १३ बमोचजम आयोगमा प्राप् त दिखास्त फािामउपि 
टवज्ञापनमा उल्लेख भएबमोचजम िीत पगेु नपगेुको सम्बन्िमा सचिवालयले छाननबन गनुष पनेछ । 
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(२) उपननयम (१) बमोचजम दिखास्त फािामउपि छाननबन गदाष म्यादनभत्र प्राप् त नभएको, 
न्यूनतम योग्यता नपगेुको, टवज्ञापनमा उचल्लचखत अन्य टवविि नखलुाएको वा ननमलेको, पिीक्षा दस्तिु 
नबझुाएको वा अन्य िीत नपगेुको पाइएमा त्यस्तो दिखास्त फािामउपि कुनै कािबाही गरिन ेछैन ।  

(३) उपननयम (१) ि (२) बमोचजम दिखास्त फािामउपि छाननबन गदाष उम्मेदवािको दिखास्त 
िीतपूवषकको देचखएमा दताष गिी पिीक्षामा सहभागी हनुको लानग आयोगले ननिाषिि गिेको ढााँिामा 
प्रवेशपत्र उपलब्ि गिाइनेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोचजम आयोगले प्रदान गिेको प्रवेशपत्र हिाएमा वा नानसएमा सम्बचन्ित 
व्यचिको ननवेदन मागका आिािमा आयोगले ननिाषिि गिेको दस्तिु नलई प्रवेशपत्रको प्रनतनलटप उपलब्ि 
गिाइनेछ । 

(५) कुनै पनन उम्मेदवािको दिखास्त फािाम सतष िाखी स्वीकृत गरिने छैन । 

(६) कुनै उम्मेदवािको दिखास्त फािाम िीतपूवषकको नदेचखएमा त्यस्तो दिखास्त फािाम जनुसकैु 
अवस्थामा पनन िद्द गनष सटकनेछ । 

१५.  उम्मेदवािको नामावली प्रकाशन : आयोगले दिखास्त फािाम बझुाउने म्याद समाि भएपनछ दिखास्त 
फािाम स्वीकृत भएका सबै उम्मेदवािहरूको नामावली सूिना पािी तथा सचिवालयको वेबसाइिमा 
प्रकाशन गनुष  पनेछ। 

१६.  पिीक्षाकेन्र ि स्थान : ननयम १५ बमोचजम उम्मेदवािको नामावली प्रकाशन भएपनछ आयोगले 
पिीक्षाकेन्र ि स्थान तोकी सम्बचन्ित सबैको जानकािीको लानग सूिना प्रकाशन गनेछ ।  

१७.  प्रश्नपत्रको भण्डािि तथा छपाइ : (१) ऐनको दफा १८ बमोचजम ननमाषि ि परिमाजषन गरिएका 
प्रश्नपत्रको भण्डािि गनष आयोगमा एक प्रश्नपत्र भण्डाि िहनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजमको प्रश्नपत्र भण्डाि आयोगको सचिवको सामान्य िेखदेख ि 
ननयन्त्रिमा सम्बचन्ित महाशाखा प्रमखुको चजम्मामा िहनेछ । 

(३) प्रश्नपत्रको छपाइसम्बन्िी काम आयोगको सचिवले तोकेको कमषिािीले गनुष पनेछ । 

१८.  पिीक्षा सञ्चालन : (१) आयोगले पदपूनतषको लानग प्रकाशन गिेको टवज्ञापनबमोचजम उम्मेदवािको छनौि 
गनष सोही टवज्ञापनमा उल्लेख भएबमोचजम पिीक्षा सञ्चालन गनेछ । 

(२) पिीक्षा सञ्चालनसम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम हनुेछ । 

१९.  पिीक्षाका िििहरू : (१) संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजमको 
पिीक्षा नलचखत ि अन्तवाषताष गिी दईु िििमा नलइनेछ । 

 (२) संटविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम नलइने नलचखत 
पिीक्षा छुट्टाछुटै्ट वा संयिु रूपमा सञ्चालन गनष सटकनेछ । 

२०.  उत्तिपचुस्तकाको पिीक्षि : (१) आयोगले नलचखत पिीक्षाको उत्तिपचुस्तकाको पिीक्षि सम्बचन्ित 
टवषयको टवज्ञद्वािा गिाउन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजम उत्तिपचुस्तका पिीक्षिको लानग आयोगले आवश्यकताअनसुाि 
पिीक्षि गने तरिका ि मूल्याङ्कन गने टवनिसमेत सम्बचन्ित टवज्ञलाई उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोचजमको उत्तिपचुस्तका आयोगले सम्बचन्ित टवज्ञबाि समयमै गोप्य रूपमा 
पिीक्षि गिाउनेछ । 
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२१. उत्तिपचुस्तका रुज ु: (१) ननयम २० को उपननयम (३) बमोचजम टवज्ञबाि पिीक्षि भएका उत्तिपचुस्तका 
रुज ुगिी िाचखनेछ । 

(२) उत्तिपचुस्तका रुज ुगदाष देहायका कुिाहरूलाई ध्यान ददन ुपनेछ :– 

(क)  उम्मेदवािले लेखेको सबै उत्ति पिीक्षि गिी अङ्क ददइएको छ, छैन, 

(ख)  पिीक्षकले ददएका सबै अङ्कहरू ठीकसाँग जोनडएको छ, छैन, 

(ग)  आयोगले तोकेका अन्य कुिाहरू । 

२२.  उत्तिपचुस्तकाको सम्पिीक्षि तथा पनुिःपिीक्षि : (१) आयोगले आवश्यक देखेमा ननयम २० बमोचजम 
पिीक्षि भएका उत्तिपचुस्तकामध्ये सबै वा केही उत्तिपचुस्तका सम्पिीक्षि गिाउन    सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजम उत्तिपचुस्तका सम्पिीक्षि गदाष कुनै टवज्ञ वा दक्षले पालना गनुष पने 
सतषहरू पालना गिेको नपाइएमा त्यस्ता टवज्ञले पिीक्षि गिेका उत्तिपचुस्तकाको पनुिःपिीक्षि गिाईनेछ। 

(३) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापनन नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन 
भएपनछ उत्तिपचुस्तकाको पूनिः पिीक्षि गरिन ेछैन । 

२३.   नलचखत पिीक्षाको ननतजा : ऐनको दफा २३ बमोचजम आयोगले नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन 
गदाष नलचखत पिीक्षामा प्राप् त अङ्कका आिािमा रिि पदको अनपुातमा अनसूुिी–५ बमोचजमको सङ्ख्यामा 
विाषनिुमअनसुाि प्रकाशन गनुष पनेछ । 

२४. पनुयोग : (१) आयोगले सञ्चालन गिेको नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन भएपनछ कुनै उम्मेदवािले 
आफ्नो नलचखत पिीक्षाको कुनै वा सबै पत्रको पनुयोग गिी पाउाँ भनी पनुयोग गनुष पने पत्र उल्लेख 
गिी प्रनत पत्र सो पदका लानग तोटकएको पिीक्षा दस्तिुको आिा दस्तिु संलग्न गिी नलचखत पिीक्षाको 
ननतजा प्रकाशन भएको सात ददननभत्र आयोगमा ननवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजम ननवेदन पनष आएमा आयोगको सचिवले नलचखत पिीक्षाको प्रािाङ्कको 
पनुयोग गिी ननवेदकलाई सोको ननतजा जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोचजम पनुयोग गदाष ननवेदकको नाम नलचखत पिीक्षाको ननतजामा समावेश 
गनुष पने देचखएमा ननयम १९ ि २३ बमोचजमको ननतजामा समावेश गरिनेछ ।  

२५.  अन्तवाषताषमा समावेश गिाइने : ऐनको दफा २३ तथा ननयम २३ ि २४ बमोचजम प्रकाचशत ननतजामा 
नाम समावेश भएका उम्मेदवािहरूलाई मात्र अन्तवाषताषमा समावेश गिाइनेछ । 

२६.  अन्तवाषताष सनमनतको गठन : (१) आयोगका अध्यक्ष वा ननजले तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा 
एक जना टवज्ञ वा दक्षसमेत िहने गिी बढीमा पााँि जना सदस्य िहेको अन्तवाषताष सनमनत गठन हनुेछ। 

(२) आयोगको अध्यक्षले सामान्यतया अन्तवाषताष हनुे नमनतभन्दा एक ददन अगानड अन्तवाषताष 
सनमनतको गठन गनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोचजम गदठत अन्तवाषताष सनमनतका अध्यक्ष ि सदस्यलाई गोप्य तरिकाले 
सूिना गनुष पनेछ । 

(४) अन्तवाषताष सनमनत गठनसम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम    हनुेछ । 

२७.  अन्तवाषताषको मूल्याङ्कनसम्बन्िी व्यवस्था : (१) अन्तवाषताषमा उम्मेदवािको मूल्याङ्कन गनषको लानग 
अनसूुिी–६ बमोचजमको फािाम प्रयोग गरिनेछ । 

(२) अन्तवाषताषको अङ्कभाि देहायबमोचजम हनुेछ :- 

(क)  एक सय पूिाषङ्कको नलचखत पिीक्षाको लानग बीस अङ्क, 
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(ख)  एक सयभन्दा मानथ प्रत्येक एक एक सय पूिाषङ्कको लानग थप दश अङ्क । 

(३) अन्तवाषताष सनमनतको प्रत्येक सदस्यलाई पाठ्यिम ि उम्मेदवािको व्यचिगत टवविि एक 
एक प्रनत उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(४) अन्तवाषताषमा पूिाषङ्कको सत्तिी प्रनतशतभन्दा बढी वा िालीस प्रनतशतभन्दा घिी अङ्क ददन ु
पिेमा सोको कािि खलुाउन ुपनेछ । यसिी कािि नखलुाई अनिकतमभन्दा बढी वा न्यूनतमभन्दाघिी 
अङ्क ददएकोमा बढीमा सत्तिी प्रनतशत ि घिीमा िालीस प्रनतशत अङ्क ददएको मानी गिना गरिनेछ । 

(५) अन्तवाषताष सनमनतको कुनै सदस्यले कािि खलुाई कुनै उम्मेदवािलाई उपननयम (४) बमोचजम 
सत्तिी प्रनतशतभन्दा बढी वा िालीस प्रनतशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गिेको अवस्थामा पनन अन्तवाषताष 
सनमनतका पिास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यले त्यसिी कािि खलुाई कम वा बढी अङ्क प्रदान गिेको 
अवस्थामा मात्र मान्य हनुेछ। अन्यथा बढीमा सत्तिी प्रनतशत ि घिीमा िालीस प्रनतशत नै अङ्क मानी 
गिना गरिनेछ । 

(६) अन्तवाषताष सनमनतको अध्यक्ष वा सदस्यको अन्तवाषताषमा भाग नलन े कुनै उम्मेदवािसाँग 
अनसूुिी–६ मा उचल्लचखत नाता पने भएमा अन्तवाषताष सनमनतको त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले उि 
ददनको अन्तवाषताषमा बस्न हुाँदैन । यसिी नातानभत्र पने व्यचिको अन्तवाषताषमा बसेको कुिा अचन्तम 
ननतजा प्रकाशन हनुपूुवष जानकािी हनु आएमा सो अन्तवाषताषकताषले ददएको अङ्कबाहेक गिी बााँकी 
अन्तवाषताषकताषको औषत अङ्क गिना गरिनेछ । 

२८. अनग्रम वा छुि अन्तवाषताष नलन सटकने : (१) नलचखत पिीक्षाको प्रकाचशत ननतजामा समावेश भएको 
कुनै उम्मेदवािले अन्तवाषताषको लानग तोटकएको नमनतभन्दा अगानड नै अन्तवाषताष नलइददन सोको आिाि 
ि कािि उल्लेख गिी ननवेदन ददएमा ि ननवेदनको बेहोिा मनानसब देचखएमा आयोगले त्यस्तो व्यचिको 
लानग अनग्रम अन्तवाषताष नलने व्यवस्था गनष सक्नेछ । 

(२) कुनै उम्मेदवािले देहायको अवस्था पिी अन्तवाषताषको लानग आयोगबाि ननिाषिि भएको नमनत 
ि समयमा उपचस्थत हनु नसकेमा सोको प्रमाि सटहत अन्तवाषताषका लानग तोटकएको नमनतले उम्मेदवाि 
आफै टकरिया बस्न ुपिेको वा सतु्केिी भएको हकमा पन्र ददन ि अन्य अवस्थाको हकमा सात ददननभत्र 
ननवेदन ददएमा आयोगले ननवेदनको बेहोिा मनानसब देखेमा छुि अन्तवाषताष नलने व्यवस्था गनष सक्नेछ:– 

(क) टकरिया बस्न ुपिेमा, 
(ख) सतु्केिी भएमा, 
(ग) अन्तवाषताषमा उपचस्थत हनु नसक्न ेनबिामी भएमा । 

(घ) काब ुबाटहिको परिचस्थनत पिेमा, 
(३) अनग्रम तथा छुि अन्तवाषताषमा समावेश हनु ेउम्मेदवािले तोटकएको पिीक्षा दस्तिुको दोब्बि 

दस्तिु बझुाउन ुपनेछ । 

२९. अचन्तम ननतजाको लानग योग्यतािमको सूिी प्रकाशन : (१) आयोगबाि नलइएको पिीक्षामा उम्मेदवािले 
प्राप् त गिेको अङ्कको आिािमा योग्यतािमको सूिी तयाि गिी ऐनको दफा २५ बमोचजम अचन्तम 
ननतजा प्रकाशन गनुष पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजम योग्यतािमको सूिी तयाि गदाष उम्मेदवािहरूको कूल प्रािाङ्क 
बिाबि भएमा देहायका आिािमा योग्यतािम कायम गनुष पनेछ :– 

(क)  नलचखत पिीक्षाको प्रािाङ्कका आिािमा, 
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(ख)  खण्ड (क) बमोचजम उम्मेदवािको योग्यतािम नछुटट्टएमा अनतरिि शैचक्षक योग्यता 
भए  सो योग्यतामा प्राप् त अङ्कको प्रनतशतका आिािमा, 

(ग)  खण्ड (ख) बमोचजम पनन उम्मेदवािको योग्यतािम नछुटट्टएमा न्यूनतम शैचक्षक 
योग्यताको प्रािाङ्कको प्रनतशतको आिािमा । 

३०. वैकचल्पक उम्मेदवािको सूिी : ननयम २९ बमोचजम उम्मेदवािको योग्यतािमअनसुाि अचन्तम ननतजा 
प्रकाशन गदाष अनसूुिी–७ बमोचजमको सङ्ख्यामा बैकचल्पक उम्मेदवािको सूिीसमेत प्रकाशन गनुष 
पनेछ। 

ति वैकचल्पक उम्मेदवािको सूिी प्रकाशन गदाष पयाषि सङ्ख्यामा उम्मेदवाि उपलब्ि हनु नसकेमा 
सो अनसूुिीमा उल्लेख भएकोभन्दा कम सङ्ख्यामा पनन उम्मेदवािको वैकचल्पक सूिी प्रकाशन गनष 
सटकनेछ । 

३१. नसफारिस : ऐनको दफा २६ बमोचजम आयोगले न्याय परिषदसमक्ष नसफारिस पठाउाँदा सम्बचन्ित 
उम्मेदवािले बझुाएको एक प्रनत दिखास्त फािाम ि सोसाथ पेस भएका सक्कलै कागजात पठाउन ुपनेछ। 

३२. वैकचल्पक उम्मेदवाि नसफारिस : (१) आयोगले देहायको अवस्थामा वैकचल्पक उम्मेदवािको सूिीमा 
िहेका उम्मेदवािलाई योग्यतािमअनसुाि ननयचुिको लानग नसफारिस गनेछ :– 

(क)  ननयचुिको लानग नसफारिस गरिएको उम्मेदवािले ननयचुिको सूिना पाएको वा सूिना 
प्रकाचशत भएको नमनतले तीस ददननभत्र ननयचुि पत्र ननलएमा, 

(ख)  ननयचुिको लानग नसफारिस गरिएको उम्मेदवािको नसफारिस भएको नमनतले एक 
वषषनभत्र मतृ्य ु भई वा ननजले ननयचुि नलएको पदबाि िाजीनामा ददई वा ननजले 
ननयचुि नलएको पद अन्य कुनै तरिकाले रिि हनु आएमा । 

(२) उपननयम (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोचजमको अवस्था पिेमा न्याय परिषदले पद रिि 
भएको नमनतले सात ददननभत्र आयोगलाई जानकािी ददन ुपनेछ । 

३३.  टवज्ञ वा दक्षको सूिी िाख्न े: (१) आयोगले चजल्ला न्यायािीशको पिीक्षाका लानग पाठ्यिम ननमाषि 
तथा परिमाजषन गनष, प्रश्नप्रत्र तयाि गनष, उत्तिपचुस्तका पिीक्षि गनष ि अन्तवाषताषसम्बन्िी कामका लानग 
टवज्ञ वा दक्षको सूिी तयाि गनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोचजमको सूिी आवश्यकताअनसुाि आयोगले अद्यावनिक गनेछ । 

परिच्छेद-४ 

टवटवि 
३४.  आयोगको बैठकबाि अनमुोदन गने गिी लेखी पठाउन सक्ने : संटविानको िािा १५४ को उपिािा 

(१) तथा ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोचजम सङ्घीय न्याय सेवाको िाजपत्राटङ्कत अनिकृतको 
पदमा ननयचुि तथा पदस्थापनाको नसफारिस सम्बन्िमा तत्काल न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न 
सक्ने अवस्था नभएमा न्याय सेवा आयोगको बैठकबाि पनछ अनमुोदन गने गिी अध्यक्षको ननदेशनमा 
सचिवले ननयचुि तथा पदस्थापनाको लानग लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 ३५.  आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम हनु े : संटविान, ऐन ि यस ननयमावलीमा लेचखएको बाहेक अन्य 
कुिाका हकमा सेवाका िाजपत्राटङ्कत अनिकृतको ननयचुि, सरूवा ि बढुवा तथा चजल्ला न्यायािीश पदको 
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पिीक्षा तथा नसफारिस सम्बन्िमा सम्बचन्ित सेवासम्बन्िी कानून तथा आयोगले ननिाषिि गिेबमोचजम 
हनुेछ ।  

३६.  अनसूुिीमा हेिफेि वा थपघि : आयोगले नेपाल िाजपत्रमा सूिना प्रकाशन गिी अनसूुिीमा 
आवश्यकताअनसुाि हेिफेि वा थपघि गनष सक्नेछ । 

३७.  ननदेचशका बनाइ लागू गनष सक्ने : आयोगले ऐन तथा यस ननयमावलीको अिीनमा िही 
आवश्यकताअनसुाि ननदेचशका बनाई लागू गनष सक्नेछ । 
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अनसूुिी-१ 

(ननयम ३ साँग सम्बचन्ित) 

वाटषषक कायषतानलका 

पद्पूनतष कायषतानलका (सङ्घीय न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत अनिकृत) 
ि. 
सं. 

शे्रिी/तह पदपूनतषको टकनसम पदसङ्ख्या ननिाषिि टवज्ञापन प्रकाशन पिीक्षा 
सञ्चालन  

नलचखत पिीक्षा 
ननतजा/बढुवा 
सूिना प्रकाशन 

अन्तवाषताष ि 
नसफारिस/बढुवा 
नसफारिस 

१ िाजपत्राटङ्कत प्रथम तथा दद्वतीय 
शे्रिी 

खलुा प्रनतयोनगता भार- असोज लोक सेवा आयोगबाि 

  आन्तरिक प्रनतयोनगताद्वािा बढुवा लोक सेवा आयोगबाि 

  कायषक्षमता मूल्याङ्कनद्वािा बढुवा असोज-काचत्तक  पषु-माघ माघ -फागनु 
  ज्येष्ठता तथा कायषसम्पादन मूल्याङ्कनद्वािा 

बढुवा 
असोज-काचत्तक  पषु-माघ माघ -फागनु 

२ िाजपत्राटङ्कत ततृीय शे्रिी खलुा प्रनतयोनगता लोक सेवा 
आयोगबाि 

लोक सेवा आयोगबाि 

  ज्येष्ठता तथा कायषसम्पादन मूल्याङ्कनद्वािा 
बढुवा 

लोक सेवा आयोगबाि 

सरूवा (सङ्घीय न्याय सेवाका िाजपत्राटङ्कत अनिकृत) 

१ िाजपत्राटङ्कत प्रथम, दद्वतीय तथा 

ततृीय शे्रिी 
सरूवा सेवासाँग सम्बचन्ित ऐनअनसुाि 

चजल्ला न्यायािीश पदको पिीक्षा सञ्चालन 

१. संटविानको िािा १४९ को 
उपिािा (२) को खण्ड (ख) ि 
(ग) बमोचजमको पद 

  असोज-काचत्तक मंनसि-पसु माघ-फागनु फागनु-िैत 
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अनसूुिी -२ 

(ननयम ४ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 
रिि पदपूनतषको लानग माग गदाष भनुषपने फािाम 

माग गने ननकायको नाम ि ठेगानािः 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

ि.सं. पद शे्रिी, 
तह 

सेवा / 

समूह 

आवश्यक न्यूनतम  

शैचक्षक योग्यता 
संचक्षि कायषटवविि अचघल्लो आ.व. मा 

माग भई पूनतष हनु े
बााँकी पदसङ्ख्या 

यस आ.व.मा नयााँ पद सजृना 
वा रिि भई माग गरिएको 
सङ्ख्या 

कुल माग 

पदसङ्ख्या 
कैटफयत 

    खलुाको लानग बढुवाको लानग  नयााँ पद सजृना रिि   

            

 

रष्टव्यिः 
(१) महल ७ अन्तिगतको दोस्रो कोलममा नयााँ पद सजृना भएको भए कुन नमनतमा भएको हो खलुाउन ेि रिि भएको भए कसिी रिि भएको हो कैटफयत 

महलमा अननवायष रूपमा खलुाउन ुपनेछ । 

(२) अन्य आवश्यक कुिाहरू भएमा उल्लेख गने । 

सम्बचन्ित ननकायको प्रमखुको,  
दस्तखतिः 
नाम, थििः 
पदिः 
नमनतिः 
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अनसूुिी-३ 

(ननयम ४ को उपननयम (२) साँग सम्बचन्ित) 

पदसङ्ख्या ननिाषिि गनेसम्बन्िी सूत्र 

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तगषतका िाजपत्राटङ्कत प्रथम ि दद्वतीय शे्रिीका पदमा पदसङ्ख्या (प्रनतशत) ननिाषिि 
गने सूत्र ि सोअनसुाि प्रनतशत ननिाषिि गदाष कायम हनु आउने पदसङ्ख्या देहायबमोचजम हनुेछिः- 

(क) प्रनतशत ननिाषिि गने सूत्रिः 

कायषक्षमताको मूल्याङ्कनद्वािा 
हनु ेपदपूनतषका लानग ३५% 

ज्येष्ठता ि कायषसम्पादन 
मूल्याङ्कनद्वािा हनु े

पदपूनतषका लानग ३५% 

आन्तरिक प्रनतयोनगताद्वािा 
हनु ेपदपूनतषका लानग २०% 

खलुा प्रनतयेनगताद्वािा हनु े
पदपूनतषका लानग 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 !) 
       !)) 

(ख) खण्ड (क) बमोचजम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्िमा सूत्र प्रयोग गदाष भागफल दशमलबमा आएमा कायषक्षमता 
मूल्याङ्कन बढुवा, ज्येष्ठता ि कायषसम्पादन मूल्याङ्कनद्वािा हनुे बढुवा,आन्तरिक प्रनतयोनगता ि खु्ल्ला प्रनतयोनगता मध्ये 
जनुमा बढी आउाँछ त्यसैका लानग प्रनतशत ननिाषिि गने । दशमलबपनछको अङ्क बिाबि आएमा िमशिः 
कायषक्षमताको मूल्याङ्कन बढुवा, ज्येष्ठता ि कायषसम्पादन मूल्याङ्कनद्वािा हनुे बढुवा, आन्तरिक प्रनतयोनगता ि खलुा 
प्रनतयोनगतालाई प्राथनमकता ददने । यसिी पदसङ्ख्या प्रनतशत ननिाषिि गदाष देहायबमोचजम पदसङ्ख्या कायम 
हनुेछ M- 

जम्मा 
माग 
पद 

सङ्ख्या 

ज्येष्ठता ि कायषसम्पादन 
मूल्याङ्कनद्वािा हनु ेपदपूनतषका 

लानग ३५% 

कायषक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वािा हनु े

पदपूनतषका लानग ३५% 

आन्तरिक प्रनतयोनगताद्वािा 
हनु ेपदपूनतषका लानग २०% 

खलुा प्रनतयोनगताद्वािा हनु े
पदपूनतषका लानग १०% 

सूत्रको प्रयोग 
पद 

सङ्ख्या 
सूत्रको प्रयोग 

पद 
सङ्ख्या 

सूत्रको प्रयोग 
पद 

सङ्ख्या 
सूत्रको प्रयोग 

पद 
सङ्ख्या 

1  ! X #% = )=#% 

 !)) 
! 

! X #% = )=#% 

 !)) 

 ! X @) = )=@) 

 !)) 

 ! X !) = )=!) 

 !)) 

 

2  @ X #% = )=&) 

 !)) 
! 

@ X #% = )=&) 

 !)) 
! 

@ X @) = )=$) 

 !)) 

 @ X !) = )=@) 

 !)) 

 

3  # X #% = !=)% 

 !)) 
! 

# X #% = !=)% 

 !)) 
! 

# X @) = )=^) 

 !)) 
! 

# X !) = )=#) 

 !)) 
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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 !) = !=^) 

 !)) 

@ 

17  !& X #% = %=(% 

 !)) 
^ 

!& X #% = %=(% 

 !)) 
^ 

!& X @) = #=$) 

 !)) 
# 

!& X !) = !=&) 

 !)) 

@ 
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18  !* X #% = ^=#) 

 !)) 
^ 

!* X #% = ^=#) 

 !)) 
^ 

!* X @) = #=^) 

 !)) 
$ 

!* X !) = !=*) 

 !)) 

@ 

19  !( X #% = ^=^% 

 !)) 
& 

!( X #% = ^=^% 

 !)) 
^ 

!( X @) = #=*) 

 !)) 
$ 

!( X !) = !=() 

 !)) 

@ 

20  @) X #% = &=)) 

 !)) 
& 

@) X #% = &=)) 

 !)) 
& 

@) X @) = $=)) 

 !)) 
$ 

@) X !) = @=)) 

 !)) 

@ 

 

मानथ उल्लेख भएअनसुाि प्रनतशत ननिाषिि गदाष माग पिक पिक गिी प्राप् त भएका २० (बीस) पद नपगेुसम्मको 
टवनभन्न अवनिका मागहरू जोडी गिना गने ि २१ औ ंदेचखको पदहरूलाई पनुिः नयााँ गिना गने । 

(ग) खण्ड (ख) बमोचजम खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा पदपूनतषका लानग छुट्याइने पदमध्ये ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७ को उपदफा (७) अनसुाि ४५ प्रनतशतबाि (मटहला, आददवासी/जनजानत, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको 
क्षेत्रका उम्मेदवािबीि मात्र प्रनतस्पिाष गिाउनका लानग छुट्याउाँदा) हनुे पद ि बााँकी ५५ प्रनतशत सबै 
उम्मेदवािहरूबीि खलु्ला प्रनतस्पिाषका लानग पदसङ्ख्या (प्रनतशत) ननिाषिि गने सूत्र ि सोअनसुाि प्रनतशत ननिाषिि 
गदाष कायम हनु आउने पदसङ्ख्या देहायबमोचजम हनुेछिः- 

५५ प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा पदपूनतषका लानग ४५ प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा पदपूनतषका लानग 

v'Nnf kbsf] nflu 5'§fOPsf] kb ;ª\Vof X %% 

  !)) 

v'Nnf kbsf] nflu 5'§fOPsf] kb ;ª\Vof X $% 

  !)) 

 

(घ) खण्ड (ग) बमोचजम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्िमा सूत्र प्रयोग गदाष भागफल दशमलबमा आएमा ५५ प्रनतशत 
ि ४५ प्रनतशतमध्ये जनुमा बढी आउाँछ, त्यसैका लानग प्रनतशत ननिाषिि गने । दशमलबपनछ दवैु समूहमा बिाबि 
अङ्क आएमा पटहले ५५ प्रनतशत खलु्लालाई प्राथनमकता ददने । यसिी पदसङ्ख्या प्रनतशत ननिाषिि गदाष 
देहायबमोचजम पदसङ्ख्या कायम हनुेछ: 

खलु्ला 
प्रनतयोनगताका 

प्रनतशत ननिाषिि 
पनछ कायम भएको 

पद सङ्ख्या 

५५ प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा पदपूनतषका लानग 
४५ प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताद्वािा पदपूनतषका 

लानग 

सूत्रको प्रयोग पद सङ्ख्या सूत्रको प्रयोग पद सङ्ख्या 

1  
! X %% = )=%% 

!)) 
! ! X $% = )=$% 

!)) 
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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 $% = %=*% 

!)) 
^ 

14  
!$ X %% = &=&) 

!)) 
* !$ X $% = ^=#) 

!)) 
^ 

15  
!% X %% = *=@% 

!)) 
* !% X $% = ^=&% 

!)) 
& 
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16  
!^ X %% = *=*) 

!)) 
( !^ X $% = &=@) 

!)) 
& 

17  
!& X %% = (=#% 

!)) 
( !& X $% = &=^% 

!)) 
* 

18  
!* X %% = (=() 

!)) 
!) !* X $% = *=!) 

!)) 
* 

19  
!( X %% = !)=$% 

!)) 
!) !( X $% = *=%% 

!)) 
( 

20  
@) X %% = !!=)) 

!)) 
!! @) X $% = (=)) 

!)) 
( 

(ङ) खण्ड (घ) बमोचजम ऐनद्वािा तोटकएको ४५ प्रनतशत खलु्ला प्रनतयोनगताका लानग छुट्याइएका पदलाई शत प्रनतशत 
मानी ती पदमध्ये ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) अनसुाि (क) मटहला (ख) 
आददवासी/जनजानत (ग) मिेसी (घ) दनलत (ङ) अपाङ्ग (ि) टपछनडएको क्षेत्रका उम्मेदवािबीि मात्र प्रनतस्पिाषका 
लानग पदसङ्ख्या (प्रनतशत) ननिाषिि गने सूत्र ि सोअनसुाि प्रनतशत ननिाषिि गदाष कायम हनु आउने पदसङ्ख्या 
देहायबमोचजम 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 @@ 
  !)) 

3_  blnt -(Ü_ kb;ª\Vof X ( 
  !)) 

ª_ ckf∙ -%Ü_ kb;ª\Vof X % 
  !)) 

r_ lk5l8Psf] If]q -$Ü_ kb;ª\Vof X $ 
  !)) 

(ि) खण्ड (ङ) बमोचजम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्िमा सूत्र प्रयोग गदाष भागफल दशमलबमा आएका मटहला, 
आददवासी/जनजाती, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्र जनुमा बढी आउाँछ, त्यसैका लानग प्रनतशत ननिाषिि 
गने । दशमलबपनछ मटहला आददवासी/जनजाती, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा बिाबि अङ्क आएमा 
मटहलालाई प्राथनमकता ददन े। आददवासी/जनजाती, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा बिाबि अङ्क आएमा 
आददवासी/जनजातीलाई प्राथनमकता ददने । मिेसी, दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा बिाबि अङ्क आएमा 
मिेसीलाई प्राथनमकता ददन े। दनलत, अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा बिाबि अङ्क आएमा दनलतलाई प्राथनमकता 
ददन।े अपाङ्ग ि टपछनडएको क्षेत्रमा बिाबि अङ्क आएमा अपाङ्गलाई प्राथनमकता ददने । यसिी पदसङ्ख्या प्रनतशत 
ननिाषिि गदाष देहायबमोचजम पदसङ्ख्या कायम हनुछे:- 
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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 

22 7=26 7 5=94 6 4=84 5 1=98 2 1=10 1 0=88 1 
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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 

48 15=84 16 12=96 13 10=56 11 4=32 4 2=40 2 1=92 2 
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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 

74 24=42 24 19=98 20 16=28 16 6=66 7 3=70 4 2=96 3 
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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 

100 33=00 33 27=00 27 22=00 22 9=00 9 5=00 5 4=00 4 
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अनसूुिी-४ 

(ननयम ८ को उपननयम (१) साँग सम्बचन्ित) 

टवभागीय सजायको पिामशष माग गदाष भनुष  पने फािाम 

१. सजायको लानग प्रस्ताटवत कमषिािीको,– 

नाम, थििः  शे्रिी ि तहिः 

पद :   सेवा /समूह/उपसमूहिः 

स्थायी ननयचुि नमनतिः   तलब वृटद्ध (ग्रडे) सङ्ख्या : 

हालको पदमा बढुवा नमनतिः   खाईपाई आएको तलब िकमिः 

२. टवभागीय सजायसम्बन्िी टवविि: 

(क) प्रस्ताटवत सजायको टवविििः 

         (१) कमषिािीले गिेको कसिुको छोिकिी टवविि ि ननजउपि लगाइएको अनभयोगिः 

                 (सम्बचन्ित ऐन/ननयमको दफा/ननयमसमेत उल्लेख गने) 

         (२) प्रस्ताटवत सजायको टवविििः 

                 (सेवासम्बन्िी ऐनको दफा /ननयमको ननयमसमेत उल्लेख गने) 

(ख) यसअचघ टवभागीय सजाय भए नभएकोिः 

              (भएको भए ) 

         (१) कुन कसिुमा सजाय भएको हो, कसिुको प्रकृनत ि नमनतसमेत छोिकिीमा उल्लेख गनेिः 

         (२) प्रिनलत कानूनको कुन दफासाँग सम्बचन्ित अनभयोग लगाईएको हो, सो खलुाउनेिः 

         (३) आयोगबाि पिामशष नलएको भए कुन नमनतमा पिामशष प्राप् त भएको हो, सोसमेत खलुाउनेिः 

३. यसै प्रकृनतको कसिुमा यसअचघ त्यस ननकाय अन्तगषतका अन्य कमषिािीलाई टवभागीय सजाय गरिएको भए सो खलुाउनेिः 

४. यसै कसिुमा संलग्न अन्य कमषिािी भए सोको टवविि ि ननजहरूउपि लगाएको अनभयोग वा सजायको   टवविि : 

५. सजाय गने अनिकािीको :- 

नाम, थि : .................................................. सेवा/समूह/उपसमूह:....................................... 
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पद:........................................................  

शे्रिी/तह :.......................................... 

कायाषलयिः ..................................... 

६. फाइल पठाउन ेअनिकृतको,- 

नाम, थििः ........................................... 

दस्तखतिः......................................... 

पद : ..........................................    

नमनतिः .................................... 

कायाषलयिः ............................... 
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अनसूुिी- ५ 

(ननयम २३ साँग सम्बचन्ित) 

नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन गदाषको सङ्ख्या 

(क) नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन गदाष माग भएको रिि पदसङ्ख्यामा देहायबमोचजम उत्तीिष उम्मेदवािहरू थप 
गनुष पनेछ :– 

          माग भएको रिि पद सङ्ख्या           थप हनुे सङ्ख्या                    कायम हनुे उम्मेदवाि सङ्ख्या 

         १. १ देचख ५ सम्म भएमा  २  ३ देचख ७ सम्म 

        २. ६ देचख १० सम्म भएमा  ३  ९ देचख १३ सम्म 

        ३. ११ देचख १५ सम्म भएमा  ४  १५ देचख १९ सम्म 

        ४. १६ देचख २० सम्म भएमा  ५  २१ देचख २५ सम्म 

        ५. २१ देचख २५ सम्म भएमा  ६  २७ देचख ३१ सम्म 

        ६. २६ देचख ३० सम्म भएमा  ७  ३३ देचख ३७ सम्म 

        ७. ३१ देचख ३५ सम्म भएमा  ८  ३९ देचख ४३ सम्म 

        ८. ३६ देचख ४० सम्म भएमा  ९  ४५ देचख ४९ सम्म 

        ९. ४१ ि सोमानथ जनतसकैु भएमा  २० प्रनतशत 

(ख) समानस्तिको पदको लानग एउिै समयमा भएको नभन्दानभन्दै टवज्ञापनबमोचजमको नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन 
गदाष अचघल्लो टवज्ञापनको ननतजामा नाम समावेश भएकामध्ये जनतजना उम्मेदवािको नाम त्यसपनछ प्रकाशन हनु े
पदको ननतजामा समावेश भएको छ त्यनतकै सङ्ख्यामा थप उम्मेदवािहरूको नाम समावेश गिी ननतजा प्रकाशन 
गनुष पनेछ । 

(ग) खण्ड (क) बमोचजम ननतजा प्रकाशन गदाष कुनै कदठनाइ आईपिेमा आयोगले आवश्यक व्यवस्था गनष सक्नेछ । 
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अनसूुिी – ६ 

(ननयम २७ को उपननयम (१) ि (६) साँग सम्बचन्ित) 

अन्तवाषताषको मूल्याङ्कन फािाम 

टवज्ञापन नं.:  पद:  पदसङ्ख्या:    उम्मेदवाि 
सङ्ख्या:   अन्तवाषताष नमनत: 

ि.सं. िोल नं. उम्मेदवािको नाम, 

थि 

सामान्य ज्ञान, टवषयसम्बन्िी ज्ञान ि व्यचित्व कैटफयत 

 प्रािाङ्क 

अङ्कमा अक्षिमा 
      

 

मानथ उचल्लचखत कुनै पनन उम्मेदवाि मेिो पनत, पत्नी तथा छोिा–छोिी, दाज–ुभाई, दददी–बटहनी, भाउज–ुबहुािी, काका–
काकी, ठुलोबबुा–ठुलीआमा, सानाबा–सानीआमा, भनतजा–भनतजी, भाञ्जा–भाञ्जी, नभनाज–ुज्वाइाँ, मामा–माइज,ू फुप–ुफुपाजू, 
साला–साली ि तीनका छोिाछोिी नाता पदैन । 

अन्तवाषताष सनमनतको 

अध्यक्ष/सदस्यको दस्तखत: 

नाम, थििः 

पद: 

नमनत: 

रष्टव्य 

(१) अन्तवाषताष नलइन लागेको पदको टवज्ञापनमा अन्तवाषताष सनमनतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका मानथ उचल्लचखत कुनै 
नाता पने भएमा त्यस्तो अन्तवाषताषकताषले उि समूहको सो ददनको अन्तवाषताषमा भाग नलन ुहुाँदैन । 

(२) अन्तवाषताषमा अनिकतम ७०% भन्दा बढी ि न्यूनतम ४०% भन्दा कम अङ्क ददाँदा पषु्ट्याइाँ ददन ुपनेछ । 
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अनसूुिी – ७ 

(ननयम ३० साँग सम्बचन्ित) 

वैकचल्पक उम्मेदवािको सङ्ख्या 

१. उम्मेदवािको ननयचुिको लानग योग्यतािम सूिी प्रकाशन गदाष देहायबमोचजमको सङ्ख्यामा वैकचल्पक उम्मेदवाि 
समावेश गिी सूिी प्रकाशन गनुष पनेछ :– 

नस.नं.  माग भएको रिि पदसङ्ख्या वैकचल्पक उम्मेदवािको सङ्ख्या 

१.   १ देचख ३ सम्म भएमा  १ 

२.   ४ देचख ८ सम्म भएमा  २ 

३.   ९ देचख १५ सम्म भएमा  ३ 

४.   १६ देचख २० सम्म भएमा  ४ 

५.   २१ ि सोभन्दा मानथ जनतसकैु भएपनन   २० प्रनतशत 

 

२. प्रकिि १ बमोचजम वैकचल्पक उम्मेदवािको सूिी तयाि गदाष एकभन्दा बढी उम्मेदवािको अचन्तम प्रािाङ्क समान 
भएमा ननयम २७ को उपननयम (२) बमोचजम योग्यतािम कायम गिी  ननतजा प्रकाशन गनुष   पनेछ । 

 

आज्ञाले 

िाजनप्रसाद भट्टिाई 

सचिव 
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परिचशष्टाङ्क - ५ 

न्यायािीशको आिाि संटहता, २०७४ 

प्रस्तावना : स्वतन्त्र, ननष्पक्ष ि सक्षम न्याय प्रिालीको माध्यमबाि कानूनको शासन, मानव अनिकाि तथा 
संवैिाननक मूल्य मान्यताहरूको संिक्षि ि सम्बिषन गनष; प्रभावकािी ि उत्तिदायी न्याय व्यवस्थामाफष त न्यायमा 
पहुाँि अनभवटृद्ध गनष; न्यायपानलकाको जनआस्था ि प्रनतष्ठालाई उच्ि िाख्न ेसन्दभषमा व्यचिगत तथा सामूटहक 
रूपमासमेत न्यायािीशहरूद्वािा न्याटयक पदलाई सावषजननक उत्तिदाटयत्वको पदको रूपमा कायम गनष, ि 
न्यायािीशहरूको आििि एवं व्यवहािका टवषयमा आिािभतू नसद्धान्त तथा मानकहरू ननिाषिि गिी 
अन्तिाषटष्ट्रयस्तिमा टवकनसत नसद्धान्त एवं मलुकुनभत्र टवद्यमान प्रिलन, व्यवहाि, न्याटयक संस्कृनतसमेतलाई 
समेिी न्यायािीशको आिाि संटहता बनाई लागू गनष वाञ्छनीय भएकोले न्यायािीशको आिािसंटहता, २०६५ 
को ममषलाई अङ्गीकाि गदै न्याय परिषद ऐन, 2074 को दफा ३३ को खण्ड (घ) ले ददएको अनिकाि 
प्रयोग गिी न्याय परिषदले यो आिािसंटहता जािी गिेको छ । 
१. संचक्षि नाम ि प्रािम्भ: 

१.१. यस संटहताको नाम “न्यायािीशको आिाि संटहता,  २०74” िहेको छ । 

१.२. यो आिाि संटहता तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषािः टवषय वा प्रसाँगले अको अथष नलागेमा यस आिाि संटहतामा, 
२.१. “न्यायािीश” भन्नाले सवोच्ि अदालत, उच्ि अदालत तथा चजल्ला अदालतमा बहाल िहेका न्यायािीश 

सम्झन ुपछष ि सो शब्दले समय समयमा कानूनबमोचजम गठन भएका टवशेष अदालत, प्रशासकीय 
अदालत, श्रम अदालत ि टवनभन्न न्यायानिकििहरू वा अन्य ननकायसमेतमा िही मदु्दा मानमलामा 
ननिषय ददने गिी ननयिु भएका, तोटकएका वा खिाईएका पदानिकािीलाई समेत जनाउाँछ। 

२.२. “कमषिािी” भन्नाले दफा २.१ मा उचल्लचखत अदालत वा मदु्दा हेने ननकायमा कायषित कमषिािी 
सम्झनपुछष। 

२.३. “न्यायािीशको परिवाि” भन्नाले न्यायािीश आफैं ले पालनपोषि गनुष पने पनत, पचत्न, छोिा, अटववाटहत 
छोिी, िमषपतु्र वा अटववाटहत िमषपतु्री सम्झन ुपछष ि सो शब्ले न्यायािीश आफैं ले पालनपोषि गनुष 
पने बाब,ु आमा, सौतेनी आमा ि नाबालक भाई वा अटववाटहत बटहनीलाई समेत जनाउाँछ । 

२.४. “नातेदाि” भन्नाले प्रिनलत कानूनबमोचजम न्यायािीशको नातेदाि भनी तोटकएका नातेदाि सम्झन ु
पछष ।  

२.५. “कानून व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० बमोचजमका कानून व्यवसायी 
सम्झनपुछष । 

२.६ “आििि” भन्नाले न्यायािीशले पालना गनुषपने व्यवहाि, बानी बेहोिा, िालिलन वा िरित्र सम्झनपुछष। 

३. स्वतन्त्रतासम्बन्िी आिििहरू: 

३.१ न्यायािीशले न्याटयक कायष गदाष कानूनको सही प्रयोग गिी प्रत्यक्ष वा पिोक्षरूपमा आउने प्रभाव, 

दबाब, भनसनु,िम्की, आग्रह आददबाि प्ररेित वा प्रभाटवत नभई न्याटयक कायष स्वतन्त्रतापूवषक 
गनुषपदषछ।  
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३.२ न्यायािीशले आफ्नो सामाचजक सम्बन्ि कायम गदाष न्याटयक मयाषदामा िही गनुष पनेछ ि सामाचजक 
सम्बन्िको काििले न्याय सम्पादनमा पनष सक्ने प्रभाव ि टवशेष गिेि आफूले ननिोपि गनुषपने 
टववादका पक्षहरूबाि पनष सक्ने प्रभावबाि स्वतन्त्र िहन ुपनेछ । 

३.३ न्यायािीश कायषपानलका वा व्यवस्थाटपकाका सदस्यहरूसाँगको अनपुयिु सम्पकष  वा दलगत 
िाजनीनतक प्रभावबाि मिु िहन ुपनेछ । 

३.४ न्यायािीशले न्याटयक कतषव्य पालना गने िममा आफू स्वयंले पनन स्वतन्त्रतापूवषक कायष गनुष पनेछ 
ि अन्य सहकमी न्यायािीशहरूलाई पनन स्वतन्त्रतापूवषक न्याटयक कायष गनष सक्ने सहज वाताविि 
प्रदान गनुष पनेछ ि  कुनै प्रकािको हस्तक्षपे गनष, अनचुित प्रभाव पानष वा दबाब ददन हुाँदैन । 

३.५ न्यायािीशले न्यायपानलकाको संस्थागत एवम ्कायषगत स्वतन्त्रता कायम िाख्न ि न्याटयक स्वतन्त्रता 
समेतको अनभवटृद्ध गनष प्रयास गनुष पनेछ । 

३.६ न्याटयक स्वतन्त्रताको लानग अपरिहायष िहेको न्यायपानलकाप्रनतको जनआस्था एवम ्जनटवश्वासको 
अनभवटृद्ध गनष न्यायािीशले उदाहििीय तथा अनकुििीय न्याटयक आििि प्रदशषन ि प्रवद्धषन गनुष 
पनेछ । 

३.७ ननन्दा, आलोिना, आिोश आददबाि दिुःचखत हनुे तथा बढाइाँ, प्रशंसा, नम्रताबाि प्रभाटवत हनुे मानवीय 
स्वभावको नकािात्मक असि न्याय सम्पादन कायषमा नपिोस ्भनी न्यायािीश सिैँ सजग िहन ुपनेछ। 

४. ननष्पक्षतासम्बन्िी आिििहरू: 

४.१ न्यायािीशले कुनै प्रकािको मोलाटहजा, पक्षपात, पूवाषग्रह वा दे्वषभाव निाखी न्याटयक काम, कतषव्यको 
पालना गनुष पनेछ । 

४.२ न्यायािीशले न्यायका उपभोिाहरूसाँग गने व्यवहाि ननष्पक्ष हनु ु पनेछ ि मदु्दाका पक्ष, कानून 
व्यवसायी ि सवषसािाििको न्यायािीश ि न्यायपानलकाप्रनतको जनआस्था एवम ्जनटवश्वास अनभवटृद्ध 
गनष टियाशील हनु ुपनेछ । 

४.३ न्यायािीशले न्याय सम्पादनमा नकािात्मक प्रभाव पने गिी कुनै पनन व्यचिसाँग अनावश्यक रूपमा 
सम्बन्ि वा सम्पकष  बढाउन ुहुाँदैन ।  

४.४ न्यायािीशले आफूसमक्ष ननिोपिका लानग प्रस्ततु हनु आएका वा आउन सक्ने टववादको परििाममा 
असि पने गिी वा न्याटयक प्रटियामा अपनाउन ुपने स्वच्छतामा नै स्पष्टतिः आाँि आउने गिी जानाजान 
कुनै प्रकािको िीकाटिप्पिी गनष वा कुनै व्यचि वा टववादको स्वच्छ सनुवुाइमा असि पने गिी 
सावषजननक रूपमा वा अन्य सामाचजक सञ्जालसमेतमा कुनै अनभव्यचि ददन ुहुाँदैन । 

४.५ देहायको कुनै अवस्था सजृना भई न्यायािीश आफैं ले टववादको ननष्पक्ष ननरूपि गनष नसक्ने भएमा 
वा एउिा टववेकशील पयषवेक्षकको दृटष्टमा त्यस्तो टववाद ननिोपि गदाष ननष्पक्ष भई ननिषय गनष नसक्न े
अवस्था छ भन्ने देखेमा त्यस्तो टववादको सनुवुाइ वा न्याय ननिोपि गनषबाि आफूलाई अलग िाख्न ु
पनेछ M-  

(क) मदु्दाका कुनै पक्षप्रनत न्यायािीशको खास आग्रह वा पूवाषग्रह भएमा; 
(ख) टववाददत टवषयको प्रमािसम्बन्िी तथ्यमा न्यायािीशलाई व्यचिगत हैनसयतमा पूवष 

जानकािी भएमा; 
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(ग) टववादको टवषयमा न्यायािीशले पटहले कानून व्यवसायीको हैनसयतले काम गिेको वा   
साक्षीको रूपमा िहेको भएमा; 

(घ) ननरूपि गनुषपने टववादको परििाममा न्यायािीश वा ननजको परिवािको प्रत्यक्ष आनथषक 
स्वाथष जोनडएको भएमा । 

५. ननष्ठासम्बन्िी आिििहरू: 

५.१ एउिा टववेकशील पयषवेक्षकको दृटष्टमा न्यायािीशको आििि ननन्दनीय छैन भने्न कुिा न्यायािीश 
आफैले व्यवहाितिः सनुनचित गनुषपदषछ पनेछ । 

५.२ न्यायािीशको आििि ि व्यवहाि न्यायपानलकाप्रनत जनताको आस्था ि टवश्वास बढाउने टकनसमको 
उच्ि नैनतकता उन्मूख हनु ुपनेछ । “न्याय गिेि मात्र हुाँदैन, न्याय गिेको देचखन ुपनन पदषछ” भन्न े
मान्यताबाि प्ररेित भई न्यायािीशले आफ्नो कायषसम्पादन गनुष पनेछ । 

५.३ न्यायािीश सदैव आफ्नो आिििप्रनत गटहिो एवम ्अिुि टवश्वासमा िहन ुपनेछ । 
६. सदािािसम्बन्िी आिििहरू: 

६.१ न्यायािीशका हिेक टियाकलाप सदािािपूिष हनु ुपनेछ । सदािाि टवपिीत देचखने कुनै पनन कायष 
गनषबाि न्यायािीश अलग िहन ुपनेछ । 

६.२ हिेक टियाकलापको व्यचि ि समाजले ननत्य ननगिानी, अनगुमन ि मूल्याङ्कन गने हुाँदा न्यायािीशले 
सदैव आफ्नो काििबाि कुनै नागरिक वा समदुायलाई अनचुित बोझ नहोस ्भने्न कुिा टविाि गिेि 
आफ्नो टियाकलाप ननयचन्त्रत गनुषपदषछ । 

६.३ न्यायािीशले खास गिी आफू कायषित अदालतमा ननयनमत बहस पैिवी गने कानून व्यवसायीहरूसाँगको 
व्यचिगत सम्बन्ि ि सम्पकष को काििबाि पक्षपात वा मोलाटहजा गरिएको छ टक भनी आशंका हनु े
चस्थनतबाि अलग िहन ुपनेछ । 

६.४ न्यायािीशले आफ्नो परिवािका कुनै सदस्यले कानून व्यवसायीको रूपमा प्रनतनननित्व गिेको वा अन्य 
कुनै टकनसमले संलग्न िहेको टववादको ननिोपिमा सहभागी हनु ुहुाँदैन । 

६.५ न्यायािीशले आफूले प्रयोग गिी आएको आवासमा कसैलाई कानून व्यवसाय सञ्चालन गनष वा 
टववादका पक्षहरूसाँग भेिघाि गनष ददन ुहुाँदैन । 

६.६ न्यायािीशले अन्य नागरिकसिह टविाि ि अनभव्यचिको स्वतन्त्रता वा कुनै संघसंस्था खोल्ने वा 
सदस्य हनुे वा भेला हनुे अनिकािको प्रयोग गदाष न्याटयक पदको गरिमा ि न्यायपानलकाको स्वतन्त्रता 
एवं ननष्पक्षता जोगाई िाख्न ेगिी गनुष पनेछ ।  

६.७ न्यायािीशले आफ्नो व्यचिगत वा आफूलाई कानूनबमोचजम प्राप् त हनु ेआनथषक लाभ वा स्वाथष तथा 
आफ्नो परिवािका सदस्यहरूको आनथषक कािोबाि एवं स्वाथषबािे जानकािी िाख्न ेउचित प्रयास गनुष 
पनेछ । 

६.८ न्यायािीशले आफ्नो परिवाि, नातेदाि वा अन्य सामाचजक सम्बन्िका व्यचिहरूलाई आफूले सम्पादन 
गने न्याटयक कायष वा ननिषयमा अनचुित प्रभाव पानष ददन ुहुाँदैन । 

६.९ न्यायािीशले आफ्नो वा आफ्नो परिवािका सदस्यको वा अरू कसैको ननजी स्वाथष पूनतषका लानग 
आफ्नो पदीय हैनसयतको उपयोग गनष वा गनष ददन ुहुाँदैन । साथै कुनै व्यचि न्यायािीशको न्याटयक 
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कायषमा प्रभाव पानष सक्न े टवशेष हैनसयतमा छ भनी न्यायािीशले भनु्न वा अन्य कसैलाई त्यस्तो 
अनभुनूत हनुे गिी बोल्न ुहुाँदैन । 

६.१० न्यायािीशले न्याटयक हैनसयतले कायष गदाष प्राप् त गिेको गोप्य सूिना न्याटयक कतषव्यको पालना 
गदाष बाहेक अन्य उदे्दश्यको लानग प्रयोग गनुष वा खलुासा गनुष हुाँदैन । 

६.११ न्यायािीशले ननष्पक्षतापूवषक न्याटयक कतषव्य पालनामा बािा नपने वा आाँि नआउने गिी देहायका 
कायष गनष हनु्छिः- 

(क) कानून, कानूनी पद्धनत, न्यायप्रशासन वा त्यस्तै टवषयमा लेख्न, प्रविन ददन, अध्यापन गनष वा 
ती टवषयका देशनभत्र वा बाटहि आयोजना हनुे सावषजननक कायषिममा उपचस्थत हनु वा 
छलफलमा सहभागी हनु; 

(ख) न्याटयक पदको गरिमामा आाँि नआउने वा न्याटयक कतषव्यको पालनामा कुनै तिहबाि बािा 
नपने अन्य कुनै काम कािबाहीमा सहभागी हनु । 

६.१२ न्यायािीशले न्यायािीशहरूको संघ वा संगठन खोल्न, सदस्यता नलन वा न्यायािीशहरूको टहतको 
प्रनतनननित्व गने अन्य संस्थाहरूमा सहभागी हनु हनु्छ । 

६.१३ न्यायसम्पादनको नसलनसलामा न्यायािीशले कुनै कायष गनषको लानग वा गिे वा नगिेबापत न्यायािीश 
वा ननजको परिवािका कुनै सदस्यले कुनै प्रकािको आनतथ्य स्वीकाि गनष वा दान, दातव्य, उपहाि, 

इच्छापत्र, ऋि वा आनथषक वा भौनतक लाभ माग गनुष वा स्वीकाि गनुष गिाउन ुहुाँदैन । 

६.१४ न्यायािीशले जानी–जानी कमषिािी वा आफ्नो प्रभाव, ननदेशन वा अचख्तयािी अन्तगषतका अन्य 
व्यचिलाई न्याय सम्पादनको नसलनसलामा आफूले कुनै कायष गनषको लानग वा गरिददए वा 
नगरिददएबापत कुनै उपहाि, इच्छापत्र, ऋि वा अन्य लाभको माग गनष वा स्वीकाि गनष अनमुनत ददन ु      

हुाँदैन । 

६.१५ न्यायािीशको न्याटयक कायषमा प्रभाव पाने वा पक्षपातपूिष काम गनष प्ररेित गने वा न्याटयक 
ननष्पक्षतामा आाँि आउने गिी कुनै पनन समािोहमा उपचस्थत हनु ि कुनै प्रकािको उपहाि ग्रहि गनष 
हुाँदैन । 

७. समानतासम्बन्िी आिििहरू: 

७.१ न्यायािीशले जातजानत, विष, नलङ्ग, िमष, अपाङ्गता, उमेि, वैवाटहक चस्थनत, िाटष्ट्रयता, सामाचजक तथा 
आनथषक अवस्था वा अन्य त्यस्तै अप्रासटङ्गक आिािहरूको काििबाि पैदा हनुे सम्भाटवत असमान 
चस्थनतप्रनत सिेत िहन ुपनेछ। 

७.२ न्यायािीशले आफ्नो कतषव्य पालनको नसलनसलामामा मदु्दाका पक्षहरू एवम ्सिोकािवालाहरूसाँग 
समान व्यवहाि गनुष पनेछ । 

७.३ न्यायािीशले न्याटयक कायष सम्पादन गदाष कुनै व्यचि वा समूहप्रनत अप्रासटङ्गक आिािमा बोलेि, 

लेखेि, आिििद्वािा वा अन्य कुनै तरिकाबाि पक्षपात वा पूवाषग्रहपूिष व्यवहाि गनुष हुाँदैन । 

७.४ न्यायािीशले आफ्नो कतषव्यपालनको नसलनसलामा कुनै कायष वा व्यवहाि गदाष सम्बद्ध सबै पक्ष वा 
व्यचिप्रनत यथोचित टविाि परु् याउन ु पनेछ । मदु्दाका पक्षहरू, साक्षीहरू, कानून व्यवसायीहरू, 

अदालतका कमषिािीहरू तथा सहकमी न्यायािीशहरूप्रनत कतषव्य पालनसाँग सिोकाि निहेका कुनै 
अप्रासटङ्गक कुिाको आिािमा कुनै प्रकािको भेदभावपूिष व्यवहाि गनुषहुाँदैन । 
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७.५ न्यायािीशले जानी–जानी कमषिािी वा आफ्नो प्रभाव, ननदेशन वा ननयन्त्रिमा िहेका व्यचिहरूलाई 
आफूसमक्ष टविािािीन टववादसाँग सम्बचन्ित व्यचिहरूप्रनत कुनै टकनसमले भेदभावपूिष व्यवहाि गने 
अनमुनत ददन ुहुाँदैन । 

७.६ न्यायािीशले मदु्दामा उपचस्थत कानून व्यवसायीले कुनै पक्ष वा व्यचिप्रनत बोली वा व्यवहािबाि 
अप्रासटङ्गक आिािमा देखाउने पक्षपात वा पूवाषग्रहलाई िोक्न ुपनेछ । ति, त्यस्ता अप्रासटङ्गक आिाि 
मध्येका कुनै कुिा नै मदु्दामा ठहि गनुषपने कुिासाँग सम्बद्ध िहेछ भने त्यस्तो कुिा बहस पैिवीका 
िममा व्यि गनषबाि िोक्न ुहुाँदैन । 

 स्पष्टीकिििः नेपालको संटविान तथा कानूनले व्यवस्था गिेको सकािात्मक टवभेदको 
नीनतबमोचजम गरिने व्यवहािलाई अन्यथा माननने छैन । 

८. सक्षमता ि लगनशीलतासम्बन्िी आिििहरू: 

८.१ न्यायािीशले सदैव न्याटयक कायषलाई प्राथनमकता ददन ुपनेछ ।न्याटयक कायष तथा कतषव्यको ननवाषह 
गदाष ननिषय गने कुिाका अनतरिि अदालत ि यसको व्यवस्थापन वा सञ्चालन, न्याटयक प्रचशक्षि एवं 
अनसुन्िानसाँग सम्बचन्ित कुिाहरूसमेतमा ध्यान ददन ुपनेछ । 

८.२ न्यायािीशले न्याटयक कायषको कुशल सम्पादनको लानग आवश्यक पने ज्ञान, सीप ि व्यचिगत 
गिुहरू कायम िाख्न तथा क्षमता अनभवटृद्ध गनष उपयिु कदमहरू िाल्न ुपनेछ । त्यसको लानग 
न्याटयक नेततृ्व अन्तगषत उपलब्ि हनुे तानलम तथा स्वदेशी एवम ् टवदेशी अवलोकन, भ्रमि ि 
सेनमनािबाि प्राप् त उपलब्िीको यथोचित उपयोग गनुष पनेछ । 

८.३ न्यायािीशले मानवअनिकािका नसद्धान्तहरू स्थाटपत गने अन्तिाषटष्ट्रय सचन्ि सम्झौता तथा अन्य 
दस्तावेजलगायत टवकनसत नवीनतम ्नसद्धान्तप्रनत ससूुचित िही सोको उचित प्रयोग गनुष पनेछ। 

८.४ न्यायािीशले मदु्दाको सनुवुाइ सकी ननिषय सनुाउन िाखेकोमा ननिषय सनुाउाँदा यथाशक्य नलचखत 
फैसला ददन ेि अन्य न्याटयक कायषहरू सम्पादन गदाषसमेत कुशलतापूवषक, स्वच्छ एवं नछिो–छरितो 
रूपमा गने गनुष पनेछ। 

८.५ न्यायािीशले आफू संलग्न भई टववादको सनुवुाइ गदाषका सबै अवस्थामा न्याटयक प्रटियाको 
सवु्यवस्था ि न्याटयक मयाषदा कायम िाख्न ुपनेछ । न्यायािीशले टववादका पक्षहरू, साक्षीहरू, कानून 
व्यवसायीहरू ि अन्य  सिोकािवालाहरूसाँग शालीन, सौम्य, नम्र ि िैयष भई व्यवहाि गने ि उनीहरूको 
कुिा सनुु्न पनेछ। इजलासमा उपचस्थत टववादका पक्ष, कानून व्यवसायी ि कमषिािीलगायत 
न्यायािीशको ननदेशन वा ननयन्त्रिमा िहेका व्यचिहरूबाि समेत त्यस्तै प्रकािको व्यवहाि गनष 
लगाउन ुपनेछ । 

८.६ न्याटयक काम कािबाहीमा आवश्यक पने ज्ञान, सीप, लगनशीलता तथा सक्षमता अनभवटृद्धसाँग मेल 
नखाने अन्य कुनै आििि वा व्यवहाि न्यायािीशले गनुष हुाँदैन । 

९. खािेजी ि बिाउ: 

९.१ न्यायािीशको आिाि संटहता, २०६५ खािेज गरिएको छ । 

९.२. यो आिाि संटहतामा लेचखएको कुनै कुिा प्रिनलत नेपाल कानूनसाँग बाचझएमा सो बाचझएको हदसम्म 
प्रिनलत नेपाल कानूनमा लेचखएको कुिा नै मान्य हनुेछ । 
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परिचशष्टाङ्क – ६ 

न्याय सेवामा न्यायािीश तथा अनिकृत जनशचिको टवद्यमान दिबन्दी तथा पूनतष 
अदालतहरूमा न्यायािीशको दिबन्दी ि पूनतषको अवस्था 

  सवोच्ि अदालत, उच्ि अदालत तथा चजल्ला अदालतहरूमा िहेको न्यायािीशको दिबन्दी ि प्रस्ततु 
प्रनतवदेन तयाि पादाषको समयसम्म पूनतष ि रिि िहेका दिबन्दीको टवविि ननम्नानसुाि िहेको छ ।  

ि.स. पद दिबन्दी पूनतष रिि 
पूनतष भएको मध्ये 

मटहला संख्या 
१ सवोच्ि न्यायािीश २१ १९ २  

२ मखु्य न्यायािीश ७ ६ १  

३ उच्ि न्यायािीश  १५३ १३९ १४  

४ चजल्ला न्यायािीश  २४० २३४ ६  

जम्मा ४२१ ३९८ २३  

नपेाल न्याय सेवाका अनिकृत कमषिािीहरूको दिबन्दी तथा पूनतषको अवस्था 

टवचशष्ट शे्रिी 

नस.नं. पद दिबन्दी पूनतष रिि 
पूनतष भएका मध्ये 

मटहला आ.ज. मिेसी दनलत अपाङ्ग टप.क्षे. 
१ अदालत ि न्याय परिषद तफष   

टवचशष्ट शे्रिी  
४ ३ १ ० ० ० ० ० ० 

२ कानून, न्याय तथा संसदीय 
मानमला मन्त्रालय ि अन्य 
ननकायमा टवचशष्ट शे्रिी  

५ ५ ० ० ० ० ० ० ० 

३ महान्यायानिविाको कायाषलय ि 
सिकािी वटकल िहन े अन्य 
ननकायहरूमा टवचशष्ट शे्रिी  

५ ४ १ ० ० ० ० ० ० 

जम्मा १४ १२ २ ० ० ० ० ० ० 
 

न्याय समूह 

नस.नं. पद दिबन्दी पूनतष रिि 
पूनतष भएका मध्ये 

मटहला आ.ज. मिेसी दनलत अपाङ्ग टप.क्षे. 
१ न्याय प्रथम २४ २३ १ २ २ ० ० ० १ 

२ न्याय दद्वतीय १७८ ९५ ८३ ८ १० ३ ३ ० १ 

३ न्याय ततृीय ६३० ४५१ १७९ ६४ ३३ २० ६ ३ १२ 

जम्मा ८३२ 569 २६३ ७४ ४५ २३ ९ ३ १४ 
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