भूनमका
ु
न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको सं यक्त
सचिवालयको रूपमा िहेको न्याय परिषद
सचिवालयले हिे क बषष पौष ३ गतेलाई न्याय परिषद स्थापना ददवसको रूपमा मानी न्याय परिषद, न्याय
सेवा आयोग ि न्याय परिषद सचिवालयले वषषभरि सम्पादन गिे का काम कािबाही एवं गनतटवनधहरू समेत
समेिी बुलेटिन प्रकाशन गदै बुलेटिन माफषत न्याय प्रशासनसुँग सिोकाि िाख्ने सबैमा जानकािी गिाउुँदै
आएको छ।
नागरिक हक अनधकािको िक्षाको नननमत्त न्याटयक सुशासन एक अपरिहायष अवधािणा हो। न्याटयक
सुशासन टवना न्यायपानलका प्रनतको जनआस्था अनभवृटि हुन सक्दै न। न्यायपानलकाका टवनभन्न अं गहरूको
बीिको आपसी सहयोग ि समन्वय एवं अन्य सिोकािवालाहरूको सहयोगबाि मार न्याटयक सुशासन सम्भव
हुन्छ। न्याटयक सुशासन कायम गनषमा न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग एवं न्याय परिषद सचिवालयका
काम कािबाही तथा गनतटवनधहरू पािदशी हुन जरुिी हुन्छ। यस प्रकाशसनले न्याटयक जनआस्था अनभवृटि
गनुक
ष ा साथै सचिवालयबाि सम्पाददत कायषक्रम, गनतटवनध एवं व्यचक्तगत टवविणहरूलाई सिोकािवालाहरूसुँग
पुर्याउने काम गदषछ।
प्रस्तुत बुलेटिनमा टवनभन्न तहका अदालतहरूमा कायषित न्यायाधीशहरू तथा न्याय सेवाका
िाजपराचकत अनधकृत कमषिािीहरूको टवविण सं लग्न गरिएको छ। उक्त टवविणहरूले न्यायपानलकाको
वतषमान जनशचक्तको ि भटवष्यको स्पष्ि चिर प्रस्तुत गनष सहयोग पुग्ने छ। बुलेटिनको यस अकमा न्याय
परिषद तथा न्याय सेवा आयोगसुँग सम्बचन्धत न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३,
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा न्यायाधीशहरूको आिािसं टहता, २०७४ समेत समावेश गरिएको छ।
यसले सिोकािवालाहरूलाई सम्बि कानूनी सामाग्री हेन ष सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस बुलेटिनको प्रकाशनबाि न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग ि न्याय परिषद सचिवालयका काम
कािबाही एवं गनतटवनध सम्बन्धमा सिोकाि िाख्ने सबैमा पािदशी रूपमा सूिना प्राि गनष सहयोग पुग्ने
अपेक्षा एवं टवश्वास नलर्एको छ।
पुस ३, २०७७
न्याय परिषद सचिवालय
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परिच्छे द - एक
परििय
१.१ न्याय परिषद
स्वतन्र न्यायपानलकाको अवधािणालाई साथषकता प्रदान गनषका लानग नेपालको पाुँिौ
सं टवधानको रूपमा आएको नेपाल अनधिाज्यको सं टवधान, २०४७ ले न्याटयक स्वायत्तताको टवषयमा
एउिा नयाुँ प्रयोगको थालनी गिे को नथयो। न्यायाधीश ननयुचक्तको टवषयलाई वस्तुननष्ठ ि पािदशी
बनाउने माध्यमको रूपमा एक स्वतन्र सं वैधाननक ननकायको रूपमा न्याय परिषदको स्थापना
भएको हो। पुनिावेदन अदालत तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशको पदलाई सं वैधाननक पद
मानी ती पदहरूमा ननयुक्त हुने न्यायाधीशहरूको ननयुचक्त, योग्यता ि सेवाका सतषहरू तोकी
सोहीबमोचजमका योग्यता पुगक
े ा न्यायाधीशहरूको ननयुचक्त, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कािबाही,
बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुिाहरूको नसफारिस गने वा पिामशष ददने मुख्य सं वैधाननक
ममषबमोचजम नै न्याय परिषदको स्थापना भएको हो।
नेपाल अनधिाज्यको सं टवधान, २०४७ को प्रस्तावनामा स्वतन्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको
व्यवस्था गिी कानूनी िाज्यको अवधािणालाई साकाि पाने लक्ष्य नलर्एकोमा उक्त अवधािणामा
थप टवस्ताि गदै वतषमान सं टवधानको प्रस्तावनाले स्वतन्र, ननष्पक्ष ि सक्षम न्यायपानलकाको
परिकल्पना गिे को छ। उक्त परिकल्पनालाई मूतत
ष ा प्रदान गनषमा न्याय परिषदको महत्त्वपुणष
भूनमका िहेको हुन्छ।
नेपाल अनधिाज्यको सं टवधान, २०४७ को धािा ९३ मा उल्लेख भएको न्याय परिषदको
गठन टवनध एवं सं ििना भन्दा मौजुदा सं टवधानमा केही परिवतषन भई नेपालको अन्तरिम सं टवधान,
२०६३ मा भएको व्यवस्था कायम िाखी वतषमान सं टवधानमा न्याय परिषदको गठन टवनध एवं
सं ििनाको व्यवस्था भएको पार्न्छ। नेपालको सं टवधानको धािा १५३ मा न्याय परिषदको अध्यक्ष
एवं सदस्यसटहतको गठन टवनध तथा यसको काम कतषव्य अनधकािका बािे मा उल्लेख भएको छ।
सं टवधानको धािा १५३ को उपधािा १ बमोचजम न्यायाधीशको ननयुचक्त, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी
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कािबाही, बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य टवषयको नसफारिस गनष वा पिामशष ददन एउिा
न्याय परिषद िहने छ, जसमा दे हायबमोचजमका अध्यक्ष ि सदस्य िहने छन् :

क) प्रधान न्यायाधीश

- अध्यक्ष

ख) सघीय कानून तथा न्याय मन्री

- सदस्य

ग) सवोच्ि अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना

- सदस्य

घ) िाष्ट्रपनतले प्रधानमन्रीको नसफारिसमा ननयुक्त गिे को एक जना कानूनटवद्

- सदस्य

ङ) नेपाल बाि एसोनसयसनको नसफारिसमा िाष्ट्रपनतद्वािा ननयुक्त कम्तीमा बीस वषषको अनुभव
प्राि वरिष्ठ अनधवक्ता वा अनधवक्ता

- सदस्य

यसिी गदठत न्याय परिषदले सं टवधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय प्रशासन ऐन,
२०७३ तथा न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ समेतका अधीनमा िही आफ्नो काम कािबाही
गदै आएको छ। प्रिनलत कानून अनुसाि न्याय परिषदको काम, कतषव्य ि अनधकाि ननम्नानुसाि
ुँ ागत रूपमा उल्लेख गनष सटकन्छाः
बुद
१.

प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य सबै तहका न्यायाधीशको ननयुचक्तको लानग नसफारिस गने,

२.

चजल्ला तथा उच्ि अदालतका न्यायाधीशहरूको सरूवा तथा उच्ि अदालतका
न्यायाधीशहरूको काजको नसफारिस गने,

३.

न्यायाधीश टवरुि पिे का उजुिी नलई आवश्यक कािबाही गने,

४.

न्यायाधीशहरूलाई अनुशासनात्मक कािबाहीको लानग नसफारिस गने,

५.

न्यायाधीशउपि भ्रष्टािािको मुद्दा दायि गने,

६.

खिाब आििण, कायषक्षमताको अभाव वा र्मान्दािीपूवक
ष कतषव्यको पालन नगिे को
दे चखएमा न्यायाधीशलाई पदमुक्तको लानग ले खी पठाउने,

७.

न्याय प्रशासनसम्बन्धी टवषयमा नसफारिस गने एवं पिामशष ददने,

८.

न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको अनभले ख िाख्ने ि अद्यावनधक गने,

९.

न्यायाधीशउपि न्याटयक अनुगमन तथा ननगिानी गने,
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१०. न्यायाधीशको सम्पचत्तको वाटषषक टवविण िाख्ने तथा वाटषषक सम्पचत्त टवविण पेस नगने
न्यायाधीशलाई जरिवाना गिी सम्पचत्त टवविण दाचखल गिाउन लगाउने,
११. न्यायाधीशको

तानलम

तथा

प्रचशक्षणका

सम्बन्धमा

सम्बचन्धत

ननकायलाई

पाठयक्रमलगायतका टवषयमा आवश्यक ननदे शन ददने,
१२. न्याय प्रशासनसम्बन्धी टवषयमा अध्ययन अनुसन्धान गिाउने,
१३. न्यायाधीशले पालन गनुप
ष ने आिािसं टहता बनाई लागू गने,
१४. चजल्ला न्यायाधीशको रिक्त पद पूनतषको लानग प्रनतशत ननधाषिण गने,
१५. चजल्ला न्यायाधीशको नलचखत पिीक्षा सञ्िालनका लानग न्याय सेवा आयोगमा लेखी
पठाउने।
नागरिकको स्वतन्रताको िक्षा गनष, सं टवधानले प्रत्याभूत गिे का मौनलक हकको िक्षा गनष
वा उक्त मौनलक हकहरूको हनन् भएको खण्डमा उपिाि प्रदान गनषको लानग होस् वा मानव
अनधकाि तथा लोकताचन्रक मूल्य, मान्यताको सं िक्षण गिी कानूनी िाज्यको अवधािणालाई साकाि
बनाउनका लानग न्यायपानलका स्वतन्र ि सक्षम हुन आवश्यक हुन्छ। यी टवनभन्न अवधािणा एवं
वतषमान सं टवधान तथा प्रिनलत कानूनका प्रावधानहरूले स्वतन्र न्यायपानलकाको अवधािणालाई
सं स्थागत गदै लनगिहेको अवस्था छ।
न्यायाधीश ननयुचक्त, सरुवा, अनुशासनात्मक कािबाही, बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी
टवषयमा पिामशष वा नसफारिस गने नै न्याय परिषदको आधािभूत कायषका रूपमा उल्लेख भएका
छन्। यी कायषहरू कायाषन्वयन गदाष सतकषता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। न्याटयक स्वतन्रताले
कटहले पनन न्याटयक स्वच्छन्दतालाई प्रश्रय ददुँदैन। न्याटयक स्वतन्रता ि न्याटयक अनुशासन
् यसै क्रममा न्याय परिषदले आफ्नो कायष सम्पादन प्रटक्रयालाई
एक अकाषको परिपूिक टवषय हुन।
योजनावि एवं व्यवचस्थत रूपमा सञ्िालन गनष वाटषषक रूपमा कायषयोजना ननमाषण गिी
कायाषन्वयनमा ल्याउने गिे को छ। न्यायाधीश ननयुचक्तको लानग उपयुक्त उम्मेदवाि छनौि गनषका
लानग आवश्यक अनभलेख व्यवस्थापन कायषसमेत न्याय परिषदबाि हुुँदै आएको छ। न्यायाधीश
टवरुि दताष हुन आउने उजुिीहरूको चशघ्र रूपमा ननरूपण हुनका लानग न्यायाधीश टवरुि पिे का
उजुिीहरू उपि कािबाहीसम्बन्धी कायषटवनध, २०७५ पारितसमेत भई हाल कायाषन्वयनमा छ।
न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ को ननयम २६ ले न्यायाधीश ननयुचक्त, अनभले ख व्यवस्थापन,
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अनुगमन, ननगिानी, सरुवा तथा काज तथा न्याय परिषदसुँग सम्बचन्धत अन्य टवषयसम्बन्धी
ननदे चशका तथा मापदण्ड बनाई लागू गनष सटकने कानूनी व्यवस्था िहेको छ। उचल्लचखत मापदण्ड
ननमाषण गिी ती टवषयहरू कायाषन्वयन गनेतफष न्याय परिषद सचिवालय प्रयासित िहेको छ।
न्यायाधीशहरूको व्यचक्तगत अनभलेख सफ्िवेयिमा िाचखनुका अनतरिक्त न्यायाधीशहरूको सम्पचत्त
टवविण प्राि भएको जानकािीसमेत मोवार्लमाफषत गिाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
न्यायाधीशसुँग कुनै जानकािी प्राि गनषका लानग टवद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरिनुका साथै व्यचक्तगत
गोपनीयतालाई समेत सम्मान गरिुँदै आएको छ। न्याय परिषदको काम कािबाहीलाई अझ
प्रभावकािी बनाउन तथा न्याय परिषद सचिवालयमा कायषित जनशचक्तको दक्षता अनभवृटि हुनपु ने
हुन्छ। सूिना प्रटवनधको प्रयोगमाफषत मार न्याय परिषदको काम कािबाही प्रभावकािी ि पािदशी
भई सं स्थागत टवश्वसननयता अनभवृटि हुने टवश्वास नलर्एको छ। यसका लानग आवश्यक बजेि
तथा मानवस्रोत उपलब्ध हुनम
े ा समन्वयकािी ननकायहरूसुँग आवश्यक समन्वय हुने टवश्वास
गरिएको छ।

१.२ न्याय सेवा आयोग
नेपालको सं टवधान, २०१९ को धािा ७४ ले न्याय सेवा आयोगबािे उल्लेख गिी नेपालमा
सवषप्रथम न्याय सेवा आयोगको गठनसम्बन्धी सं वैधाननक व्यवस्थाको शुरुवात गिे को नथयो। उक्त
धािाले प्रधान न्यायाधीश, कानून तथा न्याय मन्री ि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष िहेको तीन
सदस्यीय एक न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गिे को नथयो। तत्कालीन अवस्थामा न्याय सेवा
आयोगले न्याय सेवाका िाजपराचकत पदका कमषिािीहरूको सरुवा, बढु वा ि टवभागीय कािबाही
गने गदषथ्यो। यसै क्रममा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ प्रिलनमा आई उक्त ऐनबमोचजम
आयोगको अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश ि सचिवमा सवोच्ि अदालतका िचजष्ट्राि िहने व्यवस्था
गिे को नथयो। नेपाल अनधिाज्यको सं टवधान, २०४७ को धािा ९४ मा न्याय सेवा आयोगको
व्यवस्था भएको ि धािा ९३ मा न्याय परिषदको व्यवस्था भई न्यायाधीशहरूको ननयुचक्त, सरुवा
ि अनुशासनात्मक कािबाहीका सम्बन्धमा छु ट्टै व्यवस्था भए पनन न्याय सेवाका अनधकृतहरूभन्दा
न्यायाधीश अलग ि सम्माननत पद भएको तथ्यलाई स्वीकाि गिी सं टवधानको धािा ९४ मा छु ट्टै
सं वैधाननक ननकायको रूपमा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था भएको पार्न्छ। सोही धािा ९४ ले
सिकािले कानून बमोचजम न्याय सेवाको िाजपराचकत पदमा ननयुचक्त, सरुवा, बढु वा गदाष वा
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त्यस्तो पदमा बहाल िहेको कुनै कमषिािीलाई टवभागीय सजाय गदाष न्याय सेवा आयोगको नसफारिस
अनुसाि हुने व्यवस्था गिे को नथयो।
न्याय सेवा आयोगको सं वैधाननक व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम सं टवधान, २०६३ को
धािा ११४ ले ननिन्तिता ददएको नथयो भने नेपालको वतषमान सं टवधानको धािा १५४ ले पनन
ननिन्तिता ददुँदै गठन टवनध ि आयोगको काम, कतषव्य ि अनधकािका सम्बन्धमा उल्लेख गिे को
छ। जसअनुसाि न्याय सेवा आयोगमा दे हायबमोचजम अध्यक्ष तथा सदस्यहरू िहने व्यवस्था छाः१. प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

२. सघीय कानून तथा न्याय मन्री

सदस्य

३. सवोच्ि अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना

सदस्य

४. लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष

सदस्य

५. महान्यायानधवक्ता

सदस्य

यसिी नेपालको सं टवधानले न्याय सेवा आयोगलाई एक स्वतन्र सं वैधाननक ननकायको
रूपमा व्यवस्था गिे को छ। न्याय सेवा आयोगले सं टवधान, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ तथा
न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४ एवं अन्य प्रिनलत कानून अनुरूप आफ्नो काम, कािबाही
सञ्िालन गदै आर्िहेको छ। नेपालको वतषमान सं टवधानको धािा १३८ बमोचजम छु ट्टै वाटषषक
प्रनतवेदन िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गने सं वैधाननक प्रावधानले पनन न्याय सेवा आयोगको स्वतन्र
सं वैधाननक अचस्तत्वलाई थप पुटष्ट गिे को छ।
न्याय सेवा आयोग नेपाल न्याय सेवाका िाजपराचकत कमषिािीहरूको कमषिािी
प्रशासनको केन्रीय ननकायको रूपमा िही यसले न्यायपानलकालाई आवश्यक दक्ष ि सक्षम
मानवस्रोतको व्यवस्थापन गदै सोको पूनतषसमेत गदै आर्िहेको छ। साथै यसले न्यायाधीश तथा
अदालतमा आवश्यक जनशचक्तको क्षमता अनभवृटिमा अहम् भूनमका ननवाषह गदै आर्िहेको छ।
नेपालको सं टवधान, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३, न्याय सेवा आयोग ननयमावली,
२०७४ तथा अन्य प्रिनलत कानूनी व्यवस्थासमेतका आधािमा न्याय सेवा आयोगका काम, कतषव्य
ि अनधकािलाई दे हायबमोचजम उल्लेख गनष सटकन्छ:१. नेपाल न्याय सेवाको िाजपराटङ्कत पदमा ननयुचक्त, सरूवा तथा बढु वा गने,
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२. बढु वाउपि उजुिी सुन्ने,
३. चजल्ला न्यायाधीशको पाठयक्रम ननमाषण, पिीक्षा सञ्चालन तथा ननयुचक्तका लानग न्याय
परिषदसमक्ष नसफारिस गने,
४. नेपाल न्याय सेवाका िाजपराटङ्कत अनधकृतहरूलाई टवभागीय कािबाहीका सम्बन्धमा पिामशष
ददने,
५. न्याय सेवालाई सक्षम, प्रभावकािी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रनत आकषषण वढाउन
अनुसन्धानात्मक तथा प्रविषनात्मक कायष गने।

१.३ न्याय परिषद सचिवालय
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा न्याय परिषदको एउिा छु ट्टै सचिवालय िहने
ि सो सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा िहने भन्ने व्यवस्था िहेको छ। साथै न्याय सेवा आयोग
ऐन, २०७३ को दफा ३ मा आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिे कोमा बाहेक आयोगको सचिवालय
न्याय परिषद सचिवालय िहेको ठाउुँमा िहने व्यवस्था गिे को छ। यसिी न्याय सेवा आयोगको
छु ट्टै सचिवालय निहने भएकोले न्याय परिषद सचिवालयले नै न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको
ु सचिवालयका रूपमा काम गदै आएको छ। न्याय परिषद ि न्याय सेवा आयोगको सं यक्त
ु
सं यक्त
प्रशासकीय ननकायको रूपमा िहेको न्याय परिषद सचिवालयमा नेपाल न्याय सेवाका िाजपराटङ्कत
टवचशष्ट श्रे णीका सचिव प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा िहने कानूनी व्यवस्था 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 भए अनुसाि
सचिवको काम, कतषव्य दे हायबमोचजम छन्:१. परिषद/आयोगले गिे का ननणषय कायाषन्वयन गने गिाउने,
२. परिषद/आयोगको सचिवालयमा िहने अनभलेख प्रमाचणत गिी अद्यावनधक, व्यवचस्थत ि
सुिचक्षत िाख्ने,
३. परिषद/आयोगका कमषिािीलाई कायषटवभाजन गिी काममा लगाउने,
४. परिषद/आयोगको सचिवालयको काम कािबाहीको अनुगमन, ननयन्रण, सुपरिवेक्षण गने,
५. परिषद/आयोगको ननणषय सम्बचन्धत व्यचक्त वा ननकायलाई जानकािी गिाउने,
६. नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्धत ननकायसुँग आवश्यकतानुसाि सम्पकष ि समन्वय गने,
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७. परिषद/आयोगले तोकेका अन्य कायष गने।
न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोग तथा न्याय परिषद सचिवालयका सचिवलाई सं टवधान
तथा कानूनद्वािा प्रदत्त काम, कतषव्य ि अनधकािको िोहमा सचिवालयले आफ्ना दे हायबमोचजम
आफ्ना गनतटवनध सञ्चालन गदै आएको छाः१. अनभलेखहरू व्यवस्थापन गने कायष,
२. परिषद/आयोगको बैठक व्यवस्थापन,
३. न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अनधकृत कमषिािीहरूको क्षमता अनभवृटि गने गोष्ठी,
अन्तटक्रषया जस्ता कायषक्रम सञ्िालन,
४. परिषद/आयोगको वाटषषक प्रनतवेदन तयाि गने,
५. परिषद/आयोग तथा सचिवालयको वाटषषक कायषयोजना ननमाषण तथा कायाषन्वयन गने।

१.४ हाल मौजुदा न्यायाधीशहरूको दिबन्दी टवविण
सवोच्ि अदालत
क्र.सं .
१

अदालत
सवोच्ि अदालत

कुल दिबन्दी

पूनतष भएको
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१९

२

उच्ि अदालत
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४

४

०

5.

िाजटविाज

11

11

0

6.

जनकपुि

१२

११

१

7.

वीिगन्ज

१५

१४

१

8.

पािन

३६

३५

१

9.

हेिौंडा

७

५

२

7

10.

पोखिा

७

६

१

11.

बाग्लुङ

४

४

०

12.

बुिवल

१२

१२

०

13.

तुल्सीपुि

४

४

०

14.

नेपालगन्ज

६

५

१

15.

सुखेत

७

६

१

16.

जुम्ला

४

४

०

17.

ददपायल

७

५

२

18.

महेन्रनगि

४

४

०

160

१४९

११

दिबन्दी

पूनतष

रिक्त

जम्मा

चजल्ला अदालत
क्र.सं .

चजल्ला अदालत

1.

ु
ताप्ले जङ

1

1

0

2.

पाुँिथि

1

1

0

3.

र्लाम

1

1

0

4.

झापा

८

७

१

5.

ु ासभा
सं खव

1

1

0

6.

तेह्रथुम

1

1

0

7.

धनकुिा

1

1

0

8.

भोजपुि

1

1

0

9.

मोिङ

११

१०

१

10.

सुनसिी

1१

१०

१

11.

सोलुखम्ु बु

1

1

0

12.

ओखलढु ङ्गा

1

1

0

13.

खोिाङ

1

1

0

14.

उदयपुि

३

३

०

15.

नसिाहा

९

८

१

16.

सििी

१०

१०

०

8

17.

धनुषा

९

९

०

18.

महोत्तिी

७

७

०

19.

सलाषही

6

६

०

20.

बािा

7

7

0

21.

पसाष

१०

९

1

22.

िौतहि

८

७

1

23.

िामेछाप

1

1

0

24.

नसन्धुली

1

1

0

25.

दोलखा

१

१

०

26.

नसन्धुपाल्िोक

1

1

0

27.

काभ्रेपलाञ्चोक

3

3

0

28.

काठमाडौं

३९

३५

४

29.

भक्तपुि

६

६

०

30.

िसुवा

1

1

0

31.

नुवाकोि

1

1

0

32.

धाददङ

२

२

०

33.

लनलतपुि

7

7

0

34.

चितवन

७

6

१

35.

मकवानपुि

४

४

०

36.

गोिखा

1

1

0

37.

तनहुुँ

2

2

0

38.

मनाङ

1

1

0

39.

नवलपुि

२

२

०

40.

लमजुङ

1

1

0

41.

कास्की

८

७

१

42.

स्याजा

2

2

0

43.

बाग्लुङ

1

1

0

44.

पवषत

1

1

0

45.

मुस्ताङ

1

1

0

9

46.

म्याग्दी

1

1

0

47.

गुल्मी

1

1

0

48.

अघाषखाुँिी

1

1

0

49.

पाल्पा

1

1

0

50.

नवलपिासी

६

५

1

51.

रूपन्दे ही

९

८

१

52.

कटपलवस्तु

५

५

०

53.

िोल्पा

1

1

0

54.

रुकुमकोि

1

1

0

55.

प्यूठान

1

1

0

56.

दाङ

५

४

१

57.

बाुँके

८

८

०

58.

बददषया

2

2

0

59.

सल्यान

1

1

0

60.

रुकुम

1

1

0

61.

दै लेख

1

1

0

62.

जाजिकोि

1

1

0

63.

सुखेत

2

2

0

64.

हुम्ला

1

1

0

65.

जुम्ला

1

1

0

66.

कानलकोि

1

1

0

67.

डोल्पा

1

1

0

68.

मुग ु

1

1

0

69.

बझाङ

1

1

0

70.

बाजुिा

1

1

0

71.

अछाम

1

1

0

72.

डोिी

1

1

0

73.

कैलाली

4

4

0

74.

डडेलधुिा

1

1

0

10

75.

बैतडी

1

1

0

76.

कञ्चनपुि

2

2

0

77.

ुष ा
दािल

1

1

0

78.

न्याय परिषद

३

३

०

2७२

2५७

१५

जम्मा

त्यसै गिी आगामी आ.व. मा दे हायका चजल्ला अदालतहरूमा दे हायबमोचजम दिबन्दी थप
हुने गिी स्वीकृत भर्सकेको छ। त्यसपनछ चजल्ला न्यायाधीशहरूको कुल दिबन्दी २८७ कायम
हुनेछ।
नस.नं.

चजल्ला

आ.व. ०७८/०७९ मा

नसं .नं.

चजल्ला

पूनतष गनुप
ष ने थप दिबन्दी

आ.व. ०७८/०७९ मा
पूनतष गनुप
ष ने थप दिबन्दी

१.

झापा

१

7.

भक्तपुि

१

२.

मोिङ

२

8.

तनहुुँ

१

३.

सुनसिी

१

9.

रूपन्दे ही

१

४.

पसाष

१

10.

दाङ

१

५.

चितवन

१

11.

सुखेत

१

६.

काठमाडौं

४

जम्मा

१५

11

परिच्छे द-दुई
न्याय परिषदबाि सम्पाददत कायषहरूको टवविण
२.१ सवोच्ि अदालतका न्यायाधीशहरूको हकमााः
२.१.१ मेलनमलाप परिषदमा अध्यक्ष तोटकएकोाः
न्याय परिषदको नमनत २०७६।१०।१६ को बैठकले मेलनमलाप परिषदको अध्यक्षमा
सवोच्ि अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमाि काकीलाई तोक्न मेलनमलाप सम्बन्धी
ऐन, 2068 को दफा २६ को उपदफा (१)(क) बमोचजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष
नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।

२.१.२ संवैधाननक र्जलासमा न्यायाधीश तोटकएकोाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।३।२५ को बैठकले नेपालको सं टवधानको धािा 137
एवं ननवेदक अनधबक्ता माधवकुमाि वस्नेत टवरुद्ब न्याय परिषद सचिवालयसमेत भएको 073-WF0020 को पिमादे श रिि ननवेदनमा सवोच्ि अदालतको बृहत पूणष र्जलासबाि 2073।12।10
मा

भएको आदे शबमोचजम नेपालको सं टवधानको धािा १३७ बमोचजम सवोच्ि अदालतमा िहने

सं वैधाननक र्जलासमा यसअचघ तोटकनुभएका न्यायाधीशहरूका अनतरिक्त दे हायबमोचजमका सवोच्ि
अदालतका न्यायाधीशहरूलाई समेत सं वैधाननक र्जलासमा तोक्न प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस
गने ननणषय गिे को छाः
१. माननीय न्यायाधीश श्री तेज बहादुि के.सी.
२. माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम भण्डािी
३. माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमाि श्रे ष्ठ
४. माननीय न्यायाधीश श्री िं कबहादुि मोक्तान
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२.२ उच्ि अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको हकमााः
२.२.१ सरुवा/काजसम्बन्धीाः
न्याय परिषदको टवनभन्न नमनतमा भएका बैठकबाि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाि
उच्ि अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई काजमा खिाउने गिी भएका ननणषयहरू
समथषन गने गिी भएका ननणषय दे हायबमोचजम छन् :
मुख्य न्यायाधीशाः
नस.नं.

मुख्य

न्यायाधीशको काज

सरुवा ननणषय नमनत

नाम थि ि कायषित गरिएको अदालत

परिषदको

समथषन

नमनत

अदालत
१

श्री कुमाि ि ुडाल, मुख्य मुख्य न्यायाधीश २०७७।७।१८
न्यायाधीश

उच्ि उच्ि

अदालत सुखेत
२

श्री

नहकुल

२०७७।८।२४

अदालत

पािन
सुवेदी, मुख्य न्यायाधीश २०७७।७।१८

मुख्य न्यायाधीश उच्ि उच्ि
अदालत पािन

२०७७।८।२४

अदालत

सुखेत

न्यायाधीशाः
नस.नं.
१

न्यायाधीशको नाम थि काज

सरुवा ननणषय नमनत

ि कायषित अदालत

गरिएको अदालत

श्री टकशोि नसलवाल,

उच्ि अदालत

न्यायाधीश उच्ि

पोखिा

परिषदको

समथषन

नमनत
२०७७।३।५

२०७६।१०।१३

२०७७।३।५

२०७६।१०।१३

अदालत पािन
२

श्री सत्यमोहन जोशी

उच्ि अदालत

थारु, न्यायाधीश

टविािनगि,
13

उच्ि अदालत

अस्थायी र्जलास

जनकपुि, अस्थायी

ओखलढु गा

र्जलास वीिगन्ज
३

श्री शेषिाज चशवाकोिी

उच्ि अदालत

न्यायाधीश उच्ि

ददपायल

२०७६।०९।२९ २०७६।१०।१३

अदालत तुलसीपुि,
बुिवल र्जलास
४

श्री बाबुिाम िे ग्मी

उच्ि अदालत

न्यायाधीश, उच्ि

तुलसीपुि,

अदालत जनकपुि

बुिवल

२०७६।०९।२९ २०७६।१०।१३

र्जलास।
५

६

श्री िाजकुमाि वन,

उच्ि अदालत

न्यायाधीश उच्ि

पािन, हेिौंडा

अदालत ददपायल

र्जलास

श्री नभमकुमाि ओझा,

उच्ि अदालत

न्यायाधीश

पािन

2077।4।15

२०७७।०४।२८

2077।4।1४

२०७७।०४।२८

२०७७।५।२५

२०७७।०६।२१

२०७७।८।११

२०७७।८।२४

उच्ि अदालत
जनकपुि, अस्थायी
र्जलास वीिगन्ज
७

८

श्री गोपाल भट्टिाई,

उच्ि अदालत

न्यायाधीश उच्ि

टविािनगि,

अदालत जनकपुि

धनकुिा र्जलास

श्री नसरुल्लाह

उच्ि अदालत

अन्सािी, न्यायाधीश

तुलसीपुि

उच्ि अदालत

14

तुलसीपुि, नेपालगन्ज
र्जलास
साथै न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२८ को बैठकले उच्ि अदालतका ८४ जना
न्यायाधीशहरूलाई सरुवा गनष नेपालको सं टवधानको धािा १४३ को उपधािा (२) तथा न्याय
परिषद ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोचजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस गने
ननणषय गिे को छ।

२.२.२ प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष तोटकएकोाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।३।२५ को बैठकले कानून न्याय तथा सं सदीय मानमला
मन्रालयको नमनत २०७६।१०।२६ को पर बमोचजम प्रशासकीय अदालत ऐन, 2076 को
दफा ३(१)(क) बमोचजम प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा श्री नडल्लीिाज चघनमिे (पूव ष सचिव)
लाई ननयुक्त गनष नेपाल सिकािलाई पिामशष प्रदान गने ननणषय गिे को छ।

२.२.३ न्यायानधकिणमा पदानधकािी तोटकएकोाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२८ को बैठकले दे हायको िाजश्व न्यायानधकिणहरूको
कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा दे हायका उच्ि अदालतका न्यायाधीशहरूलाई तोक्न नेपालको
सं टवधानको धािा १४३ बमोचजम नेपाल सिकािलाई पिामशष ददने ननणषय गिे को छाः
क. िाजश्व न्यायानधकिण, काठमाडौंमा उच्ि अदालत पािनका माननीय न्यायाधीश श्री टवनोद
शमाष।
ख. िाजश्व न्यायानधकिण, टविािनगिमा उच्ि अदालत टविािनगिका माननीय न्यायाधीश श्री
सत्यमोहन जोशी थारु।
ग. िाजश्व न्यायानधकिण, नेपालगन्जमा उच्ि अदालत तुलसीपुि, नेपालगन्ज र्जलासका माननीय
न्यायाधीश श्री केशविाज जोशी।
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२.२.४ टवशेष अदालतमा पदानधकािी तोटकएकोाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२८ को बैठकले दे हायका उच्ि अदालतका
न्यायाधीशहरूलाई टवशेष अदालतका अध्यक्ष ि सदस्य तोक्न टवशेष अदालत ऐन, २०५९ को
दफा ३ बमोचजम नेपाल सिकािलाई पिामशष प्रदान गने ननणषय गिे को छाः
क्र.सं .
1.

न्यायाधीशहरूको नाम थि पद

अदालत

श्री प्रेमिाज काकी

अध्यक्ष

न्यायाधीश

टवशेष अदालत

उच्ि अदालत ददपायल
2.

श्री अब्दुल अचजज मुसलमान

सदस्य

न्यायाधीश

टवशेष अदालत

उच्ि अदालत सुखेत, जुम्ला र्जलास
3.

श्री ननत्यानन्द पाण्डे

सदस्य

न्यायाधीश

टवशेष अदालत

उच्ि अदालत सुखेत

२.२.५ श्रम अदालत, सैननक टवशेष अदालत, काठमाडौं टवकास प्रानधकिणसमेतमा
पदानधकािी तोटकएकोाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२८ को बैठकले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१
को उपदफा (४) बमोचजम गठन हुने श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्ि अदालत तुल्सीपुि,
बुिवल र्जलासका माननीय न्यायाधीश श्री िामप्रसाद ओलीलाई तोक्न नेपालको सं टवधानको धािा
१४३ बमोचजम नेपाल सिकािलाई नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
साथै सोही बैठकले सै ननक टवशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्ि अदालत पािनका
माननीय न्यायाधीश श्री लोटहतिन्र शाहलाई अदालतको कामकाजसमेत गने गिी तोक्न नेपालको
सं टवधानको धािा १४३ तथा सै ननक ऐन, २०६३ को दफा ११९ बमोचजम नेपाल सिकािलाई
पिामशष ददने ननणषय गिे को छ।
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यसै गिी सोही बैठकले काठमाडौं उपत्यका टवकास प्रानधकिण ऐन, २०४५ को दफा
२३.१ अनुसाि उक्त ऐनको दफा ९ वा २१ बमोचजम प्रानधकिणले ददएको आदे शउपि पुनिावेदन
सुन्ने पुनिावेदन सनमनतको अध्यक्षमा उच्ि अदालत पािनका माननीय न्यायाधीश श्री माधवप्रसाद
पोखिे ललाई अदालतको कामकाजसमेत गने गिी तोक्ने ननणषय गिे को छ।
साथै सोही बैठकले भूकम्पबाि प्रभाटवत सं ििनाको पुनननषमाषणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को
दफा २६ को उपदफा (२) बमोचजमको पुनिावेदन सनमनतको अध्यक्ष पदमा उच्ि अदालत
पािनका माननीय न्यायाधीश श्री मोहम्मद जुनैद आजादलाई अदालतको कामकाजसमेत गने गिी
तोक्न नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।

२.३ चजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको हकमााः
२.३.१ ननयुचक्तसम्बन्धीाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।४।२८ को बैठकले नेपालको सं टवधानको धािा १४९
को उपधािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम न्याय सेवा आयोगबाि नलर्एको रिक्त चजल्ला
न्यायाधीश पदको पिीक्षामा उत्तीणष भएका दे हायका उम्मेदवािहरूलाई सं टवधानको धािा १४९
को उपधािा (१) बमोचजम

चजल्ला न्यायाधीश पदमा ननयुचक्त

गनष सम्माननीय

न्यायाधीशज्यूसमक्ष नसफारिस गने ननणषय गिे को छाः
नस.नं.

नाम, थि

नस.नं.
13.

नाम, थि

1.

श्री यज्ञप्रसाद आिायष

2.

श्री बलिाम लम्साल

14. श्री ईश्विमचण ओझा

3.

श्री बालकृष्ण वाग्ले

15. श्री ददलकुमाि बदे वा

4.

श्री जगतबहादुि पौडेल

16. श्री मनोजकुमाि श्रीवास्तव

5.

श्री नडल्लीिाम शमाष अयाषल

17. श्री अचम्बकाप्रसाद दाहाल

6.

श्री नतलकबहादुि काकी

18. श्री उिवप्रसाद गजुिेल

7.

श्री केशविाज िपाई

19. श्री ठाकुिप्रसाद खिे ल
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श्री ढाकािाम पौडेल

प्रधान

8.

श्री िामिन्र खड्का

20. श्री टवष्णुप्रसाद अवस्थी

9.

श्री ध्रविाज
काकी
ु

21. श्री उत्तम नसलुवाल

10. श्री िन्रप्रकाश नतवािी

22. श्री खेमिाज भट्ट

11. श्री िे कनाथ गौतम

23. श्री पुण्यप्रसाद सापकोिा

12. श्री श्याम टवहािी मौयष

24. श्री िोमाकान्त ज्ञवाली

साथै सोही बैठकले न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।०४।२७ को बैठकबाि न्याय
परिषद ननयमावली, २०७४ को ननयम ६ को उपननयम (४) बमोचजम आन्तरिक खुला ि खुला
तथा समावेशी समूहको लानग छु ट्यार्एको पदमध्ये ५ (पाुँि) पद पूनतष हुन नसकेको भनी न्याय
सेवा आयोगले ननणषयसटहत जानकािी पठाएकोले उक्त रिक्त चजल्ला न्यायाधीश पद ५ (पाुँि) मा
नेपालको सं टवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (क) मा उचल्लचखत ज्येष्ठता, योग्यता
ि कायषक्षमताको मूल्याङ्कनको अनतरिक्त न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (१)
को (क) (ख) समेतका आधािमा नेपाल न्याय सेवाका उपसचिव वा सोसिहका िाजपराटङ्कत
दद्वतीय श्रे णीको पदमा कायषित दे हायका अनधकृतहरूलाई ननयुचक्तको लानग नेपालको सं टवधानको
धािा १४९ को उपधािा (१) बमोचजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूसमक्ष नसफारिस गने ननणषय
गिे को छाः
नस.नं.

नाम थि
आनन्दप्रसाद श्रे ष्ठ

कायषित पद ि ननकाय

1.

श्री

श्रे स्तेदाि, काठमाडौं चजल्ला अदालत

2.

श्री िोशन कुमाि भट्टिाई

िजीष्टाि, उच्ि अदालत जनकपुि, िाजटविाज र्जलास

3.

श्री ननमषला योङया

चजल्ला न्यायानधबक्ता, चजल्ला सिकािी वटकल कायाषलय
पाुँिथि

4.

श्री दुगाष दे वी गुरुङ

कानून अनधकृत (उपसचिव) िक्षा मन्रालय

5.

श्री शकुन्तला काकी

र्जलास अनधकृत, सवोच्ि अदालत
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त्यसै गिी न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२१ को बैठकले नमनत २०७७।४।२८
मा ननयुक्त हुन ु भएका २९ जना चजल्ला न्यायाधीशहरूलाई टवनभन्न चजल्ला अदालतका न्यायाधीश
पदमा पदस्थापन गनष नेपालको सं टवधानको धािा १५० को उपधािा (२) तथा न्याय परिषद ऐन,
२०७३ को दफा २७ बमोचजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस गने ननणषय गिे को
छ।

२.३.२. सरुवासम्बन्धीाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२१ को बैठकले चजल्ला अदालतका ११५ जना
न्यायाधीशहरूलाई सरुवा गनष नेपालको सं टवधानको धािा १५० को उपधािा (२) तथा न्याय परिषद
ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोचजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस गने ननणषय गिे को
छ।

२.४ उजुिी/छाननबन/जाुँिबुझसम्बन्धीाः
२.४.१ न्याय परिषदमा पिे का उजुिीहरूको सख्यात्मक टवविणाः
नमनत २०७६।०९।०३ दे चख हालसम्म यस परिषदमा न्यायाधीश टवरुि पनष आएका
टविािाधीन उजुिीको टवविण यसप्रकाि छाः
सं ख्या
क्र.सं .

उजुिीको प्रकृनत

जम्मा

उच्ि अदालतका

चजल्ला अदालतका

न्यायाधीशउपि

न्यायाधीशउपि

१.

खिाब आििण

२०

१7

37

२.

कायषक्षमताको अभाव

१५

7

२2

३.

र्मान्दािीपूवक
ष कतषव्य पालन नगिे को

-

२

२

जम्मा

३५

२6

६१

२.४.२ छाननबन, जाुँिबुझ तथा कािबाहीसम्बन्धीाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।३।१० को बैठकले चजल्ला न्यायाधीश श्री अजुन
ष प्रसाद
कोर्िालाउपि पिे को उजुिीको हकमा प्राि छाननबन प्रनतवेदनबाि ननजलाई न्याय परिषद ऐन,
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2073 को दफा १४(१) बमोचजम सिेत गिाउनुपनेसम्मको कािबाही गनुप
ष ने अवस्था नदे चखुँदा
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोचजम तामेलीमा िाचखददने ि आगामी ददनमा न्याटयक
काम गदाष थप सावधानी ि टक्रयाशीलता दे खाउन ध्यानाकषषण गिाउने ननणषय गिे को छ।
त्यसै गिी न्याय परिषदको नमनत २०७७।३।२५ को बैठकले उच्ि अदालत एवम् चजल्ला
अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूउपि पिे का उजुिीहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गिी न्याय
परिषदका माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीबहादुिननिालाले ददनु भएको प्रनतवेदनमा व्यक्त िाय अनुसाि
चजल्ला तथा उच्ि अदालतका न्यायाधीशहरू टवरुि पिे का ४४ थान टवनभन्न टवषयका उजुिीहरू
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोचजम तामेलीमा िाखी सोकोअनभलेख िाख्ने ननणषय
गिे को छ।
त्यस्तै न्याय परिषदको नमनत २०७७।३।३० को बैठकले उच्ि अदालत एवम् चजल्ला
अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूउपि पिे का उजुिीहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गिी न्याय
परिषदका माननीय सदस्यद्बय श्री लक्ष्मीबहादुि ननिाला ि श्री िामप्रसाद नसिौलाले ददनु भएको
प्रनतवेदनमा व्यक्त िाय अनुसाि उच्ि अदालत तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू टवरुि पिे का
५५ थान टवनभन्न टवषयका उजुिीहरू न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोचजम तामेलीमा
िाखी सोको अनभलेख िाख्ने ननणषय गिे को छ।
साथै सोही बैठकले चजल्ला अदालतमा कायषित २ जना चजल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको
काम कािबाहीमा थप सावधानी ि टक्रयाशीलता दे खाउन ध्यानाकषषण गिाउने ि ननजहरू टवरुि
पिे का उजुिीहरूलाई न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 26 बमोचजम तामेलीमा िाखी सोको
अनभलेख िाख्ने ननणषय गिे को छ।
त्यसै गिी सोही बैठकले चजल्ला न्यायाधीश श्री श्याम सुन्दि अनधकािीउपि दताष भएको
उजुिीका सम्बन्धमा सवोच्ि अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको छाननबन
प्रनतवेदनसमेतबाि ननजको कायषक्षमता सम्बन्धमा भएको कािबाही पटहलो पिक भएको भनी न्याय
परिषद ऐन, २०७३ को दफा १४ (१) बमोचजम सिेत गिाउने ननणषय गिे को छ।

20

२.५ टवटवधाः
२.५.१ वाटषषक प्रनतवेदन पेस गनेसम्बन्धी
न्याय

परिषदको

नमनत

२०७६।९।४

को

बैठकले

न्याय

परिषदको

आ.व.

२०७५।०७६ को वाटषषक प्रनतवेदन नेपालको सं टवधानको धािा १३८ को उपधािा (१) बमोचजम
सम्माननीय िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनष आवश्यक व्यवस्था नमलाउने ननणषय गिे को छ।

२.५.२ उदयपुि चजल्ला अदालतको पुनिावेदकीय क्षेरानधकािसम्बन्धीाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२१ को बैठकले उदयपुि चजल्ला अदालतको
पुनिावेदकीय क्षेरानधकाि उच्ि अदालत टविािनगि, अस्थायी र्जलास ओखलढु ङ्गामा िहेकोमा
उदयपुि चजल्लाको भौगोनलक अवचस्थनत, उक्त चजल्लाका जनप्रनतनननधहरू ि नागरिक समाजका
अगुवाहरूको मागसमेतका आधािमा उक्त चजल्ला अदालतको पुनिावेदकीय क्षेरानधकाि उच्ि
अदालत टविािनगिमा तोक्न मनानसब दे चखएको ि सो चजल्ला अदालतको क्षेरानधकािनभर िहेि
उच्ि अदालत टविािनगि, अस्थायी र्जलास ओखलढु ङ्गामा दायि भई नछन्न बाुँकी िहेका सम्पूणष
मुद्दा, ननवेदन, प्रनतवेदनहरू, कािबाही ि टकनािा भर्सकेका मुद्दा, ती मुद्दासुँग सम्बचन्धत नमनसल,
प्रमाण तथा अन्य अनभले खहरू उच्ि अदालत टविािनगिमा साने सम्बन्धमा अध्ययन गिी प्रनतवेदन
पेस गनष दे हायबमोचजमको सनमनत गठन गने ि सो सनमनतको कायाषवनध कायष प्रािम्भ भएको नमनतले
४५ ददनको हुने ननणषय गिे को छाः
माननीय श्री लक्ष्मीबहादुि ननिाला (सदस्य, न्याय परिषद)

- सं योजक

श्री दे वेन्रिाज ढकाल (सचिव, न्याय परिषद)

- सदस्य

श्री मानबहादुि काकी (सहसचिव, न्याय परिषद सचिवालय)

- सदस्य

२.५.३ न्याय परिषद सदस्यको नबदार्सम्बन्धीाः
न्याय परिषदको नमनत २०७७।६।२१ को बैठकले न्याय परिषदका माननीय सदस्य
श्री िामप्रसाद नसिौलाज्यूको पदावनध नमनत २०७७।६।१७ गतेबाि समाि भएकोले न्याय
परिषदको सदस्यको रूपमा ननवाषह गनुभ
ष एको भूनमकाका सम्बन्धमा उहाुँलाई हाददषक धन्यवाद ददुँदै
उहाुँको भावी जीवन सुखमय िहोस् भन्ने कामना व्यक्त गने ननणषय गिे को छ।
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२.५.४ उत्कृष्ट न्यायाधीश छनोिसम्बन्धीाः
उत्कृष्ट न्यायाधीश छनोि सनमनतले ददएको प्रनतवेदन अनुसाि नमनत २०७७।८।२४ गते
दे हायका माननीय न्यायाधीशहरूलाई यस वषषको उत्कृष्ट न्यायाधीश छनोि गिी सम्माननत गने
ननणषय भएको छाः
क्र.सं .

नाम

कायषित अदालत

१

श्री बाले न्र रुपाखेती

उच्ि अदालत ददपायल हाल टवशेष अदालत

२

श्री टकिणप्रसाद नसवाकोिी

लनलतपुि चजल्ला अदालत

२.५.५ ननवाषिन अनधकृत खिाउनेसम्बन्धीाः
न्याय परिषदको नमनत २०७६।९।४ को बैठकले नेपालको सं टवधानको धािा १५० को
उपधािा (१) को प्रनतबन्धात्मक वाक्यांशबमोचजम चजल्ला न्यायाधीशलाई नेपाल सिकािले न्याय
परिषद्को पिामशष नलई ननवाषिनसम्बन्धी काममा खिाउन सक्ने व्यवस्था भएको ि सो सम्बन्धमा
ननवाषिन आयोगबाि पिामशष माग गिी आएकोले नमनत २०७६ साल माघ 9 गते नबटहवाि हुने
िाटष्ट्रय सभा सदस्य ननवाषिन सम्पन्न गने प्रयोजनको लानग अनुकूल भएसम्म अदालतको कामसमेत
हेने गिी दे हायका चजल्ला न्यायाधीशहरूलाई ननवाषिन अनधकृत खिाउन ि जगेडामा दे हायका
चजल्ला न्यायाधीशहरू िहने गिी कानून न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्रालयमाफषत ननवाषिन
आयोगलाई पिामशष ददने ननणषय गिे को छाः

नस.नं.
1=

न्यायाधीशको नाम

पद ि अदालत

श्री महेन्रबहादुि काकी

चजल्ला न्यायाधीश
लनलतपुि चजल्ला अदालत

2=

श्री मेददनीप्रसाद पौडे ल

चजल्ला न्यायाधीश
काठमाडौं चजल्ला अदालत

3=

श्री िाजकुमाि खनतवडा

चजल्ला न्यायाधीश
धनुषा चजल्ला अदालत
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कैटफयत

4=

श्री काजीबहादुि िाई

चजल्ला न्यायाधीश
कास्की चजल्ला अदालत

5=

श्री रितेन्र थापा

चजल्ला न्यायाधीश
दाङ चजल्ला अदालत

6=

डा. िाजेन्रकुमाि आिायष

चजल्ला न्यायाधीश
सुखेत चजल्ला अदालत

7=

श्री टवदुि काफ्ले

चजल्ला न्यायाधीश
डोिी चजल्ला अदालत

8=

श्री कैलाश सुवेदी

चजल्ला न्यायाधीश

जगेडा

न्याय परिषद
9=

श्री ददवाकि भट्ट

चजल्ला न्यायाधीश
न्याय परिषद
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जगेडा

परिच्छे द-तीन
न्याय सेवा आयोगबाि सम्पाददत कायषहरूको टवविण
३.१ नीनतगत ननणषय:
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।११।१२ को बैठकले भौगोनलक क्षेरको रुजु
हाचजिको सम्बन्धमा ि आगामी बढु वाको दिखास्त पेस गदाष पुर्याउनु पने िीतका सम्बन्धमा
दे हायबमोचजम ननणषय गिे को छाः
1.

ननजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा २४ ग. (4) बमोचजम भौगोनलक क्षेरको अकको
गणना गने प्रयोजनका लानग दे हायबमोचजमको काज ि नबदालाई सो क्षेरमा रुजु हाचजि
िहेको मानी गणना गनेाः
(क) उम्मेदवािले सम्बचन्धत अदालत वा कायाषलयमा कायषित िहुँदा पकाएको घि
नबदा ि नबिामी नबदा,
(ख) भैपिी/पवष नबदा, टकरिया नबदा, प्रसुनत नबदा, सावषजननक नबदा,
(ग) प्रादे चशक मुकाममा वषषको बढीमा १५ ददन सम्म ि केन्रीय मुकाममा वषषको
बढीमा १५ ददनसम्मको काज ि सम्बचन्धत चजल्लानभरको काज।

2.

आगामी बढु वाको टवज्ञापन गदाष सबै दिखास्तवालाहरूले “घ” वगषमा बसेको बाहेक अन्य
वगषको भौगोनलक क्षेरमा काम गदाषको हाचजिीको प्रमाचणत प्रनतनलपी बढु वाको दिखास्त
पेस गदाष नै सामेल गनुप
ष ने गिी सूिनामा उल्लेख गिी प्रकाचशत गने।

३.२ ननयुचक्त, सरुवा, बढु वा तथा पदस्थापनसम्बन्धीाः
३.२.१ न्याय सेवाको टवचशष्ट श्रे णीको पदमााः
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।०२।२६ को बैठकले नेपाल न्याय सेवाको टवचशष्ट
श्रे णी, कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्रालयको रिक्त दुई सचिव पदमा क्रमशाः श्री उदयिाज
सापकोिालाई सत्य ननरूपण तथा मेलनमलाप आयोग ि श्री धनिाज ज्ञवालीलाई प्रधानमन्री तथा
मचन्रपरिषदको कायाषलयमा तथा नमनत 2077।४।४ मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेवाको
महान्यायानधवक्ताको कायाषलयको रिक्त िाजपराटङ्कत टवचशष्ट श्रे णीका नायव महान्यायानधवक्ता पदमा
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सहन्यायानधवक्ता डा. श्री िे कबहादुि चघनमिे लाई बढु वा ननयुचक्त गिी पदस्थापन गनष नेपाल
सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
यसै गिी न्याय सेवा आयोगको नमनत 2077।2।6 को बैठकले नेपाल न्याय सेवाको
टवचशष्ट श्रे णी (सचिव) सत्य ननरूपण तथा मेलनमलाप आयोग पदमा कायषित श्री ऋटषिाज
भण्डािीलाई सचिव, कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्रालयमा सरुवा गनष नसफारिस गने
ननणषय गिे को छ।
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।७।२५ को बैठकले कानून, न्याय तथा सं सदीय
मानमला मन्रालयमा कायषित नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह िाजपराटङ्कत प्रथम श्रे णीका सहसचिव
श्री नललादे वी गड्तौलालाई बढु वा ननयुचक्त गिी पदस्थापना गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने
ननणषय गिे को छ।

३.२.२ न्याय सेवाको िा.प.प्रथम श्रे णीको पदमााः
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।१०।१६ को बैठकबाि ज्येष्ठता ि कायषसम्पादन
मूल्याङ्कन तथा कायषक्षमता मूल्याकन अन्तगषत नेपाल न्याय सेवा िा.प. प्रथम श्रे णीका बढु वाका
ु एका न्याय समूहका दुई जना, कानून समूहका एक जना, सिकािी वटकल
लानग नसफारिस हुनभ
समूहका छ जना अनधकृतहरूलाई बढु वा ननयुचक्त गिी पदस्थापना गनष नसफारिस गने ननणषय गिे को
छ।
त्यसै गिी न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।६।२५ को बैठकले वैकचल्पक उम्मेदवाि
नसफारिस भर्ष आए अनुसाि नेपाल न्याय सेवा, सिकािी वटकल समूह िा. प. प्रथम श्रे णीमा
ननयुचक्तका लानग महान्यायानधवक्ताको कायाषलयका उपन्यायानधवक्ता ज्ञानप्रसाद भुषाललाई ननयुचक्त
तथा पदस्थापनाका लानग नसफारिस गनष पनछ न्याय सेवा आयोगको बैठकबाि अनुमोदन गने गिी
सहन्यायानधवक्ता उच्ि सिकािी वटकल कायाषलय, धनकुिामा ननयुचक्त तथा पदस्थापनाको
नसफारिसको लानग सचिवबाि नेपाल सिकािसमक्ष ले खी पठाउने सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाि नमनत
२०७७।५।७ भएको ननणषयलाई अनुमोदन गने ननणषय गिे को छ।
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।10।16 मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेवा,
न्याय समूह, िाजपराटङ्कत प्रथम श्रे णीका ७, कानून समूह, िाजपराटङ्कत प्रथम श्रे णीका ३ जना ि
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सिकािी वटकल समूह िाजपराटङ्कत प्रथम श्रे णीका ८ जना सहसचिवको सरुवा गनष नसफारिस गने
ननणषय गिे को छ।
साथै न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।४।४ मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेवा
कानून समूहका िाजपराचकत प्रथम श्रे णीका २ जना सहसचिवको सरुवा गनष नसफारिस गने
ननणषय गिे को छ।
त्यसै गिी न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।६।२५ को बैठकले नेपाल न्याय सेवा,
न्याय समूहका िाजपराचकत प्रथम श्रे णीका १३ जना, नेपाल न्याय सेवा, सिकािी वटकल
समूहका िाजपराचकत प्रथम श्रे णीका १२ जना अनधकृतहरूको सरुवाका लानग नसफारिस गने
ननणषय गिे को छ।

३.२.३ चजल्ला न्यायाधीशको पदमााः
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।०४।०४ मा बसेको बैठकले रिक्त चजल्ला
न्यायाधीश पदको नलचखत पिीक्षाको पिीक्षाफल प्रकाचशत गिे कोमा न्याय सेवा आयोगको नमनत
२०७७।४।२७ को बैठकले न्याय सेवा आयोगले टवज्ञापन गिी चजल्ला न्यायाधीशको रिक्त २९
पदको लानग दिखास्त आह्वान गरिएकोमा नलचखत पिीक्षाबाि अन्तवाषताषका लानग छनौि भएका
२६ जना उम्मेदवािहरूको अन्तवाषताषसमेत सम्पन्न गिी बैठकसमक्ष पेस हुुँदा उम्मेदवािहरूले प्राि
गिे को अकका आधािमा योग्यताक्रम कायम गिी न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा
२५ तथा न्याय सेवा आयोग ननयमावली, २०७४ को ननयम २९ समेत बमोचजम अचन्तम ननतजा
प्रकाशन गने ि उत्तीणष भएका २४ जना उम्मेदवािलाई सोही ऐनको दफा २६ तथा न्याय सेवा
आयोग ननयमावली, २०७४ को ननयम ३१ बमोचजम चजल्ला न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग
परिषदसमक्ष नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
साथै सोही बैठकले न्याय परिषदद्बािा पदपूनतषका लानग आन्तरिक खुला तथा खुला ि
समावेशी समूहको लानग छु ट्यार्एको पदमध्ये

५(पाुँि) पद पिीक्षाबाि पूनतष हुन नसकेको

सन्दभषमा न्याय परिषद ननयमावली, २०७४ को ननयम ६ को उपननयम (४) बमोचजम सं टवधानको
धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (क) बमोचजम पूनतष हुने पदमा समावेश गने प्रयोजनाथष
न्याय परिषदमा ले खी पठाउने ननणषय गिे को छ।
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३.२.४ न्याय सेवाको िा.प. दद्वतीय श्रे णीको पदमााः
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।१०।१६ मा बसेको बैठकको ननणषयबमोचजम नेपाल
न्याय सेवा, कानून ि सिकािी वटकल समूह, िा.प. दद्वतीय श्रे णीको रिक्त पदमा ज्येष्ठता ि कायष
सम्पादन तथा कायषक्षमताको मूल्याङ्कनको आधािमा हुने बढु वाका लानग कानून समूहका ४,
सिकािी वटकल समूहका १० जना अनधकृतहरूलाई बढु वा गिी ननयुचक्त तथा पदस्थापनाका लानग
नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
न्याय सेवा आयोगको नमनत 2076।12।2 को बैठकको ननणषयबमोचजम नेपाल न्याय
सेवा, न्याय समूह, िा.प. दद्वतीय श्रे णीको रिक्त पदमा ज्येष्ठता ि कायष सम्पादन तथा कायषक्षमताको
मूल्याङ्कनको

आधािमा

हुने

बढु वाका

लानग

न्याय

समूहका

२९

जना

(सं शोधनसटहत)

अनधकृतहरूलाई बढु वा गिी ननयुचक्त तथा पदस्थापनका लानग नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।१०।१६ को बैठकले नेपाल न्याय सेवा कानून
समूहका 13 जना ि सिकािी वटकल समूहका 18 जना िाजपराचकत दद्बतीय श्रे णीका
अनधकृतहरूलाई सरुवाका लानग नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।१२।02 को बैठकले नेपाल न्याय सेवा

न्याय

समूहका िाजपराचकत दद्बतीय श्रे णीका 46 जना ि नमनत 2077।2।26 मा बसेको बैठकले
नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहका ४ जना िाजपराचकत दद्बतीय श्रे णीका अनधकृतहरूलाई सरुवाका
लानग नसफारिस गने ननणषय गिे को छ। त्यसै गिी नमनत २०७७।४।४ मा बसेको बैठकले नेपाल
न्याय सेवा कानून समूहका िाजपराचकत दद्बतीय श्रे णीका १३ जना अनधकृतहरूलाई सरुवाका
लानग नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
त्यसै गिी न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।६।२५ को बैठकले नेपाल न्याय सेवा,
न्याय समूहका िाजपराचकत दद्वतीय श्रे णीका २९ जना, नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका
िाजपराचकत दद्वतीय श्रे णीका ३ जना ि नेपाल न्याय सेवा, सिकािी वटकल समूहका िाजपराचकत
दद्वतीय श्रे णीका ४६ जना अनधकृतहरूको सरुवाका लानग नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
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३.२.५ न्याय सेवाको िा.प. तृतीय श्रे णीको पदमााः
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।१०।१६ को बैठकले नेपाल न्याय सेवा कानून
समूहका िाजपराटङ्कत तृतीय श्रे णीका ५ जना ि नेपाल न्याय सेवा सिकािी वटकल समूह
िाजपराटङ्कत तृतीय श्रे णीका 49 जना अनधकृतलाई सरुवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने
ननणषय गिे को छ। साथै न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।१२।०२ को बैठकले नेपाल न्याय
सेवा न्याय समूहका िाजपराटङ्कत तृतीय श्रे णीका 77 जना अनधकृतलाई सरुवा गनष नेपाल
सिकािसमक्ष नसफारिस गने

ननणषय गिे को छ। त्यसै गिी न्याय सेवा आयोगको नमनत

2077।2।26 को बैठकले नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहका िाजपराटङ्कत तृतीय श्रे णीका 15
जना अनधकृतलाई सरुवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।०२।२६ को बैठकले लोक सेवा आयोगबाि
नसफारिस भई आएका नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून ि सिकािी वटकल समूहका शाखा अनधकृत
पदका जम्मा 9६ जना उम्मेदवािहरूलाई नमनत २०७७।०२।२१ दे चख लागू हुने गिी ि
वैकचल्पकबाि नसफारिस भएका एक जनालाई नमनत २०७६।१२।03 दे चख लागू हुने गिी
ननयुचक्त तथा पदस्थापनका लानग नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
साथै न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।०४।०४ को बैठकले नेपाल न्याय सेवा
कानून समूहका छ जना िाजपराटङ्कत तृतीय श्रे णीका अनधकृतहरूको सरुवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष
नसफारिस गने ननणषय गिे को छ।
त्यसै गिी न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।६।२५ को बैठकले नेपाल न्याय सेवा,
न्याय समूहका िाजपराचकत तृतीय श्रे णीका १४७ जना, नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका
िाजपराचकत तृतीय श्रे णीका ३ जना ि नेपाल न्याय सेवा, सिकािी वटकल समूहका िाजपराचकत
तृतीय श्रे णीका ४१ जना अनधकृतहरूको सरुवाका लानग नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गिे को
छ।

३.३ टवटवधाः
न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७६।०९।०४ को बैठकले न्याय सेवा आयोगको आ.व.
२०७६।०७७ को वाटषषक प्रनतवेदन पारित गिी िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गने ननणषय गिे को छ।
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न्याय सेवा आयोगको नमनत २०७७।६।२५ को बैठकले न्याय सेवाको िाजपराचकत
प्रथम ि दद्वतीय श्रे णीका अनधकृतहरूको रिक्त पदमा पदपूनतष गनष दे हायबमोचजम प्रनतशत ननधाषिण
गने ननणषय गिे को छाः
सेवा समूह ि श्रे णी

जम्मा पद

खुला

कायषक्षमताको आन्तरिक

प्रनतयोनगता मूल्याकन

प्रनतयोनगता

ज्येष्ठता

ि

कायषसम्पादन
मूल्याकन

न्याय समूह िा.प.

२

१(आ.ज.)

१

-

-

३

-

१

१

१

७

१(मधेसी

२

१

३

५६

६

२०

११

१९

प्रथम
कानून समूह िा.प.
प्रथम
सिकािी

वटकल

)

समूह िा.प. प्रथम
न्याय समूह िा.प.
दद्वतीय

(३-खुला,
२-मटहला,
१-मधेसी)

कानून समूह िा.प.

९

१(आ.ज.)

३

१

४

३५

४

१२

७

१२

दद्वतीय
सिकािी

वटकल

समूह िा.प. दद्वतीय

(३-खुला,
१-आ.ज.)

उचल्लचखत पदहरूमध्ये आन्तरिक ि खुला प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षाद्वािा पूनतष हुने पद
नेपालको सं टवधानको धािा १५४ बमोचजम लोक सेवा आयोगमा लेखी पठार्एको छ। साथै
ज्येष्ठता ि कायषसम्पादन तथा कायषक्षमता मूल्याकन अन्तगषतका पदहरूपूनतष गनष न्याय सेवा
आयोगले टवज्ञापन गिे को छ।
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परिच्छे द-िाि
न्याय परिषद सचिवालयका गनतटवनध
४.१ जनकपुिमा सम्पन्न अन्तटक्रषया कायषक्रमाः
न्यायाधीश ननयुचक्त, सरुवा, अनुशासनात्मक कािबाही ि न्याय प्रशासनका टवनभन्न टवषयमा
पिामशष प्रदान गने कायष सं टवधानबमोचजम न्याय परिषदमा िहेको छ। नेपालको अन्तरिम सं टवधान,
२०६३ को तुलनामा वतषमान नेपालको सं टवधानले न्याय परिषदका अनधकाि ि चजम्मेवािी थप
गिे को छ। न्यायाधीशको काम कािबाहीको अनुगमन ि ननगिानी तथा न्यायाधीशको आिािसं टहता
पालना गने टवषयहरू सं टवधान तथा न्याय परिषद ऐनबाि थप हुन गएबाि उक्त चजम्मेवािीलाई
समेत सहज रूपमा सम्पादन गनष न्याय परिषद सचिवालयको महत्त्वपूणष भूनमका िहन्छ।
न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कायषित जनशचक्तको क्षमता टवकास गिे ि मारै न्याटयक
सुशासन कायम गनष सटकन्छ। सवोच्ि अदालत, िाटष्ट्रय न्याटयक प्रनतष्ठान, न्याय सेवा तानलम
केन्रलगायतलाई तानलम तथा प्रचशक्षणका सन्दभषमा सम्बचन्धत ननकायलाई पाठयक्रमलगायतका
टवषयमा न्याय परिषदले आवश्यक पिामशष पनन प्रदान गिी आएको छ। न्याय परिषदबाि हुने
काम कािबाहीलाई थप प्रभावकािी बनाउनको लानग सम्बि सिोकािवाला व्यचक्त तथा ननकायसुँग
छलफल तथा समन्वय गदै प्राप्त पृष्ठपोषणका आधािमा आफ्ना भावी गनतटवनधलाई अगानड बढाउनु
पने हुन्छ। सो सन्दभषबाि न्याय परिषद
सचिवालयले दे शका टवनभन्न स्थानमा गई
टवनभन्न टवषयमा केचन्रत िही न्यायाधीश
तथा

न्याय

सेवाका

अनधकृत

कमषिािीहरूलाई लचक्षत गिी टवगतदे चख
नै टवनभन्न कायषक्रमहरू सञ्िालन गदै
आएको छ। यसै क्रममा न्याय परिषद
सचिवालयको

आयोजनामा

न्याटयक

सुशासन ि न्याटयक काम कािबाहीमा दे चखएका कायषटवनधगत समस्या तथा समाधानका उपाय
टवषयमा प्रदे श नं. २ को जनकपुिमा नमनत २०७६।११।१६ ि १७ गते अन्तटक्रषया कायषक्रम
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सम्पन्न भएको नथयो। उक्त अन्तटक्रषया कायषक्रममा उच्ि अदालत जनकपुि, उच्ि अदालत
जनकपुि, िाजटविाज र्जलास, एवम् मातहतका चजल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू
एवम् िजीष्ट्रािज्यूहरूलाई आमन्रण गरिएको नथयो।
उक्त

कायषक्रमको

उद्घािन

सरको अध्यक्षता न्याय परिषदका माननीय
सदस्य श्री लक्ष्मी बहादुि ननिौलाले गनुष
भएको नथयो। प्रमुख अनतनथको रूपमा
सवोच्ि

अदालतका

माननीय

वरिष्ठतम

न्यायाधीश एवं न्याय परिषदका सदस्य श्री
दीपककुमाि काकी ि अनतनथको रूपमा
न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री िाम
प्रसाद नसिौला िहनु भएको नथयो। त्यसै गिी उक्त कायषक्रममा उच्ि अदालत जनकपुिका माननीय
मुख्य न्यायाधीश श्री हरिकुमाि पोखिे ल, उच्ि अदालत जनकपुि, िाजटविाज र्जलासमा मुख्य भर्ष
काम गने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशिन्र गजुिेल ि न्याय परिषद सचिवालयका सचिव श्री
दे वेन्रिाज ढकालसमेतको उपचस्थनत नथयो।
कायषक्रममा “न्याटयक सुशासनमा न्याय परिषदको भूनमका” टवषयक कायषपर न्याय
परिषदका माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी बहादुि ननिालाले प्रस्तुत गनुभ
ष एको नथयो
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भने

“न्यायाधीशहरूको आिािसंटहता” टवषयमा कायषपर उच्ि अदालत जनकपुिका माननीय मुख्य
न्यायाधीश श्री हरिकुमाि पोखिे लले

प्रस्तुत गनुष भएको नथयो।

त्यस पश्िात् न्याटयक कामकािबाहीमा दे चखएका कायषटवनधगत समस्या ि समाधानका

उपायहरू टवषयमा सहभागीहरूलार्ष दे वानी ि फौजदािी गिी दुर्ष समूहमा नबभाजन गिी समूहगत
छलफल गिार्एको नथयो। प्रत्येक समूहबाि एक/ एक जना सहभागीले प्रस्तुनत गने कायषक्रम
ु ी फौजदािी सं टहता कायाषन्वयनमा दे चखएका कायषटवनधगत समस्या ि समाधानका
िहेअनुसाि मुलक
उपायका टवषयमा समूहको तफषबाि महोत्तिी चजल्ला अदालतका माननीय चजल्ला न्यायाधीश श्री
ु ी दे वानी सं टहता कायाषन्वयनमा दे चखएका
टवष्णु सुवेदीले प्रस्तुत गनुष भएको नथयो भने मुलक
कायषटवनधगत समस्या ि समाधानका उपायका टवषयमा समूहको तफषबाि सलाषही चजल्ला अदालतका
माननीय चजल्ला न्यायाधीश श्री कृष्णिाम कोर्िालाले प्रस्तुत गनुष भएको नथयो।
कायषक्रमको समापन सरको अध्यक्षता न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी बहादुि
ननिालाले गनुष भएको नथयो। उक्त समापन सरमा सवोच्ि अदालतमा माननीय वरिष्ठतम न्यायाधीश
श्री दीपककुमाि काकी, न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री िाम प्रसाद नसिौला ि उच्ि अदालत
जनकपुिका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री हरिकुमाि पोखिे लले आफ्नो धािणा िाख्नुभएको नथयो
भने सहभागीहरूको तफषबाि उच्ि अदालत जनकपुि, िाजटविाज र्जलासका माननीय न्यायाधीश
श्री नािायणप्रसाद श्रे ष्ठले आफ्नो धािणा िाख्नुभएको नथयो।
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ुँ को अन्तटक्रषया कायषक्रमाः
४.२ नेपाल बाि एशोचशयसनसग
नमनत २०७७।८।२६ गते न्याय परिषद सचिवालयको आयोजनामा न्याय परिषदका
सम्माननीय अध्यक्ष एवं सवोच्ि अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री िोलेन्र शमशेि
ज.ब.िा.ज्यू तथा न्याय परिषदका माननीय सदस्यहरू, नेपाल बाि एशोचशएसन तथा सवोच्ि
अदालत बाि एशोचशएसनका पदानधकािीहरू नबि न्याय परिषदको काम कािबाहीलार्ष थप पािदशी,
वस्तुननष्ठ एवं प्रभावकािी बनाउने नबषयमा अन्तटक्रषया कायषक्रम सम्पन्न भएको नथयो।
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४.३ उदयपुि चजल्ला अदालतको पुनिावेदकीय क्षेरानधकाि सम्बन्धमा
ुँ को अन्तटक्रषया कायषक्रमाः
सिोकािवालाहरूसग
उदयपुिवासीहरूको उदयपुि चजल्ला अदालतको पुनिावेदकीय क्षेरानधकाि उदयपुि
चजल्लामा नै वा उच्ि अदालत नबिािनगिमा िाखीपाउुँ भन्ने मागका टवषयमा न्याय परिषदको
नमनत २०७७।६।२१ को ननणषयबाि गठन भएको न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी
बहादुि ननिाला-सं योजक तथा न्याय परिषदका सचिव श्री दे वेन्रिाज ढकाल-सदस्य ि न्याय
परिषदका

सहसचिव

श्री

मानबहादुि

काकी-सदस्य िहनु भएको सनमनतद्वािा
नमनत २०७७।८।३ मा उदयपुि चजल्ला
बाि एशोचशएसनका पदानधकािी, उदयपुि
चजल्लाका नागरिक समाज, िाजनैनतक
दलका प्रनतनननधहरू, स्थानीय ननकायका
पदानधकािीहरू,

सेवाग्राहीहरू,

परकािहरूसुँग छलफल एवं अन्तटक्रषया कायषक्रम सम्पन्न भएको नथयो भने सोही सनमनतद्वािा नमनत
२०७७।८।५ मा उच्ि अदालत नबिािनगि, अस्थायी र्जलास ओखलढुं गामा समेत ओखलढुं गा
चजल्लाका नागरिक समाज, िाजनैनतकदलका प्रनतनननधहरू, स्थानीय ननकायका पदानधकािीहरू,
सेवाग्राहीहरू, परकािहरूसुँग छलफल एवं अन्तटक्रषया कायषक्रम सम्पन्न भएको नथयो।

४.४ उत्कृष्ट कमषिािी सम्माननताः
नमनत

२०७७।५।२३

गते

ननजामती सेवा ददवस, २०७७ को अवसिमा
न्याय

परिषद

सचिवालयमा

कायषित

कमषिािीहरूमध्ये उत्कृष्ट कमषिािीको रूपमा
न्याय परिषद सचिवालयका कायाषलय सहयोगी
श्री जगन्नाथ ढकाललाई नगद पुिस्कािसटहत
सम्माननत गरिएको नथयो।
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परिचशष्टाङ्क १
न्याय परिषद ऐन, २०७३
प्रमाणीकिण ि प्रकाशन नमनत
२०७३।५।२७
२०७३ सालको ऐन नं.
न्याय परिषदको काम, कतषव्य ि अनधकािसम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन ि एकीकिण गनष बनेको
ऐन
प्रस्तावना: न्यायाधीशको ननयुचक्त, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कािबाही, बखाषसी ि न्याय
प्रशासनसम्बन्धी अन्य टवषयमा नसफारिस गने वा पिामशष ददने सम्बन्धमा न्याय परिषदको काम,
कतषव्य ि अनधकािसम्बन्धी प्रिनलत कानूनलाई सं शोधन ि एकीकिण गनष वाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं टवधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोचजमको व्यवस्थाटपका-सं सद्ले
यो ऐन बनाएको छ।
१.

सं चक्षप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम "न्याय परिषद ऐन, २०७३" िहेको
छ।
(२) यो ऐन नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूिना प्रकाशन गिी तोकेको नमनतदे चख
प्रािम्भ हुनेछ।

२.

परिभाषा : टवषय ि प्रसङ्गले अको अथष नलागेमा यस ऐनमा(क)

"अदालत" भन्नाले सवोच्ि अदालत, उच्ि अदालत ि चजल्ला अदालत
सम्झनु पछष।

(ख)

"अध्यक्ष" भन्नाले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्झनु पछष।

(ग)

"जाुँिबुझ सनमनत" भन्नाले दफा १९ बमोचजमको जाुँिबुझ सनमनत सम्झनु
पछष।

(घ)

"तोटकएको" वा "तोटकएबमोचजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगषत बनेको
ननयममा तोटकएको वा तोटकएबमोचजम सम्झनु पछष।
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(ङ)

"न्याय परिषद" भन्नाले सं टवधानको धािा १५३ बमोचजमको न्याय परिषद
सम्झनु पछष।

(ि)

"न्यायाधीश" भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पछष।

(छ)

"सदस्य" भन्नाले न्याय परिषदको सदस्य सम्झनु पछष ि सो शब्दले
न्याय परिषदको अध्यक्षलाई समेत जनाउुँछ।

(ज)
३.

"सं टवधान" भन्नाले नेपालको सं टवधान सम्झनु पछष।

अनभलेख तयाि गने : (१) न्याय परिषदले सं टवधानबमोचजम न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्त
हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको अनभलेख तयाि गिी िाख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग न्याय परिषदले सवोच्ि अदालत, न्याय सेवा
आयोग, कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्रालय, महान्यायानधवक्ताको
कायाषलय, नेपाल कानून व्यवसायी परिषदलगायतका अन्य उपयुक्त सं स्थासमेतबाि
सं टवधानबमोचजम न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यचक्तको टवविण
माग गनष सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त हुने टवविणका अनतरिक्त न्याय परिषदले सावषजननक
सूिना प्रकाशन गिी सं टवधानबमोचजम न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त हुन योग्यता
ु गानड कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनिावेदन
पुगेका व्यचक्त ि यो ऐन प्रािम्भ हुनअ
अदालतको अनतरिक्त न्यायाधीश भई काम गिे का सं टवधानबमोचजम न्यायाधीशको
पदमा ननयुचक्त हुन सक्ने व्यचक्तको टवविण सङ्कलन गनेछ।
(४) यस दफा बमोचजमको अनभलेख न्याय परिषदको सचिवको चजम्मामा िहने छ।
(५) यस दफा बमोचजमको अनभलेख गोप्य िहनेछ ि न्याय परिषदको काममा बाहेक
अन्य काममा प्रयोग गरिने छै न।
(६) यस दफाबमोचजम अनभले ख िाख्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हुनछ
े ।

४.

ननयुचक्तको लानग नसफारिस गने अवनध : (१) न्याय परिषदले उमेिको हदबाि अवकाश
ु न्दा कम्तीमा
हुने सवोच्ि अदालतका न्यायाधीशको पद यटकन गिी त्यस्तो पद रिक्त हुनभ
एक मटहनाअगानड ननयुचक्तको लानग नसफारिस गनेछ।
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(२) उमेिको हदबाि अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कािणबाि सवोच्ि अदालतको
न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको नमनतले
एक मटहनानभर ननयुचक्तको लानग नसफारिस गनेछ।
(३) उच्ि अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय
परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको नमनतले तीन मटहनानभर ननयुचक्तको लानग नसफारिस
गनेछ।
५.

ननयुचक्तको लानग नसफारिसका आधाि : (१) न्याय परिषदले सं टवधानको अधीनमा िही
समानुपानतक समावेशी नसिान्तबमोचजम दे हायका आधािमा कुनै नेपाली नागरिकलाई
न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग नसफारिस गनेछ :(क)

सं टवधान ि यस ऐनबमोचजम न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त हुन योग्यता
पुगक
े ो,

(ख)

वरिष्ठता, अनुभव, टवषयवस्तुको ज्ञान, कायषकुशलता, र्मान्दािी, ननष्पक्षता,
पेसागत तथा नैनतक आििण, सावषजननक जीवनमा आजषन गिे को ख्यानत,
न्याय

ि

कानूनको

क्षेरमा

गिे को

योगदानसमेतका

दृचष्िकोणबाि

न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त गनष उपयुक्त भएको,
(ग)

दफा ३ बमोचजमको अनभलेखमा नाम समावेश भएको,

(घ)

सं टवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोचजम
ननयुक्त हुने चजल्ला न्यायाधीशको हकमा न्याय सेवा आयोगले सोही धािाको
उपधािा (३) बमोचजम नसफारिस गिे को।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापनन दफा ३
बमोचजमको अनभले खमा नाम समावेश नभएको कािणले मार त्यस्तो व्यचक्तलाई
न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त गनष बाधा पने छै न।
(३) न्यायाधीशको पदमा बहाल िहेको वा कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनिावेदन
अदालतको अनतरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यचक्त वा न्याय सेवाको
अनधकृतलाई सवोच्ि अदालत वा उच्ि अदालतको न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको
लानग नसफारिस गदाष उपदफा (१) मा ले चखएका आधािका अनतरिक्त न्याय परिषदले
दे हायका कुिालाई समेत टविाि गनुप
ष नेछ :37

(क)

सवोच्ि अदालत वा उच्ि अदालतले मातहतका अदालतको आवनधक वा
आकचस्मक ननिीक्षण गिी पेस गिे को मूल्याङ्कन प्रनतवेदनमा ननयुचक्तको
लानग नसफारिस गनष खोचजएको व्यचक्तको सम्बन्धमा उल्लेख भएका
कुिाहरू,

(ख)

सम्बचन्धत व्यचक्तको ज्येष्ठता, योग्यता ि कायष सम्पादन मूल्याङ्कन,

(ग)

उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको बहालवाला न्यायाधीश वा कुनै
अदालतको न्यायाधीश वा पुनिावेदन अदालतको अनतरिक्त न्यायाधीश भई
काम गरिसकेको व्यचक्त भएमा ननजले वाटषषक रूपमा फैसला गिे को मुद्दाको
अनुपात ि फैसला गिे को मुद्दाको अनुपातमा मानथल्लो अदालतमा अचन्तम
ननणषय हुुँदा सदि वा आंचशक वा पूिै बदि भएको टवविण।
ति न्यायाधीश वा पुनिावेदन अदालतको अनतरिक्त न्यायाधीश भई
काम गरिसकेको व्यचक्तको हकमा वाटषषक रूपमा फैसला गिे को मुद्दाको
अनुपात कायम गदाष ननजले न्यायाधीशको रूपमा काम गदाषको अवनधमा
फैसला गिे को मुद्दाको अनुपात कायम गनुप
ष नेछ।

(४) न्याय परिषदले कुनै कानून व्यवसायी वा न्याय ि कानूनको क्षेरमा काम गिे को
व्यचक्तलाई न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग नसफारिस गदाष उपदफा (१) मा
ले चखएको कुिाको अनतरिक्त व्यावसाटयक ननिन्तिता तथा न्याय ि कानूनको क्षेरमा
गिे को योगदानको मूल्याङ्कन ि ननजको अचघल्लो सेवासम्बन्धी कुनै टवविण भए
सोसमेतलाई टविाि गनुप
ष नेछ।
(५) न्याय परिषदले उपदफा (१) को खण्ड (ख) ि उपदफा (३) को प्रयोजनको लानग
ननिीक्षण प्रनतवेदन, कायष सम्पादनसम्बन्धी प्रनतवेदन वा मूल्याङ्कन तथा सेवासम्बन्धी
अन्य टवविण सम्बचन्धत अदालत वा कायाषलयबाि चझकाई हेन ष सक्नेछ।
६.

ु ार्को लानग लेखी पठाउने : (१) न्याय परिषदले कुनै व्यचक्तलाई सवोच्ि
सं सदीय सुनव
अदालतको न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग नसफारिस गिे मा न्याय परिषदको सचिवले
ु ार्को लानग त्यस्तो नसफारिस
सं टवधानको धािा २९२ बमोचजम हुने सं सदीय सुनव
व्यवस्थाटपका-सं सद् सचिवालयमा पठाउनुपनेछ।
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ु ार्को लानग पठार्एकोमा सं सदीय सुनव
ु ार् भई
(२) उपदफा (१) बमोचजम सं सदीय सुनव
व्यवस्थाटपका-सं सद्

सचिवालयबाि

सवोच्ि

अदालतको

न्यायाधीशको

पदमा

ु ार्सम्बन्धी
ननयुचक्तको लानग योग्य ठहरिएको भनी लेखी आएको वा त्यस्तो सुनव
ननणषय हुन नसकेको अवस्थामा प्रिनलत कानूनबमोचजम ननयुचक्तको लानग बाधा नपने
अवस्थामा सवोच्ि अदालतको न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग नसफारिस गिे को
व्यचक्तलाई न्याय परिषदको सचिवले ननयुचक्तको लानग िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस गनष
िाष्ट्रपनतको कायाषलयमा पठाउनुपनेछ।
७.

न्यायाधीश पदमा ननयुक्त हुन नसक्ने : दे हायको व्यचक्त न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त हुन
सक्ने छै न:(क)

भ्रष्िािाि, जबिजस्ती किणी, मानव बेिनबखन तथा ओसािपसाि, लागू
औषध नबक्री टवतिण वा ओसाि पसाि, सम्पचत्त शुिीकिण, िाहदानी
दुरूपयोग, अपहिण वा नैनतक पतन दे चखने अन्य फौजदािी कसुिमा
अदालतबाि सजाय पाएको,

(ख)

व्यावसाटयक आिाि सं टहता उल्लङ्घन गिे बापत सम्बचन्धत ननकायबाि
सजाय पाएको दुई वषष पूिा नभएको,

(ग)

भटवष्यमा सिकािी वा सावषजननक सं स्थाको सेवाको नननमत्त अयोग्य ठहरिने
गिी पदबाि बखाषस्त गने गिी टवभागीय सजाय पाएको,

(घ)

सम्बचन्धत सेवासम्बन्धी कानूनबमोचजम ननसहत पाएकोमा त्यस्तो ननसहत
पाएको एक वषष पूिा नभएको वा बढु वा िोक्का वा तलब वृटि िोक्का
भएकोमा सो िोक्का भएको अवनध पूिा नभएको,

(ङ)

सं टवधानको धािा २९१ बमोचजम अयोग्य भएको,

(ि)

प्रिनलत सघीय कानूनबमोचजम ननलम्बनमा िहेको,

(छ)

दफा १४ बमोचजम सिेत गिार्एको नमनतले दुई वषष पूिा नभएको,

(ज)

प्रिनलत कानूनबमोचजम कालो सूिीमा पिे को,

(झ)

ननयुचक्त हुुँदाका बखत कुनै िाजनीनतक दलको सदस्य िहेको,

(ञ)

दामासाहीमा पिे को, वा

(ि)

माननसक सन्तुलन ठीक नभएको।
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८.

चजल्ला न्यायाधीशको पदपूनतषसम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले चजल्ला अदालतमा
रिक्त न्यायाधीशको पद सं टवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) बमोचजम पूनतष गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम पदपूनतषको लानग न्याय परिषदले चजल्ला न्यायाधीशको तत्काल
रिक्त पद ि प्रत्येक वषषको िै र मसान्तनभर रिक्त हुन आउने पदसमेत यटकन गिी
सं टवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (क), (ख) ि (ग) बमोचजमको
पदपूनतषको प्रनतशत ननधाषिण गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रनतशत ननधाषिण भएपनछ सं टवधानको धािा १४९ को उपधािा
(२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम पदपूनतष गरिने चजल्ला न्यायाधीशको पदमा
उपयुक्त व्यचक्त छनौि गिी नसफारिस गनष न्याय परिषदले न्याय सेवा आयोगमा
ले खी पठाउने छ।
(४) न्याय परिषदले प्रत्येक वषषको िै र मसान्तनभर यस दफाबमोचजम चजल्ला
न्यायाधीशको पदपूनतष गने समयतानलका बनाउनु पनेछ।

९.

उम्मेदवाि हुन नसक्ने : दफा ७ बमोचजम न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्त हुन नसक्ने
व्यचक्त सं टवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) बमोचजम चजल्ला न्यायाधीशको पदपूनतष
गदाष नलर्ने पिीक्षामा उम्मेदवाि हुन सक्ने छै न।

१०.

कायषक्षमताको अभाव : दे हायको अवस्थामा न्यायाधीशमा कायषक्षमताको अभाव िहेको
माननने छ :(क)

उचित कािण नबना कानूनद्वािा ननधाषरित अवनधनभर मुद्दाको कािबाही ि
टकनािा नगिे मा,

(ख)

मुद्दामा एकै पिक गनष सटकने आदे श वा ननणषय एकै पिक नगिी वा
कानूनबमोचजम मुलतबी िाख्नु नपने मुद्दा मुलतबी िाखी वा मुलतबी िहेको
मुद्दा नजगाई असान्दनभषक वा कानून प्रनतकूल कािबाही वा आदे श गिी
मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,

(ग)

मुद्दाको कािबाही ि टकनािा गदाष स्वाभाटवक रूपमा भन्दा कम मारामा
कायष सम्पादन गिे मा,
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(घ)

मुद्दाको कािबाही ि टकनािा गदाष असान्दनभषक कानूनको प्रयोग गिी वा
कानूनको स्पष्ट ि असं ददग्ध व्याख्या वा अथषलाई उपेक्षा गिी अकै व्याख्या
वा अथष गिी कािबाही ि टकनािा गिे मा,

(ङ)

एकै टकनसमको कानूनी प्रश्न िहेको नभन्न नभन्न मुद्दामा नभन्न नभन्न िाय
कायम गिी कािबाही वा ननणषय गिे मा
ति कुनै मुद्दामा पटहले व्यक्त गिे को िाय रुटिपूणष िहेको ठानी
आधाि ि कािण खुलाई िायमा परिवतषन गिे कोमा यो खण्ड लागू हुने
छै न।

(ि)

मुद्दाका पक्षलाई उपचस्थत गिाएको वा तारिखका ददन मनानसब कािणनबना
गनुष पने काम नगिी पन्छाएकोमा,

(छ)

प्रमाण बुझ्ने आदे श गदाष पक्षहरूको मुख नमलेको ि ननमले को तथ्य वा
प्रश्न स्पष्ट नगिी प्रमाण बुझ्ने मार आदे श गिे मा,

(ज)

सवोच्ि अदालतबाि प्रनतपाददत कानूनी नसिान्तको प्रनतकूल ननणषय गिे मा,
वा
ति सवोच्ि अदालतबाि प्रनतपाददत कानूनी नसिान्तमा एकरूपता
वा ननचश्ितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छै न।

(झ)

पदीय दाटयत्व ननवाषह गनषका लानग अपेचक्षत स्तिको कायषक्षमता निहेको
पुचष्ि हुने अन्य कुनै काम गिे मा।

११.

खिाब आििण वा आिाि सं टहताको गम्भीि उल्लङ्घन : (१) दे हायको अवस्थामा
न्यायाधीशले खिाब आििण गिे को मानननेछ :(क)

भ्रष्िािाि, जबिजस्ती किणी, मानव बेिनबखन तथा ओसािपसाि, लागू
औषध नबक्री टवतिण वा ओसाि पसाि, सम्पचत्त शुिीकिण, िाहदानी
दुरूपयोग, अपहिण वा नैनतक पतन दे चखने अन्य फौजदािी कसुि गिे मा,

(ख)

लागू औषधको सेवन गिे मा,

(ग)

अदालतको समयमा मादक पदाथष सेवन गिे मा,

(घ)

सावषजननक स्थल वा समािोहमा अचशष्ट वा उच्छृ खल व्यवहाि गिे मा,

(ङ)

िाजनीनतमा भाग नलएमा,
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ति कानूनबमोचजम मतानधकािको प्रयोग गिे को टवषयलाई
िाजनीनतमा भाग नलएको माननने छै न।
(ि)

अनुचित प्रभावमा पिी वा कानून टवपिीत मुद्दामा कािबाही ि टकनािा गिे मा,

(छ)

सिकािी वा सावषजननक सम्पचत्त वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुटवधाको
दुरूपयोग गिे मा, वा

(ज)

र्जलासमा िहुँदा अदालतको मयाषदा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा
मयाषदाको प्रनतकूल हुने कुनै आििण गिे मा।

(२) न्यायाधीशले यस ऐनबमोचजम बनाएको आिाि सं टहताको गम्भीि उल्लङ्घन हुने कायष
गिे मा वा त्यस्तो आिाि सं टहताको पिक पिक उल्लङ्घन गिे मा आिाि सं टहताको
गम्भीि उल्लङ्घन गिे को मानननेछ।
१२.

र्मान्दािीपूवक
ष कतषव्य पालन नगिे को वा बदननयतपूवक
ष को काम कािबाही : दे हायको
अवस्थामा न्यायाधीशले आफ्नो कतषव्य र्मान्दािीपूवक
ष पालन नगिे को वा बदननयतपूवक
ष
काम कािबाही गिे को मानननेछ :(क)

मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पाने मनसायले
कुनै काम गिे मा,

(ख)

मनानसब कािणनबना ननधाषरित समयमा र्जलासमा नबस्ने वा मुद्दाको
ु ार् नगिे मा,
सुनव

(ग)

मनानसब कािणनबना ननधाषरित समयनभर फैसला वा आदे श नलेखेमा,

(घ)

नबदा स्वीकृत नगिाई पिक पिक अदालतमा अनुपचस्थत हुने गिे मा, वा

(ङ)

मानथल्लो अदालतले ददएको आदे श वा प्रशासकीय टवषयमा प्रधान
न्यायाधीश,

उच्ि

अदालतको

मुख्य

न्यायाधीश

वा

ननिीक्षण

गने

न्यायाधीशले ददएको ननदे शनको मनानसब अवनधनभर पालन नगिे मा।
१३.

कायष सम्पादन गनष असमथष माननने : (१) कुनै न्यायाधीश सं टवधानको धािा १३१ को
खण्ड (घ), धािा १४२ को उपधािा (१) को खण्ड (घ) वा धािा १४९ को उपधािा
(६) को खण्ड (घ) बमोचजम शािीरिक वा माननसक अस्वस्थताको कािणले सेवामा िही
कायष सम्पादन गनष असमथष िहे निहेको यटकन गनष न्याय परिषदले नेपाल सिकािद्वािा
गदठत मेनडकल बोडषमा लेखी पठाउने छ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम लेखी पठार्एकोमा मेनडकल बोडषले कुनै न्यायाधीशलाई
शािीरिक वा माननसक कािणले कायष सम्पादन गनष असमथष भएको भनी नसफारिस
गिे मा त्यस्तो न्यायाधीश शािीरिक वा माननसक रूपले कायष सम्पादन गनष असमथष
भएको माननने छ।
(३) कुनै न्यायाधीशले यस दफाबमोचजम मेनडकल बोडषबाि शािीरिक वा माननसक
अवस्थाको पिीक्षण गिाउन र्न्काि गिे मा ननज शािीरिक वा माननसक रूपमा कायष
सम्पादन गनष असमथष भएको मानननेछ।
(४) उपदफा (२) बमोचजम शािीरिक वा माननसक रूपले कायष सम्पादन गनष असमथष
भएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गनष न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस
गनेछ।
ति सवोच्ि अदालतको न्यायाधीशको हकमा सं टवधानको धािा १३१ को
खण्ड (घ) बमोचजम गरिने छ।
१४.

कािबाही गने : (१) न्याय परिषदले दफा १० वा १२ बमोचजमको अवस्थामा पटहलो
पिक सम्बचन्धत न्यायाधीशलाई सिेत गिाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सिेत गिाउुँदा पनन दफा १० वा १२ बमोचजमको अवस्थामा
सुधाि नभएमा वा दफा ११ बमोचजम खिाब आििण वा आिाि सं टहताको गम्भीि
उल्लङ्घन गिे मा त्यस्तो न्यायाधीशउपि न्याय परिषदले सं टवधानको धािा १४२ को
उपधािा (१) को खण्ड (ग) वा धािा १४९ को उपधािा (६) को खण्ड (ग)
बमोचजम कािबाही गनुष पनेछ।
ति सवोच्ि अदालतका न्यायाधीशको हकमा सं टवधानको धािा १३१
बमोचजम हुनेछ।

१५.

ननिीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : (१) उच्ि अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रत्येक वषष
सम्बचन्धत उच्ि अदालत वा मातहतका चजल्ला अदालतका न्यायाधीशको काम
कािबाहीको सम्बन्धमा ननिीक्षण गिी न्याय परिषदमा प्रनतवेदन ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रनतवेदनमा अन्य कुिाका अनतरिक्त दे हायका टवविण
उल्लेख गनुष पनेछ:43

(क)

सम्बचन्धत

न्यायाधीशलाई

खिार्एको

स्थानमा

िहेको

वाटषषक

रुजु

हाचजिीको टवविण,
(ख)

सम्बचन्धत अदालतमा िहेको मुद्दाको अनुपातमा वषषभरिमा न्यायाधीशले
गिे को फैसलाको टवविण,

(ग)

सम्बचन्धत न्यायाधीशले गिे को फैसला मानथल्लो अदालतबाि सदि वा
बदि भएकोमा सोको टवविण,

(घ)

अदालत व्यवस्थापन तथा सञ्िालनसम्बन्धी अन्य काम कािबाहीको
टवविण।

(३) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन वा ननजउपि कािबाही गदाष उपदफा (१)
बमोचजमको प्रनतवेदनलाई आधाि नलन सक्नेछ।
(४) ननिीक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हुनछ
े ।
१६.

अनुगमन तथा ननगिानीसम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको काम
कािबाही तथा आििणको ननयनमत अनुगमन गनष वा ननगिानी िाख्न न्याय परिषदको कुनै
सदस्यको सं योजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय न्याटयक अनुगमन तथा ननगिानी सनमनत
गठन गनष सक्नेछ।
(२) न्याय परिषदको सचिवले उपदफा (१) बमोचजमको सनमनतको सचिवको रूपमा काम
गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम गदठत सनमनतले सं टवधान ि कानूनबमोचजम न्यायाधीशले
पालन गनुष पने कतषव्य वा पदीय आििण पालन गिे वा नगिे को टवषयमा वा न्याय
परिषदले तोकेको अन्य काम कािबाहीको अनुगमन गनष वा ननगिानी िाख्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लानग आवश्यकताअनुसाि सम्बचन्धत उच्ि अदालतका
मुख्य न्यायाधीश, सम्बचन्धत न्यायाधीश बहाल िहेको अदालतको अन्य न्यायाधीश,
ुँ
कमषिािी, त्यस्तो अदालतमा कानून व्यवसाय गने कानून व्यवसायी वा सेवाग्राहीसग
सम्बचन्धत न्यायाधीशका सम्बन्धमा िहेको धािणा बुझ्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोचजम अनुगमन तथा ननगिानीको काम गदाष न्याटयक अनुगमन
तथा ननगिानी सनमनतले आवश्यकताअनुसाि न्याय परिषदका िाजपराटङ्कत कमषिािीको
सहयोग नलन सक्नेछ।
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(६) उपदफा (३) बमोचजम अनुगमन तथा ननगिानीको काम गदाष गोप्य रूपमा गनुष
पनेछ।
(७) न्याटयक अनुगमन तथा ननगिानी सनमनतले आफूले सम्पादन गिे को काम कािबाहीको
प्रनतवेदन न्याय परिषदले तोकेको अवनधनभर न्याय परिषदसमक्ष पेस गनुष पनेछ।
(८) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गदाष वा ननजउपि कािबाही गदाष उपदफा
(७) बमोचजमको प्रनतवेदनलाई आधाि नलन सक्नेछ।
१७.

उजुिीसुँग सम्बि मुद्दाको अध्ययन : (१) कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश टवरुि
न्याय परिषदमा उजुिी पिे मा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गनष कुनै सदस्यलाई
तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग सम्बचन्धत अदालतले सदस्यले माग गिे को
कागजात वा फार्ल उपलब्ध गिाउनु पनेछ।
ुँ सम्बि मुद्दाको अध्ययन गिी
(३) उपदफा (१) बमोचजम तोटकएको सदस्यले उजुिीसग
न्याय परिषदले तोकेको अवनधनभर आफ्नो िायसटहतको प्रनतवेदन न्याय परिषदमा
पेस गनुष पनेछ।

१८.

प्रािचम्भक छाननबन : (१) न्याय परिषदमा प्राप्त उजुिी वा अनुगमन वा ननिीक्षण
प्रनतवेदनको आधािमा वा न्याय परिषद आफैले उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै
न्यायाधीशको टवरुिमा छाननबन गनष आवश्यक दे खेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा
सवोच्ि अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रािचम्भक छाननबन गनषको लानग तोक्न
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले सम्बचन्धत न्यायाधीश वा
अन्य सम्बि व्यचक्तसुँग सोधपुछ गनष सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले प्रािचम्भक छाननबनको
टवषयसुँग सम्बचन्धत कुनै कागजात माग गनष सक्नेछ। त्यसिी माग गरिएको
कागजात उपलब्ध गिाउनु त्यस्तो अदालत वा ननकायको कतषव्य हुनछ
े ।
(४) उपदफा (१) बमोचजम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको
अवनधनभर आफ्नो िायसटहतको प्रािचम्भक छाननबन प्रनतवेदन न्याय परिषदमा पेस
गनुष पनेछ।
45

१९.

जाुँिबुझ सनमनत : (१) दफा १७ वा १८ बमोचजम प्राप्त प्रनतवेदनबाि वा न्याय परिषद
आफैँले उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको टवरुिमा जाुँिबुझ गिाउन
आवश्यक दे खेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सवोच्ि अदालतको न्यायाधीशको
अध्यक्षतामा सम्बचन्धत क्षेरको टवज्ञसटहतको तीन सदस्यीय जाुँिबुझ सनमनत गठन गिी
तत्सम्बन्धी सूिना नेपाल िाजपरमा प्रकाशन गनुप
ष नेछ।
(२) जाुँिबुझ सनमनतले न्याय परिषदले तोकेको अवनधनभर जाुँिबुझ सम्पन्न गिी न्याय
परिषदमा प्रनतवेदन पेस गनुप
ष ने छ।
(३) जाुँिबुझ सनमनतको कायाषलय न्याय परिषदको सचिवालयमा िहनेछ ि जाुँिबुझ
सनमनतको लानग आवश्यक पने कमषिािी ि स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध
गिाउनेछ।
(४) जाुँिबुझ सनमनतको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको
सघीय न्याय सेवाको िाजपराटङ्कत कमषिािीले गनेछ।

२०.

जाुँिबुझ सनमनतको अनधकाि : (१) जाुँिबुझ सनमनतले उच्ि अदालत वा चजल्ला
अदालतको जाुँिबुझ गनष लानगएको न्यायाधीशलाई सूिना ददने, सूिना तामेल गने, बयान
गिाउने वा साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जाुँिबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोचजम गदठत
आयोगले प्रयोग गने अनधकाि प्रयोग गनष सक्नेछ।
(२) यस दफा अन्तगषत हुने जाुँिबुझ सनमनतको काम कािबाही गोप्य हुनेछ।
(३) जाुँिबुझ सनमनतले जाुँिबुझको कािबाही भएको ठाउुँमा आिोप लागेको उच्ि अदालत
वा चजल्ला अदालतको न्यायाधीश, सम्बचन्धत कानून व्यवसायी तथा उजुिवालाबाहेक
अरू कुनै व्यचक्तलाई उपचस्थत हुने वा कािबाहीमा भाग नलने अनुमनत ददने छै न।
(४) जाुँिबुझ सनमनतले ददएको आदे शको अवहेलना गने वा जाुँिबुझको कािबाहीमा बाधा
पुर्याउने व्यचक्तलाई जाुँिबुझ सनमनतले तीन हजाि रूपैयाुँसम्म जरिवाना वा एक
मटहनासम्म कैद वा दुबै सजाय गनष सक्नेछ।
(५) जाुँिबुझ सनमनतले उपदफा (४) बमोचजम सजायको आदे श नददुँदै सम्बचन्धत व्यचक्तले
जाुँिबुझ सनमनतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसिी क्षमा मागेको कुिामा जाुँिबुझ
सनमनत सन्तुष्ट भएमा जाुँिबुझ सनमनतले कुनै सजाय गने छै न।
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(६) उपदफा (४) बमोचजम जाुँिबुझ सनमनतले सजाय गिे को व्यचक्तले जाुँिबुझ सनमनतलाई
सन्तोष हुने गिी क्षमा मागेमा जाुँिबुझ सनमनतले आफूले गिे को सजाय कायाषन्वयन
नगनष सक्नेछ।
(७) जाुँिबुझ सनमनतले जाुँिबुझको काम समाप्त भएपनछ आफ्नो िाय सटहत जाुँिबुझको
प्रनतवेदन ि तत् सुँग सम्बचन्धत कागजात न्याय परिषदको सचिवालयमा बुझाउनु
पनेछ।
२१.

सफार्को मौका ददने : (१) दफा १७, १८ वा १९ बमोचजम प्राप्त प्रनतवेदन अध्ययन
गदाष आिोटपत उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सं टवधान, यस ऐन वा
अन्य प्रिनलत कानूनबमोचजम कािबाही गनुष पने दे चखएमा न्याय परिषदले कािण ि आधाि
खुलाई मनानसब अवनध तोकी सफार् पेस गने मौका ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अवनधनभर सफार् पेस नगिे मा वा पेस गिे को सफार्
सन्तोषजनक नदे चखएमा आिोटपत न्यायाधीशलाई यस ऐनबमोचजमको कुनै सजाय
गनष वा न्याय परिषदले उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको आिोटपत न्यायाधीशलाई
सं टवधानको धािा १४२ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) तथा धािा १४९ को
उपधािा (६) को खण्ड (ग) बमोचजम गनष प्रधान न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस गनेछ।
ति प्रिनलत कानूनबमोचजम मुद्दा िलाउनु पने िहेछ भने कानूनबमोचजम
मुद्दा दायि गनष सम्बचन्धत ननकायमा लेखी पठाउनु पनेछ।

२२.

भ्रष्िािािको कसुिमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायि : (१) सं टवधानको धािा १५३ को
उपधािा (६) बमोचजमको टवषयमा अनुसन्धान गनष न्याय परिषदले सवोच्ि अदालत वा
उच्ि अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अनधकृतको रूपमा काम गनष तोक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अनुसन्धान अनधकृतले उच्ि अदालतको न्यायाधीश वा
चजल्ला अदालतको न्यायाधीशउपि अनुसन्धान गदाष भ्रष्िािाि ननवािण ऐन, २०५९
बमोचजमको अनुसन्धान अनधकािीले प्रयोग गने अनधकाि प्रयोग गनष सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजमको अनुसन्धान गदाष अनुसन्धान अनधकािीले उच्ि अदालत
वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशउपि भ्रष्िािाि गिी अचख्तयािको दुरूपयोग
गिे को अनभयोगमा मुद्दा िलाउनु पने दे खेमा सोही बेहोिाको प्रनतवेदन न्याय परिषदमा
पेस गनुष पनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त भएको प्रनतवेदनको आधािमा न्याय परिषदले मुद्दा
िलाउनु पने दे खेमा त्यस्तो टवषयमा ननणषय गिी भ्रष्िािािसम्बन्धी मुद्दाको कािबाही
ि टकनािा गनष प्रिनलत कानूनबमोचजम नेपाल सिकािले तोकेको अदालतमा न्याय
परिषदको तफषबाि मुद्दा दायि गनष न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदको कुनै
िाजपराटङ्कत अनधकृतलाई तोक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम मुद्दा दायि गने ननणषय गनुअ
ष चघ न्याय परिषदले त्यस्तो
टवषयमा महान्यायानधवक्तासुँग पिामशष नलन सक्नेछ।
(६) यस दफाबमोचजम दायि भएको मुद्दामा महान्यायानधवक्ता वा मातहतको सिकािी
वटकलबाि प्रनतिक्षा हुनछ
े ।
(७) यस दफाबमोचजम मुद्दा िले को टवषयमा न्यायाधीशबाहेक अन्य व्यचक्तसमेत सं लग्न
भएको दे चखएमा न्याय परिषदले त्यस्तो व्यचक्तउपि प्रिनलत कानूनबमोचजम मुद्दा
िलाउन सम्बचन्धत ननकायमा लेखी पठाउनेछ।
२३.

स्वताः ननलम्बन हुने : भ्रष्िािाि ननवािण ऐन, २०५९ बमोचजम स्वताः ननलम्बन हुने
अवस्थामा वा खिाब आििणको आधािमा प्रिनलत कानूनबमोचजम उच्ि अदालत वा
चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश टवरुि मुद्दा दायि भएकोमा मुद्दा दायि भएको नमनतदे चख
त्यस्तो न्यायाधीश आफ्नो पदबाि स्वताः ननलम्बन हुनेछ।

२४.

ननलम्बनको समानि : उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश टवरुि यस
ऐनबमोचजम दायि भएको मुद्दामा त्यस्तो न्यायाधीशले सफार् पाएमा सफार् पाएको
नमनतबाि ननजको ननलम्बन स्वताः समाप्त हुनछ
े ।

२५.

कायषसम्पादन गनष नपाउने : उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश टवरुि
जाुँिबुझ गनष जाुँिबुझ सनमनत गठन भएको वा दफा २२ बमोचजम अनुसन्धान प्रािम्भ
भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले

त्यस्तो कािबाहीको िु ङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको

कायषसम्पादन गनष पाउने छै न।
२६.

तामेलीमा िाख्ने : दफा १७, १८ वा १९ बमोचजमको प्रनतवेदनबाि उच्ि अदालत वा
चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश टवरुिको आिोप तथ्यहीन दे चखएमा पनछ प्रमाण प्राप्त
भएको अवस्थामा कानूनबमोचजम हुने गिी न्याय परिषदले त्यस्तो कािबाहीलाई तामेलीमा
िाखी सोको जानकािी सम्बचन्धत न्यायाधीशलाई ददनु पनेछ।
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२७.

न्यायाधीशको सरूवा तथा काज : (१) साधािणतया एक अदालतमा दुई वषषको कायषकाल
पूिा गिी नसकेका उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरूवा गरिने
छै न।
(२) उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सरूवा गदाष साधािणतया
टहमाली क्षेर, पहाडी क्षेर, तिाई क्षेर ि काठमाडौं उपत्यकाको अनुभव हुने गिी
सुगम क्षेरको अदालतमा कायषित न्यायाधीशलाई दुगम
ष क्षेरको अदालतमा ि दुगम
ष
क्षेरको अदालतमा कायषित न्यायाधीशलाई सुगम क्षेरको अदालतमा पने गिी सरूवा
गरिनेछ।
(३) साधािणतया उच्ि अदालत वा चजल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई एउिै
अदालतमा एक पिकभन्दा बढी हुने गिी सरूवा गरिने छै न।
(४) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको नसफारिसमा आवश्यकताअनुसाि एक उच्ि
अदालतको न्यायाधीशलाई अको उच्ि अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खिाउन
सक्नेछ।
(५) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकताअनुसाि एक चजल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई
ननचश्ित अवनधको लानग अको चजल्ला अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खिाउन
सक्नेछ।

२८.

वैयचक्तक टवविण िाख्ने : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको वैयचक्तक टवविण (नसििोल)
तोटकएबमोचजम अद्यावनधक गिी िाख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग न्याय परिषदले ननजामती टकताबखानालगायत
सम्बचन्धत ननकायसुँग टवविण माग गनष सक्नेछ।
(३) पटहलो पिक न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त भएको व्यचक्तले आफू ननयुचक्त भएको
नमनतले एक मटहनानभर तोटकएको ढाुँिाको वैयचक्तक टवविण फािाम (नसििोल) भिी
न्याय परिषदसमक्ष पेस गनुष पनेछ।
(४) न्यायाधीशको वैयचक्तक टवविणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हुनेछ।

२९.

सम्पचत्त टवविण पेस गनुष पने : (१) सदस्य ि न्यायाधीशले आफ्नो ि आफ्नो परिवािको
नाममा िहेको सम्पचत्तको टवविण प्रत्येक आनथषक वषष समाप्त भएको नमनतले साठी ददननभर
तोटकएबमोचजमको ढाुँिामा न्याय परिषदसमक्ष पेस गनुष पनेछ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापनन उपदफा (१) बमोचजमको
अवनध समाप्त भएपनछ ननयुचक्त भएको सदस्य ि न्यायाधीशले आफू ननयुक्त भएको
नमनतले साठी ददननभर उपदफा (१) बमोचजम सम्पचत्त टवविण न्याय परिषदसमक्ष
पेस गनुष पनेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोचजमको सम्पचत्त टवविण गोप्य िाचखनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोचजमको अवनधनभर सम्पचत्त टवविण पेस नगने न्यायाधीशहरूको
टवविण न्याय परिषदको सचिवले तयाि गिी न्याय परिषदमा पेस गनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोचजमको अवनधनभर सम्पचत्त टवविण पेस नगने न्यायाधीशलाई न्याय
परिषदले पाुँि हजाि रूपैयाुँ जरिवाना गिी सम्पचत्त टवविण पेस गने आदे श ददनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोचजम न्याय परिषदको आदे शबमोचजम सम्पचत्त टवविण पेस नगने
न्यायाधीशले दफा ११ बमोचजम खिाब आििण गिे को मानननेछ।
३०.

एकीकृत अनभलेख तयाि गने : (१) न्याय परिषदले दे हायको टवविण सटहत प्रत्येक
न्यायाधीशको एकीकृत अनभले ख तयाि गिी िाख्नु पनेछ :(क)

न्यायाधीश पदमा ननयुचक्त भएको ि अवकाश हुने नमनत, ननजको योग्यता,
अनुभव ि टवशेषज्ञतासम्बन्धी टवविण,

(ख)

ननजमानथ कुनै उजुिी पिे को भए त्यस्तो उजुिीमा न्याय परिषदबाि भएको
ननणषयको सं चक्षप्त टवविण,

(ग)

सं टवधान ि यस ऐनबमोचजम ननजउपि कुनै कािबाही भएको भए त्यसको
टवविण,

(घ)

ननजले गिे को फैसला वा आदे श मानथल्लो अदालतबाि सदि वा बदि
भएको टवविण,

(२)

(ङ)

ननजले प्रत्येक अदालतमा गिे को फैसला ि आदे शको सं ख्यात्मक टवविण,

(ि)

तोटकएबमोचजमको अन्य टवविण।

न्याय परिषदले उपदफा (१) बमोचजमको अनभलेख िाख्ने प्रयोजनको लानग
आवश्यकताअनुसाि छु ट्टै सफ्िवेयिको ननमाषण गिी सूिना प्रटवनधको समेत उपयोग
गनष सक्नेछ।
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३१.

पदमा निहेको जानकािी गिाउने : (१) कुनै न्यायाधीश उमेिका कािणले अवकाश हुने
ु न्दा कम्तीमा साठी ददन अगावै सोको जानकािी
भएमा न्याय परिषदले ननज अवकाश हुनभ
सम्बचन्धत न्यायाधीश ि ननकायलाई गिाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा लेचखएदे चख बाहेक अन्य कािणबाि कुनै न्यायाधीश पदमा निहेमा
न्याय परिषदले सोको जानकािी त्यस्तो न्यायाधीश ि सम्बचन्धत ननकायलाई तुरून्त
गिाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम अवकाशसम्बन्धी जानकािी गिाउने प्रयोजनको लानग न्याय
परिषदले दे हायको आधािमा न्यायाधीशको उमेि गणना गदाष जुन उमेिबाि ननज
पटहले अवकाश हुन्छ सोही आधािमा उमेि गणना गिी ननजको उमेि अद्यावनधक
गिाई िाख्नु पनेछ:(क)

ननजले पेस गिे को चशक्षण सं स्थाको प्रमाणपरमा टकटिएको जन्मददन वा
वषषबाि हुन आउने उमेि,

(ख)

ननजको नागरिकताको प्रमाणपरमा टकटिएको जन्म ददन वा वषषबाि हुन
आउने उमेि,

(ग)

ननजको वैयचक्तक टवविणमा ले चखएको जन्म ददन वा वषषबाि हुन आउने
उमेि।

(४) उपदफा (३) बमोचजम न्यायाधीशको उमेि गणना गदाष शैचक्षक योग्यता वा
नागरिकताको प्रमाणपर ि वैयचक्तक टवविणमा जन्म नमनत, वषष मटहना ि गतेसमेत
खुलेको ि सबैमा एउिै नमनत निहेमा ननज जुन नमनतबाि पटहले अवकाश हुन्छ सोही
नमनतअनुसाि ननजको उमेि गणना गरिनेछ।
(५) कुनै न्यायाधीशको शैचक्षक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपर ि वैयचक्तक टवविणमा
वषष वा सं वत् मार उल्लेख भएकोमा दे हायको आधािमा जन्म नमनत कायम गरिनेछ:(क)

नागरिकताको प्रमाणपरको हकमा

प्रमाणपर

प्राप्त गिे को नमनतको

आधािमा,
(ख)

शैचक्षक योग्यताको प्रमाणपरको हकमा प्रमाणपर जािी भएको नमनतको
आधािमा,

(ग)

वैयचक्तक टवविणको हकमा सुरु ननयुचक्त भएको नमनतको आधािमा।
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(६) न्यायाधीशले पेस गिे को कुनै प्रमाणपरमा वषषमार उल्लेख भएको ि अको
प्रमाणपरमा पूिा जन्म नमनत खुलेको भएमा ि सो प्रमाणपरमा उचल्लचखत जन्म
नमनतहरूको बीिमा एक वषषसम्मको अन्ति दे चखएमा पूिा जन्म नमनत खुलेकोलाई
आधाि नलर्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोचजम छु ट्टा छु ट्टै प्रमाणपरमा उल्ले ख भएको जन्म नमनतको अन्ति
एक वषषभन्दा बढी दे चखएमा वषषमार उल्लेख भएको प्रमाणपरको आधािमा उपदफा
(३) बमोचजम जन्म नमनत कायम गरिनेछ।
(८) परिषदले यो दफा लागू भएपनछ तीन मटहनानभर यस दफाबमोचजम न्यायाधीशको
उमेि यटकन गिी अनभलेख व्यवचस्थत गनेछ।
(९) उपदफा (१) बमोचजम जानकािी नददएको भए पनन कुनै न्यायाधीश अवकाश हुने
उमेि पुगप
े नछ त्यस्तो पदबाि अवकाश हुनछ
े ।
३२.

पदबाि हिाउने : (१) कुनै व्यचक्तले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको
पदमा ननयुचक्त भएको कुिा जानकािीमा आएमा वा कुनै न्यायाधीश पदमा बहाल िहेको
अवस्थामा दफा ७ को खण्ड (क), (ङ), (ज), (झ), (ञ) वा (ि) बमोचजमको अवस्था
भएमा

न्याय

परिषदले

त्यस्तो

न्यायाधीशलाई

तुरून्त

पदबाि

हिाउन

प्रधान

न्यायाधीशसमक्ष नसफारिस गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम नसफारिस भएमा प्रधान न्यायाधीशले अटवलम्ब पदबाि
हिाउनु पनेछ।
(३) आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा ननयुक्त भएको न्यायाधीश
उपदफा (२) बमोचजम पदबाि हिार्एमा त्यस्तो न्यायाधीशले प्रिनलत सघीय
कानूनबमोचजमको सञ्िय कोषको िकम ि बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनन सुटवधा
पाउने छै न।
(४) परिषदले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाएको कािण उपदफा (२) बमोचजम
पदबाि हिार्एको न्यायाधीशलाई प्रिनलत सघीय कानूनबमोचजम भ्रष्िािािको
कसुिमा मुद्दा िलाउन सम्बचन्धत ननकायमा ले खी पठाउनेछ।
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३३.

न्याय परिषदको काम, कतषव्य ि अनधकाि : सं टवधान ि यस ऐनमा अन्यर ले चखएका
काम, कतषव्य ि अनधकािको अनतरिक्त न्याय परिषदको अन्य काम, कतषव्य ि अनधकाि
दे हायबमोचजम हुनेछ :(क)

न्याय प्रशासनसम्बन्धी टवषयमा नसफारिस गने वा पिामशष ददने,

(ख)

न्याय प्रशासनसम्बन्धी टवषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गने, गिाउने,

(ग)

न्यायाधीशको तानलम तथा प्रचशक्षणका सम्बन्धमा सम्बचन्धत ननकायलाई
पाठ्यक्रमलगायतका टवषयमा आवश्यक ननदे शन ददने,

३४.

(घ)

न्यायाधीशले पालन गनुष पने आिाि सं टहता बनाई लागू गने,

(ङ)

तोटकएबमोचजम अन्य काम गने।

न्याय परिषदको सचिवालय : (१) न्याय परिषदको एउिा छु ट्टै सचिवालय िहनेछ।
(२) न्याय परिषदको सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा िहनेछ।

३५.

न्याय परिषदको बैठक : (१) न्याय परिषदको बैठक आवश्यकताअनुसाि अध्यक्षले
तोकेको नमनत, समय ि ठाउुँमा बस्नेछ।
ु रूपमा
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापनन दुईजना सदस्यले सं यक्त
टवषयसूिीसमेत समावेश गिी न्याय परिषदको बैठक बोलाउन अध्यक्षसमक्ष नलचखत
अनुिोध गिे मा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनु पनेछ।
(३) न्याय परिषदको सचिवले न्याय परिषदको बैठक बस्ने नमनत ि समय तोकी बैठकमा
छलफल हुने टवषय सूिीसटहतको सूिना बैठक बस्ने समयभन्दा साधािणतया
अठ्िालीस घण्िा अगावै सबै सदस्यहरूले पाउने गिी पठाउनु पनेछ।
(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोचजम बैठकमा छलफल हुने टवषय सूिीमा उचल्लचखत
टवषयको अनतरिक्त अन्य कुनै टवषयमा छलफल गिाउन िाहेमा त्यसिी छलफल
गनष िाहेको टवषय ि कािणसटहतको सूिना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा िौबीस
घण्िाअगावै न्याय परिषदको सचिवलाई ददनु पनेछ। त्यसिी सूिना प्राप्त हुनासाथ
न्याय परिषदको सचिवले त्यस्तो टवषय छलफल हुने टवषय सूिीमा समावेश गिी
त्यसको जानकािी सदस्यहरूलाई ददनु पनेछ।
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(५) उपदफा (३) ि (४) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापनन न्याय परिषदको
बैठकमा उपचस्थत सबै सदस्यको सहमनतले टवषय सूिीमा नपिे को टवषयमा पनन
छलफल गिी ननणषय गनष सटकनेछ।
(६) अध्यक्ष ि अन्य दुईजना सदस्य उपचस्थत भएमा न्याय परिषदको बैठकको लानग
गणपूिक सं ख्या पुगेको मानननेछ।
(७) न्याय परिषदको ननणषय बहुमतको आधािमा हुनेछ ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षले
ननणाषयक मत ददनेछ।
(८) न्याय परिषदको ननणषयको अनभलेख न्याय परिषदको सचिवले तयाि गिी अध्यक्ष
तथा सदस्यको सही गिाई िाख्नेछ।
(९) न्याय परिषदको बैठकसम्बन्धी अन्य कायषटवनध न्याय परिषद आफैंले ननधाषिण
गिे बमोचजम हुनछ
े ।
३६.

न्याय परिषदको सचिव : (१) न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा नेपाल न्याय
सेवाको िाजपराटङ्कत टवचशष्ट श्रे णीको एकजना सचिव िहनेछ।
(२) यस ऐनमा अन्यर ले चखएका काम, कतषव्य ि अनधकािको अनतरिक्त न्याय परिषदको
सचिवको अन्य काम, कतषव्य ि अनधकाि दे हायबमोचजम हुनेछ:(क)

न्याय परिषदले गिे को ननणषय कायाषन्वयन गने गिाउने,

(ख)

न्याय परिषदको सचिवालयमा िहने अनभलेख प्रमाचणत गिी अद्यावनधक,
व्यवचस्थत ि सुिचक्षत िाख्ने,

(ग)

न्याय परिषदको कमषिािीलाई कायषटवभाजन गिी काममा लगाउने,

(घ)

न्याय परिषदको सचिवालयको काम कािबाहीको अनुगमन, ननयन्रण,
सुपरिवेक्षण गने,

(ङ)

न्याय परिषदको ननणषय सम्बचन्धत व्यचक्त वा ननकायलाई जानकािी गिाउने,

(ि)

नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्धत ननकायसुँग आवश्यकताअनुसाि सम्पकष
ि समन्वय गने,

(छ)

न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम गने।

(३) न्याय परिषदको सचिवले आफूलाई प्राप्त अनधकािमध्ये आवश्यकताअनुसाि कुनै
अनधकाि आफू मातहतको कुनै िाजपराटङ्कत अनधकृतलाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ।
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३७.

शपथ : सं टवधानको धािा १५३ को उपधािा (१) को खण्ड (घ) ि (ङ) बमोचजमका
सदस्यले अध्यक्षसमक्ष अनुसूिीमा तोटकएबमोचजम शपथ नलनु पनेछ।

३८.

वाटषषक प्रनतवेदन पेस गनुष पने : (१) न्याय परिषदले प्रत्येक वषष आफूले गिे को काम
कािबाहीको वाटषषक प्रनतवेदन आनथषक वषष पूिा भएको तीन मटहनानभर िाष्ट्रपनतसमक्ष पेस
गनुष पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम पेस भएको प्रनतवेदन िाष्ट्रपनतले प्रधानमन्रीमाफषत सघीय
सं सद्समक्ष पेस गनष लगाउनेछ।

३९.

नेपाल सिकािसुँग सम्पकष : न्याय परिषदले नेपाल सिकािसुँग सम्पकष िाख्दा कानून,
न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्रालयमाफषत् िाख्नु पनेछ।

४०.

ननयम बनाउने अनधकाि : न्याय परिषदले यस ऐनको कायाषन्वयनको लानग आवश्यक
ननयम बनाउन सक्नेछ।

४१.

ननदे चशका वा कायषटवनध बनाउने अनधकाि : न्याय परिषदले सम्पादन गनुष पने काम सुिारू
रूपले सञ्िालन गनष वा गिाउनको लानग यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगषत बनेको ननयमको
अधीनमा िही आवश्यक ननदे चशका वा कायषटवनध बनाउन सक्नेछ।

४२.

खािे जी ि बिाउ : (१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ खािे ज गरिएको छ।
(२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोचजम भए गिे का काम कािबाही यसै ऐनबमोचजम
भए गिे को मानननेछ।
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अनुसूिी
(दफा ३७ सुँग सम्बचन्धत)
शपथ
ु ि जनताप्रनत पूणष बफादाि िही सत्य
म ............................................... मुलक
ननष्ठापूवक
ष प्रनतज्ञा गछु ष/र्श्वि/दे श ि जनताको नाममा शपथ नलन्छु टक नेपालको िाजकीय सत्ता
ि सावषभौमसत्ता नेपाली जनतामा ननटहत िहेको नेपालको सं टवधानप्रनत पूणष बफादाि िही
...................... पदको कामकाज प्रिनलत कानूनको अधीनमा िही, कसै को डि नमानी, पक्षपात
नगिी, कसै प्रनत पूवाषग्रह वा खिाब भावना ननलई, र्मानदािीसाथ गनेछु ि आफ्नो कतषव्य पालनाको
नसलनसलामा आफूलाई जानकािी भएको कुिा म पदमा बहाल िहुँदा वा निहुँदा जुनसुकै अवस्थामा
पनन प्रिनलत कानूनको पालना गदाषबाहेक अरू अवस्थामा कुनै टकनसमबाि पनन प्रकि वा सकेत
गने छै न।

नमनत :-

नाम :दस्तखत :-
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परिचशष्टाङ्क २
न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
प्रमाणीकिण ि प्रकाशन नमनत
२०७३।५।२७
२०७३ सालको ऐन नं.
न्याय सेवा आयोगको काम, कतषव्य ि अनधकािको सम्बन्धमा सं शोधन ि एकीकिण गनष बनेको
ऐन
प्रस्तावना : सघीय न्याय सेवाको िाजपराटङ्कत पदमा ननयुचक्त, सरूवा, बढु वा वा त्यस्तो पदमा
बहाल िहेको कुनै कमषिािीलाई टवभागीय सजायको लानग नसफारिस गने तथा चजल्ला न्यायाधीशको
पदमा ननयुचक्तको लानग पिीक्षा सञ्िालन गने सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगको काम, कतषव्य ि
अनधकािसम्बन्धी प्रिनलत कानूनलाई सं शोधन ि एकीकिण गनष वाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं टवधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोचजमको व्यवस्थाटपका सं सद्ले
यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक
१.

सं चक्षप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम "न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३"
िहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ हुनछ
े ।

२.

परिभाषा : टवषय वा प्रसङ्गले अको अथष नलागेमा यस ऐनमा, (क)

"अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछष।

(ख)

"आयोग" भन्नाले सं टवधानको धािा १५४ बमोचजमको न्याय
सेवा आयोग सम्झनु पछष।
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(ग)

"तोटकएको" वा "तोटकएबमोचजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगषत
बनेको ननयममा तोटकएको वा तोटकएबमोचजम सम्झनु पछष।

(घ)

"चजल्ला न्यायाधीश" भन्नाले सं टवधानको धािा १४९ को उपधािा
(२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम ननयुक्त हुने चजल्ला
अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पछष।

(ङ)

"सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछष।

(ि)

"सेवा" भन्नाले सघीय न्याय सेवा सम्झनु पछष।

(छ)

"सं टवधान" भन्नाले नेपालको सं टवधान सम्झनु पछष।
परिच्छे द-२
आयोगको कायष सञ्िालन

३.

आयोगको सचिवालय : (१) आयोगको कायष सञ्िालनको लानग आयोगको एक
सचिवालय िहनेछ।
(२) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिे मा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय
परिषद सचिवालय िहेको ठाउुँमा िहनेछ।

४.

आयोगको बैठक : (१) आयोगको बैठक आवश्यकतानुसाि अध्यक्षले तोकेको नमनत,
समय ि ठाउुँमा बस्नेछ।
(२) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने नमनत ि समय तोकी बैठकमा
छलफल हुने टवषय सूिी सटहतको सूिना बैठक बस्ने समयभन्दा अठ्िालीस घण्िा
अगावै सबै सदस्यले पाउने गिी पठाउनु पनेछ।
ति उचित ि पयाषप्त कािण भएमा अध्यक्षले त्यस्तो कािण खुलाई
अठ्िालीस घण्िा अगावै आयोगको बैठक बोलाउन बाधा पने छै न।
(३) कुनै सदस्यले उपदफा (२) बमोचजम बैठकमा छलफल हुने टवषय
सूिीमा उचल्लचखत टवषयको अनतरिक्त अन्य कुनै टवषयमा छलफल गिाउन िाहेमा
त्यसिी छलफल गनष िाहेको टवषय ि कािण सटहतको सूिना बैठक बस्नुभन्दा
कम्तीमा िौबीस घण्िा अगावै आयोगको सचिवलाई ददनु पनेछ। त्यसिी सूिना प्राप्त
हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकािी सदस्यलाई ददनु पनेछ।
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(४) उपदफा (२) ि (३) मा जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापनन आयोगको
बैठकमा उपचस्थत सबै सदस्यको सहमनतले टवषय सूिीमा नपिे को टवषयमा पनन
छलफल गिी ननणषय गनष सटकनेछ।
(५) अध्यक्ष ि अन्य दुई जना सदस्य उपचस्थत भएमा आयोगको बैठकको
लानग गणपूिक सं ख्या पुगेको मानननेछ।
(६) आयोगको ननणषय बहुमतद्वािा हुनेछ ि मत बिाबि भएमा अध्यक्षले
ननणाषयक मत ददनेछ।
(७) आयोगको ननणषयको अनभलेख आयोगको सचिवले तयाि गिी अध्यक्ष
तथा सदस्यको सही गिाई िाख्नेछ।
(८)

आयोगको

बैठकसम्बन्धी

अन्य

कायषटवनध

आयोगले

ननधाषिण

गिे बमोचजम हुनछ
े ।
५.

आयोगको सचिव : (१) न्याय परिषदको सचिवले आयोगको सचिव भई काम गनेछ।
(२) यस ऐनमा अन्यर लेचखएका काम, कतषव्य ि अनधकािको अनतरिक्त
आयोगको सचिवको अन्य काम, कतषव्य ि अनधकाि दे हायबमोचजम हुनेछ:(क)

आयोगको ननणषय कायाषन्वयन गने वा गिाउने,

(ख)

आयोगको सचिवालयमा िहने अनभलेख अद्यावनधक, व्यवचस्थत ि
सुिचक्षत िाख्ने,

(ग)

आयोगका कमषिािीलाई कायषटवभाजन गिी काममा लगाउने,

(घ)

आयोगको सचिवालयको काम कािबाहीको अनुगमन, ननयन्रण,
सुपरिवेक्षण गने,

(ङ)

आयोगको ननणषय सम्बचन्धत व्यचक्त वा ननकायलाई जानकािी
गिाउने,

(ि)

नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्धत ननकायसुँग आवश्यकताअनुसाि
सम्पकष ि समन्वय गने,

(छ)

आयोगले तोकेको अन्य काम गने।
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(३) आयोगको सचिवले आफूलाई प्राप्त अनधकािमध्ये कुनै अनधकाि
आवश्यकताअनुसाि आफू मातहतको कुनै िाजपराटङ्कत अनधकृतलाई प्रत्यायोजन गनष
सक्नेछ।
६.

आयोगको

कमषिािी

:

आयोगले

अन्यथा

व्यवस्था

गिे कोमा

बाहेक

आयोगको

सचिवालयको काम न्याय परिषद सचिवालयका कमषिािीले गनेछन्।
परिच्छे द-३
नसफारिस तथा पिामशष
७.

कायषतानलका बनाउने : आयोगले सेवाका िाजपराटङ्कत कमषिािीको ननयुचक्त वा
ु ानयोग्य बनाउन आवश्यक कायषतानलका
बढु वालगायतका टवषय पािदशी तथा पूवाषनम
बनाई कायाषन्वयन गनेछ।

८

पदपूनतषको माग : सघीय न्याय सेवाको िाजपराटङ्कत दद्वतीय श्रे णी ि सोभन्दा मानथको
रिक्त पदपूनतषको लानग सम्बचन्धत ननकायले तोटकएबमोचजमको माग फािाम भिी आयोगमा
पठाउनु पनेछ।

९.

प्रनतशत ननधाषिण गिी पिीक्षा सञ्िालन गनष लेखी पठाउने : (१) दफा ८ बमोचजम
माग प्राप्त भएपनछ आयोगले सेवाका िाजपराटङ्कत प्रथम ि दद्वतीय श्रे णीका कमषिािीको
पदपूनतषको लानग सेवासम्बन्धी प्रिनलत कानूनमा उल्ले ख भएको प्रनतशतबमोचजम खुला
वा आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक पिीक्षा तथा बढु वाद्वािा पूनतष गरिने पदसं ख्या ननधाषिण
गनेछ।
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोचजम खुला ि आन्तरिक प्रनतयोनगतात्मक
पिीक्षाद्वािा पदपूनतष गनष छु ट्यार्एको पदमा नसफारिस गनष उपयुक्त उम्मेदवाि
छनौिको लानग पिीक्षा सञ्िालन गनष लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ।

१०.

नसफारिस गने : (१) आयोगले सेवाका िाजपराटङ्कत अनधकृतको ननयुचक्त, सरूवा वा
बढु वाको नसफारिस गदाष सेवासम्बन्धी प्रिनलत कानूनबमोचजम गनेछ।
(२) आयोगले आफ्नो काम कािबाही गदाष सं टवधानबमोचजम समानुपानतक
समावेशी नसिान्तको आधािमा गनेछ।
(३) नसफारिससम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम हुनेछ।
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११.

टवभागीय कािबाही सम्बन्धी पिामशष : (१) सेवाको िाजपराटङ्कत पदमा वहाल िहेको
कुनै कमषिािीलाई टवभागीय सजाय गनष आयोगको पिामशष माग गदाष सेवा सतषसम्बन्धी
प्रिनलत कानूनको प्रटक्रया पूिा गिी आिोप ि प्रस्ताटवत सजायको सम्बन्धमा सम्बचन्धत
कमषिािीले पेस गिे को स्पष्टीकिण तथा सबुत प्रमाणलाई मूल्याङ्कन गिी कमषिािीलाई
गनष खोचजएको सजायको टकिानीसाथ सजाय गने अनधकािीको ननणषयसटहत सक्कलै
फार्ल आयोगमा पठाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त फार्ल सं लग्न कागजातको अनतरिक्त
त्यस्तो कमषिािीसम्बन्धी अन्य कुनै टवविणको आवश्यकता पिे मा आयोगले सम्बचन्धत
अनधकािीसुँग माग गनष सक्नेछ ि त्यसिी आयोगबाि माग भएको टवविण उपलब्ध
गिाउनु त्यस्तो अनधकािीको कतषव्य हुनेछ।
(३) उपदफा (१) ि (२) बमोचजम प्राप्त कागजातबाि मार टवषयवस्तुको
यथाथष जानकािी प्राप्त हुन नसक्ने दे चखएमा आयोगले सम्बचन्धत कमषिािीलाई
आफूसमक्ष उपचस्थत गिाई आवश्यक सोधपुछ गनष सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम सोधपुछ गरिएको कमषिािीले

नलचखत

स्पष्टीकिण पेस गनषको नननमत्त समय मागेमा आयोगले मुनानसब माटफकको समय
ददन सक्नेछ।
१२.

पुनिावलोकनका लानग उजुिी ददन सक्ने : (१) आयोगले गिे को बढु वा नसफारिस
सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने कमषिािीले नसफारिसको ननणषय भएको नमनतले पैंतीस ददननभर
त्यस्तो ननणषयको पुनिावलोकनका लानग आयोगमा उजुिी ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम उजुिी पिे मा आयोगले तत्सम्बन्धमा उपयुक्त ननणषय गनेछ।
परिच्छे द-४
न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग नसफारिस

१३.

पाठ्यक्रम, उत्तीणाषङ्क ि पिीक्षण टवनध : (१) चजल्ला न्यायाधीश पदमा ननयुचक्तको लानग
नसफारिस गनष आयोगले नलने पिीक्षाको पाठ्यक्रम ि अङ्कभाि लोक सेवा आयोग, न्याय
परिषद तथा सम्बचन्धत टवषयका टवशेषज्ञसुँग पिामशष गिी आयोगले ननधाषिण गिे बमोचजम
हुनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम पाठ्यक्रम ननमाषण गदाष न्यायाधीशको पदमा
िही गनुष पने कामको टवश्लेषण गिी त्यस्तो पदको काम ि शैचक्षक योग्यतालाई समेत
आधाि नलनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम पाठ्यक्रम ननमाषण गदाष पाठ्यक्रम लागू हुने
नमनत, प्रत्येक टवषयको पूणाषङ्क, पिीक्षा प्रणाली, पिीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको
अङ्क भाि ि समयसमेतका कुिाहरू समावेश गनुष पनेछ।
(४) चजल्ला न्यायाधीश पदमा ननयुचक्तको लानग नसफारिस गनष आयोगले
नलने पिीक्षामा उत्तीणष हुनको लानग प्रत्येक परमा कम्तीमा पिास प्रनतशत अङ्क प्राप्त
गनुष पनेछ।
(५) चजल्ला न्यायाधीश पदमा ननयुचक्तको लानग नसफारिस गनष आयोगले
नलने पिीक्षाको पिीक्षण टवनध, पिीक्षा दस्तुि ि तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोटकएबमोचजम हुनेछ।
१४.

टवज्ञापन प्रकाशन : (१) चजल्ला न्यायाधीशको पदपूनतषको लानग न्याय परिषदबाि
आयोगलाई अनुिोध भई आएमा त्यस्तो पद पूनतषको लानग आयोगले यस ऐनको दफा
१० को उपदफा (२) बमोचजम टवज्ञापन प्रकाशन गनुष पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रकाशन गरिने टवज्ञापनमा दिखास्त फािाम
बुझाउने म्याद, रिक्त पद सख्या, पिीक्षा दस्तुि ि आवश्यकताअनुसाि आयोगले
ननधाषिण गिे बमोचजमका अन्य कुिाहरूसमेत खुलाउनु पनेछ।

१५.

दिखास्त अस्वीकृत गनष सक्ने : दफा १४ बमोचजम प्रकाशन गिे को टवज्ञापनअनुसाि
कुनै उम्मेदवािले पेस गिे को दिखास्त आयोगले ननधाषिण गिे को ढाुँिाबमोचजम नभएमा
ु गावै
वा सं टवधानबमोचजमको उम्मेदवािको योग्यता नभएमा पिीक्षा सञ्िालन हुनअ
आयोगले त्यस्तो उम्मेदवािको दिखास्त अस्वीकृत गनष सक्नेछ।

१६.

टवज्ञापन वा पिीक्षा िद्द गनष सक्ने : (१) दफा १४ बमोचजम प्रकाचशत टवज्ञापनबमोचजम
ु गावै न्याय
पदपूनतष गनुष नपने वा पद आवश्यक नभएको भनी पिीक्षा सञ्िालन हुनअ
परिषदले त्यस्तो टवज्ञापन िद्द गनष कािणसटहत नलचखत अनुिोध गिे मा आयोगले त्यस्तो
टवज्ञापन िद्द गनष सक्नेछ।
62

(२) आयोगले पिीक्षा सञ्िालन गिे को केन्रमा कुनै टकनसमको अननयनमतता
भएमा वा कुनै बाधा अविोध उत्पन्न भई आंचशक वा पूणरू
ष पले पिीक्षा सञ्िालन हुन
नसकेमा आयोगले त्यसको कािण खुलाई पिीक्षा भएको ददनको पिीक्षा वा सम्बचन्धत
टवज्ञापनको आंचशक वा सम्पूणष पिीक्षा िद्द गनष सक्नेछ।
१७.

पिीक्षा दस्तुि 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 दस्तुि सम्बचन्धत व्यचक्तले टफताष पाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम पिीक्षा दस्तुि टफताष पाउन आयोगले तोकेको
अवनधनभर आयोगमा ननवेदन ददनु पनेछ।

१८.

प्रश्नपर ननमाषण, परिमाजषन तथा पिीक्षा सञ्िालन : (१) आयोगले पिीक्षाको लानग
प्रश्नपरको ननमाषण गदाष सम्बचन्धत टवषयका दक्ष वा टवशेषज्ञद्वािा गिाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रश्नपरको ननमाषण गने दक्ष वा टवशेषज्ञलाई
सम्बचन्धत टवषयको पाठ्यक्रम, नमूना प्रश्न, प्रश्नपर ननमाषण गदाष पालन गनुष पने सतष
ि अन्य आवश्यक टवविणसमेत गोप्य रूपले उपलब्ध गिाउनु पनेछ।
(३) कुनै एक टवज्ञापनबमोचजम हुने पिीक्षाको लानग सामान्यताः प्रत्येक टवषयको
पाुँि सेि प्रश्नपर ननमाषण गनु,ष गिाउनु पनेछ।
(४) आयोगको वाटषकष कायषतानलकाअनुसाि रिक्त पदको माग प्राप्त हुने समय
ि प्रश्नपर भण्डािमा मौज्दातको अवस्थासमेतलाई दृटष्टगत गिी प्रश्नपर ननमाषण गिाउनु
पनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोचजम ननमाषण गरिएका प्रश्नपरको परिमाजषन (मोडिे सन)
आवश्यकताअनुसाि एक वा एकभन्दा बढी दक्ष वा टवशेषज्ञद्वािा गिाउनु पनेछ। यसिी
प्रश्नपरको परिमाजषन गिाउुँदा दुई वा सोभन्दा बढी समूहबाि अलग अलग रूपमा
गिाउन सटकनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोचजम प्रश्नपरको परिमाजषन गदाष सकभि सबै पाठ्यांश
(खण्ड, समूह, उपसमूह) बाि समानुपानतक रूपमा प्रश्न समावेश गनुष पनेछ। प्रश्नको
ियन गदाष पाठ्यक्रममा तोटकएको समयनभर उम्मेदवािले उत्ति ले ख्न सक्ने टकनसमको
हुन ु पनेछ।
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(७) प्रश्न परिमाजषन गदाष दे हायका कुिाहरूमा ध्यान ददनु पनेछ:(क) टववादास्पद तथा दद्वटवधायुक्त प्रश्न निाख्ने,
(ख) पाठ्यक्रमभन्दा बाटहिका प्रश्न निाख्ने,
(ग) चजल्ला न्यायाधीशको पदको स्तिसुँग नमल्ने टकनसमका प्रश्न िाख्ने,
(घ) प्रश्नपरको सेि तयाि गदाष एक सेिनभर िहने प्रश्नहरू नदोहोरिने
गिी तयाि गने,
(ङ) प्रश्नको परिमाजषन सम्बन्धमा आयोगले तोकेको कायषटवनधको पालन
गने।
(८) आयोगले

चजल्ला न्यायाधीशको पदपूनतषको लानग प्रकाशन गिे को

टवज्ञापनबमोचजम उम्मेदवािको छनौि गनष सोही टवज्ञापनमा उल्लेख भएबमोचजम पिीक्षा
सञ्िालन गनेछ।
(९) आयोगले नलने पिीक्षाको लानग प्रश्नपर ननमाषण वा परिमाजषन, प्रश्नपर
ननमाषण वा परिमाजषन गने टवज्ञको योग्यता, ननजले पालन गनुष पने सतष ि पिीक्षा
सञ्िालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले ननधाषिण गिे बमोचजम हुनेछ।
१९.

िोक लगाउने वा ननष्काशन गने : (१) कुनै पिीक्षा केन्रमा उम्मेदवािले अननयनमत
काम गिे मा वा आयोगले तोकेको सतषको उल्लङ्घन गिे मा वा कसैले अकाषको नामबाि
पिीक्षा ददएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवािको पिीक्षा िद्द गिी ननज वा अकाषको नामबाि
पिीक्षा ददने व्यचक्तलाई आयोगद्वािा नलर्ने पिीक्षामा पाुँि वषषसम्म उम्मेदवाि हुन नपाउने
गिी िोक लगाउन सक्नेछ।
(२) कुनै उम्मेदवािले कुनै पिीक्षा केन्रमा होहल्ला गिी पिीक्षा सञ्िालनमा
बाधा अविोध पुर्याएमा त्यस्तो उम्मेदवािलाई केन्राध्यक्षले तत्काल पिीक्षा केन्रबाि
ननष्काशन गनष सक्नेछ ि त्यसिी ननष्काशन भएमा ननजको उक्त टवज्ञापनबमोचजमको
सबै टवषयको पिीक्षा स्वताः िद्द हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको कायष कुनै सिकािी कमषिािीले गिे मा त्यस्तो
कमषिािीलाई टवभागीय कािबाहीसमेत हुनेछ।

२०.

टवभागीय कािबाहीको लानग ले खी पठाउने : (१) यस ऐनबमोचजमको पिीक्षा सञ्िालनमा
सं लग्न कमषिािीले पिीक्षा केन्रमा कुनै अननयनमत काम कािबाही गिे मा आयोगले त्यस्तो
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कमषिािीलाई तत्काल कामबाि हिाई टवभागीय कािबाहीको लानग सम्बचन्धत ननकायमा
ले खी पठाउन सक्नेछ।
(२) आयोगले सञ्िालन गिे को पिीक्षामा सं लग्न कमषिािीबाहेक अन्य
व्यचक्तले पिीक्षा केन्रमा कुनै अननयनमत काम कािबाही गिे मा त्यस्तो व्यचक्तलाई
तत्काल कामबाि हिाउनु पनेछ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोचजम हिार्एको व्यचक्तको अनभले ख िाखी
भटवष्यमा त्यस्तो व्यचक्तलाई आयोगबाि सञ्िालन हुने पिीक्षाको काममा सं लग्न हुन
नपाउने गिी िोक लगाउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोचजम आयोगले टवभागीय कािबाहीको लानग लेखी
पठाएमा अचख्तयािवालाले सम्बचन्धत कमषिािीलाई प्रिनलत कानूनबमोचजम टवभागीय
कािबाही गिी सोको जानकािी आयोगलाई ददनु पनेछ।
२१.

उत्तिपुचस्तकामा सङ्केत नम्बि : (१) आयोगले नलने नलचखत पिीक्षा सम्पन्न भएपनछ
उत्तिपुचस्तकामा पटहलो तथा दोस्रो सङ्केत िाख्नु पनेछ।
(२) टवद्युतीय प्रणालीबाि उत्तिपुचस्तका पिीक्षण गने प्रयोजनको लानग
उत्तिपुचस्तकामा तोटकएबमोचजम बािकोडको प्रयोग गनष सटकनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम बािकोडको प्रयोग गरिएकोमा छु ट्टै सङ्केत नम्बि
प्रयोग गनुष पने छै न।
(४) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिे बाहेक सामान्यताः उत्तिपुचस्तकामा
पटहलो सङ्केत िाख्ने वा िाख्न लगाउने चजम्मेवािी आयोगको सम्बचन्धत महाशाखा
प्रमुखको हुनछ
े ।
(५) उत्तिपुचस्तकामा पटहलो सङ्केत िाखेपनछ दोस्रो सङ्केत आयोगको सचिवले
िाख्नेछ।
(६) उत्तिपुचस्तकामा िाचखएको पटहलो सङ्केतको अधषकट्टीको नसलबन्दी पोका
आयोगको सचिव वा ननजले तोकेको कमषिािीको ि दोस्रो सङ्केतको अधषकट्टीको
नसलबन्दी पोका अध्यक्ष वा ननजले तोकेको सदस्य वा आयोगको कमषिािीको चजम्मामा
िहनेछ।
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(७) नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन गनष सम्बचन्धत शाखाबाि नलचखत
अनुिोध भएपनछ अधषकट्टीको नसलबन्दी पोका सम्बचन्धत शाखामा उपलब्ध गिाउनु
पनेछ।
२२.

उत्तिपुचस्तका पिीक्षण : (१) दफा २१ बमोचजम उत्तिपुचस्तकामा सङ्केत नम्बि
िाचखसकेपनछ टवज्ञ वा दक्षद्वािा उत्तिपुचस्तकाको पिीक्षण गिाउनु पनेछ।
(२) उत्तिपुचस्तकाको पिीक्षण गने वा टवज्ञ वा दक्षको योग्यता, पालना गनुष
पने सतष वा उत्तिपुचस्तका पिीक्षण गने स्थानसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोटकएबमोचजम
हुनेछ।

२३.

पिीक्षाको ननतजा : (१) आयोगले नलचखत पिीक्षाको ननतजा प्रकाशन गदाष त्यस्तो
पिीक्षामा उत्तीणष भएका उम्मेदवािमध्ये रिक्त पदको अनुपातमा तोटकएबमोचजमको
ु मअनुसाि नाम, थि, िोल
सख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवािको वणाषनक्र
नम्बिसमेत उल्ले ख गिी ननतजा प्रकाशन गनुष पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम ननतजा प्रकाशन गदाष अन्तवाषताषको नमनत, समय
ि ठाउुँसमेत खुलाउनु पनेछ।

२४.

सनमनत गठन गनष सक्ने : (१) आयोगले नलने पिीक्षाको लानग आयोगको अध्यक्ष वा
ननजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा तोटकएबमोचजम पिीक्षा सञ्िालन सनमनत ि
अन्तवाषताष सनमनत गठन गनष सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अन्तवाषताष सनमनतमा अध्यक्षले तोकेको
एकजना टवज्ञ िहने छ।
(३)

पिीक्षा

सञ्िालन

तथा

अन्तवाषताषसम्बन्धी

अन्य

व्यवस्था

तोटकएबमोचजम हुनेछ।
२५.

अचन्तम ननतजा प्रकाशन : आयोगले नलएको पिीक्षासम्बन्धी सम्पूणष प्रटक्रया सम्पन्न
भएपनछ सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवािको िोल नम्बि, नाम, थि, ठे गानासटहत
योग्यताक्रमअनुसाि अचन्तम ननतजा प्रकाशन गनुष पनेछ।

२६.

ननयुचक्तको

नसफारिस

:

दफा

२५

बमोचजमको

उम्मेदवािलाई

आयोगले

योग्यताक्रमबमोचजम चजल्ला न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग न्याय परिषदमा
नसफारिस गनुष पनेछ।
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२७.

नसफारिस िद्द गनष सक्ने : (१) आयोगको टवज्ञापनबमोचजम चजल्ला न्यायाधीशको पदमा
नसफारिस गनष नलर्एको पिीक्षाको उम्मेदवािले पेस गिे को कुनै टवविण झुट्टा वा गलत
प्रमाचणत भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवािको पिीक्षा वा ननयुचक्तको नसफारिस िद्द गनेछ
ि ननजले ननयुचक्त पार्सकेको भए प्रिनलत कानूनबमोचजम आवश्यक कािबाही िलाउन
न्याय परिषदमा नसफारिस गनुष पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम झुट्टा वा गलत टवविण पेस गने व्यचक्तलाई
आयोगबाि सञ्िालन हुने पिीक्षामा पाुँि वषषसम्म सहभागी हुन नपाउने गिी िोक
लगाउन सक्नेछ।
(३)

उम्मेदवािको

ननयुचक्तको

नसफारिससम्बन्धी

अन्य

व्यवस्था

तोटकएबमोचजम हुनेछ।
२८.

टवद्युतीय माध्यमको प्रयोग : आयोगले चजल्ला न्यायाधीशको पदमा ननयुचक्तको लानग
नसफारिस गनष टवज्ञापन, ननतजा प्रकाशन तथा तोटकएबमोचजमका अन्य टवषयमा टवद्युतीय
माध्यमको प्रयोग गनष सक्नेछ।

२९.

आयोगको काममा सहयोग : (१) आयोगको पिीक्षा सञ्िालनसम्बन्धी कामको लानग
सं वैधाननक ननकाय, सिकािी ननकाय वा चशक्षण सं स्थाले आयोगको मागबमोचजम
कमषिािी, भवन वा कक्षा कोठा उपलब्ध गिाई सहयोग गनुष पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोगको काममा सं लग्न कमषिािीको भत्ता,
प्रयोग भएका भवन वा कक्षा कोठाको भाडा िकम आयोगले बेहोने छ।

३०.

नलखतको गोपनीयता : (१) आयोगले सञ्िालन गने पिीक्षासुँग सम्बचन्धत नलखत ि
कागजात गोप्य िहनेछन् ि अदालतको आदे श भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात
सावषजननक गनष आयोग बाध्य हुने छै न।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापनन आयोगले
तोकेबमोचजमका पिीक्षासम्बन्धी कागजात वा टवविण सम्बचन्धत व्यचक्तलाई ददन वा
सावषजननक गनष सटकनेछ।

67

परिच्छे द-५
टवटवध
३१.

नसफारिस गदाष कानूनको उपयुक्त व्याख्या गनष सक्ने : आयोगले सं टवधान वा यस
ऐनबमोचजम कुनै नसफारिस गदाष सेवासम्बन्धी प्रिनलत कानूनको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट
भई दद्वटवधा भएमा वा कुनै टवषयको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था नभएको दे चखएमा
आयोगले सं टवधान ि प्रिनलत कानूनको प्रनतकूल नहुने गिी उपयुक्त व्याख्या गनष
सक्नेछ।

३२.

टवज्ञ वा दक्षको सेवा नलन सक्ने : (१) आयोगले सम्पादन गनुष पने पिीक्षासम्बन्धी
कामको लानग सम्बचन्धत टवषयको टवज्ञ, दक्ष वा टवचशष्टीकृत ननकायको सेवा नलन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सेवा नलने प्रयोजनको लानग टवज्ञ, दक्ष वा
टवचशष्टीकृत ननकायको मनोनयन वा छनौि अध्यक्षले गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम सेवा नलएबापत सम्बचन्धत टवज्ञ, दक्ष वा
ननकायलाई आयोगले ननधाषिण गिे बमोचजमको िकम, सुटवधा वा सेवा शुल्क ददर्नेछ।

३३.

अनुसन्धानात्मक तथा प्रविषनात्मक कायष गनष सक्ने : आयोगले न्याय सेवालाई सक्षम
ि

प्रभावकािी

बनाउन

तथा

न्याय

सेवाप्रनत

आकषषण

बढाउन

समय

समयमा

अनुसन्धानात्मक तथा प्रविषनात्मक कायष गनष सक्नेछ।
३४.

समन्वय ि सहयोग : आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका िाटष्ट्रय तथा अन्तिाषटष्ट्रय
सं स्थासुँग समन्वय गनष वा त्यस्ता सं स्थासुँग आपसी सम्बन्ध कायम गिी सहयोग नलन
सक्नेछ।

३५.

अनधकाि प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो अनधकािमध्ये कुनै अनधकाि आयोगले तोकेको
सतषको अधीनमा िही प्रयोग तथा पालन गने गिी कुनै सदस्य, सनमनत, आयोगको सचिव
वा सेवाको िाजपराटङ्कत कमषिािीलाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ।

३६.

नेपाल सिकािसुँग सम्पकष : आयोगले नेपाल सिकािसुँग सम्पकष गदाष कानून, न्याय तथा
सं सदीय मानमला मन्रालयमाफषत् गनुष पनेछ।

३७.

ननयम बनाउने अनधकाि : यो ऐन कायाषन्वयन गनष आयोगले ननयम बनाउन सक्नेछ ि
त्यस्तो ननयम नेपाल िाजपरमा प्रकाशन भएपनछ लागू हुनेछ।
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३८.

खािे जी ि बिाउ : (१) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ खािे ज गरिएको छ।
(२) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ बमोचजम भए गिे का काम कािबाही
यसै ऐनबमोचजम भए गिे को मानननेछ।
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परिचशष्टाङ्क ३
न्यायाधीशको आिाि सं टहता, २०७४
प्रस्तावना : स्वतन्र, ननष्पक्ष ि सक्षम न्याय प्रणालीको माध्यमबाि कानूनको शासन, मानव अनधकाि
तथा सं वैधाननक मूल्य मान्यताहरूको सं िक्षण ि सम्बधषन गनष;
प्रभावकािी ि उत्तिदायी न्याय व्यवस्थामाफषत न्यायमा पहुुँि अनभवृटि गनष;
न्यायपानलकाको जनआस्था ि प्रनतष्ठालाई उच्ि िाख्ने सन्दभषमा व्यचक्तगत तथा सामूटहक रूपमा
समेत न्यायाधीशहरूद्वािा न्याटयक पदलाई सावषजननक उत्तिदाटयत्वको पदको रूपमा कायम गनष,
ि
न्यायाधीशहरूको आििण एवं व्यवहािका टवषयमा आधािभूत नसिान्त तथा मानकहरू
ु नभर टवद्यमान प्रिलन, व्यवहाि,
ननधाषिण गिी अन्तिाषटष्ट्रयस्तिमा टवकनसत नसिान्त एवं मुलक
न्याटयक सं स्कृनतसमेतलाई समेिी न्यायाधीशको आिाि सं टहता बनाई लागू गनष वाञ्छनीय भएकोले
न्यायाधीशको आिािसं टहता, २०६५ को ममषलाई अङ्गीकाि गदै न्याय परिषद ऐन, 207३ को
दफा ३३ को खण्ड (घ) ले ददएको अनधकाि प्रयोग गिी न्याय परिषदले यो आिािसं टहता जािी
गिे को छ।
१. संचक्षि नाम ि प्रािम्भ:
१.१. यस सं टहताको नाम “न्यायाधीशको आिाि सं टहता, २०74” िहेको छ।
१.२. यो आिाि सं टहता तुरुन्त प्रािम्भ हुनछ
े ।
२. परिभाषााः टवषय वा प्रसगले अको अथष नलागेमा यस आिाि सं टहतामा,
२.१. “न्यायाधीश” भन्नाले सवोच्ि अदालत, उच्ि अदालत तथा चजल्ला अदालतमा बहाल
िहेका न्यायाधीश सम्झनु पछष ि सो शब्दले समय समयमा कानूनबमोचजम गठन
भएका टवशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत ि टवनभन्न न्यायानधकिणहरू
वा अन्य ननकायसमेतमा िही मुद्दा मानमलामा ननणषय ददने गिी ननयुक्त भएका, तोटकएका
वा खिार्एका पदानधकािीलाई समेत जनाउुँछ।
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२.२. “कमषिािी” भन्नाले दफा २.१ मा उचल्लचखत अदालत वा मुद्दा हेने ननकायमा कायषित
कमषिािी सम्झनुपछष।
२.३. “न्यायाधीशको परिवाि” भन्नाले न्यायाधीश आफैंले पालनपोषण गनुष पने पनत, पत्नी,
ु वा अटववाटहत धमषपर
ु ी सम्झनुपछष ि सो शब्दले
छोिा, अटववाटहत छोिी, धमषपर
न्यायाधीश आफैंले पालनपोषण गनुष पने बाबु, आमा, सौतेनी आमा ि नाबालक भाई
वा अटववाटहत बटहनीलाई समेत जनाउुँछ।
२.४. “नातेदाि” भन्नाले प्रिनलत कानूनबमोचजम न्यायाधीशको नातेदाि भनी तोटकएका नातेदाि
सम्झनु पछष।
२.५. “कानून व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० बमोचजमका
कानून व्यवसायी सम्झनुपछष।
२.६ “आििण” भन्नाले न्यायाधीशले पालना गनुप
ष ने व्यवहाि, बानी बेहोिा, िालिलन वा िरिर
सम्झनुपछष।
३. स्वतन्रता सम्बन्धी आििणहरू:
३.१ न्यायाधीशले न्याटयक कायष गदाष कानूनको सही प्रयोग गिी प्रत्यक्ष वा पिोक्षरूपमा
आउने प्रभाव, दबाब, भनसुन, धम्की, आग्रह आददबाि प्रेरित वा प्रभाटवत नभई न्याटयक
कायष स्वतन्रतापूवक
ष गनुप
ष दषछ।
३.२ न्यायाधीशले आफ्नो सामाचजक सम्बन्ध कायम गदाष न्याटयक मयाषदामा िही गनुष पनेछ
ि सामाचजक सम्बन्धको कािणले न्याय सम्पादनमा पनष सक्ने प्रभाव ि टवशेष गिे ि
आफूले ननिोपण गनुप
ष ने टववादका पक्षहरूबाि पनष सक्ने प्रभावबाि स्वतन्र िहनु पनेछ।
३.३ न्यायाधीश कायषपानलका वा व्यवस्थाटपकाका सदस्यहरूसुँगको अनुपयुक्त सम्पकष वा
दलगत िाजनीनतक प्रभावबाि मुक्त िहनु पनेछ।
३.४ न्यायाधीशले न्याटयक कतषव्य पालना गने क्रममा आफू स्वयं ले पनन स्वतन्रतापूवक
ष
कायष गनुष पनेछ ि अन्य सहकमी न्यायाधीशहरूलाई पनन स्वतन्रतापूवक
ष न्याटयक कायष
गनष सक्ने सहज वाताविण प्रदान गनुष पनेछ ि कुनै प्रकािको हस्तक्षेप गनष, अनुचित
ुँ ै न।
प्रभाव पानष वा दबाब ददन हुद
३.५ न्यायाधीशले न्यायपानलकाको सं स्थागत एवम् कायषगत स्वतन्रता कायम िाख्न ि न्याटयक
स्वतन्रता समेतको अनभवृटि गनष प्रयास गनुष पनेछ।
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३.६ न्याटयक स्वतन्रताको लानग अपरिहायष िहेको न्यायपानलकाप्रनतको जनआस्था एवम्
जनटवश्वासको अनभवृटि गनष न्यायाधीशले उदाहिणीय तथा अनुकिणीय न्याटयक आििण
प्रदशषन ि प्रविषन गनुष पनेछ।
३.७ ननन्दा, आलोिना, आक्रोश आददबाि दुाःचखत हुने तथा बढार्ुँ, प्रशंसा, नम्रताबाि प्रभाटवत
हुने मानवीय स्वभावको नकािात्मक असि न्याय सम्पादन कायषमा नपिोस् भनी न्यायाधीश
सधैँ सजग िहनु पनेछ।
४. ननष्पक्षता सम्बन्धी आििणहरू:
४.१ न्यायाधीशले कुनै प्रकािको मोलाटहजा, पक्षपात, पूवाषग्रह वा द्वे षभाव निाखी न्याटयक काम,
कतषव्यको पालना गनुष पनेछ।
४.२ न्यायाधीशले न्यायका उपभोक्ताहरूसुँग गने व्यवहाि ननष्पक्ष हुन ु पनेछ ि मुद्दाका पक्ष,
कानून व्यवसायी ि सवषसाधािणको न्यायाधीश ि न्यायपानलकाप्रनतको जनआस्था एवम्
जनटवश्वास अनभवृटि गनष टक्रयाशील हुन ु पनेछ।
४.३ न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा नकािात्मक प्रभाव पने गिी कुनै पनन व्यचक्तसुँग
अनावश्यक रूपमा सम्बन्ध वा सम्पकष बढाउनु हुुँदैन।
४.४ न्यायाधीशले आफूसमक्ष ननरूपणका लानग प्रस्तुत हुन आएका वा आउन सक्ने टववादको
परिणाममा असि पने गिी वा न्याटयक प्रटक्रयामा अपनाउनु पने स्वच्छतामा नै स्पष्टताः
ुँ आउने गिी जानाजान कुनै प्रकािको िीकाटिप्पणी गनष वा कुनै व्यचक्त वा टववादको
आि
ु ार्मा असि पने गिी सावषजननक रूपमा वा अन्य सामाचजक सञ्जालसमेतमा
स्वच्छ सुनव
कुनै अनभव्यचक्त ददनु हुुँदैन।
४.५ दे हायको कुनै अवस्था नसजषना भई न्यायाधीश आफैंले टववादको ननष्पक्ष ननरूपण गनष
नसक्ने भएमा वा एउिा टववेकशील पयषवेक्षकको दृटष्टमा त्यस्तो टववाद ननरूपण गदाष
ु ार् वा
ननष्पक्ष भई ननणषय गनष नसक्ने अवस्था छ भन्ने दे खेमा त्यस्तो टववादको सुनव
न्याय ननिोपण गनषबाि आफूलाई अलग िाख्नु पनेछ M(क) मुद्दाका कुनै पक्षप्रनत न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूवाषग्रह भएमा;
(ख) टववाददत टवषयको प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यचक्तगत है नसयतमा
पूव ष जानकािी भएमा;
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(ग) टववादको टवषयमा न्यायाधीशले पटहले कानून व्यवसायीको है नसयतले काम
गिे को वा

साक्षीको रूपमा िहेको भएमा;

(घ) ननरूपण गनुप
ष ने टववादको परिणाममा न्यायाधीश वा ननजको परिवािको प्रत्यक्ष
आनथषक स्वाथष जोनडएको भएमा।
५. ननष्ठासम्बन्धी आििणहरू:
५.१ एउिा टववेकशील पयषवेक्षकको दृटष्टमा न्यायाधीशको आििण ननन्दनीय छै न भन्ने कुिा
न्यायाधीश आफैले व्यवहािताः सुननचित गनुप
ष दषछ पनेछ।
५.२ न्यायाधीशको आििण ि व्यवहाि न्यायपानलकाप्रनत जनताको आस्था ि टवश्वास बढाउने
टकनसमको उच्ि नैनतकता उन्मूख हुन ु पनेछ। “न्याय गिे ि मार हुुँदैन, न्याय गिे को
दे चखनु पनन पदषछ” भन्ने मान्यताबाि प्रेरित भई न्यायाधीशले आफ्नो कायषसम्पादन गनुष
पनेछ।
५.३ न्यायाधीश सदै व आफ्नो आििणप्रनत गटहिो एवम् अिु ि टवश्वासमा िहनु पनेछ।
६. सदािािसम्बन्धी आििणहरू:
६.१ न्यायाधीशका हिे क टक्रयाकलाप सदािािपूणष हुन ु पनेछ। सदािाि टवपिीत दे चखने कुनै
पनन कायष गनषबाि न्यायाधीश अलग िहनु पनेछ।
६.२ हिे क टक्रयाकलापको व्यचक्त ि समाजले ननत्य ननगिानी, अनुगमन ि मूल्याङ्कन गने हुुँदा
न्यायाधीशले सदै व आफ्नो कािणबाि कुनै नागरिक वा समुदायलाई अनुचित बोझ नहोस्
भन्ने कुिा टविाि गिे ि आफ्नो टक्रयाकलाप ननयचन्रत गनुप
ष दषछ।
६.३ न्यायाधीशले खासगिी आफू कायषित अदालतमा ननयनमत बहस पैिवी गने कानून
व्यवसायीहरूसुँगको व्यचक्तगत सम्बन्ध ि सम्पकषको कािणबाि पक्षपात वा मोलाटहजा
गरिएको छ टक भनी आशंका हुने चस्थनतबाि अलग िहनु पनेछ।
६.४ न्यायाधीशले आफ्नो परिवािका कुनै सदस्यले कानून व्यवसायीको रूपमा प्रनतनननधत्व
गिे को वा अन्य कुनै टकनसमले सं लग्न िहेको टववादको ननिोपणमा सहभागी हुन ु हुुँदैन।
६.५ न्यायाधीशले आफूले प्रयोग गिी आएको आवासमा कसैलाई कानून व्यवसाय सञ्चालन
ुँ ै न।
गनष वा टववादका पक्षहरूसुँग भेिघाि गनष ददनु हुद
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६.६ न्यायाधीशले अन्य नागरिकसिह टविाि ि अनभव्यचक्तको स्वतन्रता वा कुनै सं घसं स्था
खोल्ने वा सदस्य हुने वा भेला हुने अनधकािको प्रयोग गदाष न्याटयक पदको गरिमा ि
न्यायपानलकाको स्वतन्रता एवं ननष्पक्षता जोगाई िाख्ने गिी गनुष पनेछ।
६.७ न्यायाधीशले आफ्नो व्यचक्तगत वा आफूलाई कानूनबमोचजम प्राप्त हुने आनथषक लाभ वा
स्वाथष तथा आफ्नो परिवािका सदस्यहरूको आनथषक कािोबाि एवं स्वाथषबािे जानकािी
िाख्ने उचित प्रयास गनुष पनेछ।
६.८ न्यायाधीशले आफ्नो परिवाि, नातेदाि वा अन्य सामाचजक सम्बन्धका व्यचक्तहरूलाई
ुँ ै न।
आफूले सम्पादन गने न्याटयक कायष वा ननणषयमा अनुचित प्रभाव पानष ददनु हुद
६.९ न्यायाधीशले आफ्नो वा आफ्नो परिवािका सदस्यको वा अरू कसै को ननजी स्वाथष
पूनतषका लानग आफ्नो पदीय है नसयतको उपयोग गनष वा गनष ददनु हुुँदैन। साथै कुनै
व्यचक्त न्यायाधीशको न्याटयक कायषमा प्रभाव पानष सक्ने टवशेष है नसयतमा छ भनी
न्यायाधीशले भन्नु वा अन्य कसै लाई त्यस्तो अनुभनू त हुने गिी बोल्नु हुुँदैन।
६.१० न्यायाधीशले न्याटयक है नसयतले कायष गदाष प्राप्त गिे को गोप्य सूिना न्याटयक कतषव्यको
ुँ ै न।
पालना गदाष बाहेक अन्य उद्देश्यको लानग प्रयोग गनुष वा खुलासा गनुष हुद
ुँ नआउने
६.११ न्यायाधीशले ननष्पक्षतापूवक
ष न्याटयक कतषव्य पालनामा बाधा नपने वा आि
गिी दे हायका कायष गनष हुन्छाः(क) कानून, कानूनी पिनत, न्याय प्रशासन वा त्यस्तै टवषयमा ले ख्न, प्रविन ददन,
अध्यापन गनष वा ती टवषयका दे शनभर वा बाटहि आयोजना हुने सावषजननक
कायषक्रममा उपचस्थत हुन वा छलफलमा सहभागी हुन;
ुँ नआउने वा न्याटयक कतषव्यको पालनामा कुनै
(ख) न्याटयक पदको गरिमामा आि
तिहबाि बाधा नपने अन्य कुनै काम कािबाहीमा सहभागी हुन।
६.१२

न्यायाधीशले

न्यायाधीशहरूको

सं घ

वा

सुँगठन

खोल्न, सदस्यता

नलन

वा

न्यायाधीशहरूको टहतको प्रनतनननधत्व गने अन्य सं स्थाहरूमा सहभागी हुन हुन्छ।
६.१३ न्याय सम्पादनको नसलनसलामा न्यायाधीशले कुनै कायष गनषको लानग वा गिे वा
नगिे बापत न्यायाधीश वा ननजको परिवािका कुनै सदस्यले कुनै प्रकािको आनतथ्य
स्वीकाि गनष वा दान, दातव्य, उपहाि, र्च्छापर, ऋण वा आनथषक वा भौनतक लाभ माग
गनुष वा स्वीकाि गनुष गिाउनु हुुँदैन।
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६.१४ न्यायाधीशले जानी–जानी कमषिािी वा आफ्नो प्रभाव, ननदे शन वा अचख्तयािी अन्तगषतका
अन्य व्यचक्तलाई न्याय सम्पादनको नसलनसलामा आफूले कुनै कायष गनषको लानग वा
गरिददए वा नगरिददएबापत कुनै उपहाि, र्च्छापर, ऋण वा अन्य लाभको माग गनष वा
ुँ ै न।
स्वीकाि गनष अनुमनत ददनु हुद
६.१५ न्यायाधीशको न्याटयक कायषमा प्रभाव पाने वा पक्षपातपूणष काम गनष प्रेरित गने वा
ुँ आउने गिी कुनै पनन समािोहमा उपचस्थत हुन ि कुनै
न्याटयक ननष्पक्षतामा आि
प्रकािको उपहाि ग्रहण गनष हुुँदैन।
७. समानता सम्बन्धी आििणहरू:
७.१ न्यायाधीशले जातजानत, वणष, नलङ्ग, धमष, अपाङ्गता, उमेि, वैवाटहक चस्थनत, िाटष्ट्रयता, सामाचजक
तथा आनथषक अवस्था वा अन्य त्यस्तै अप्रासटङ्गक आधािहरूको कािणबाि पैदा हुने
सम्भाटवत असमान चस्थनतप्रनत सिेत िहनु पनेछ।
७.२

न्यायाधीशले

आफ्नो

कतषव्य

पालनको

नसलनसलामामा

मुद्दाका

पक्षहरू

एवम्

सिोकािवालाहरूसुँग समान व्यवहाि गनुष पनेछ।
७.३ न्यायाधीशले न्याटयक कायष सम्पादन गदाष कुनै व्यचक्त वा समूहप्रनत अप्रासटङ्गक आधािमा
बोले ि, लेखेि, आििणद्वािा वा अन्य कुनै तरिकाबाि पक्षपात वा पूवाषग्रहपूणष व्यवहाि गनुष
हुुँदैन।
७.४ न्यायाधीशले आफ्नो कतषव्यपालनको नसलनसलामा कुनै कायष वा व्यवहाि गदाष सम्बि
सबै पक्ष वा व्यचक्तप्रनत यथोचित टविाि पुर्याउनु पनेछ। मुद्दाका पक्षहरू, साक्षीहरू,
कानून व्यवसायीहरू, अदालतका कमषिािीहरू तथा सहकमी न्यायाधीशहरूप्रनत कतषव्य
पालनसुँग सिोकाि निहेका कुनै अप्रासटङ्गक कुिाको आधािमा कुनै प्रकािको भेदभावपूणष
व्यवहाि गनुह
ष ुँद
ु ै न।
७.५ न्यायाधीशले जानी–जानी कमषिािी वा आफ्नो प्रभाव, ननदे शन वा ननयन्रणमा िहेका
व्यचक्तहरूलाई आफूसमक्ष टविािाधीन टववादसुँग सम्बचन्धत व्यचक्तहरूप्रनत कुनै टकनसमले
ुँ ै न।
भेदभावपूणष व्यवहाि गने अनुमनत ददनु हुद
७.६ न्यायाधीशले मुद्दामा उपचस्थत कानून व्यवसायीले कुनै पक्ष वा व्यचक्तप्रनत बोली वा
व्यवहािबाि अप्रासटङ्गक आधािमा दे खाउने पक्षपात वा पूवाषग्रहलाई िोक्नु पनेछ। ति,
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त्यस्ता अप्रासटङ्गक आधाि मध्येका कुनै कुिा नै मुद्दामा ठहि गनुप
ष ने कुिासुँग सम्बि
िहेछ भने त्यस्तो कुिा बहस पैिवीका क्रममा व्यक्त गनषबाि िोक्नु हुुँदैन।
स्पष्टीकिणाः नेपालको सं टवधान तथा कानूनले व्यवस्था गिे को सकािात्मक
टवभेदको नीनतबमोचजम गरिने व्यवहािलाई अन्यथा माननने छै न।
८. सक्षमता ि लगनशीलता सम्बन्धी आििणहरू:
८.१ न्यायाधीशले सदै व न्याटयक कायषलाई प्राथनमकता ददनु पनेछ। न्याटयक कायष तथा
कतषव्यको ननवाषह गदाष ननणषय गने कुिाका अनतरिक्त अदालत ि यसको व्यवस्थापन वा
सञ्चालन, न्याटयक प्रचशक्षण एवं अनुसन्धानसुँग सम्बचन्धत कुिाहरूसमेतमा ध्यान ददनु
पनेछ।
८.२ न्यायाधीशले न्याटयक कायषको कुशल सम्पादनको लानग आवश्यक पने ज्ञान, सीप ि
व्यचक्तगत गुणहरू कायम िाख्न तथा क्षमता अनभवृटि गनष उपयुक्त कदमहरू िाल्नु
पनेछ। त्यसको लानग न्याटयक नेतत्ृ व अन्तगषत उपलब्ध हुने तानलम तथा स्वदे शी एवम्
टवदे शी अवलोकन, भ्रमण ि सेनमनािबाि प्राप्त उपलचब्धको यथोचित उपयोग गनुष पनेछ।
८.३ न्यायाधीशले मानवअनधकािका नसिान्तहरू स्थाटपत गने अन्तिाषटष्ट्रय सचन्ध सम्झौता तथा
अन्य दस्तावेजलगायत टवकनसत नवीनतम नसिान्तप्रनत सुसूचित िही सोको उचित प्रयोग
गनुष पनेछ।
ु ार् सकी ननणषय सुनाउन िाखेकोमा ननणषय सुनाउुँदा यथाशक्य
८.४ न्यायाधीशले मुद्दाको सुनव
नलचखत फैसला ददने ि अन्य न्याटयक कायषहरू सम्पादन गदाषसमेत कुशलतापूवक
ष , स्वच्छ
एवं नछिो–छरितो रूपमा गने गनुष पनेछ।
ु ार् गदाषका सबै अवस्थामा न्याटयक
८.५ न्यायाधीशले आफू सं लग्न भई टववादको सुनव
प्रटक्रयाको सुव्यवस्था ि न्याटयक मयाषदा कायम िाख्नु पनेछ। न्यायाधीशले टववादका
पक्षहरू, साक्षीहरू, कानून व्यवसायीहरू ि अन्य सिोकािवालाहरूसुँग शालीन, सौम्य, नम्र
ि धै य ष भई व्यवहाि गने ि उनीहरूको कुिा सुन्नु पनेछ। र्जलासमा उपचस्थत टववादका
पक्ष, कानून व्यवसायी ि कमषिािीलगायत न्यायाधीशको ननदे शन वा ननयन्रणमा िहेका
व्यचक्तहरूबाि समेत त्यस्तै प्रकािको व्यवहाि गनष लगाउनु पनेछ।
८.६ न्याटयक काम कािबाहीमा आवश्यक पने ज्ञान, सीप, लगनशीलता तथा सक्षमता
ुँ ै न।
अनभवृटिसुँग मेल नखाने अन्य कुनै आििण वा व्यवहाि न्यायाधीशले गनुष हुद
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९. खािे जी ि बिाउ:
९.१ न्यायाधीशको आिाि सं टहता, २०६५ खािे ज गरिएको छ।
९.२. यो आिाि सं टहतामा ले चखएको कुनै कुिा प्रिनलत नेपाल कानूनसुँग बाचझएमा सो
बाचझएको हदसम्म प्रिनलत नेपाल कानूनमा ले चखएको कुिा नै मान्य हुनेछ।
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परिचशष्टाङ्क ४
न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका िाजपराचकत अनधकृतहरूको टवविण
नेपालको प्रधान न्यायाधीश
क्र.सं . JCS No.

नाम थि

जन्म नमनत

न्याय सेवा प्रवेश

हालको पदमा

शैचक्षक

नमनत

ननयुचक्त नमनत

योग्यता

२०५३।०१।०१

२०७५।०९।१८

डी.एल.

न्याय सेवा प्रवेश

हालको पदमा

शैचक्षक

नमनत

ननयुचक्त नमनत

योग्यता

सम्माननीय प्रधान

1.

१०१६१

न्यायाधीश श्री
िोलेन्रशमशेि

२०१४।०८।२८

ज.ब.िा.

सवोच्ि अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू
क्र.सं.

JCS No.

नाम थि

जन्म नमनत

1.

१०१९९ श्री दीपककुमाि काकी

२०१४।०६।१६

२०३७।०४।०६

२०७३।०४।१७

2.

१०१९२ श्री मीिा खड्का

२०१४।०२।०२

२०३८।०९।१०

२०७३।०४।१७

3.

१०१९३ श्री हरिकृष्ण काकी

२०१५।०४।२०

२०७३।०४।१७

२०७३।०४।१७

एम.ए.,
डी.एल.
एम.ए.,
डी.एल.
डी.एल.
एम.ए.,

4.

१०१६४ श्री टवश्वम्भिप्रसाद श्रे ष्ठ

5.

१०१९० श्री ईश्विप्रसाद खनतवडा

२०१६।०६।२०

२०४१।०९।११

२०७३।०४।१७

डीप.र्न.एल
.

२०१५।११।२५

२०३९।१२।०७

२०७३।०४।१७

एल.एल.एम,
एम.ए.
जे.एस.डी.,

6.

१०१९८ डा. आनन्दमोहन भट्टिाई

7.

१०१९१ श्री अननलकुमाि नसन्हा

२०१५।०७।१५

२०७३।०४।१७

२०७३।०४।१७

डी.एल.

8.

१०१९७ श्री प्रकाशमान नसं ह िाउत २०१७।१२।१८

२०७३।०४।१७

२०७३।०४।१७

डी.एल.

9.

१०१९६ श्री सपना प्रधान मल्ल

२०२०।०७।१०

२०७३।०४।१७

२०७३।०४।१७

२०१४।०२।१९

२०३८।०२।३०

२०७३।१०।१८

२०१६।०३।०१

२०३९।१२।०७

२०७३।०४।१७

एल.एल.एम,
एम.ए.

10. १०१९५ श्री तेजबहादुि के.सी.
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एम.सी.एल,
एम.टप.ए.
एम.सी.एल,
एम.ए.

11. १०१८० श्री पुरुषोत्तम भण्डािी

२०१३।०२।१२

२०३८।०२।३०

२०७३।१०।१८

डी.एल.

12. १०१८९ श्री वमकुमाि श्रे ष्ठ

२०१४।०७।१४

२०३९।०१।१७

२०७४।०६।२४

डी.एल.

13. १०२०० श्री िं कबहादुि मोक्तान

२०१५।०४।०३

२०३९।१२।७

२०७४।०६।२४

एम.ए.,
डी.एल.
एम.सी.एल,

14. १०२०९ श्री प्रकाशकुमाि ढुं गाना

२०१६।०७।०४

२०४१।३।०१

२०७६।०१।०६

एम.ए.,
एम.टप.ए.
एम.बी.ए.,

15. १००४७ श्री सुष्मालता माथेमा

२०१६।०१।२३

16. ११५७५ श्री कुमाि िे ग्मी

२०२३।०५।२२

२०७६।०१।०६

२०७६।०१।०६

एल.एल.एम.

17. ११५७४ श्री हरिप्रसाद फुँ ु याल

२०२७।०६।२०

२०७६।०१।०६

२०७६।०१।०६

एल.एल.एम.

18. ११५७३

डा. मनोजकुमाि शमाष

२०४१।३।०१

२०७६।०१।०६

डीप.र्न.एल
.

२०२७।०३।०४

२०७६।०१।०६

२०७६।०१।०६

टपएि.डी.

न्याय सेवा प्रवेश

हालको पदमा

शैचक्षक

नमनत

ननयुचक्त नमनत

योग्यता

उच्ि अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशहरू
क्र.सं .

1.

JCS No.

नाम थि

१०२०६ श्री कुमाि ि ुडाल

जन्म नमनत

२०१७।०७।११ २०४५।०३।८

२०७३।१०।२७ एल.एल.एम.
एल.एल.एम.,
(नर.टव.),मा

2.

१०२०८ श्री नहकुल सुवेदी २०२८।०३।०८ २०५२।०८।२४

२०७४।०९।२० स्िसष अफ
लज(बेलायत)
, एम.ए.

3.

१००४२ श्री िमेश पोखिे ल

4.

१००५४ श्री नतलप्रसाद श्रे ष्ठ २०१८।०५।१४ २०४४।०४।०१

२०१५।०९।२६ २०४०।०८।२६
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२०७६।०२।१५ नडप.र्न.ल.
२०७६।०७।१०

एम.सी.एल.,
एम.ए.

उच्ि अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू
क्र.सं .

JCS No.

1.

१००४६

2.

१०२०५

3.

१००४५

4.

१००४३

5.

१००४९

6.

१००५१

7.

१००५२

8.

१००५३

9.

१००५५

10. १००५६
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एल.एल.एम.
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एल.एल.एम.,
एम.ए., बी.एड.
बी.एल.
एल.एल.एम.,
एम.ए.

एल.एल.बी.,
एम.टप.ए.

221. १०५७९
222. १०६१४
223. १०६१५
224. १०६१७
225. १०६१८
226. १०६४३

श्री सीता शमाष
अनधकािी, स्याजा
श्री गेहेन्रिाज पन्त,
लमजुङ
श्री टवद्यािाज पौडेल,
कास्की
श्री महेन्रिाज
काफ्ले, तनहुुँ
श्री िे किाज जोशी,
डोिी
श्री र्चन्दिा शमाष,
ु ासभा
सं खव

२०२७।११।२१

२०६६।०५।११

२०७६।०२।१६

२०२५।०८।०७

२०५६।०५।०७

२०७६।०८।१७

एल.एल.एम.
एल.एल.एम.,

२०२४।०९।२६

२०५७।०३।३०

२०२३।०१।१६

२०५५।०५।२१

२०७६।०८।१७

२०२६।०९।२६

२०५६।०५।०७

२०७६।०८।१७

२०२७।०६।०३

२०६६।०५।११

२०७६।०८।१७

२०३४।११।०६

२०६६।०५।११

२०३२।१२।१०

२०६६।१०।२४

२०७६।०८।१७

२०३८।१।१

२०६७।४।१७

2077।4।29

२०३१।८।२

२०६६।५।११

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०३२।७।९

२०६२।१०।९

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०२८।१।२७

२०६६।१०।२४

2077।4।29

टव.एल.

२०२१।१२।२९

२०५९।१२।१८

2077।4।29

एल.एल.टव.

२०३२।६।१६

२०५९।१२।१८

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०३३।४।१

२०६२।१०।९

2077।4।29

एल.एल.एम.

श्री मनकुमािी

227. १०६४४ चज.एम. नब.क.,

एल.एल.एम.

२०७६।०८।१७

२०७६।०८।१७

एम.ए., बी.एड.
बी.एल.
एल.एल.एम.
एल.एल.एम.

एल.एल.एम.

कञ्िनपुि

228. १०६८१
229. १०६७७
230. १०६४१
231. १०७८६
232. १०६५७

श्री रिता कुमािी
बख्रेल, पसाष
श्री यज्ञप्रसाद
आिायष, पवषत
श्री बलिाम
लम्साल, भक्तपुि
श्री बालकृष्ण
वाग्ले, स्याजा
श्री जगतबहादुि
पौडेल, प्युठान

एल.एल.एम.,
बी.एड.
एल.एल.एम.,
एम.ए.

श्री नडल्लीिाम

233. १०६४० शमाष अयाषल,
स्याजा

234. १०७६६

श्री नतलकबहादुि
काकी, गुल्मी

235. १०७७८ श्री केशविाज
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िपाई, सुखेत

236. १०६७८
237. १०७१२
238. १०६२८
239. १०७०५
240. १०९४५
241. १०६९८
242. १०६९१
243. १०६७९

श्री िामिन्र
खडका, झापा
श्री ध्र ुविाज
काकी, सोलुखम्ु बु
श्री िन्रप्रकाश
नतवािी, सुखेत
श्री िे कनाथ
गौतम, महोत्तिी
श्री श्याम टवहािी
मौयष, रूपन्दे ही
श्री ढाकािाम
पौडेल, स्याजा
श्री र्श्विमचण
ओझा, सुनसिी
श्री ददलकुमाि
ु
बदे वा, ताप्लेजङ

एल.एल.एम.,

२०३१।१०।१२

२०६७।४।१७

2077।4।29

२०३४।८।१५

२०६६।५।११

2077।4।29

टव.एल.

२०३४।९।२९

२०६१।११।२१

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०३४।११।१३

२०६६।१०।२४

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०३१।०९।२५

२०६८।०४।०५

२०७७।४।२९

एल.एल.टव.

२०२७।३।७

२०६६।५।११

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०२५।८।२९

२०६६।५।११

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०३२।२।१९

२०६६।५।११

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०२८।११।१७

२०६६।५।११

2077।4।29

टव.एल.

२०३१।१।१

२०६७।४।१७

2077।4।29

टव.एल.

२०३१।३।१४

२०६६।१०।२४

2077।4।49

२०२४।६।२०

२०५७।३।३०

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०२९।११।१५

२०६०।११।२९

२०७७।४।२९

टव.एल.

२०३३।११।२०

२०६६।५।११

2077।4।29

टव.एल.

२०29।१०।२२

२०६३।६।२९

2077।4।29

एल.एल.एम.

एम.नब.एस.

श्री मनोजकुमाि

244. १०७०७ श्रीवास्तव,
महोत्तिी

245. १०९१४
246. १०६९४
247. १०६२५
248. १०५५३
249. १०६६७
250. १०७८३

श्री अचम्बकाप्रसाद
दाहाल, उदयपुि
श्री उिवप्रसाद
गजुिेल, धाददङ
श्री ठाकुिप्रसाद
खिे ल, बािा
श्री टवष्णुप्रसाद
अवस्थी, बैतडी
श्री उत्तम
नसलुवाल, लमजुङ
श्री खेमिाज भट्ट,
बैतडी
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एल.एल.एम.,
एम.ए., एम.टप.ए.

251. १०८१५
252. १०८३८
253. १०६१९
254. १०६२०
255. १०८०७
256. १०५६२
257. १०६८२

श्री पुण्यप्रसाद
सापकोिा, भोजपुि
श्री िोमाकान्त
ज्ञवाली, गुल्मी
श्री आनन्दप्रसाद
श्रे ष्ठ, स्याजा
श्री िोशनकुमाि
भट्टिाई, झापा
श्री ननमषला
योङ्या, र्लाम
श्री दुगाषदेवी
गुरुङ, झापा
श्री शकुन्तला
काकी, मोिङ

२०३०।११।१९

२०६६।५।११

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०२७।७।१४

२०६६।१०।२४

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०२३।८।८

२०५६।५।७

2077।4।29

एल.एल.एम.

२०२७।१२।१६

२०५६।५।७

2077।4।29

टव.एल.

२०३३।१२।२6

२०६७।५।१४

2077।4।29

टव.एल.

२०२९।९।१६

२०६६।५।११

२०७७।४।२९

एल.एल.एम.

२०३५।४।३

२०६६।१०।२४

2077।4।29

एल.एल.एम.

नेपाल न्याय सेवाका िाजपराचकत अनधकृतहरू
मुख्य िचजस्राि
क्र.सं . JCS No.

नाम थि,

तृतीय श्रे णी

चजल्ला
श्री नृपध्वज

1. १०४४९ ननिौला,

दद्वतीय श्रे णी

प्रथम श्रे णी

२०५२।८।२४ २०६०।६।१७ २०६५।७।७

सचिव

हालको पदमा
ननयुचक्त नमनत

२०७३।१०।०६ २०७५।१०।१४

खोिाङ

सचिव वा सोसिह
क्र.सं . JCS No.

1. १०४५६
2. १०५०२
3. १०५०३

नाम थि, चजल्ला
श्री कृष्णजीवी चघनमिे ,
लमजुङ
श्री पदमप्रसाद
पाण्डेय, पाल्पा
श्री नािायणप्रसाद
पौडेल, कास्की

हालको पदमा

तृतीय श्रे णी

दद्वतीय श्रे णी

प्रथम श्रे णी

२०५०।४।१

२०५६।९।१५

२०६६।५।१०

२०७४।१०।१८

–

–

२०६७।१।८

२०७५।०६।२१

२०५०।४।१

२०५५।१२।११

२०६८।१०।१५

२०७५।०९।०९
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ननयुचक्त नमनत

4. १०४६०
5. १०४५९
6. १०४६१
7. १०४८३
8. १०५०४
9. १०४८२

श्री लालबहादुि कुँ ु वि,
गुल्मी
श्री दे वेन्रिाज ढकाल,
कास्की
श्री नािायणप्रसाद
पन्थी, गुल्मी
श्री ऋटष िाजभण्डािी,
खोिाङ
श्री टवश्विाज कोर्िाला
, पाल्पा
श्री उदयिाज
सापकोिा,

10. १०४८४ श्री धनिाज ज्ञवाली,
11. १०५०५

डा. श्री िे क बहादुि
ु ासभा
चघनमिे , सं खव

२०५५।५।२१

२०६५।७।५

२०६७।०१।०८

२०७५।१०।१४

२०५२।८।२४

२०५९।१२।२१

२०६६।१२।१७

२०७५।१०।२१

२०५२।८।२४

२०५९।१२।२१

२०६८।१०।१५

२०७६।०१।१७

२०४७।६।१

२०५३।११।३

२०६८।१०।१५

२०७६।०१।१७

२०५०।४।१

२०५५।१२।११

२०६८।१०।१५

२०७६।०१।१७

२०५०।४।१

२०५५।१२।११

२०६८।१०।१५

२०७७।२।२८

२०५०।४।१

२०५५।१२।११

२०७०।५।५

२०७७।२।२८

२०५०।४।१

२०५५।१२।११

२०६८।१०।१५

२०७७।४।५

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७०।१०।९

२०७७।७।२७

श्री लीलादे वी

12. १०४८५ गड्तौला (ननिौला),
सोलुखम्ु बु

न्याय समूह िा.प. प्रथम श्रे णी
क्र.सं .

नाम थि, चजल्ला

JCS No.

तृतीय श्रे णी

दद्वतीय श्रे णी

हालको पदमा
ननयुचक्त नमनत

1.

१०४६२ श्री िामेश्वि िे ग्मी, पवषत

२०५२।८।२४

२०६५।११।३०

२०७१।९।१५

2.

१०४६३ श्री ननमषला पौडेल, मोिङ

२०५२।८।२४

२०६५।११।३०

२०७१।९।१५

3.

१०४६४

२०५२।८।२४

२०६५।११।३०

२०७१।९।१५

4.

१०४६५ श्री भीमकुमाि श्रे ष्ठ, तनहुुँ

२०५२।८।२४

२०६५।११।३०

२०७१।९।१५

5.

१०४६६ श्री टवमल पौडेल, रूपन्दे ही

२०५९।१२।१८

२०६६।२।६

२०७१।९।१५

6.

१०४६७ श्री नेरप्रकाश आिायष, खोिाङ

२०५२।८।२४

२०६५।११।३०

२०७१।९।१५

7.

१०४६९ श्री हरििाज काकी, मोिङ

२०५२।८।२४

२०६५।११।३०

२०७१।९।१५

8.

१०४६८ श्री यमबहादुि बुढामगि, दाङ

२०५९।१२।१८

२०६६।१२।५

२०७१।१०।२९

श्री नािायणप्रसाद िे ग्मी,
पाुँिथि
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9.

१०४७० श्री भरकाली पोखिे ल, गुल्मी

२०५९।१२।१८

२०६६।४।२७

२०७१।१०।२९

10. १०४७१ श्री मानबहादुि काकी, मोिङ

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७१।१०।२९

11. १०४७२ श्री ममता खनाल, महोत्तिी

२०६३।६।२९

२०७०।१०।२१

२०७१।११।१२

12. १०४७३ श्री खड्गिाज अनधकािी, खोिाङ

२०५२।८।२४

२०६६।९।१६

२०७२।१०।८

२०५४।७।१

२०६६।९।१६

२०७२।१०।८

२०६१।११।२१

२०७०।०५।१४

२०७३।१२।२९

२०६७।१।२८

२०७४।०२।१९

13. १०४७४
14. १०४७५

श्री जीतेन्रबाबु थपनलया,
गोिखा
श्री अच्युत कुर्केल,
काठमाडौं

15. १०४७७ श्री गजेन्रबहादुि नसं ह, बझाङ्ग २०५९।१२।१८
16. १०४७८ श्री ठगीन्र कट्टे ल, सोलुखम्ु बु

२०६०।११।२९

२०६८।९।८

२०७४।०२।१९

17. १०४७९ श्री िामप्रसाद भट्टिाई, झापा

२०५६।५।७

२०६७।११।२०

२०७४।०२।१९

18. १०४८० श्री बाबुिाम दाहाल, कास्की

२०५७।३।३०

२०६८।९।८

२०७४।०२।१९

19. १०४८१ श्री श्रीलाल पौडेल, रूपन्दे ही

२०५९।१२।१८

२०६६।४।२७

२०७५।१।२४

20. ११६८५ श्री वेदप्रसाद उप्रेती, झापा

२०५७।३।३०

२०६८।१०।१५

२०७५।१०।०८

21. १०६१६ श्री िणबहादुि किवाल, मोिङ

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

२०७६।१०।२

२०५७।३।३०

२०७०।१०।२१

२०७६।१०।२

२०६६।०५।११

२०७१।१।३०

२०७७।२।१२

22. १०६३०
23. १०६३१

श्री माधवप्रसाद पौडेल,
कास्की
श्री अशोककुमाि क्षेरी,
अघाषखाुँिी

कानून समूह िा.प.प्रथम श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

1.

१०४८६

2.

१०४८७

3.

नाम थि, चजल्ला

हालको पदमा ननयुचक्त

तृतीय श्रे णी

दद्वतीय श्रे णी

२०५०।४।१

२०५५।१२।११

२०७१।९।१५

श्री फचणन्र गौतम, भोजपुि

२०५०।४।१

२०५७।१।१४

२०७२।१।२२

१०४८८

श्री सुशील कोर्िाला,काठमाडौं

२०५०।४।१

२०५८।२।५

२०७२।१०।८

4.

१०४८९

श्री आलोकिन्र श्रे ष्ठ, बाग्लुङ

२०५०।४।१

२०६०।६।१७

२०७२।१०।८

5.

१०४९०

२०५०।४।१

२०६०।६।१७

२०७२।१०।८

6.

१०४९१

२०५२।९।२६

२०६२।२।५

२०७२।१०।८

श्री तोयनाथ अनधकािी,
ु ासभा
सं खव

श्री अजुन
ष कुमाि खड्का,
ओखलढु ङ्गा
श्री कोशलिन्र सुवेदी, दाङ
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नमनत

7.

१०४९२

8.

१०४९३

9.

१०४९४

10. १०४९५

श्री पािाश्वि ढु गाना, दै लेख
श्री ननमषला अनधकािी भट्टिाई,
काठमाडौं
श्री शेिजङ्ग काकी, ओखलढु ङ्गा
श्री र्चन्दिा दहाल भट्टिाई,
झापा

२०५९।१२।१८ २०६६।१२।५

२०७३।२।७

२०६७।४।१७

२०७२।३।३१

२०७३।२।७

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७३।३।३

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७३।३।३

11. १०४९६

श्री कलानननध पौडेल, गुल्मी

२०५४।७।१

२०६३।७।३

२०७३।१०।१९

12. १०४९७

श्री पुष्कि सापकोिा, खोिाङ

२०५६।५।७

२०६२।९।५

२०७३।१२।२९

13. १०४९८

श्री यज्ञप्रसाद भट्टिाई, गुल्मी

२०६६।५।११

२०७३।३।६

२०७४।१।२१

14. १०४९९

श्री धमषिाज कुर्केल, कास्की

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७४।२।१९

15. १०५००

श्री भितमचण रिजाल, झापा

२०६०।११।२९

२०६९।७।१

२०७५।१।२४

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७५।१०।८

२०५४।७।१

२०६४।४।१८

२०७५।१०।८

२०५६।५।७

२०६४।४।१८

२०७५।१०।८

16. १०५२८
17. १०५३०
18. १०५२९
19. १०५३१

श्री कोमलबहादुि खरी,
ओखलढु ङ्गा
श्री दलबहादुि अनधकािी,
बाग्लुङ
श्री लक्ष्मीप्रसाद गौतम,
ु
ताप्लेजङ
श्री मानबहादुि अयाषल क्षेरी,
गुल्मी

20. १०५३४

श्री िाजेन्र थापा, गुल्मी

21. १०५३३

श्री बलसागि नगिी, स्याजा

22. १०५३५
23. ११६८६
24. १०५३६

श्री हुमबहादुि के.सी.,
अघाषखाुँिी
श्री टकशोिकुमाि िौधिी,
सुनसिी
श्री िीकािाम पाण्डे , स्याजा

२०५४।७।१
२०५२।८।२४
२०५४।७।१
२०५५।५।२१

२०६४।१०।१८ २०७५।१०।१०
२०६६।४।२७

२०७५।१०।१०

२०६५।११।३० २०७५।१०।१०
२०६६।९।१६

२०७५।१२।०७

२०६१।११।२१ २०६७।१२।३० २०७५।१२।२५
२०५५।५।२१
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२०६६।९।१६

२०७६।१०।२

सिकािी वटकल समूह िा.प.प्रथम श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

नाम थि, चजल्ला

तृतीय श्रे णी

दद्वतीय श्रे णी

२०५२।८।२४

२०६३।७।३

हालको पदमा ननयुचक्त
नमनत

1.

१०५०६

श्री श्यामकुमाि भट्टिाई, झापा

2.

१०५१४

श्री गोपालप्रसाद रिजाल, प्युठान

२०५०।४।१

२०५६।११।१४ २०७०।०५।०५

3.

१०५१०

श्री चििञ्जीवी पिाजुली, मोिङ

२०५०।४।१

२०५५।१२।११ २०७०।०५।०५

4.

१०५१३

श्री गोपीिन्र भट्टिाई,अघाषखाुँिी

२०५०।४।१

२०५९।४।४

२०७०।१०।३

5.

१०५१५

श्री सं जीविाज िे ग्मी, पवषत

२०५०।४।१

२०५९।४।४

२०७०।१०।३

6.

१०५१६

श्री लोकिाज पिाजुली, भोजपुि

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७०।१०।९

7.

१०५१७

श्री खेमिाज ज्ञवाली, गुल्मी

२०५५।५।२१

२०६४।४।१८

२०७०।१०।९

8.

१०५१८

श्री िमादे वी पिाजुली, झापा

२०५५।५।२१ २०६८।१०।१५

9.

१०५१९

श्री हरिप्रसाद जोशी, बझाङ

२०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७१।१०।२९

२०५०।४।१

२०६०।६।१७

२०७१।१२।०२

२०५७।३।३०

२०६६।४।२७

२०७३।२।७

२०५५।५।२१

२०६५।७।५

२०७३।२।७

२०५०।४।१

२०५७।१।१४

२०७३।१०।१९

10. १०५२०
11. १०५२१

श्री सूयिष ाज दाहाल, काठमाडौं
श्री उिवप्रसाद पुडासैनी,
काठमाडौं

12. १०५२२

श्री शंकि खरी, उदयपुि

13. १०५२४

श्री ध्र ुवमचण ज्ञवाली, अघाषखाुँिी

14. १०५२५

श्री ध्र ुवकुमाि िौहान, झापा

15. १०५२६

श्री सुिेन्रबहादुि थापा, मोिङ

16. १०९६१

श्री ईश्विीप्रसाद बन्जाडे,
अघाषखाुँिी

२०५५।५।२१ २०६७।११।२०

२०६९।७।१६

२०७१।१।४

२०७४।१।२१

२०५०।४।१

२०५८।५।८

२०७४।२।१९

२०५०।४।१

२०५९।४।४

२०७५।१०।०८

17. १०९६०

श्री िामकुमाि थापा, काठमाडौं

२०५०।४।१

२०६२।२।५

२०७५।१०।०८

18. १०९५९

श्री खडानन्द गौतम, काभ्रे

२०५०।४।१

२०६२।२।५

२०७५।१०।०८

19. १०९५८

श्री िन्रकान्त खनाल, रूपन्दे ही २०५२।९।२६

२०६३।७।३

२०७५।१०।०८

20. १०९५५

श्री दमननसं ह टवष्ट, बैतडी

21. १०७४९

श्री अच्युतमचण न्यौपाने, झापा

22. १०७७६

श्री र्श्विीप्रसाद ढकाल,स्याजा २०६१।११।२१ २०७०।०५।१४ २०७५।१2।१4

23. १०६७४

श्री ददनेशप्रसाद चघनमिे , खोिाङ

24. १०६८०

श्री सन्दे श श्रे ष्ठ, चितवन

25. १०७३०

श्री हरिप्रसाद िे ग्मी, पवषत

२०५२।९।२६ २०६४।१०।१८ २०७५।१०।०८
२०६०।११।२९

२०६९।७।१

२०७५।१2।१4

२०६७।४।१७

२०७३।३।६

२०७५।१2।25

२०६६।१०।२४

२०७३।३।६

२०७५।१2।25

२०५२।९।२६ २०६४।१०।१८
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२०७६।१०।२

26. १०७३१

श्री िाजनिाज चघनमिे , कास्की

२०५२।९।२६ २०६४।१०।१८

२०७६।१०।२

27. १०७३३

श्री गंगाप्रसाद पौडेल, स्याजा

२०५२।९।२६ २०६४।१०।१८

२०७६।१०।२

28.

१०७३४

श्री कृष्णमोहन कोर्िाला,
सुनसिी

२०५२।९।२६ २०६५।११।३०

२०७६।१०।२

29. १०७२९

श्री धनश्याम ओझा, सुनसिी

२०५२।९।२६ २०६५।११।३०

२०७६।१०।२

30. १०७३७

श्री पिमेश्वि पिाजुली, भोजपुि

२०५२।९।२६

२०६६।९।१६

२०७६।१०।२

31. १०५४०

श्री शम्भ ु काकी, काठमाडौं

२०६२।१०।९

२०६९।७।१

२०७७।२।१२

32. १०७९९

श्री ज्ञानप्रसाद भ ुसाल, पाल्पा

-

२०७१।१।३०

२०७७।५।९

न्याय समूह िा.प. दद्वतीय श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

नाम थि, चजल्ला

तृतीय श्रे णी

हालको पदमा ननयुचक्त नमनत

1.

१०६२१

श्री ध्र ुवकुमाि ढकाल, मोिङ

२०५६।५।७

२०७०।०५।०५

2.

१०६२२

श्री टवकास श्रे ष्ठ, मोिङ

२०५६।५।७

२०७०।०५।०५

3.

१०६२३

श्री नविाज दुलाल, झापा

२०५५।५।२१

२०७०।०५।०५

4.

१०६२४

श्री जगन्नाथ पौडेल, पवषत

२०५६।५।७

२०७०।०५।०५

5.

१०६२६

श्री लोकनाथ पिाजुली, पवषत

२०५९।१२।१८

२०७०।१०।२१

6.

१०६२७

श्री भ ुवन नगिी, सुखेत

२०६२।१०।९

२०७०।१०।२१

7.

१०६२९

श्री भीमबहादुि ननिौला, खोिाङ

२०६३।६।२९

२०७०।१०।२१

8.

१०६३२

श्री अजुन
ष प्रसाद कोर्िाला, स्याजा

–

२०७१।१।३०

9.

१०६३३

श्री िामानन्दप्रसाद अनधकािी, िौतहि

२०६६।०५।११

२०७१।१।३०

10. १०६३४

श्री मोहन सुवेदी, सलाषही

२०५६।५।७

२०७१।९।१५

11. १०६३५

श्री प्रेम खड्का, झापा

२०५६।५।७

२०७१।९।१५

12. १०६३६

श्री सुिेशिाज खनाल, भोजपुि

२०५७।३।३०

२०७१।९।१५

13. १०६३७

श्री ज्ञानेन्र र्िे नी, मकवानपुि

२०५७।३।३०

२०७१।९।१५

14. १०६३८

श्री जगदीशप्रसाद भट्ट, बैतडी

२०५९।१२।१८

२०७१।९।१५

15. १०६३९

श्री कृतबहादुि बोहिा, बैतडी

२०५७।३।३०

२०७१।९।१५

16. १०६४२

श्री हकषबहादुि क्षेरी, पवषत

२०५९।१२।१८

२०७२।१।२२

17. १०६४७

श्री चिन्तामणी शमाष,

२०६४।१०।१

२०७२।१०।८

18. १०६४८

श्री टवश्वजं ग नसजापती, झापा

२०६४।१०।१

२०७२।१०।८

19. १०६४९

श्री सं चजव पोखिे ल, धनुषा

२०६४।१०।१

२०७२।१०।८

20. १०६५०

श्री यमप्रसाद बाुँस्कोिा, दै लेख

२०६४।१०।१

२०७२।१०।८

111

21. १०६५१

श्री नतथषिाज भट्ट, डडेल्धुिा

२०६६।४।५

२०७२।१०।८

22. १०६५२

श्री र्न्रबहादुि कठायत, डोिी

२०६६।४।५

२०७२।१०।८

23. १०६५३

श्री शम्भ ुप्रसाद बिाल, कास्की

२०६६।४।५

२०७२।१०।८

24. १०६५४

श्री टहिण्यप्रसाद भण्डािी, जाजिकोि

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

25. १०६५५

श्री रुरमचण नगिी, दाङ

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

26. १०६५६

श्री निे न्रबहादुि बुढा, दै लेख

२०६६।९।२९

२०७२।१०।८

27. १०६५८

श्री दुगाषप्रसाद खनाल, दाङ

२०६६।१०।२४

२०७२।१०।८

28. १०६६१

ु
श्री जीवनकुमाि भण्डािी, ताप्लेजङ

२०६४।१०।१

२०७२।१०।२८

29. १०६६२

श्री चशवहरि पौडेल, काभ्रे

२०६४।१०।१

२०७२।१०।२८

30. १०६६३

श्री लोकबहादुि हमाल, सुखेत

२०६६।१०।२४

२०७२।१०।२८

31. १०६६४

श्री कौशलेश्वि ज्ञवाली, गुल्मी

२०६६।५।११

२०७२।१०।२८

32. १०६६५

श्री मुकुन्द आिायष, पवषत

२०६६।५।११

२०७२।१०।२८

33. १०६६६

श्री तािादत्त बडु, बैतडी

२०६६।५।११

२०७२।१०।२८

34. १०६६८

श्री आनन्दिाज पन्त, रूपन्दे ही

२०६६।५।११

२०७२।१०।२८

35. १०६६९

श्री यदुिाज शमाष, डोिी

२०६६।१०।२४

२०७२।१०।२८

36. १०६७०

श्री सानुभार् के.सी., काठमाडौं

२०६४।१०।१

२०७२।१०।२८

37. १०६७२

श्री उदटवि नेपाली, पवषत

२०६८।७।१८

२०७३।३।६

38. १०६७३

ु ासभा
श्री नगेन्रकुमाि कालाखेती,सं खव

२०६६।१०।२४

२०७३।३।६

39. १०६७५

श्री नगेन्रकेशिी पोखिे ल, मोिङ

२०६७।४।१७

२०७३।३।६

40. १०६७६

श्री महेश खनाल, गुल्मी

२०६६।५।११

२०७३।३।६

41. १०६८३

श्री िामु शमाष, पसाष

२०६७।४।१७

२०७३।३।६

42. १०६८४

श्री नेरप्रसाद भ ुषाल, गुल्मी

२०६६।४।१

२०७३।१०।१९

43. १०६८७

श्री पुष्पिाज पाण्डे , बैतडी

२०६६।४।१

२०७३।१०।१९

44. १०६८८

श्री कृष्णप्रसाद अनधकािी, कास्की

२०६४।१०।१

२०७३।१०।१९

45. १०६९०

श्री अरुणकुमाि कोर्िाला, सोलुखम्ु बु

२०६४।१०।१

२०७३।१०।१९

46. १०६९२

श्री चशवप्रसाद पिाजुली, पवषत

२०६६।५।११

२०७४।२।१९

47. १०६९३

श्री गुणिाज पिाजुली, भोजपुि

२०६४।१०।१

२०७४।२।१९

48. १०६९५

श्री िामप्रसाद पौडेल, स्याजा

२०६६।१०।२४

२०७४।४।२६

49. १०६९६

श्री सिोजिाज िे ग्मी, पवषत

२०६७।४।१७

२०७४।४।२६

50. १०६९७

श्री तािादे वी महजषन, काठमाडौं

–

२०७४।४।२६

51. १०६९९

श्री डल्लुिाम िौधिी, दाङ

२०६६।५।११

२०७५।१।१०

52. १०७०१

श्री तािाकुमािी शमाष, रूपन्दे ही

२०६६।५।११

२०७५।१।१०

112

53. १०७०२

श्री भगवती शमाष ढुं गाना, स्याजा

54. १०७०३

२०६६।५।११

२०७५।१।१०

श्री पूजा खरी, भक्तपुि

२०७०।०४।३०

२०७५।४।२०

55. १०७०४

श्री चशवबहादुि थापा, पाल्पा

२०७०।०४।३०

२०७५।४।२०

56. १०७०६

श्री कुमाि मास्के, मोिङ

२०६६।५।११

2075।१०।१२

57. १०७०८

श्री दीपेन्र थापा मगि, तनहुुँ

२०६६।५।११

2075।१०।१२

58. १०७०९

श्री िामाकान्त यादव, सििी

२०६६।५।११

2075।१०।१२

59. १०७१०

श्री मुना अनधकािी ढकाल, काठमाडौं

२०६६।५।११

2075।१०।१२

60. १०७११

श्री नीलकण्ठ बिाल, बददषया

२०६६।५।११

2075।१०।१२

61. १०७१३

श्री लालनसं ह थापा, बाग्लुङ

२०६६।६।२१

2075।१०।१२

62. १०७१४

श्री प्रदीपकुमाि उपाध्याय, महोत्तिी

२०६६।६।२१

2075।१०।१२

63. १०७१५

श्री कुलप्रसाद दाहाल, मोिङ

२०६६।१०।१

2075।१०।१२

64. १०७१६

श्री महेन्रबहादुि काकी, झापा

२०६६।१०।१

2075।१०।१२

65. १०७१७

श्री चशवकुमाि पोखिे ल, धनुषा

२०६६।१०।१

2075।१०।१२

66. १०७१८

श्री शम्भ ुप्रसाद िे ग्मी, धनुषा

२०६६।१०।२४

2075।१०।१२

67. १०७१९

श्री दीपेन्रनाथ योगी, दै लेख

२०६६।१०।२४

2075।१०।१२

68. १०७२०

श्री दुगाषप्रसाद बस्याल, पाल्पा

२०६६।१०।२४

2075।१०।१२

69. १०७२१

श्री दीपक नधताल, काभ्रे

२०६६।१०।२४

2075।१०।१२

70. १०७२२

श्री तेजप्रसाद पौडेल, स्याजा

२०६७।४।१७

2075।१०।१२

71. १०७२३

श्री मेघनाथ िापागाुँई, झापा

२०६७।४।१७

2075।१०।१२

72. १०७२४

श्री मीनबहादुि कुँ ु वि, कास्की

२०६७।४।१७

2075।१०।१२

73. १०७२५

श्री र्न्रकुमाि खड्का, खोिाङ

२०६७।४।१७

2075।१०।१२

74. १०७२६

श्री नविाज काकी, उदयपुि

२०६७।४।९

2075।१०।१२

75. १०७२७

श्री िाजु ढुं गाना, स्याजा

२०६७।४।१

2075।१०।१२

76. १०७२८

श्री िाजु पिाजुली, मोिङ

२०६६।१०।१

2075।१०।१२

77. १००४०

श्री भीमप्रसाद भ ुषाल, गुल्मी

२०६६।१०।१

२०७५।११।२०

78. ११०६२

श्री डोलनाथ न्यौपाने, लमजुङ

२०६६।१०।२४

२०७५।११।२०

79. ११०६७

श्री दुगाषप्रसाद भट्टिाई, स्याजा

२०६६।१०।२४

२०७५।११।२०

80. ११०७४

श्री ईश्वि आिायष, काठमाडौं

२०६६।१०।२४

२०७५।११।२०

81. ११०६१

श्री मोहनबहादुि अनधकािी, स्याजा

२०६६।१०।२४

२०७५।११।२०

82. ११०७३

श्री नािदप्रसाद भट्टिाई, खोिाङ

२०६६।१०।२४

२०७५।११।२०

83. १०९१०

श्री गोपालप्रसाद थापा, पाुँिथि

२०६७।४।१

२०७५।११।२०

84. १०९११

श्री िन्रदे व भािती, सुखेत

२०६७।४।१

२०७५।११।२०

113

85. ११०७८

श्री ठाकुिप्रसाद पौडेल, बददषया

२०६७।४।९

२०७५।११।२०

86. ११०७७

श्री िाजेन्रप्रसाद वाग्ले, तनहुुँ

२०६७।४।९

२०७५।११।२०

87. ११०७६

श्री तीथषिाज भट्टिाई, र्लाम

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

88. ११०५६

श्री सूयप्र
ष साद भण्डािी, कास्की

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

89. ११०७५

श्री भितकुमाि दाहाल, र्लाम

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

90. ११०६०

श्री नािायण सापकोिा, सुखेत

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

91. ११०६६

श्री सिोजननधी वाग्ले, दै लख

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

92. ११०७१

श्री उषा श्रे ष्ठ, र्लाम

२०६७।१०।१

२०७५।११।२०

93. १०९२४

श्री धननसह नगिी, बददषया

२०६८।४।१

२०७५।११।२०

94. १००२५

श्री टवश्वप्रसाद िे ग्मी, स्याजा

२०६६।६।२१

२०७५।११।२०

95. ११०७२

श्री खुमप्रसाद भण्डािी, स्याजा

२०६६।१०।२४

२०७५।११।२०

96. १००२९

श्री हेमन्त ज्ञवाली, अघाषखाुँिी

२०६६।१०।१

२०७५।११।२०

97. ११०७९

श्री घनेन्र अनधकािी, झापा

२०६८।४।५

२०७५।११।२०

98. ११०५७

श्री दे वेन्र ढकाल, काठमाडौं

२०६७।४।९

२०७५।११।२०

99. १००३४

श्री टवश्वनाथ अयाषल, स्याजा

२०६६।१०।१

२०७५।११।२०

100. ११०५८

श्री जनकनसं ह बोहिा, बैतडी

२०६८।४।१

२०७५।११।२०

101. ११०६४

ु ासभा
श्री िाजन बास्तोला, सं खव

२०६६।१०।२४

२०७५।११।२०

102. १००३६

श्री उदयिाज काफ्ले , स्याजा

२०६६।१०।१

२०७५।११।२०

103. ११०५५

श्री िाजकुमाि दाहाल, मोिङ

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

104. ११०६५

श्री टवष्णुप्रसाद पाण्डेय, पाल्पा

२०६७।७।१५

२०७५।११।२०

105. १००३९

श्री सौिभ कोर्िाला, मोिङ

२०६६।१०।१

२०७५।११।२०

106. ११०७०

श्री िामबहादुि थापा, क्षेरी कास्की

२०६७।४।१

२०७५।११।२०

107. १०९१२

श्री मदनप्रसाद पिाजुली, भोजपुि

२०६७।४।१

२०७५।११।२०

108. ११०५९

श्री ऋतबहादुि पुलामीमगि, उदयपुि

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

109. ११०६३

श्री र्न्रबहादुि काकी, बददषया

२०६७।४।१

२०७५।११।२०

110. ११०६९

ु ासभा
श्री फणेश्विी चघनमिे , सं खव

२०६७।४।१७

२०७५।११।२०

111. ११०६८

श्री िार्भान कुन्जेडा, डोिी

२०६८।४।१

२०७५।११।२०

112. ११४१६

श्री पािसमचण पोखिे ल, र्लाम

२०७०।१०।२७

२०७६।०२।१४

113. १०९५३

श्री धनबहादुि काकी, उदयपुि

२०६९।५।८

२०७६।०२।१४

114. ११५९७

श्री नतलक काकी, मोिङ्ग

2070।05।19

२०७६।०२।१४

115. ११६०४

श्री माधव भण्डािी, काठमाण्डौ

2067।07।29

२०७६।०२।१४

116. ११००२

श्री बीिे न्र बस्नेत, खोिाङ

२०६८।४।५

२०७६।०२।१४
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117. ११५९८

श्री कृष्ण प्रसाद अनधकािी,काठमाण्डौ

118. ११६०५

श्री तािाप्रसाद डाुँगी, रुकुम पचिम

119. ११००३

2067।८।३

२०७६।०२।१४

2070।05।19

२०७६।०२।१४

श्री मचन्दिा शाही, बािा

२०६८।४।५

२०७६।०२।१४

120. १०९४२

श्री गोनबन्दप्रसाद चघनमिे , गुल्मी

२०६८।४।५

२०७६।०२।१४

121. ११०९३

श्री अन्जनिाज सापकोिा, काभ्रे

२०७०।४।३०

२०७६।०२।१४

122. ११५९९

श्री ध्र ुववहादिु कुँ ु वि, अछाम

2071।08।16

२०७६।०२।१४

123. ११६०२

श्री टवकास बस्नेत, काभ्रेपलान्िोक

2070।05।27

२०७६।०२।१४

124. १११२३

श्री टवष्णुप्रसाद आिायष, नसन्धुपालिोक

२०६९।५।८

२०७६।०२।१४

125. १११२५

श्री नबिे न्रप्रकाश खड्का, बाुँके

२०७१।८।१७

२०७६।०२।१४

126. ११३१०

श्री ददपचशखा मुनाकमी, नुवाकोि

२०७१।८।१७

२०७६।०२।१४

127. ११६०१

श्री नवीन खनाल, ओखलढु ङ्गा

2066।12।१2

२०७६।०२।१४

128. ११४३६

ुष ा
श्री जयन्ती अवस्थी भट्ट, दािल

२०७१।१।१३

२०७६।०२।१४

129. ११४०१

श्री महेन्रप्रसाद पौडेल, रूपन्दे ही

२०७०।१०।२७

२०७६।०२।१४

130. ११४०५

श्री अञ्चन भट्टिाई, नसन्धुली

२०७०।१०।२७

२०७६।०२।१४

131. ११००९

श्री दीक्षा प्रधानाङ्ग, भक्तपुि

२०६८।४।५

२०७६।०२।१४

132. १११७०

श्री अनुपमा पन्त, झापा

२०७२।८।१७

२०७६।०२।१४

133. ११०४४

श्री सीता अनधकािी, नुवाकोि

२०६९।५।८

२०७६।०२।१४

134. ११००७

श्री शािदादे वी पौडेल, स्याङ्गजा

२०६८।४।५

२०७६।०२।१४

135. १०९१८

श्री मुकुन्द ननिौला, मोिङ

२०६७।७।१५

2076।12।02

136. १०९२६

श्री िमेश श्रे ष्ठ, भोजपुि

२०६८।४।१

2076।12।02

137. १०९१९

श्री जगददश्वि भट्टिाई, सुनसिी

२०६८।४।१

2076।12।02

138. १०८९८

श्री नेरबन्धु पौड्याल, धनकुिा

२०६८।४।१

2076।12।02

139. १०९२३

श्री टिकेन्रवीि जङ िाणा,

२०६८।४।१

2076।12।02

140. १०९२२

श्री मचणिाम पोखिे ल, खोिाङ

२०६८।४।१

2076।12।02

141. १०९२०

श्री नललानाथ बिाल, धनकुिा

२०६८।४।१

2076।12।02

142. १०९२८

श्री प्रेमप्रकाश थापा, दै लेख

२०६८।४।१

2076।12।02

143. १०८७४

श्री मानबहादुि नबष्ट, सल्यान

२०६८।४।१

2076।12।02

144. १०९२७

श्री नविाज दं गाल, सुनसिी

२०६८।४।१

2076।12।02

145. १०९३०

श्री प्रेमप्रसाद पौडेल, अघाषखाुँिी

२०६८।४।१

2076।12।02

146. १०९३१

श्री फचणन्रिाज भट्टिाई, र्लाम

२०६८।४।१

2076।12।02

147. १०९३५

श्री नविाज जोशी, डोिी

२०६८।४।१

2076।12।02

148. १०९३६

श्री वीिे न्रबहादुि मल्ल, दै लेख

२०६८।४।१

2076।12।02

सुनसिी
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149. १०९४१

श्री कमलकुमाि आिायष, दाङ

150. १००३०

२०६८।४।१

2076।12।02

ु ासभा
श्री केदािप्रसाद गौतम, सं खव

२०६६।१०।१

2076।12।02

151. १००१९

श्री मदनप्रसाद जयसवाल, बािा

२०६६।५।११

2076।12।02

152. १०९४६

श्री मोहनप्रसाद बेल्वासे, दाङ

२०६८।४।५

2076।12।02

153. १०९३७

श्री रुरप्रसाद अयाषल, स्याजा

२०६८।४।१

2076।12।02

154. १०९१६

श्री सुशीलकुमाि यादव, िौतहि

२०६७।४।१७

2076।12।02

155. १००३७

श्री गम्भीि चघनमिे , चितवन

२०६६।१०।१

2076।12।02

156. १०९०८

श्री सीता िे ग्मी, दाङ

२०६६।१०।२४

2076।12।02

157. १०९४८

श्री कणषबहादुि िाई, उदयपुि

२०६८।४।५

2076।12।02

158. १०९१३

श्री गेहेन्रिाज िे ग्मी, सििी

२०६७।४।१७

2076।12।02

159. १०९३२

श्री शम्भ ुप्रसाद अनधकािी, चितवन

२०६८।४।१

2076।12।02

160. १०९३३

श्री गणेशकुमाि गौतम, दाङ

२०६८।४।१

2076।12।02

161. १०९३८

श्री गोकणषिाज पन्त, बाग्लुङ

२०६८।४।१

2076।12।02

162. १०९३९

श्री शोभाकि खिे ल, रूपन्दे ही

२०६८।४।१

2076।12।02

163. १०९४७

श्री गोटवन्द आिाषय, जुम्ला

२०६८।४।५

2076।12।02

कानून समूह िा.प.दद्वतीय श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

नाम थि, चजल्ला

तृतीय श्रे णी

हालको पदमा ननयुचक्त
नमनत

1.

१०५३७

श्री गंगाबहादुि खिे ल, गुल्मी

२०५७।३।३०

२०६६।९।१६

2.

१०५३८

श्री अजुन
ष प्रसाद खनाल, पाल्पा

२०५७।३।३०

२०६६।९।१६

3.

११०८०

श्री शंकिबहादुि के.सी.,बाग्लुङ

२०५९।१२।१८

२०६६।१२।५

4.

११०८१

श्री शम्भ ुिाज िे ग्मी, बाग्लुङ

२०५६।५।७

२०६७।१।२८

5.

१०५३९

श्री कृष्णकुमाि काकी, िामेछाप

२०५७।३।३०

२०६८।१०।१५

6.

१०५४१

श्री कृष्णिाज खनाल, तनहुुँ

२०५९।१२।१८

२०७०।५।५

7.

१०५४२

श्री िाजुप्रसाद गुिागाई, तेह्रथुम

२०६०।११।२९

२०७०।५।५

8.

१०५४३

श्री िामजी दनाई, लमजुङ

२०६१।११।२१

२०७०।५।५

9.

१०५४४

श्री सुभाषकुमाि भट्टिाई, झापा

२०६१।११।२१

२०७०।५।५

10.

१०५४५

श्री टवनोदकुमाि भट्टिाई,तेह्रथुम

२०६२।१०।९

२०७०।५।५

१०५४६

श्री सूयव
ष ंश शमाष कंडेल,

२०६२।१०।९

२०७०।५।५

11.

िामेछाप
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12.

१०५४७

श्री टवष्णुप्रसाद िे ग्मी, स्याजा

२०६२।१०।९

२०७०।५।५

13.

१०५४८

श्री वचशष्टकुमाि चघनमिे ,िामेछाप

२०६२।१०।९

२०७०।५।५

१०५४९

श्री ओमबहादुि सोडािी,

२०६२।१०।९

२०७०।५।५

14.

ु ासभा
सं खव

15.

१०५५०

श्री पुरुषोत्तम नेपाल, काठमाडौं

२०६२।१०।९

२०७०।५।५

16.

१०५५१

श्री िाजन नेपाल, सलाषही

२०६२।१०।९

२०७०।१०।३

17.

१०५५२

श्री िे शमिाज नसग्दे ल, स्याजा

२०६३।६।२९

२०७०।१०।२१

18.

१०५५४

श्री जं गबहादुि डाुँगी, बददषया

२०६३।६।२९

२०७०।१०।२१

19.

१०५५५

श्री लोकहरि बस्याल, पाल्पा

–

२०७१।०१।३०

20.

१०५५६

श्री पुष्कििाज नेपाल, भोजपुि

२०६०।११।२९

२०७१।९।१५

21.

१०५५७

श्री झर्न्रप्रसाद गुिागाई, मोिङ

२०६३।६।२९

२०७१।९।१५

22.

१०५५८

श्री भगवानलाल श्रे ष्ठ, नुवाकोि

२०६३।१।३

२०७१।९।१५

23.

१०५५९

श्री गोटवन्द खनाल, र्लाम

२०६६।५।११

२०७१।११।०४

24.

१०५६०

श्री िं कबहादुि महत, र्लाम

२०६३।६।२९

२०७२।१।२२

25.

१०५६१

श्री गुणिाज श्रे ष्ठ, नसन्धुली

२०६४।१२।१९

२०७२।१।२२

26.

१०५६३

श्री कमलिाज गौतम, अघाषखाुँिी

२०६५।१।४

२०७२।१०।८

27.

१०५६४

श्री टवश्वबन्धु पौडेल, स्याजा

२०६५।१।४

२०७२।१०।८

28.

१०५६६

श्री पूचणषमा कोर्िाला, चितवन

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

29.

१०५६७

श्री िामप्रसाद लम्साल, भक्तपुि

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

30.

१०५६८

श्री नविाज आिायष, तनहुुँ

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

१०५६९

श्री िाजेन्रकुमाि लम्साल,

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

31.

ु ासभा
सं खव

32.

१०५७०

ु ाि, िामेछाप
श्री िामप्यािी सुनव

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

33.

१०५७१

श्री उपेन्रकेशि खनाल, सुखेत

२०६६।१०।२४

२०७२।१०।८

34.

१०५७२

श्री मुना शमाष, चितवन

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

35.

१०५७३

श्री िे शिाज शमाष, बददषया

२०६६।५।११

२०७२।१०।८

36.

१०५७५

श्री महेन्रप्रसाद सांखी, लमजुङ

२०६७।५।१४

२०७३।३।६

37.

१०५७७

श्री सरिता िायमाझी, पाल्पा

२०६८।४।२४

२०७३।३।६

38.

१०५७८

श्री रिन्जा डं गोल, काठमाडौ

२०६६।५।११

२०७३।३।६

39.

१०५८०

श्री गणेश नायक, नसिहा

२०६७।५।१४

२०७३।३।६

40.

१०५८१

श्री मधु पौडेल (ज्ञवाली), गुल्मी

२०६६।५।११

२०७३।४।११

41.

१०५८२

श्री दे बकुमाि िाई, भोजपुि

२०६६।५।११

२०७३।४।११
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42.
43.

१०५८३

श्री वीिे न्रबहादुि के.सी., दै लेख

१०५८४

श्री पुरुषोत्तम खनतवडा,
ओखलढु ङ्गा

२०६६।१०।२४

२०७३।४।११

२०६७।२।१९

२०७३।४।११

44.

१०५८५

श्री नननधिाज न्यौपाने, जुम्ला

२०६७।५।१४

२०७३।४।११

45.

१०५८६

श्री अरुणा जोशी, काठमाडौं

२०६९।५।२१

२०७४।४।२६

46.

१०५८८

श्री मानबहादुि बस्नेत, गुल्मी

२०६७।४।१७

२०७४।४।२६

47.

१०५८७

श्री टपताम्वि भण्डािी, स्याजा

-

२०७४।४।२६

48.

१०५८९

श्री तेजप्रकाश जोशी, बझाङ

२०६९।५।२१

२०७५।१०।१२

49.

१०५९०

श्री बाबुिाम पाण्डे, गुल्मी

२०६४।१२।१९

२०७५।१०।१२

50.

१०५९१

ु ासभा
श्री िञ्जु गौतम, सं खव

२०६६।१०।२४

२०७५।१०।१२

51.

१०५९२

श्री नबष्णुबहादुि घती, गुल्मी

२०६६।१०।२४

२०७५।१०।१२

१०५९३

श्री िाजेशकुमाि थापा,

२०६६।१०।२४

२०७५।१०।१२

२०६६।१०।२४

२०७५।१०।१२

52.

ओखलढु ङ्गा

53.

१०५९४

श्री दीपक चघनमिे , झापा

54.

१०५९५

श्री गोपीकृष्ण िे ग्मी, स्याजा

२०६७।२।१९

२०७५।१०।१२

55.

१०५९६

श्री िोपबहादुि टवष्ट, गुल्मी

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

१०५९७

श्री टवनोदकुमाि गौतम,

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

56.

अघाषखाुँिी

57.

१०५९८

श्री श्यामप्रसाद श्रे ष्ठ, स्याजा

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

58.

१०५९९

श्री हरिनसं ह धामी, डडेल्धुिा

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

59.

१०६००

श्री सम्झना खनाल, तनहुुँ

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

१०६०१

श्री बालकृष्ण ननिौला,

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

२०६७।५।१४

२०७५।१०।१२

60.
61.
62.
63.
64.

सोलुखम्ु बु
१०६०२

श्री लोकहरि कुँडेल, स्याजा

१०६०३

श्री कल्पनाकुमािी खनतवडा
(आिायष), उदयपुि

१०६०४

श्री अरुणकुमाि झा, नसिहा

१०६०५

श्री अवधटकशोिप्रसाद कुसवाहा,
बािा

65.

१०६०६

श्री ऋटष पौडेल, मोिङ

२०६८।४।९

२०७५।१०।१२

66.

१०६०७

श्री ननमषला गुरुङ, झापा

२०६८।४।९

२०७५।१०।१२

67.

१०६०८

श्री कृष्णप्रसाद नेपाल, पाल्पा

२०६९।५।२१

२०७५।१०।१२
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68.

१०६०९

श्री आिती श्रे ष्ठ, काभ्रेपलाञ्चोक

२०७०।०४।३०

२०७५।१०।१२

69.

१०६१०

श्री िाजेन्र न्यौपाने, स्याजा

२०७०।०२।१५

२०७५।१०।१२

70.

१०६११

श्री ददनलपकुमाि प्रधान, धनुषा

२०७०।०४।३०

२०७५।१०।१२

71.

१०६१२

श्री टवनोद अमात्य, मकवानपुि

२०७१।०१।१२

२०७५।१०।१२

72.

११४४९

श्री गंगा न्यौपाने, झापा

२०७१।०८।१७

२०७६।०२।१४

73.

११४१८

श्री उनमषला चजसी, काठमाडौ

२०७०।१०।२७

२०७६।०२।१४

74.

११६०३

ु ासभा
श्री केदाि कोर्िाला, सं खव

२०६९।०६।१७

२०७६।०२।१४

75.

११६००

श्री नसता पुन श्रीस, गुल्मी

२०६९।०७।२०

२०७६।०२।१४

76.

११५९६

श्री शािदा िाउत, भोजपुि

२०६९।०६।२६

२०७६।०२।१४

११६०६

श्री सपना अनधकािी गौतम,

२०७१।०८।१६

२०७६।०२।१४

77.

काठमाडौं

78.

११०८२

श्री मननिाम ज्ञवाली, गुल्मी

२०६९।०५।०८

२०७६।०२।१४

79.

११४४८

श्री ओमप्रकाश बिाल, कास्की

२०७१।०८।१७

२०७६।०२।१४

80.

११०४७

श्री श्रिा रिजाल, सुनसिी

२०६९।०५।०८

२०७६।०२।१४

81.

११०९५

श्री िनमला भट्टिाई, काठमाडौ

२०७०।०४।३०

२०७६।०२।१४

82.

११५८०

श्री िाजािाम दाहाल, सुनसिी

२०७०।४।३०

२०७६।१०।२

83.

११३०८

श्री नािनप्रसाद पोखिे ल,उदयपुि

२०७१।१।१२

२०७६।१०।२

84.

११३०९

श्री सुदशषन ढकाल, नसन्धुली

२०७१।१।१२

२०७६।१०।२

85.

११३१६

श्री लक्ष्मी शमाष, बाग्लुङ

२०७२।२।१३

२०७६।१०।२

सिकािी वटकल समूह िा.प.दद्वतीय श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

नाम थि, चजल्ला

तृतीय श्रे णी

1.

१०७३५

श्री कोषहरि ननिौला, ओखलढु ङ्गा

2.

१०७३६

श्री गोटवन्दिाज गौली, लमजुङ

१०७३८

श्री कृष्णप्रसाद पुडासैनी,

3.

मकवानपुि

हालको पदमा ननयुचक्त
नमनत

२०५४।७।१

२०६६।९।१६

२०५२।९।२६

२०६६।९।१६

२०५२।९।२६

२०६६।९।१६

4.

१०७३९

श्री मोहनसागि बस्याल, रूपन्दे ही

२०६०।११।२९

२०६७।१।२८

5.

१०७४०

श्री नािायणबहादुि थापा, उदयपुि

२०५५।५।२१

२०६७।११।२०

6.

१०७४१

श्री यदुनाथ शमाष, पवषत

२०५४।७।१

२०६८।१०।१५

7.

१०७४२

श्री पुण्यप्रसाद पाठक, झापा

२०५५।५।२१

२०६८।१०।१५

8.

१०७४३

श्री हरिशंकि ज्ञवाली, गुल्मी

२०५४।७।१

२०६८।१०।१५
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9.

१०७४४

श्री कृष्णिाज पन्त, बाग्लुङ

२०५७।३।३०

२०६८।१०।१५

10.

१०७४५

श्री िे कबहादुि काकी, म्याग्दी

२०५७।३।३०

२०६८।१०।१५

१०७४६

श्री टहमालयकुमाि नरताल,

२०५३।१२।१

२०६८।१०।१५

२०६१।११।२१

२०६९।७।१

11.

ु ासभा
सं खव

12.

१०७५०

श्री प्रकाश कोर्िाला, स्याजा

13.

१०७५१

श्री िाजेश्वि अयाषल, स्याजा

२०५२।९।२६

२०७०।०५।०५

14.

१०७५२

श्री बाबुिाम अनधकािी, लमजुङ

२०५२।९।२६

२०७०।०५।०५

१०७५३

श्री महेन्रबहादुि थापा क्षेरी,

२०५२।९।२६

२०७०।०५।०५

15.

नवलपिासी

16.

१०७५४

श्री योगनाथ ढकाल, स्याजा

२०५५।५।२१

२०७०।०५।०५

17.

१०७५५

श्री शम्भ ु गौतम, मोिङ

२०५५।५।२१

२०७०।०५।०५

18.

१०७५७

ु ासभा
श्री केशवप्रसाद पन्त, सं खव

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

19.

१०७५८

श्री रुरप्रसाद पन्थी, गुल्मी

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

20.

१०७५९

ु ासभा
श्री नािायण रिमाल, सं खव

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

21.

१०७६०

श्री दयाशंकि अनधकािी, कास्की

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

22.

१०७६१

श्री गोटवन्द नगिी, कास्की

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

23.

१०७६२

श्री उमाकान्त पौडेल, बददषया

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

१०७६३

श्री लक्ष्मण उपाध्यायचघनमिे ,

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

24.

नवलपिासी

25.

१०७६४

श्री कमलिाज पन्थी, गुल्मी

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

26.

१०७६५

श्री मनोजकुमाि आिायष, खोिाङ

२०५७।३।३०

२०७०।०५।०५

27.

१०७६८

श्री अजुन
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२०६७।५।१४

२०७५।१०।१४

116. १०८६९

श्री कैलाश दाहाल, धनुषा

२०६९।५।३१

२०७५।१०।१४

117. १०८७०

श्री सुवासकुमाि भट्टिाई, सुनसिी

२०६९।५।३१

२०७५।१०।१४

118. १०८७१

श्री तािानसं ह धामी, बैतडी

२०६९।५।३१

२०७५।१०।१४

119. १०८७२

श्री पदमप्रसाद वस्ती, धनकुिा

२०६९।५।३१

२०७५।१०।१४

120. १०८७३

श्री शाचन्त न्यौपाने, पाल्पा

२०६८।४।२४

२०७५।१०।१४

121. ११३८८

श्री निे न्र दे वकोिा, जुम्ला

२०७०।०५।१०

२०७५।१०।१४

122. ११११७

श्री िानधका सुवाल, भक्तपुि

२०७१।०८।१७

२०७६।2।१४

123. १११२४

श्री प्रकाश मिानसनी, अघाषखाुँिी

२०७१।०८।१७

२०७६।2।१४

124. ११०४२

श्री कृष्णा भण्डािी, अघाषखाुँिी

२०६९।०५।०८

२०७६।2।१४

125. ११४५३

श्री नबना दाहाल, मोिङ

२०७१।०८।१७

२०७६।2।१४

126. १०९४०

श्री िनब न्यौपाने, रूपन्दे ही

२०६८।०४।०१

२०७६।2।१४

127. ११५९५

श्री मोहन खनाल, भक्तपुि

२०६६।०५।३१

२०७६।2।१४
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128. ११०४८

श्री सूयप्र
ष साद पौडेल, कैलाली

२०६९।०५।०८

२०७६।2।१४

129. १०९१५

श्री सोमिाज काफ्ले, सुनसिी

२०६७।०४।१७

२०७६।2।१४

130. ११०८४

श्री प्रेमिाज पौडेल, पाल्पा

२०६९।०५।०८

२०७६।2।१४

131. ११३८९

श्री कृष्ण बहादुि ओली, दाङ

२०७०।५।१०

२०७६।१०।२

132. ११३९१

श्री उदयिन्र अनधकािी, तनहुुँ

२०७०।५।२५

२०७६।१०।२

133. ११३९७

श्री भानदे व जोशी, कन्िनपुि

२०७०।१०।२७

२०७६।१०।२

134. ११४०७

श्री चशवप्रसाद आिायष, पवषत

२०७०।१०।२७

२०७६।१०।२

135. ११४२३

श्री जयप्रसाद नधताल, जुम्ला

२०७१।१।१३

२०७६।१०।२

136. ११३७३

श्री शाचन्तप्रसाद लुईिे ल, धनकुिा

२०६९।५।३१

२०७६।१०।२

137. ११३८०

श्री िाजेन्र भट्टिाई, झापा

२०६९।५।३१

२०७६।१०।२

138. ११३७७

श्री लालप्रसाद लानमछाने, पवषत

२०६९।५।३१

२०७६।१०।२

139. ११३८२

श्री मुचक्तिाम सुवेदी, पवषत

२०६९।५।३१

२०७६।१०।२

140.

श्री कणषबहादुि बुढा क्षेरी, बददषया

२०७०।१०।२७

२०७६।१०।२

११४०२

न्याय समूह िा.प.तृतीय श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

नाम थि, चजल्ला

हालको पदमा ननयुचक्त नमनत

1.

१०८७८

श्री मुन्नानसह क्षेरी, बाुँके

२०६७।४।१

2.

१०९०९

श्री सुिेश के.सी., रूपन्दे ही

२०६७।४।१

3.

१०८८६

श्री कुवेि पाण्डे, कटपलवस्तु

२०६७।४।१७

4.

१०९१७

श्री जानकीिमण यादव, नसिाहा

२०६७।४।१७

5.

१०८८५

श्री मनोज बिाल, सििी

२०६७।७।१५

6.

१०८८३

श्री कृष्णशिण लानमछाने, कास्की

२०६७।७।१५

7.

१०८८४

श्री िामबहादुि थापा, कास्की

२०६७।१०।१

8.

१०८८२

श्री टवमलप्रसाद पिाजुली,

२०६८।४।१

9.

१०८८०

श्री लेषनाथ अयाषल, अघाषखाुँिी

२०६८।४।१

10.

१०८७९

श्री ऋतु िाई खोिाङ,

२०६८।४।१

11.

१०८८७

श्री हरिप्रसाद िे ग्मी, मोिङ

२०६८।४।१

12.

१०८८८

श्री भेषिाज भट्टिाई, मोिङ

२०६८।४।१

13.

१०८८९

ु ासभा
श्री उज्वल न्यौपाने, सं खव

२०६८।४।१

14.

१०८९०

श्री गोपालप्रसाद नगिी, सििी

२०६८।४।१

15.

१०८९१

श्री मोहन चघनमिे , मोिङ

२०६८।४।१

16.

१०९२१

श्री िाजकुमाि आिायष, खोिाङ

२०६८।४।१
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17.

१०८९४

श्री टवष्णुप्रसाद खनतवडा, तेह्रथुम

२०६८।४।१

18.

१०८९२

श्री नसतािाम खड्का,

२०६८।४।१

19.

१०८९५

श्री टकिणकुमाि नसं ह, सुनसिी

२०६८।४।१

20.

१०८९६

श्री नबदुिप्रसाद कोर्िाला, नसन्धुपाल्िोक

२०६८।४।१

21.

१०८९७

श्री ननिज पोखिे ल, मोिङ

२०६८।४।१

22.

१०८९९

श्री िमेशबहादुि कुँ ु वि, झापा

२०६८।४।१

23.

१०९००

श्री िेतिाज पन्त, कैलाली

२०६८।४।१

24.

१०९०१

श्री सदन अनधकािी, झापा

२०६८।४।१

25.

१०९०२

श्री सन्तोष पोखिे ल, झापा

२०६८।४।१

26.

१०९०३

श्री टिकाप्रसाद नेपाल, मोिङ

२०६८।४।१

27.

१०९०४

श्री शंकिप्रसाद अनधकािी, प्युठान

२०६८।४।१

28.

१०९६२

श्री कृष्णप्रसाद अनधकािी, महोत्तिी

२०६८।४।१

29.

१०९२९

श्री सम्झना नसम्खडा पुडासैनी, काठमाडौं

२०६८।४।१

30.

१०९६३

श्री मदनिाज भट्टिाई, काठमाडौं

२०६८।४।१

31.

१०९६४

श्री केशवप्रसाद पौडेल, पसाष

२०६८।४।१

32.

१०९६५

श्री टवनोदप्रसाद चघनमिे , धनुषा

२०६८।४।१

33.

१०९६६

श्री नविाज गौतम, मोिङ

२०६८।४।१

34.

१०९६७

श्री बदरप्रसाद लामीछाने, मकवानपुि

२०६८।४।१

35.

१०९६८

श्री सोवबहादुि चघनमिे , गुल्मी

२०६८।४।१

36.

१०९६९

श्री िाजेन्र लुर्िे ल, पाल्पा

२०६८।४।१

37.

१०९७०

श्री लालबहादुि काकी, नसन्धुली

२०६८।४।१

38.

१०९७१

श्री चििणप्रसाद पिाजुली, काठमाडौं

२०६८।४।१

39.

१०९७२

श्री प्रकाशिन्र श्रे ष्ठ, झापा

२०६८।४।१

40.

१०९७३

श्री यज्ञमूनतष ज्ञवाली, गुल्मी

२०६८।४।१

41.

१०९७४

श्री उिव ढोडािी, काभ्रे

२०६८।४।१

42.

१०९७५

श्री कटपल पौड्याल, गुल्मी

२०६८।४।१

43.

१०९७६

श्री लेखनाथ पौडेल, बाग्लुङ

२०६८।४।१

44.

१०९७७

श्री ज्ञानेन्र दाहाल, धनुषा

२०६८।४।१

45.

१०९७८

ु न आिाषय, काभ्रेपलाञ्िोक
श्री मधुसद

२०६८।४।१

46.

१०९८७

श्री कैलाशप्रसाद भट्टिाई, मोिङ

२०६८।४।१

47.

१०९७९

श्री माधवप्रसाद लोहनी, झापा

२०६८।४।१

48.

१०९८०

श्री नविाज चघनमिे , काठमाडौं

२०६८।४।१
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49.

१०९८१

श्री नािायण पौडेल, कटपलवस्तु

२०६८।४।१

50.

१०९८२

श्री िामिन्र के.सी., खोिाङ

२०६८।४।१

51.

१०९८३

श्री िामप्रसाद शमाष, रूपन्दे ही

२०६८।४।१

52.

१०९८४

श्री नेरबहादुि कं ु वि, सल्यान

२०६८।४।१

53.

१०९८५

श्री ददव्यिाज चघनमिे , मोिङ

२०६८।४।१

54.

१०९८६

श्री कृनतबहादुि बस्नेत, दाङ

२०६८।४।१

55.

१०९८८

श्री गम्भीि िानामगि, बददषया

२०६८।४।१

56.

१०९३४

श्री िूणब
ष हादुि टवष्ट, सल्यान

२०६८।४।१

57.

१०९८९

श्री भ ुपाल भण्डािी, दाङ

२०६८।४।१

58.

१०९९०

श्री भोलािाज िे ग्मी, धाददङ

२०६८।४।१

59.

१०९९१

श्री धनीप्रसाद िपाई, नवलपिासी

२०६८।४।१

60.

१०९९२

श्री दामोदि चघनमिे , पाल्पा

२०६८।४।१

61.

१०९९३

श्री नन्दप्रसाद आिायष, कास्की

२०६८।४।१

62.

१०९९४

श्री चशवहरि सुवेदी, कास्की

२०६८।४।१

63.

१०९९५

श्री जीवनकुमाि पौडेल, स्याजा

२०६८।४।१

64.

१०९९६

श्री सुदशषन खनाल, पाल्पा

२०६८।४।१

65.

१०९९७

श्री भूनमप्रसाद शमाष, स्याजा

२०६८।४।१

66.

१०९९८

श्री भोलानाथ काफ्ले, रूपन्दे ही

२०६८।४।१

67.

१०९९९

श्री भेषिाज पौडेल, पवषत

२०६८।४।१

68.

११०००

श्री भितमचण पोखिे ल, सुनसिी

२०६८।४।१

69.

११००१

श्री प्रेमप्रसाद पौडेल, पवषत

70.

१०९४३

श्री हेमिाज नतनमल्सैना, अछाम

२०६८।४।५

71.

१०९४४

श्री हेमिाज शमाष, डोिी

२०६८।४।५

72.

१०९४९

श्री र्न्रकुमाि श्रे ष्ठ, मोिङ

२०६८।४।५

73.

११००४

श्री शम्मीकपुि शाह, महोत्तिी

२०६८।४।५

74.

११००५

श्री ननमषलाकुमािी खड्का, बाुँके

२०६८।४।५

75.

११००६

श्री अमृताकुमािी शमाष, गुल्मी

२०६८।४।५

76.

११००८

श्री दे वी ढकाल, स्याजा

२०६८।४।५

77.

१०९५०

श्री र्न्रकुमाि योङहाङ्, पाुँिथि

२०६८।४।५

78.

११०१०

श्री िामिन्र मं डल खत्वे, सििी

२०६८।४।५

79.

१०९५१

श्री सुमनप्रसाद कुशवाह, बािा

२०६८।४।५

80.

११०११

श्री िाजकुमाि ननिौला, सििी

२०६८।४।५

२०६८।०४।०१
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81.

११०१२

श्री गगनदे व महतो, बािा

82.

११०१४

श्री टवनोदप्रसाद अनधकािी, झापा

२०६८।१०।१

83.

११०१५

श्री निहिी ढकाल, र्लाम

२०६८।१०।१

84.

११०१६

श्री नडल्लीिाम प्रसाईं, मोिङ

२०६८।१०।१

85.

११०१७

श्री चखलप्रसाद वुलाषकोिी, धाददङ

२०६८।१०।१

86.

११०१८

श्री दे वीिाम भण्डािी, गुल्मी

२०६८।१०।१

87.

११०२०

श्री जगतबहादुि भण्डािी, म्याग्दी

२०६८।१०।१

88.

११०१९

श्री सुवणषप्रसाद खनाल, पाल्पा

२०६८।१०।१

89.

११०२२

श्री नन्दिाज उपाध्याय, महोत्तिी

२०६८।१०।१

90.

११०२१

श्री प्रेमनािायण पिाजुली, पाल्पा

२०६८।१०।१

91.

११०२३

श्री शैलेन्र खड्का, रुकुम

२०६८।१०।१

92.

११०२४

श्री िाजकुमाि ननिौला, झापा

२०६८।१०।१

93.

११०२५

श्री केशिनाथ अयाषल, मकवानपुि

२०६८।१०।१

94.

११०२६

श्री टिकािाम आिायष, बाग्लुङ

२०६८।१०।१

95.

११०२८

श्री वत्सिाज कोर्िाला, नवलपिासी

२०६८।१०।१

96.

११०२९

श्री ददपक पोखिे ल, नवलपिासी

२०६८।१०।१

97.

११०३०

श्री पुष्कि थापा, लनलतपुि

२०६८।१०।१

98.

११०३२

श्री भेषिाज कोर्िाला, सुनसिी

२०६९।४।१

99.

११०३३

श्री नडल्लीप्रसाद पिाजुली, भोजपुि

२०६९।४।१

100. ११०३४

श्री कृष्णप्रसाद पाण्डे, अघाषखाुँिी

२०६९।५।४

101. ११०३५

श्री लेखबहादुि कोर्िाला, उदयपुि

२०६९।५।४

102. ११०३६

श्री टवदुि नेपाल, धनकुिा

२०६९।५।४

103. ११०३७

श्री केशव पिाजुली, पाल्पा

२०६९।५।८

104. ११०३८

श्री भीष्म भट्टिाई, झापा

२०६९।५।८

105. ११०३९

श्री अनन्तिाज मिानसनी, गुल्मी

२०६९।५।८

106. ११०४०

श्री ख्यामनािायण लानमछाने, पवषत

२०६९।५।८

107. ११०४१

श्री कुमाि खनतवडा, सुनसिी

२०६९।५।८

108. ११०४३

श्री दे वीकुमािी िौधिी, उदयपुि

२०६९।५।८

109. ११०४५

श्री टवमल िे ग्मी, नवलपिासी

२०६९।५।८

110. ११०४६

श्री सरिता रिजाल, काठमाडौं

२०६९।५।८

111. ११०५१

श्री हरिगोपाल ज्ञवाली, गुल्मी

२०६९।५।८

112. ११०५०

श्री िाकेशमचण उपाध्याय, सििी

२०६९।५।८

२०६८।४।५
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113. ११०५२

श्री ददनेश आिायष, काठमाडौं

२०६९।५।८

114. ११०५३

श्री िाजेन्रकुमाि शमाष, सल्यान

२०६९।५।८

115. ११०८३

श्री खेमकुमािी बस्नेत, झापा

२०६९।५।८

116. १०९५४

श्री नेरबहादुि माझी, अछाम

२०६९।५।८

117. ११०८५

श्री दयािाम पोखिे ल, पवषत

२०६९।१०।१

118. ११०८६

श्री कृष्णमुिािी नसग्दे ल, तनहुुँ

२०६९।१०।१

119. ११०८९

श्री कृष्णप्रसाद भट्टिाई, अघाषखाुँिी

२०६९।१०।१

120. ११०८७

श्री चिरखि अनधकािी, र्लाम

२०६९।१०।१

121. ११०८८

श्री जनकप्रसाद शमाष, दै लेख

२०६९।१०।१

122. ११०९०

श्री लक्ष्मण पौडेल, अघाषखाुँिी

२०६९।१०।१

123. ११०९१

श्री टवष्णुिाज पन्त, बैतडी

२०६९।१०।१

124. ११०९२

ु ासभा
श्री ईश्वि भण्डािी, सं खव

२०७०।०३।०४

125. ११०९४

श्री भीमबहादुि पाण्डे, उदयपुि

२०७०।०४।३०

126. ११०९६

श्री प्रभाकिकुमाि मचल्लक, िौतहि

२०७०।०४।३०

127. ११०९७

श्री हरिबहादुि िौधिी, कैलाली

२०७०।०४।३०

128. ११०९८

श्री ददपेन्रकुमाि नतवािी, बािा

२०७०।०४।३०

129. ११०९९

श्री गोपी टवश्वकमाष, धाददङ

२०७०।०४।३०

130. १११०१

श्री महेन्र झा, महोत्तिी

२०७१।०३।२५

131. १११०४

श्री लक्ष्मीकान्त झा, िौतहि

२०७१।०३।२५

132. १११०७

श्री ज्ञानबहादुि खरी, धनकुिा

२०७१।०३।२५

133. १११०८

श्री कमलबहादुि महत, मोिङ

२०७१।०३।२५

134. १११०९

श्री ध्र ुवप्रसाद सुवेदी, चितवन

२०७१।०३।२५

135. ११११०

श्री नननधिाम दाहाल, खोिाङ

२०७१।०३।२५

136. १११११

श्री अजुन
ष प्रसाद आिायष, मोिङ

२०७१।०३।२५

137. ११११२

श्री लेखनाथ अनधकािी, स्याजा

२०७१।०३।२५

138. ११११३

श्री टिकानसं ह खरी, बैतडी

२०७१।०३।२५

139. ११११४

श्री सुिथप्रसाद नतमल्सेना, िौतहि

२०७१।०३।२५

140. ११११६

श्री अनमत उप्रेती, झापा

२०७१।८।१७

141. ११११८

श्री वसन्तप्रसाद मैनाली, काभ्रेपालञ्चोक

२०७१।८।१७

142. ११११९

श्री हरििन्र गौतम, कास्की

२०७१।८।१७

143. १११२०

श्री बासुदेव पाण्डे, नुवाकोि

२०७१।८।१७

144. १११२२

श्री तोयनाथ उपाध्याय, कैलाली

२०७१।८।१७
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145. ११०४९

श्री टवष्णुप्रसाद आिायष, प्युठान

२०७१।८।१७

146. १११२६

श्री र्चन्दिा काकी, भक्तपुि

२०७१।८।१७

147. १११२७

श्री िामबन्धु गौतम, स्याजा

२०७१।८।१७

148. १११२८

श्री माया पोख्रेल(रिजाल), दाङ

२०७१।८।१७

149. १११२९

श्री कमल घले, अघाषखाुँिी

२०७१।८।१७

150. १११३०

श्री गणेशबहादुि नबष्ट, डडेलधुिा

२०७१।८।१७

151. १११३१

श्री टहिालाल भ ुसाल, गुल्मी

२०७१।८।१७

152. १११३२

श्री ननलप्रसाद पनेरु, चितवन

२०७१।८।१७

153. १११३३

श्री उमेश सुवेदी, झापा

२०७१।८।१७

154. १११३४

श्री मुना पौडेल, गुल्मी

२०७१।८।१७

155. १११३५

श्री िोशन बस्नेत, भक्तपुि

२०७१।८।१७

156. १११३६

श्री अटवधान सापकोिा, झापा

२०७१।८।१७

157. १११३८

श्री सुमन पाण्डे, कटपलवस्तु

२०७१।८।१७

158. १११३७

श्री युविाज पौडेल, धनकुिा

२०७२।२।१४

159. १११३९

श्री दे वीभण्डािी िापागाुँई, कास्की

२०७२।२।१४

160. १११४०

श्री कृष्णप्रसाद बिाल, कास्की

२०७२।२।१४

161. १११४१

श्री शेिबहादुि नबष्ट, कञ्चनपुि

२०७२।२।१४

162. १११४२

श्री ठाकुििन्र नरताल, पाुँिथि

२०७२।२।१४

163. १११४३

श्री कृष्णप्रसाद दहाल, सलाषही

२०७२।२।१४

164. १११४४

ु ासभा
श्री शेषिाज दाहाल, सं खव

२०७२।२।१४

165. १११४६

श्री नवीन कोर्िाला, सलाषही

२०७२।२।१४

166. १११४८

श्री ददनेश सुवेदी, सलाषही

२०७२।२।१४

167. १११४९

श्री टकिणकुमाि िाई, उदयपुि

२०७२।२।१४

168. १११५०

श्री सं जीव ढकाल, मोिङ

२०७२।२।१४

169. १११५१

श्री शम्भ ु भ ुजेल, भोजपुि

२०७२।२।१४

170. १११५२

श्री केशविाज कौचशक, मकवानपुि

२०७२।२।१४

171. १११५३

ुष ा
श्री मटहमाननसं ह टवष्ट, दािल

२०७२।२।१४

172. १११५४

श्री िाजकुमाि लानमछाने, मकवानपुि

२०७२।२।१४

173. १११५५

श्री नीनतज िाई, मोिङ

२०७२।८।१७

174. १११५६

श्री चशवप्रसाद गौतम, पवषत

२०७२।८।१७

175. १११५७

श्री नललाधि सुवेदी, कास्की

२०७२।८।१७

176. १११५८

श्री बसन्तिाज जोशी, बझाङ

२०७२।८।१७
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177. १११५९

श्री सुभाशिन्र दाहाल, तेह्रथुम

२०७२।८।१७

178. १११६०

श्री कल्याण खड्का, सुनसिी

२०७२।८।१७

179. १११६१

श्री सुशील आिायष, स्याजा

२०७२।८।१७

180. १११६२

श्री ननिन्जनबाबु पाण्डेय, दाङ

२०७२।८।१७

181. १११६३

श्री प्रकाशदत भट्ट, बैतडी

२०७२।८।१७

182. १११६४

श्री टिकािाज िौलागाई, जुम्ला

२०७२।८।१७

183. १११६५

श्री िन्रमचण िापागाुँई, नवलपिासी

२०७२।८।१७

184. १११६६

श्री महेश्वि अयाषल, नसन्धुपाल्िोक

२०७२।८।१७

185. १११६७

श्री िामेश्वि अनधकािी, नुवाकोि

२०७२।८।१७

186. १११६८

श्री उमेश सापकोिा, काभ्रे

२०७२।८।१७

187. १११६९

श्री िन्रप्रसाद पन्थी, अघषखाुँिी

२०७२।८।१७

188. १११७१

श्री प्रकाश न्यौपाने, तनहुुँ

२०७२।८।१७

189. १११७२

श्री चशवप्रसाद आिायष, कास्की

२०७२।८।१७

190. १११७३

श्री शाचन्तकुमािी शमाष, पवषत

२०७२।८।१७

191. १११७४

श्री टवमला पौडेल, गुल्मी

२०७२।८।१७

192. १११७५

श्री सम्झना पौडेल, बाग्लुङ

२०७२।८।१७

193. १११७६

श्री टवकाशकुमाि िजक, भक्तपुि

२०७२।८।१७

194. १११७७

श्री कालीबहादुि साम्यू नलम्बू, र्लाम

२०७२।८।१७

195. १११७८

श्री दामोदि िे ग्मी, अछाम

२०७२।८।१७

196. १११७९

श्री शान्ता पन्थी, गुल्मी

२०७२।८।१७

197. १११८०

श्री कमलकान्त जोशी, बझाङ

२०७२।८।१७

198. १११८१

श्री मनोजकुमाि खड्का, सप्तिी

२०७२।८।१७

199. १११८२

श्री निबहादुि नेगी, डोिी

२०७३।५।१६

200. १११८३

श्री नािायणदत्त ओझा, कैलाली

२०७३।५।१६

201. १११८५

श्री सुददपकुमाि भट्टिाई, बािा

२०७३।५।१६

202. १११८६

श्री गंगाप्रसाद अनधकािी, पाल्पा
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2076।2।17

320. ११६१८

श्री िाम प्रसाद न्यौपाने, पवषत

2076।2।17

321. ११६१९

श्री गोटवन्द बहादुि खरी, धनकुिा

2076।2।17

322. ११६२०

श्री जीवनाथ पौडेल, धनकुिा

2076।2।17

323. ११६२१

श्री िामदे व पाण्डेय, महोत्तिी

2076।2।17

324. ११६२२

श्री मचणिाज उपाध्याय (रिजाल), धनुषा

2076।2।17

325. ११६२३

श्री ननलहिी ढु ङ्गल
े , सलाषही

2076।2।17

326. ११६२४

श्री नुनेरहिी पौडेल, धनुषा

2076।2।17

327. ११६२६

श्री लक्ष्मी रिमाल (पिाजुली), कास्की

2076।2।17

328. ११६२७

श्री कृष्ण प्रसाद मिानसनी, स्याजा

2076।2।17

329. ११६२८

श्री केशविाज सुवेदी, कास्की

2076।2।17

330. ११६२९

श्री चशव कुमाि अनधकािी, स्याजा

2076।2।17

331. ११६३०

श्री िामनाथ उपाध्याय शमाष, स्याजा

2076।2।17

332. ११६३१

श्री टवश्विाज कुर्केल, कास्की

2076।2।17

333. ११६३३

श्री हस्तबहादुि खड्का, तेह्रथुम

2076।2।17

334. ११६३४

श्री कुमाि बहादुि श्रे ष्ठ, धनकुिा

2076।2।17

335. ११६३५

श्री शंकि सापकोिा, वागलुङ

2076।2।17

336. ११६३६

श्री िामिन्र के.सी., वागलुङ

2076।2।17
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337. ११६३८

श्री सरिताकुमािी भट्टिाई, गुल्मी

2076।2।17

338. ११६३९

श्री टवनय फुयाुँल, काठमाण्डौ

2076।2।17

339. ११६४०

श्री पुरुषोत्तम पौड्याल, खोिाङ

2076।2।17

340. ११६४१

श्री जनादषन चघनमिे , िामेछाप

2076।2।17

341. ११६४२

श्री कुवेिकुमाि ढु ङ्गेल, महोत्तिी

2076।2।17

342. ११६४३

श्री बालकृष्ण लवजु, भक्तपुि

2076।2।17

343. ११६४४

श्री शािदादे वी नसग्दे ल, पाल्पा

2076।2।17

344. ११६४५

श्री भ ुवन प्रसाद चघनमिे , लमजुङ

2076।2।17

345. ११६४६

श्री दीपकप्रसाद अनधकािी, पाल्पा

2076।2।17

346. ११६४७

श्री गुिीप्रसाद गौली, सुखेत

2076।2।17

347. ११६४८

श्री सन्त बहादुि पौडेल, बाुँके

2076।2।17

348. ११६४९

श्री ददनानाथ कोर्िाला, पाल्पा

2076।2।17

349. ११६५०

श्री नविाज खड्का, सििी

2076।2।17

350. ११६५२

श्री निे न्रकुमाि िे ग्मी, सििी

2076।2।17

351. ११६५३

श्री बच्ि ु कैलास पौडेल, दाङ

2076।2।17

352. ११६५४

श्री श्रीधि सुवेदी, प्युठान

2076।2।17

353. ११६५५

श्री िाजेन्र बहादुि िन्द, कन्िनपुि

2076।2।17

354. ११६५६

श्री जयप्रसाद काफ्ले, झापा

2076।2।17

355. ११६५७

श्री रिता भट्टिाई, तेह्रथुम

2076।2।17

356. ११६५८

श्री नविाज पाण्डे, अछाम

2076।2।17

357. ११६५९

श्री चशव वुढाथोकी, धनकुिा

2076।2।17

358. ११६६०

श्री पिशुिाम िानलसे, मोिङ

2076।2।17

359. ११६६१

श्री दल बहादुि वचजमय, खोिाङ

2076।2।17

360. ११६६२

श्री टवष्णुप्रसाद अवस्थी, बझाङ

2076।2।17

361. ११६६३

श्री िेतबहादुि बोहिा, डोिी

2076।2।17

362. ११६६४

ुष ा
श्री अननरुर साउद, दािल

2076।2।17

363. ११६६५

श्री गोटवन्दप्रसाद कोर्िाला, पाल्पा

2076।2।17

364. ११६६४

श्री िाजकुमाि सुवेदी, र्लाम

2076।2।17

365. ११६६७

श्री िोलेन्र काकी, ओखलढु ङ्गा

2076।2।17

366. ११६६८

श्री ओमप्रकाश पोखिे ल, र्लाम

2076।2।17

367. ११६६९

श्री दे वीकृष्ण िौलागाई, जुम्ला

2076।2।17

368. ११६७०

श्री मोतीप्रसाद दे वकोिा, सुखेत

2076।2।17
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369. ११६७१

श्री तुलबहादुि गुरुङ्ग, प्युठान

2076।2।17

370. ११६७२

श्री िामननवासप्रसाद यादव, िौतहि

2076।2।17

371. ११६७३

श्री टिकाध्वज काकी, नसन्धुली

2076।2।17

372. ११६७४

श्री पुष्पिाज नतमचल्सना, सलाषही

2076।2।17

373. ११६७५

श्री गीताकुमािी पौडेल, दाङ

2076।2।17

374. ११६७६

श्री लनलतकुमाि टव.के., धनकुिा

2076।2।17

375. ११६७७

श्री यमुना गुिागाई, धनकुिा

2076।2।17

376. ११६७८

श्री जयनािायण िाय, िौतहि

2076।2।17

377. ११६७९

श्री युगन
े काजी बान्तवा, र्लाम

2076।2।17

378. ११६८०

श्री मोहन जवेग,ु पाुँिथि

2076।2।17

379. ११६८१

श्री अचश्वन भण्डािी, उदयपुि

2076।2।17

380. ११६८२

श्री गंगाधि सापकोिा, वागलुङ

2076।2।17

381. ११६८३

श्री लक्ष्मणप्रसाद िपाई, कञ्िनपुि

2076।2।17

382. ११६८४

श्री दामोदि आिायष, कास्की

2076।2।17

383. ११६८७

श्री नटवनकुमाि यादव, सििी

2076।3।5

384. ११६८८

श्री गणेश पाण्डे, गुल्मी

2076।3।5

385. ११६८९

श्री सृजना गौतम, काभ्रे

2076।3।5

386. ११६९०

श्री नम्रता सेढार्, काभ्रे

2076।3।5

387. ११६९१

श्री मनतना शाक्य, लनलतपुि

2076।3।5

388. ११६९२

श्री सददक्षा नेपाल, मोिङ्ग

2076।3।5

389. ११६९३

श्री सोनी श्रे ष्ठ, धाददङ्ग

2076।3।5

390. ११६९४

श्री करुणा श्रे ष्ठ, काभ्रे

2076।3।5

391. ११६९५

श्री नविाज नसं खडा, चितवन

2076।3।5

392. ११६९६

श्री अनु याकामी, भक्तपुि

2076।3।5

393. ११६९७

श्री सुस्मा नगिी, काठमाडौं

2076।3।5

394. ११६९८

श्री सन्जना िौधिी, सििी

2076।3।5

395. ११६९९

श्री बसन्तिाज पाध्याय, बझाङ्ग

2076।3।5

396. ११७००

श्री सुसान्त थपनलया, झापा

2076।3।5

397. ११७०१

श्री िाजेन्र प्रसाद धमला, धनकुिा

2076।3।5

398. ११७०२

श्री जानकी भट्टिाई, गोिखा

2076।3।5

399. ११७०३

श्री श्रद्बा टवष्ट, भक्तपुि

2076।3।5

400. ११७०४

श्री िाजदाश टवडािी, धाददङ

2076।3।5
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401. ११७०५

श्री निे श नगिी, प्यूठान

2076।3।5

402. ११७०६

श्री उषा नगिी, नसन्धुपालल्िोक

2076।3।5

403. ११७०७

श्री धनबहादुि नगिी, नसन्धुपाल्िोक

2076।3।5

404. ११७०८

श्री ओजा लानमछाने, सुखेत

2076।3।5

405. ११७०९

श्री टवननता भािती, पाल्पा

2076।3।5

406. ११७१०

श्री प्रेक्षा िौधिी, कैलाली

2076।3।5

407. ११७११

श्री सिोज भण्डािी, लम्जुङ

2076।3।5

408. ११७१२

श्री दीपा न्यौपाने, गोिखा

2076।3।5

409. ११७१३

श्री होमनाथ कुँडेल, बाुँके

2076।3।5

410. ११७१४

श्री सुकिाम मोक्तान, हेिौंडा

2076।3।5

411. ११७१५

श्री सुिेश खनतवडा, सुनसिी

2076।3।5

412. ११७१६

श्री खेमिाज नतनमल्सेना, सुखेत

2076।3।5

413. ११७१७

श्री ददपेन्र बुढाथोकी, सुनसिी

2076।3।5

414. ११७१८

श्री श्रीिाम भण्डािी, सुखेत

2076।3।5

415. ११७१९

श्री पासाङ्ग लामा (तामाङ), काभ्रे

2076।3।5

416. ११७२०

श्री जोदानसं ह कठायत, कैलाली

2076।3।5

417. ११७२२

श्री लक्ष्मी िाना, गोिखा

2076।3।5

418. ११७२३

श्री पिीक्षा ढकाल, तेह्रथुम

2076।3।5

419. ११७२४

श्री एकिाज काकी, उदयपुि

2076।3।5

420. ११७२५

श्री िमेश आिायष, कास्की

2076।3।5

421. ११७२६

श्री लेखनाथ पौडेल, पवषत

2076।3।5

422. ११७२७

श्री कृष्णप्रसाद शमाष, प्युठान

2076।3।5

423. ११७२८

श्री अनुजा शमाष, कञ्चनपुि

2076।3।5

424. ११७२९

श्री सददक्षा िाउत, उदयपुि

2076।3।5

425. ११७३०

श्री प्रनगता अनधकािी, अघाषखािी

2076।3।5

426. ११७३१

श्री नतलक पौडेल, बाग्लुङ

2076।3।5

427. ११७३२

श्री योमा मुलपती, बाग्लुङ

2076।3।5

428. ११७३३

श्री िाम प्रसाद पन्थी, गुल्मी

2076।3।5

429. ११७३४

श्री िश्मा व्यान्जु, भक्तपुि

2076।3।5

430. ११७३५

श्री टवचशष्ट िाई, लनलतपुि

2076।3।5

431. ११७३६

श्री िे श्मा वुिािायष, काभ्रे

2076।3।5

432. ११७८१

श्री दीपा पाण्डेय, रूपन्दे ही

2076।3।5
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433. ११७३७

श्री मेनलस बास्कोिा, मोिङ

2076।3।5

434. ११७३८

श्री महेश भट्टिाई, तनहुुँ

2076।3।5

435. ११७३९

श्री सटवना चघनमिे , लनलतपुि

2076।3।5

436. ११७४०

श्री कुष्मा नगिी, कालीकोि

2076।3।5

437. ११७४१

श्री श्रीप्रसाद पौडेल, गुल्मी

2076।3।5

438. ११७४२

श्री टहिादे वी पाण्डे, अघाषखािी

2076।3।5

439. ११७४३

श्री टकशोिकुमाि भट्ट, कञ्चनपुि

2076।3।5

440. ११७४४

ु ासभा
श्री गायरी बाह्रकोिी, सं खव

2076।3।5

441. ११७४५

श्री अप्सिा िापागाई, काठमांडौ

2076।3।5

442. ११७४६

ु ासभा
श्री प्रकाश िाई, सं खव

2076।3।5

443. ११७४७

श्री प्रकाश सुवेदी, सुखेत

2076।3।5

444. ११७४८

श्री गोपाल गजमेि, खोिाङ

2076।3।5

445. ११७४९

श्री अनुस्मृनत बाग्ले, तनहुुँ

2076।3।5

446. ११७५०

श्री ननलकण्ठ ढकाल, कास्की

2076।3।5

447. ११७५१

श्री िाजेन्र पौडेल, बाग्लुङ

2076।3।5

448. ११७५२

श्री मैना माझी, काभ्रे

2076।3।5

449. ११७५३

श्री नमलनिन्र महत, र्लाम

2076।3।5

450. ११७५४

श्री भित पौडेल, बाग्लुङ

2076।3।5

451. ११७५५

श्री दे वेन्रिाज पौडेल, स्याङ्गजा

2076।3।5

452. ११७५६

श्री िाजन नमश्र, मकवानपुि

2076।3।5

453. ११७५७

श्री टवचजता ढकाल, तनहुुँ

2076।3।5

454. ११७५८

श्री अमृत टवश्वकमाष, चितवन

2076।3।5

455. ११७५९

श्री पद्मा दे वी शमाष, चितवन

2076।3।5

456. ११७६०

श्री भितकुमाि चघनमिे , ओखलढु ङ्गा

2076।3।5

457. ११७६१

श्री बोमबहादुि बुढामगि, बाग्लुङ

2076।3।5

458. ११७६२

श्री टवननता महजषन, लनलतपुि

2076।3।5

459. ११७६४

श्री मञ्जु शमाष, सल्यान

2076।3।5

460. ११७६५

श्री सानुमाया टवश्वकमाष, मकवानपुि

2076।3।5

461. ११७६६

श्री िामप्रसाद पोखिे ल, प्यूठान

2076।3।5

462. ११७६७

ु न पन्थी, गुल्मी
श्री मधुसद

2076।3।5

463. ११७६८

श्री िटवना फुयाल, काठमांडौ

2076।3।5

464. ११७६९

श्री भूपाल सुवेदी, पाुँिथि

2076।3।5
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465. ११७७०

श्री निे श काकी, खोिाङ्ग

2076।3।5

466. ११७७१

श्री ननशा फुयाल, काठमांडौ

2076।3।5

467. ११७७२

श्री नुतनवावु काफ्ले, धनकुिा

2076।3।5

468. ११७७३

श्री टवननता िार्, खोिाङ्ग

2076।3।5

469. ११७७४

श्री अननषा थापा, भक्तपुि

2076।3।5

470. ११७७५

श्री नतथषिाज शमाष, स्याङ्गजा

2076।3।5

471. ११७७६

श्री घनश्याम गौतम, गुल्मी

2076।3।5

472. ११७७७

श्री अमि बुढाथोकी, दाङ्ग

2076।3।5

473. ११७७८

श्री अननता शमाष नसग्दे ल, मकवानपुि

2076।3।5

474. ११७७९

श्री यामकुमाि खडका, खोिाङ्ग

2076।3।5

475. ११७८०

श्री नमनिाज पन्थी, गुल्मी

2076।3।5

476. ११७८२

श्री टवकास टवक्रम नसं ह, बझाङ्ग

2076।3।5

477. ११७८३

श्री पुजा सुवेदी, काठमांडौ

2076।3।5

478. ११७८४

श्री तीथषिाज आिायष, जुम्ला

2076।3।5

479. ११७८५

श्री नमना अनधकािी, काठमाण्डौ

2076।3।5

480. ११७८६

श्री हेमा पाण्डेय, नसन्धुपाल्िोक

2076।3।5

481. ११७८७

श्री श्रे या सं जेल, भक्तपुि

2076।3।5

482. ११७८८

श्री कल्पना अयाषल, गुल्मी

2076।3।5

483. ११७८९

श्री सटवना तामाङ, ओखलढु ङ्गा

2076।3।5

484. ११७९०

श्री सुसन दाहाल, मकवानपुि

2076।3।5

485. ११७९१

श्री नगता पौडेल, स्याङ्गजा

2076।3।5

486. ११७९२

श्री टवना गौतम, काठमांडौ

2076।3।5

487. ११७९३

श्री कटवता पन्थ, लनलतपुि

2076।3।5

488. ११७९४

श्री प्रटवणा किु वाल, काठमाण्डौ

2076।3।5

489. ११७९५

श्री अननता खिे ल, काभ्रे

2076।3।5

490. ११७९६

श्री नम्रता गैिे, चितवन

2076।3।5

491. ११७९७

श्री दुगाषकुमािी काकी, सलाषही

2076।3।5

492. ११७९८

श्री हेमा सापकोिा, सुखेत

2076।3।5

493. ११७९९

श्री बनबता बस्नेत, उदयपुि

2076।3।5

494. ११८००

श्री स्वेता खनतवडा, ओखलढु ङ्गा

2076।3।5

495. ११८०१

श्री टकतीनसं ह पाण्डे, मोिङ्ग

2076।3।5

496. ११८०२

श्री सौगात िानलसे, मोिङ्ग

2076।3।5
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497. ११८०३

श्री साटवरी चघनसङ्ग, िामेछाप

2076।3।5

498. ११८०४

श्री नीनत उप्रेती, काठमांडौ

2076।3।5

499. ११८०५

श्री धन बहादुि टव.क., म्याग्दी

2076।3।5

500. ११८०६

श्री सरिता खडका, सुखेत

2076।3।5

501. ११८०७

श्री दुगाषदत्त लम्साल, गुल्मी

2076।3।5

502. ११८०८

श्री प्रेमा कुमािी मण्डल, सििी

2076।3।5

503. ११८०९

श्री अमिबहादुि िन्द, जाजिकोि

2076।3।5

504. ११८१०

श्री अिटवन्दकुमाि शाह, सुनसिी

2076।3।5

505. ११८११

श्री साटवरा काफ्ले, काठमांडौ

2076।3।5

506. ११८१२

श्री सुवास चघमीिे , मोिङ्ग

2076।3।5

507. ११८१३

श्री मननता गुरुङ, सोलुखम्ु वु

2076।3।5

508. ११८१४

श्री कृष्णकुमाि साह, बािा

2076।3।5

509. ११८१५

श्री अजुन
ष िाई, र्लाम

2076।3।5

510. ११८१६

ु ी गुरुङ, कास्की
श्री मेजम

2076।3।5

511. ११८१७

श्री लनलता लवजु, भक्तपुि

2076।3।5

512. ११८१८

श्री िोपबहादुि पुन, रुकुम

2076।3।5

513. ११८१९

श्री कलावती थापा, स्याङ्गजा

2076।3।5

514. ११८२०

श्री गंगाकुमाि नमश्र, धनुषा

2076।3।5

515. ११८२१

श्री िाजेन्र कुरुम्वाङ्ग, पािथि

2076।3।5

516. ११८२२

श्री िक्षािाम िमाि, कटपलवस्तु

2076।3।5

517. ११८२३

श्री नविाज सापकोिा, कैलाली

2076।3।5

518. ११८२४

श्री चजवेश झा, महोत्तिी

2076।3।5

519. ११८२५

श्री िाजीवकुमाि हाथी, महोत्तिी

2076।3।5

520. ११८२६

श्री सुिेन्रप्रसाद यादव, बािा

2076।3।5

521. ११८२७

श्री बृषबहादुि रिखाम, उदयपुि

2076।3।5

522. ११८२८

श्री ददनलप मगि, उदयपुि

2076।3।5

523. ११८२९

श्री रिनचजनअंद ु लामा, हुम्ला

2076।3।5

524. ११८३०

श्री यमुना सुवाल, भक्तपुि

2076।3।5

525. ११८३१

श्री हरिशंकि महतो, नसिाहा

2076।3।5

526. ११८३२

श्री फुलमाया मेयाङ्गवोनलम्वु, झापा

2076।3।5

527. ११८३३

श्री सुनमना गुरुङ्ग, कास्की

2076।3।5

528. ११८३४

श्री िाधेश्याम यादव, नसिाहा

2076।3।5
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529. ११८३५

श्री हेमकुमाि महतो, धनुषा

2076।3।5

530. ११८३६

श्री िोशनकुमाि झा, िौतहि

2076।3।5

531. ११८३७

श्री लक्ष्मीप्रसाद यादव, महोत्तिी

2076।3।5

532. ११८३८

श्री पावषती टहतान, गुल्मी

2076।3।5

533. ११८३९

श्री िटवनकुमाि िाजभण्डािी, म्याग्दी

2076।3।5

534. ११८४०

श्री टविाि श्रे ष्ठ, लनलतपुि

2076।3।5

535. ११८४१

श्री सटवनकुमाि तामाङ, नसन्धुपाल्िोक

2076।3।5

536. ११८४२

श्री समुन्र टव.क., पवषत

2076।3।5

537. ११८४३

श्री अक्षयकुमाि दनुवाि, काभ्रे

2076।3।5

538. ११८४४

श्री टकशोि िाई, खोिाङ्ग

2076।3।5

539. ११८४५

श्री टिकािाम पुन, चितवन

2076।3।5

540. ११८४६

श्री प्रकाश टव.क., बाुँके

2076।3।5

541. ११८४७

श्री िामनिे श महतो, पसाष

2076।3।5

542. ११८४८

श्री सननता लामा, मकवानपुि

2076।3।5

543. ११८४९

ुष ा
श्री ददवानीिाम लोहाि, दािल

2076।3।5

544. ११८५०

श्री प्रमोदकुमाि यादव, सििी

2076।3।5

545. ११९३९

श्री दीपक नगिी, पवषत

546. ११७२१

श्री िामिन्र बस्नेत, धनकुिा

547. १२०३६

श्री सुननल सुवेदी, तनहुुँ

२०७६।१२।३

548. ११९८७

श्री ओमिाज सुवेदी, झापा

२०७७।२।२१

549. ११९८८

श्री गोपालप्रसाद ढकाल, झापा

२०७७।२।२१

550. ११९७९

श्री कुमाि रिजाल, खोिाङ

२०७७।२।२१

551. ११९८०

श्री सोमभगत तामाङ, तेह्रथुम

२०७७।२।२१

552. ११९८१

श्री रुरप्रसाद सापकोिा, र्लाम

२०७७।२।२१

553. ११९८२

श्री गणेशप्रसाद रिजाल, दै लेख

२०७७।२।२१

554. ११९८३

श्री हरिवहादुि खरी, खोिाङ

२०७७।२।२१

555. ११९८४

श्री टवष्णुमाया टव.के., चितवन

२०७७।२।२१

556. ११९८५

श्री िाममचण फुयाल, काठमाडौं

२०७७।२।२१

557. ११९८६

श्री िमेशप्रसाद यादव, बािा

२०७७।२।२१

558. ११९७८

श्री गीता लुर्ुँिेल, भोजपुि

२०७७।२।२१

559. ११९५१

श्री सुदीप पोखिे ल, उदयपुि

२०७७।२।२१

560. ११९५२

श्री हरिप्रसाद दाहाल, मोिङ

२०७७।२।२१
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561. ११९५३

श्री गोकणष शमाष, जुम्ला

२०७७।२।२१

562. ११९५४

श्री नविाज पोखिे ल, झापा

२०७७।२।२१

563. ११९५५

श्री तािानाथ पोखिे ल, कास्की

२०७७।२।२१

564. ११९५६

श्री र्न्रिाज पोखिे ल, झापा

२०७७।२।२१

565. ११९५७

श्री िामबहादुि कुँ ु वि, गुल्मी

२०७७।२।२१

566. ११९५८

श्री नािायणबहादुि भट्टिार्, अघाषखाुँिी

२०७७।२।२१

567. ११९५९

श्री घनिाज पोखिे ल, सििी

२०७७।२।२१

568. ११९६०

श्री सुननलकुमाि खान, दै लेख

२०७७।२।२१

569. ११९६१

श्री िे कबहादुि श्रे ष्ठ, खोिाङ

२०७७।२।२१

570. ११९६२

श्री गोपालप्रसाद आिायष, खोिाङ

२०७७।२।२१

571. ११९६३

श्री सुबोध आिायष, नसिाहा

२०७७।२।२१

572. ११९६४

श्री टवदुिप्रसाद अनधकािी, खोिाङ

२०७७।२।२१

573. ११९६५

श्री गोटवन्दप्रसाद ढकाल, खोिाङ

२०७७।२।२१

574. ११९६६

श्री हेमबहादुि बुढाथोकी, झापा

२०७७।२।२१

575. ११९६७

श्री डम्विप्रसाद चघनमिे , खोिाङ

२०७७।२।२१

576. ११९६८

श्री नविाज भट्टिार्, खोिाङ

२०७७।२।२१

577. ११९६९

श्री ख्यामिाज बस्नेत, खोिाङ

२०७७।२।२१

578. ११९७०

श्री नटवन कोर्िाला, सुनसिी

२०७७।२।२१

579. ११९७१

श्री यादव भण्डािी, झापा

२०७७।२।२१

580. ११९७२

श्री योगेन्रप्रसाद पिाजुली, मोिङ

२०७७।२।२१

581. ११९७३

श्री युवािन्र चघनमिे , खोिाङ

२०७७।२।२१

582. ११९७४

श्री िाजनप्रसाद खिे ल, खोिाङ

२०७७।२।२१

583. १२०३७

श्री वेणु खनाल, मोिङ

२०७७।२।२१

584. ११९७६

श्री िं कप्रसाद भण्डािी, दाङ

२०७७।२।२१

585. ११९७७

श्री िमेशकुमाि श्रे ष्ठ, अघाषखािी

२०७७।२।२१

586. ११९९८

श्री पदमबहादुि थापा, म्याग्दी

२०७७।२।२१

587. ११९९७

श्री मातृकाप्रसाद रिमाल, पवषत

२०७७।२।२१

588. ११९८९

श्री िामसचजवन महतो, धनुषा

२०७७।२।२१

589. ११९९०

श्री टवनोद पोखिे ल, झापा

२०७७।२।२१

590. ११९९१

श्री गणेशप्रसाद भट्ट, कन्िनपुि

२०७७।२।२१

591. ११९९५

श्री सिस्वता आिायष, खोिाङ

२०७७।२।२१

592. ११९९४

श्री युविाज खनतवडा, झापा

२०७७।२।२१

142

593. ११९९६

श्री टवदुिबहादुि पोखिे ल, खोिाङ

२०७७।२।२१

594. १२०००

श्री गोकणष ओली, सल्यान

२०७७।२।२१

595. ११९९२

श्री कृष्णबहादुि भण्डािी, कास्की

२०७७।२।२१

596. ११९९३

श्री गुरुप्रसाद आिायष, स्याङ्गजा

२०७७।२।२१

597. १२०३५

श्री शानलकिाम न्यौपाने, पाल्पा

२०७७।२।२१

598. १२०३१

श्री नडल वहादुि घती मगि, प्युठान

२०७७।२।२१

599. १२०३२

श्री ददवेश कुमाि श्रे ष्ठ, धनुषा

२०७७।२।२१

600. १२०१३

श्री िं कप्रसाद खरी, जुम्ला

२०७७।२।२१

601. १२०१२

श्री हेमसागि पोखिे ल, खोिाङ

२०७७।२।२१

602. १२०१६

श्री िाजन बहादुि सुवेदी, िामेछाप

२०७७।२।२१

603. १२०११

श्री टवनोद कुमाि काकी, िामेछाप

२०७७।२।२१

604. १२००३

श्री शुक्रिाज बान्तवा, र्लाम

२०७७।२।२१

605. १२००४

श्री नेरप्रसाद कट्टे ल, र्लाम

२०७७।२।२१

606. १२००५

श्री उज्ज्वलदे व िावल, जाजिकोि

२०७७।२।२१

607. १२०३३

श्री समीक्षा पोखिे ल दाहल, झापा

२०७७।२।२१

608. १२०२६

श्री टवधान िन्र झा, सििी

२०७७।२।२१

609. १२००२

श्री सन्तकुमाि िार्, र्लाम

२०७७।२।२१

610. १२००१

श्री दे विाज भट्टिार्, खोिाङ

२०७७।२।२१

611. १२०१०

श्री भवानी िौहान, पाुँिथि

२०७७।२।२१

612. १२००९

श्री थामेन्रप्रसाद िोर्ला, धनकुिा

२०७७।२।२१

613. १२००८

श्री गुँगा कुँ ु वि, पाुँिथि

२०७७।२।२१

614. १२००७

श्री गोटवन्द काकी, भोजपुि

२०७७।२।२१

615. १२००६

श्री बालािाम चघनमिे , सुखेत

२०७७।२।२१

616. १२०१५

श्री नगेन्र िौलागार्, कालीकोि

२०७७।२।२१

617. १२०२९

श्री बुचध्दवहादुि बस्नेत, दाङ

२०७७।२।२१

618. १२०२८

श्री टवनोद आिायष, दै लेख

२०७७।२।२१

619. १२०२७

श्री प्रकाश बहादुि नसह, बझाङ्ग

२०७७।२।२१

620. १२०३०

श्री कुमािी लक्ष्मी भट्ट, कञ्िनपुि

२०७७।२।२१

621. १२०२१

श्री ददनलप िार्, मकवानपुि

२०७७।२।२१

622. १२०२२

श्री लक्ष्मण पन्थी, कटपलवस्तु

२०७७।२।२१

623. १२०२३

श्री नीता ढकाल, नसन्धुली

२०७७।२।२१

624. १२०२४

श्री युविाज ढकाल, स्याजा

२०७७।२।२१
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625. १२०२५

श्री केशविाज भ ुसाल, अघाषखािी

२०७७।२।२१

626. १२०३४

श्री दे विाज दाहाल, उदयपुि

२०७७।२।२१

627. १२०२०

श्री िमेशप्रसाद आिायष, खोिाङ

२०७७।२।२१

628. १२०१९

श्री नविाज खनाल, पाल्पा

२०७७।२।२१

629. ११९९९

श्री केशव किु वाल, भोजपुि

२०७७।२।२१

630. १२०१८

श्री भेषिाज खनाल, पाल्पा

२०७७।२।२१

631. १२०१७

श्री बलबहादुि तामाङ, झापा

२०७७।२।२१

कानून समूह िा.प.तृतीय श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

नाम थि, चजल्ला

हालको पदमा ननयुचक्त नमनत

1.

११५७८

श्री उत्तमप्रसाद खिे ल, काभ्रे

२०६७।२।१९

2.

११५७६

श्री टकिण महजषन, काठमाडौं

२०६८।२।२७

3.

११५७७

श्री चखमानन्द ज्ञवाली, गुल्मी

२०६९।५।२१

4.

११३११

श्री हरिकृष्ण के.सी., काठमाडौं

२०७१।८।१७

5.

११३१२

श्री िन्रप्रसाद अनधकािी, प्युठान

२०७१।८।१७

6.

११३१३

श्री टहमालिन्र अयाषल, तनहुुँ

२०७१।८।१७

7.

११३१४

श्री श्रीकृष्ण पौडेल, तनहुुँ

२०७१।८।१७

8.

११३१५

श्री ठाकुिप्रसाद आिायष, महोत्तिी

२०७२।२।१३

9.

११३१७

श्री प्रकाश न्यौपाने, अछाम

२०७२।८।१७

10.

११३१८

श्री र्श्विीप्रसाद आिायष, अघाषखाुँिी

२०७२।८।१७

11.

११३१९

श्री िाजेन्रप्रसाद अनधकािी, पवषत

२०७२।८।१७

12.

११३२०

श्री टवश्वदीप बेस्रा, झापा

२०७२।८।१७

13.

११३२१

श्री सुशीला पौडेल भट्टिाई, काठमाडौं

२०७२।८।१७

14.

११३२२

श्री मनुका चघनमिे , दोलखा

२०७२।८।१७

15.

११३२३

श्री र्न्दुदेवी न्यौपाने, नवलपिासी

२०७२।८।१७

16.

११३२६

श्री अन्जनीकुमाि चघनमिे , खोिाङ्ग

२०७३।३।२

17.

११३२४

श्री जलेश्वि िाम, बािा

२०७३।३।२

18.

११३२५

श्री मुना िगुठी, भक्तपुि

२०७३।७।२

19.

११३२७

श्री अनुशील सापकोिा, नसन्धुपाल्िोक

२०७३।७।२

20.

११३२८

श्री सन्तोष नतमचल्सना, काभ्रे

२०७३।७।२

21.

११३२९

श्री नबष्णुदत्त अवस्थी, कञ्चनपुि

२०७३।७।२

22.

११३३१

श्री टवनय नमश्र, भक्तपुि

२०७३।७।२
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23.

११३३२

श्री अजुन
ष भ ुसाल, दाङ

२०७३।७।२

24.

११३३३

श्री गोपालबहादुि भट्टिाई, पसाष

२०७३।७।२

25.

११३३४

श्री आस्था लम्साल, काठमाडौं

२०७३।७।२

26.

११३३५

श्री उत्तम गौतम, काभ्रे

२०७३।७।२

27.

११३३६

श्री गोकुल पन्त, कञ्चनपुि

२०७३।७।२

28.

११३३७

श्री श्रीप्रसाद नतवािी, कास्की

२०७३।७।२

29.

११३३८

श्री शम्भ ु ननिौला, सुनसिी

२०७३।७।२

30.

११३३९

श्री भोजिाज दाहाल, ओखलढु ङ्गा

२०७३।७।२

31.

११३३०

श्री मुना िाउत, र्लाम

२०७३।७।२

32.

११३४०

श्री रोणकुमाि नतचम्सना, मोिङ्ग

२०७४।२।१०

33.

११३४१

श्री मन्जुकुमािी पोखिे ल, नसिहा

२०७४।२।१०

34.

११३४२

श्री गीताकुमािी अनधकािी, मोिङ्ग

२०७४।२।१०

35.

११३४३

श्री िाजेश तामाङ्ग, मकवानपुि

२०७४।२।१०

36.

११३४४

श्री ननमषला काकी, झापा

२०७४।२।१०

37.

११३४५

श्री मञ्जु खड्का, ओखलढु ङ्गा

२०७४।८।२९

38.

११३४६

श्री िामकृष्ण पाठक, दोलखा

२०७४।८।२९

39.

११३४७

श्री िामबहादुि िन्द, बैतडी

२०७४।८।२९

40.

११३४८

श्री मदनप्रसाद चशवाकोिी, मकवानपुि

२०७४।८।२९

41.

११३४९

श्री अनम सुबेदी, बददषया

२०७४।८।२९

42.

११३५०

श्री अमृता बोगिी, काठमाडौं

२०७४।८।२९

43.

११३५१

श्री प्रकाश िापागाई, चितवन

२०७४।८।२९

44.

११३५२

श्री सुचशला अनधकािी, दै लेख

२०७४।८।२९

45.

११३५३

श्री आमोद दाहाल, कास्की

२०७४।८।२९

46.

११३५४

श्री नीमषला पचण्डत, चितवन

२०७४।८।२९

47.

११३५५

श्री तुलसा गैह्रे, स्याङ्गजा

२०७४।८।२९

48.

११३५६

श्री सनबना महजषन, काठमाडौं

२०७४।८।२९

49.

११३५७

श्री ददपेन्र िाई, खोिाङ्ग

२०७४।८।२९

50.

११३५९

श्री सुिेन्र महतो, नसिहा

२०७४।८।२९

51.

११३५८

श्री लक्ष्मीप्रसाद जोशी, बझाङ

२०७४।८।२९

52.

११३६०

श्री पिासि खिे ल, मकवानपुि

२०७५।०३।०१

53.

११३६१

श्री तेजेन्रप्रसाद ढकाल, बागलुङ

२०७५।०३।०१

54.

११३६२

श्री श्वेता शमाष, स्याजा

२०७५।०७।०४
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55.

११३६३

ु
श्री िमेश नेपाल, ताप्लेजङ्ग

२०७५।०७।०४

56.

११३६४

श्री ननमषल भट्टिाई, झापा

२०७५।०७।०४

57.

११३६५

श्री टवशाल नेम्बाङ, पाुँिथि

२०७५।०७।०४

58.

११३६६

श्री लक्ष्मण भण्डािी, पाल्पा

२०७५।०७।०४

59.

११३६७

श्री सुटप्रया नसलवाल, धाददङ्ग

२०७५।०७।०४

60.

११३६८

ु
श्री उदयप्रकाश नलम्बु, ताप्लेजङ्ग

२०७५।०७।०४

61.

११३६९

श्री धनबहादुि शेिपुंजा पुन, कास्की

२०७५।०७।०४

62.

११५८२

श्री पुष्पिाज नधताल, मोिङ्ग

२०७५।१२।२३

63.

११५८४

श्री टवजयिाज ओझा, कैलाली

२०७५।१२।२३

64.

११५८१

श्री सिस्वती न्यौपाने बस्याल, रूपन्दे ही

२०७५।१२।२३

65.

११५८३

श्री सुननता अयाषल, चितवन

२०७५।१२।२३

66.

११८७६

श्री सरिना िे ग्मी, भक्तपुि

207६।3।5

67.

११८७७

श्री ददपेस खनाल, दाङ्ग

207६।3।5

68.

११८७८

श्री नटवन गडतौला, र्लाम

207६।3।5

69.

११८७९

श्री आसिा बैद्य, भक्तपुि

207६।3।5

70.

११८८०

श्री सीता चघनमिे , गुल्मी

207६।3।5

71.

११८८१

श्री समता शमाष गेलाल, भक्तपुि

207६।3।5

72.

११८८२

श्री भ ुवन न्यौपाने, अघाषखािी

207६।3।5

73.

११८८३

श्री ननटकता दाहाल, सुनसिी

207६।3।5

74.

११८८५

श्री पुनम काफ्ले, भक्तपुि

207६।3।5

75.

११८८४

श्री हुमावती ढकाल, स्याजा

207६।3।5

76.

११८८६

श्री तुल बहादुि खड्का, जाजिकोि

207६।3।5

77.

११८८७

श्री आयाम शमाष, काठमाडौं

207६।3।5

78.

११८८८

श्री प्रशंसा अनधकािी, र्लाम

207६।3।5

79.

११८८९

श्री टवनोद गौतम, प्यूठान

207६।3।5

80.

११८९०

श्री अनमता खनाल, गुल्मी

207६।3।5

81.

११८९१

श्री खगेन्रकुमाि खरी, दै लेख

207६।3।5

82.

११८९३

श्री मोहनिाज जोशी, कञ्चनपुि

207६।3।5

83.

११८९२

श्री नसजषना आिायष, बाग्लुङ

207६।3।5

84.

११८९४

श्री सुचस्मता पाण्डेय, अघाषखािी

207६।3।5

85.

११८९५

श्री प्रेम प्रसाद पन्थी, अघाषखािी

207६।3।5

86.

११८९६

श्री िक्षा ज्ञवाली, अघाषखािी

207६।3।5
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87.

११८९८

श्री जोसेफ प्रधान, रूपन्दे ही

207६।3।5

88.

११८९७

श्री सिस्वती न्यौपाने, भक्तपुि

207६।3।5

89.

११८९९

श्री सटवता भट्टिाई, सुनसिी

207६।3।5

90.

११९००

श्री दीपा जोशी, कैलाली

207६।3।5

91.

११९०१

श्री सं गीता महजषन, काठमांडौ

207६।3।5

92.

११९०२

श्री शनमषला टव.क., सुखेत

207६।3।5

93.

११९०३

श्री एकिाज िौलागाई, जुम्ला

207६।3।5

94.

११९०४

श्री स्नेहा शमाष, नुवाकोि

207६।3।5

95.

११८५१

श्री सेनाबहादुि श्रे ष्ठ, काठमांडौ

207६।3।5

96.

११८७१

श्री टविे न्र बहादुि िोकाय, जाजिकोि

207६।3।5

97.

११८५९

श्री प्रनतक्षा के.सी., गोिखा

207६।3।5

98.

११८५८

श्री सरिता ज्ञवाली गौतम, नवलपिासी

207६।3।5

99.

११८६०

श्री शान्ता िौधिी, धनुषा

207६।3।5

100. ११८६१

श्री जानुका चशवाकोिी, दोलखा

207६।3।5

101. ११८६३

श्री कल्पना भट्ट, कैलाली

207६।3।5

102. ११८६२

श्री शाचन्त वाग्ले, तनहु

207६।3।5

103. ११८५२

श्री सन्तोष िाई, ओखलढु ङ्गा

207६।3।5

104. ११८६४

श्री सुजता भण्डािी, गुल्मी

207६।3।5

105. ११८६५

श्री सुष्मा थापा, बाग्लुङ

207६।3।5

106. ११८७२

श्री सुननल िे ग्मी, खोिाङ्ग

207६।3।5

107. ११८५३

श्री गोकुल भ ुजेल, नसन्धुली

207६।3।5

108. ११८७३

श्री दीपा परियाि, काठमांडौ

207६।3।5

109. ११८५४

श्री मान बहादुि लामा तामाङ्ग, काभ्रे

207६।3।5

110. ११८५५

श्री िटवन महजषन, काठमांडौ

207६।3।5

111. ११८५६

श्री ददपक थापा मगि, लनलतपुि

207६।3।5

112. ११८५७

श्री वुिलक्ष्मी तामाङ, काभ्रे

207६।3।5

113. ११८७४

श्री प्रमोद टव.क., उदयपुि

207६।3।5

114. ११८६६

श्री सं चजपकुमाि अनधकािी, धनुषा

207६।3।5

115. ११८६७

श्री सं ददपकुमाि नसं ह, नसिाह

207६।3।5

116. ११८६८

श्री बालकृष्ण नमश्र, बािा

207६।3।5

117. ११८६९

श्री अचजत केसिी, बािा

207६।3।5

118. ११८७५

श्री दान बहादुि सुनाि, कञ्चनपुि

207६।3।5
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119. ११८७०

श्री सृजना नसं ह, िौतहि

120. ११९५०

श्री चशवकुमाि काकी, िामेछाप

207६।3।5
२०७६।१२।१३

सिकािी वटकल समूह िा.प.तृतीय श्रे णी
क्र.सं .

JCS No.

नाम थि, चजल्ला

हालको पदमा ननयुचक्त नमनत

1.

११३७४

श्री िाजन हमाल, काभ्रेपलाञ्चोक

२०६९।५।३१

2.

११३७५

श्री प्रेममाया िाना, स्याजा

२०६९।५।३१

3.

११३७६

श्री मुना भट्टिाई, झापा

२०६९।५।३१

4.

११३७८

श्री सुचशला ज्ञवाली, काठमाडौं

२०६९।५।३१

5.

११३७९

श्री सीतादे वी सुवेदी, बाग्लुङ

२०६९।५।३१

6.

११३८१

श्री कमला काफ्ले, सुखेत

२०६९।५।३१

7.

११३८३

श्री कल्पना िाई, मोिङ

२०६९।५।३१

8.

११३८४

श्री पूणब
ष हादुि थापामगि, लनलतपुि

२०६९।५।३१

9.

११३८५

श्री मनोजप्रसाद गुिा, सलाषही

२०६९।५।३१

10.

११३९३

श्री िोटहतकुमाि पोखिे ल, खोिाङ

२०७०।४।१

11.

११३८६

श्री गजिाज चघनमिे , उदयपुि

२०७०।४।१

12.

११३८७

श्री प्रमोद भट्टिाई, र्लाम

13.

११३९०

श्री ढकबहादुि िाउत, दाङ

२०७०।५।२५

14.

११३९४

श्री सानो बाबु श्रे ष्ठ, लनलतपुि

२०७०।५।२५

15.

११३९५

श्री योगेन्रप्रसाद ढु ङ्गेल, धनुषा

२०७०।१०।२७

16.

११३९६

श्री िमेश भट्टिाई, र्लाम

२०७०।१०।२७

17.

११३९८

श्री टवना खड्का थापा, नसन्धुली

२०७०।१०।२७

18.

११३९९

श्री नािायणप्रसाद शमाष, बाग्लुङ

२०७०।१०।२७

19.

११४००

श्री भूनमनन्द खनाल, सलाषही

२०७०।१०।२७

20.

११४०३

श्री ननिाजन पाण्डे, कञ्चनपुि

२०७०।१०।२७

21.

११४०४

श्री श्यामहरि अनधकािी, िौतहि

२०७०।१०।२७

22.

११४०६

श्री सन्तोषिाज किु वाल, ओखलढु ङ्गा

२०७०।१०।२७

23.

११४०८

श्री सटवता शमाष, गुल्मी

२०७०।१०।२७

24.

११४०९

श्री लेखनाथ ढकाल, झापा

२०७०।१०।२७

25.

११४१०

श्री बरीकुमाि काकी, िामेछाप

२०७०।१०।२७

२०७०।०५।१०
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26.

११४११

श्री भगवतीदे वी गौतम, झापा

२०७०।१०।२७

27.

११४१२

श्री तुलसा भण्डािी, गुल्मी

२०७०।१०।२७

28.

११४१३

श्री िे कनाथ अनधकािी, धनकुिा

२०७०।१०।२७

29.

११४१४

श्री नीमा चघनमिे , िामेछाप

२०७०।१०।२७

30.

११४१५

श्री घनश्याम चघनमिे , नसिाहा

२०७०।१०।२७

31.

११४१७

श्री सुधा योगी के.सी., दाङ

२०७०।१०।२७

32.

११४२०

श्री सचितकुमाि वाईवा, नसन्धुली

२०७०।१०।२७

33.

११४१९

श्री जगतबहादुि वोहिा, अछाम

२०७०।१०।२७

34.

११४२१

श्री नटवनकुमाि भट्ट, प्युठान

२०७१।०१।१३

35.

११४२२

श्री प्रयागदत्त जैसी, जुम्ला

२०७१।०१।१३

36.

११४२६

श्री कणषबहादुि महत, जुम्ला

२०७१।०१।१३

37.

११४२७

श्री गणेशजी शाह, रुकुम

२०७१।०१।१३

38.

११४२८

श्री िामदत्त भट्ट, कञ्चनपुि

२०७१।०१।१३

39.

११४२९

ुष ा
श्री र्श्विदत्त जोशी, दािल

२०७१।०१।१३

40.

११४३१

श्री भीमिाज गौली, सुखेत

२०७१।०१।१३

41.

११४३२

श्री र्न्दु बसेल, दाङ

२०७१।०१।१३

42.

११४३३

श्री केदािनाथ उपाध्याय, बाग्लुङ

२०७१।०१।१३

43.

११४३४

श्री नािायणप्रसाद दाहाल, खोिाङ

२०७१।०१।१३

44.

११४३५

श्री मन्मथकुमाि उपाध्याय, धनुषा

२०७१।०१।१३

45.

११४२४

श्री िाजकुमाि िावत, झापा

२०७१।०१।१३

46.

११४२५

श्री हेमिन्र िे ग्मी, सुनसिी

२०७१।०१।१३

47.

११४३७

श्री श्रीकला पौडेल, तनहुुँ

२०७१।०१।१३

48.

११४३९

श्री मोहनीप्रसाद जोशी, बझाङ

२०७१।०१।१३

49.

११४३८

श्री उत्तम श्रे ष्ठ, खोिाङ

२०७१।०१।१३

50.

११४४०

श्री अचजतकुमाि लाल कणष, महोत्तिी

२०७१।०१।१३

51.

११४४१

श्री जनकप्रसाद चघनमिे , मोिङ

२०७१।८।१७

52.

११४४२

श्री श्रीिाम खनाल, नसन्धुपाल्िोक

२०७१।८।१७

53.

११४४३

श्री टवनोदलाल श्रे ष्ठ, मकवानपुि

२०७१।८।१७

54.

११४४४

श्री टवनोद पौडेल, रूपन्दे ही

२०७१।८।१७

55.

११४४५

श्री दीपेन्र दनुवाि, उदयपुि

२०७१।८।१७

56.

११४४६

श्री केदािकुमाि अनधकािी, नसन्धुली

२०७१।८।१७

57.

११४४७

श्री हरिप्रसाद चघनमिे , गुल्मी

२०७१।८।१७
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58.

११४५०

श्री लनलता श्रे ष्ठ, भक्तपुि

२०७१।८।१७

59.

११४५१

श्री गोटवन्दप्रसाद हुमागाई, काभ्रे

२०७१।८।१७

60.

११४५२

श्री टवन्दुकुमािी धामी िावल, कञ्िनपुि

२०७१।८।१७

61.

११४५४

श्री प्रनतमा दाहाल, िामेछाप

२०७१।८।१७

62.

११४५५

श्री स्वतन्र न्यौपाने, पवषत

२०७१।८।१७

63.

११४५६

श्री श्यामप्रसाद दाहाल, मकवानपुि

२०७१।८।१७

64.

११४५७

श्री सरिता कट्टे ल, झापा

२०७१।८।१७

65.

११४५८

श्री नतलकिाम लम्साल, गुल्मी

२०७१।८।१७

66.

११४५९

श्री प्रकाशशमाष पौडेल, पवषत

२०७१।८।१७

67.

११४६०

श्री नगेन्र लम्साल, बाुँके

२०७१।८।१७

68.

११४६१

श्री भीमसेन काफ्ले, धाददङ

२०७१।८।१७

69.

११४६२

श्री िामप्रसाद पन्थी, गुल्मी

२०७१।८।१७

70.

११४६३

श्री ननिन्जन स्थाटपत, काठमाडौं

२०७१।८।१७

71.

११४६५

श्री ि ुिामणी पिाजुली, गुल्मी

२०७१।८।१७

72.

११४६७

श्री चजतप्रसाद लुुँर्िे ल, खोिाङ

२०७२।३।१९

73.

११४६८

श्री धमषिाज जोशी, डोिी

२०७२।३।१९

74.

११४६९

श्री जीवनाथ सुवेदी, पवषत

२०७२।३।१९

75.

११४७०

श्री शान्ता के.सी., ओखलढु ङ्गा

२०७२।३।१९

76.

११४७१

श्री उमेश अनधकािी, मोिङ

२०७२।३।१९

77.

११४७२

श्री सीतािाम िाउत, सििी

२०७२।३।१९

78.

११४७३
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199. ११९२३

श्री टवमल पन्थी, अघाषखािी

2076।3।5

200. ११९१३

श्री गोटवन्द आिायष, कास्की

2076।3।5

201. ११९२४

श्री नािायण आिायष, अघाषखािी

2076।3।5

202. ११९२५

श्री टवश्वास नतनमचल्सना, कास्की

2076।3।5

203. ११९२६

श्री प्रनतमा पोखिे ल, कास्की

2076।3।5

204. ११९१४

श्री प्रकाश ज्ञवाली, गुल्मी

2076।3।5

205. ११९०६

श्री मीना थापा, गुल्मी

2076।3।5

206. ११९२७

श्री भावना खनतवडा, नुवाकोि

2076।3।5

207. ११९२८

श्री टवयन नतमचल्सना, काभ्रे

2076।3।5

208. ११९२९

श्री टहिालाल भोलन, मकवानपुि

2076।3।5

209. ११९३८

श्री वषाष ढकाल, स्याङ्गजा

2076।3।5

210. ११९३७

श्री आददत्यकुमाि यादव, बाुँके

2076।3।5

211. ११९३६

ु ासभा
श्री अवसि मादे न, सं खव

2076।3।5

212. ११९३५

श्री तेजबहादुि नसं जानलमगि, र्लाम

2076।3।5

213. ११९३४

श्री ददपेन्र कुमाि दास, सुनसिी

2076।3।5

214. ११९३३

श्री कटपल िोक्का, कैलाली

2076।3।5

215. ११९३२

श्री पूणेन्र पाण्डेय, रूपन्दे ही

2076।3।5

216. ११९३१

श्री सुिबहादुि परियाि, मुग ु

2076।3।5

217. ११९३०

श्री महेश अयाषल, स्याङ्गजा

2076।3।5
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218. १२०३९

श्री दयाननधी रिजाल, मकवानपुि

२०७७।१।५

219. १२०४५

श्री दनधिाम बिाल, सुनसिी

२०७७।१।५

220. १२०४४

श्री डालकुमाि नेपाली, गुल्मी

२०७७।१।५

221. १२०४३

श्री िे गबहादुि टवष्ट, िोल्पा

२०७७।१।५

222. १२०४२

श्री पुष्पा पाण्डे, भोजपुि

२०७७।१।५

223. १२०३८

श्री अम्मििाज जोशी, बझाङ

२०७७।१।५

224. १२०४०

श्री सचन्दप िे लि, उदयपुि

२०७७।१।५

225. १२०४१

श्री कमलप्रसाद कोर्िाला,

२०७७।१।५
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न्याय परिषद/न्याय सेवा आयोग सचिवालयमा हाल कायषित न्यायाधीश तथा कमषिािीहरुाः
नस.नं.

कमषिािीको नामावली

नस.नं.

चजल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली

1.

सचिव श्री दे वन्े रिाज ढकाल

१.

श्री ददवाकि भट्ट(िा.न्या.प्र. काज)

2.

सहसचिव श्री भीम कुमाि श्रे ष्ठ

२.

श्री नबनोद कुमाि गौतम

3.

सहसचिव श्री मानबहादुि काकी

३.

श्री उमानाथ गौतम

4.

सहसचिव श्री िण बहादुि किु वाल(काज)

5.

उपसचिव श्री दीपक नधताल

6.

उपसचिव श्री मेघनाथ िापागाुँई

7.

उपसचिव श्री दुगाष प्रसाद भट्टिार्ष

8.

शाखा अनधकृत श्री प्रकाशिन्र श्रे ष्ठ

9.

शाखा अनधकृत श्री बासुदेव पाण्डे

10.

शाखा अनधकृत श्री मुना पौडेल

11.

शाखा अनधकृत श्री टववेक कुमाि बिाल

12.

शाखा अनधकृत श्री दीपेन्र पौडेल

13.

शाखा अनधकृत श्री प्रनतमा ज्ञवाली

14.

शाखा अनधकृत श्री िमेश आिायष

15.

लेखापाल श्री गोपाल प्रसाद ढकाल

16.

नायब सुब्बा श्री िामकाजी खरी

17.

नायब सुब्बा श्री सुिेशप्रसाद िौलागाई

18.

नायब सुब्बा श्री पुष्पिाज खनाल

19.

नायब सुब्बा श्री िेतबहादुि नब.सी.

20.

कम्प्यूिि िे चक्ननसयन श्री सुिज कुमाि पौडेल

21.

नायब सुब्बा श्री पटवरा गतौला

22.

नायब सुब्बा श्री माधवप्रसाद वाग्ले

23.

कम्प्युिि अपिे िि श्री नबजय के.सी.

24.

नायव सुब्बा श्री सक्षम ढकाल -किाि

25.

नडठ्ठा श्री अटपल पन्त

26.

ह.स.िा. श्री अननलकुमाि मुल्मी

27.

ह.स.िा. श्री िामहिी धुनलखेले - किाि

28.

ह.स.िा. श्री शैलेन्र महजषन - किाि

29.

ह.स.िा. श्री यमनाथ नतमील्सेना- किाि

30.

ह.स.िा. श्री िु टपन्र लामा - किाि

31.

कायाषलय सहयोगी श्री िं कप्रसाद ननिौला

32.

कायाषलय सहयोगी श्री जगन्नाथ ढकाल- किाि

33.

कायाषलय सहयोगी श्री केशकमल नेपाली-किाि

34.

कायाषलय सहयोगी श्री सुजन नगिी - किाि

35.

कायाषलय सहयोगी श्री रुकु तामाङ - किाि

36.

कायाषलय सहयोगी श्री नगता िानाभाि - किाि
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