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सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनसुारको प्रयोजनको लागि न्याय पररषद 
सचचवालयसिँ सम्वचन्धत २०७५ कागतिक, मंगसर र पषुसम्मका सूचनाहरु सो ऐनको दफा ५(४) वमोचजम प्रकाशन 

िररएको छ । 
 

क. गनकायको स्वरुप र प्रकृगत 

नेपालको संववधानको धारा १५३ को उपधारा १ मा न्यायाधीशको गनयचुि, सरुवा, अनशुासन सम्वन्धी 
कारवाही, बर्ािसी र न्याय प्रशासनसम्वन्धी अन्य ववषयहरुको गसफाररस िनि वा परामशि ददन न्याय पररषद 
रहने व्यवस्था िरेको छ । जसमा देहाय वमोचजम अध्यक्ष तथा सदस्य रहने व्यवस्था संववधानले िरेको 
छ। 

क प्रधान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

र् संघीय कानून तथा न्याय मन्री सदस्य 

ि सवोच्च अदालतका वररष्ठतम ्न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ राष्ट्रपगतले प्रधानमन्रीको गसफाररसमा गनयचुि िरेको एकजना कानूनववद् सदस्य 

ङ नेपाल बार एसोगसयसनको गसफाररसमा राष्ट्रपगतद्वारा गनयिु कम्तीमा बीस 
वषिको अनभुव प्राप्त वररष्ठ अगधविा वा अगधविा  

सदस्य 

 

त्यस्तै संववधानको धारा १५४ को उपधारा )१ ) मा नपेाल सरकारले कानूनबमोचजम संघीय न्याय सेवाको 
राजपरावित पदमा गनयचुि, सरुवा, बढुवा िदाि वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कमिचारीलाई ववभािीय सजाय 
िदाि न्याय सेवा आयोिको गसफाररसबमोचजम िने संवैधागनक व्यवस्था रहेको छ । आयोिमा देहायबमोचजमका 
अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने व्यवस्था संववधानले िरेको छ । 

 
क प्रधान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

र् संघीय कानून तथा न्याय मन्री सदस्य 

ि सवोच्च अदालतको वररष्ठतम ्न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ लोकसेवा आयोिको अध्यक्ष सदस्य 

ङ महान्यायागधविा सदस्य 

 

 

ख. न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले न्याय पररषदको एउटा छुटै्ट सचचवालय रहने र सो सचचवालय 
काठमाडौं उपत्यकामा रहन े व्यवस्था िरेको छ । न्याय सेवा ऐन, २०७३ को दफा ३ मा आयोिले 
अन्यथा व्यवस्था िरेमा बाहेक आयोिको सचचवालय न्याय पररषदको सचचवालय रहेको ठाउँमा रहन े
व्यवस्था िरेको पाइन्छ ।  न्याय पररषद सचचवालयको प्रशासकीय प्रमरु्को रूपमा नेपाल न्याय सेवाको 
राजपरावित ववचशष्ट शे्रणीको एक जना सचचव रहने र न्याय पररषदको सचचवले न्याय सेवा आयोिको समेत 
सचचव भई काम िने कानूनी व्यवस्था छ ।  
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ि. गनकायको काम, कतिव्य र अगधकार: न्याय पररषद सचचवालय न्याय पररषद र न्याय सेवा आयोिको संयिु 
सचचवालय भएकाले यस गनकायले गत दवैु गनकायवाट भएका गनणियहरुको कायािन्वयन तथा दवैु गनकायवाट हनु े
काम िदिछ । संववधान तथा कानूनमा गत गनकायहरुका काम कतिब्य र अगधकार देहाय वमोचजम तोवकएका 
छन ्:- 

न्याय पररषदको काम कतिव्य र अगधकार 

१. न्यायाधीश गनयचुिको गसफाररस िने । 

२. न्यायाधीशको सरुवा र काज गसफाररस िने । 

३. संवैधागनक ईजलासमा न्यायाधीश तोक्न गसफाररस िने । 

४. न्यायाधीश उपर अनशुासनात्मक कारवाही िने । 

५. न्यायाधीश उपरको उजरुी ग्रहण िरी छानववन िने । 

६. सवोच्च अदालतका न्यायाधीश वाहेक अन्य न्यायाधीश उपर संववधानमा उल्लेचर्त आरोपमा भ्रष्टाचारमा 
मदु्दा चलाउन े। 

७. न्याय प्रशासन सम्वन्धी ववषयमा परामशि ददने । 

८. न्यावयक अनिुमन तथा गनिरानीको कायि । 

९. न्यायाधीश पदमा योग्यता पिेुका नेपाली नािररकको अगभलेर् तयार िने । 

१०. न्यायाधीशको सम्पचि वववरण अद्याववधक िरी राख् ने । 

११. न्याय प्रशासन सम्वन्धी ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान िराउने । 

अ. न्याय सेवा आयोिको काम कतिव्य र अगधकार 

१. नेपाल न्याय सेवाको राजपरावित पदमा गनयचुि, वढुवा र सरुवा िने । 

२. नेपाल न्याय सेवाका राजपरावित अगधकृतहरूलाई ववभािीय कारवाहीको परामशि ददने । 

३. चजल्ला न्यायाधीशको पदमा गनयचुिका लागि परीक्षा सञ् चालन र गसफाररस िने । 

४. सेवासम्बन्धी गनयममा नेपाल सरकार वा अन्य कुनै गनकायले परामशि माि िरेमा परामशि ददनेे । 

५. न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी वनाउन अनसुन्धानात्मक तथा प्रवर्द्िनात्मक कायि िनिे े । 

आ. न्याय पररषद सचचवालयको काम कतिव्य र अगधकार: 
१. न्यायाधीश हनु योग्यता पिेुका व्यचिहरुको अगभलेर् राख् न े प्रयोजनका लागि न्यायाधीश, 

न्याय सेवाका अगधकृत, कानून व्यवसायी, कानूनववदको अगभलेर् व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि 
िने । 

२. न्याय पररषद तथा न्याय सेवा आयोिको बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि िने । 

३. न्याय पररषद, न्याय सेवा आयोि तथा न्याय पररषद र न्याय सेवा आयोिवाट भएको गनणिय 
कायािन्वयन िने । 

४. वावषिक प्रगतवेदन तथा बलेुवटन प्रकाशन िने । 

५. न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोचजम न्यायाधीशको उमेर यवकन िरी उमेरका 
कारणले अवकास हनुे न्यायाधीशको कचम्तमा साठी ददन अिावै जानकारी िराउने । 
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६. अन्य प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय कायि िने ।  
 

ग. गनकायमा रहन ेकमिचारी संख्या र कायि वववरण 

१. सचचव (राजपरावित ववचशष्ठ शे्रणी) ....१ 

२. सहसचचव ...................................२ 

३. उपसचचव.....................................४ 

४. शार्ा अगधकृत ............................८ 

५. नायव सवु्वा  ..............................७ 

६. टा.ना.स.ु ...................................१ 

७. लेर्ापाल ...................................१ 

८. कम््यूटर अपरेटर ........................१ 

९. कम््यूटर टेचक्नगसयन ....................१ 

१०. गडट्ठा ...................................१ 

११. सवारी चालक .........................५ करार समेत 

१२. कायािलय सहयोिी ....................६ करार समेत 

कायि वववरण अनसुार यस गनकायमा देहायका शार्ाहरु रहेका छन ्। 
क प्रशासन महाशार्ा
यस महाशार्ा मातहत देहायका शार्ा रहेका छन ्।

१ प्रशासन शार्ा
क  कमिचारी प्रशासन सम्वन्धी काम िने 
र् आन्तररक प्रशासन सम्वन्धी काम िने ।

             ि चजन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धी काम िने ।
       घ वावषिक रुपमा स्वीकृत कायिक्रम सञ्चालन िने ।
       ङ गनयगमत तथा कायिक्रमतफि को आवगधक र वावषिक प्रगतवेदन तयार िने ।
       च सम्पिी वववरण अध्याववधक िरी राख्न े।
       छ अन्य शार्ाको काम कारवाहीसँि समन्वय र सहयोि िने ।

        दताि चलानी
क. चचठ्ठी पूजी दताि चलानी लिायतका कायि ।

आगथिक प्रशासन शार्ा
क. नयाँ आगथिक वषिका लागि वजेट अनमुान तयार िने ।
र्. स्वीकृत वजेट र प्राप्त अचख्तयारी अनसुार प्रचगलत गनयमको अगधनमा रवह वजेट र्चि िने, र्चि 
िरेको अगभलेर् राख् ने, मागसक चौमागसक तथा वावषित वववरणहरु सम्वचन्धत गनकायमा पठाउन े।
ि. आन्तररक तथा अचन्तम लेर्ा परीक्षण िराउने ।
घ. राजस्व र धरौटी सम्वन्धी कायि ।
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चजन्सी शार्ा
 क. कायािलयको चल अचल सम्पिीको अद्यावगधक अगभलेर् राख् ने ।
 र्. सम्पिीको गनयगमत ममित तथा सम्भार राख् ने ।
 ि. र्चि भएर जाने र र्चि भै नजान ेसम्पिीको छुट्टाछुटै्ट अगभलेर् राख् ने ।
 घ. कायािलयलाई आवश्यक सामग्रीको वावषिक अनमुान िरी पेश िने ।
 ङ. सामान र्ररद िरी दाचर्ल िने ।
२. सूचना प्रववगध शार्ा

क. न्याय सेवाका राजपरावित कमिचारी तथा न्यायाधीशहरुको वैयचिक वववरण सवहतको एवककृत 
अगभलेर् अद्याववधक िरी राख् ने ।
र्. कायािलयलाई आवश्यक सफ्टवेयरको गनयगमत सञ्चालन, रेर्देर्, ममित, सम्भार िने िराउने र 
सफ्टवेयरको ववकास तथा गनमािणका लागि सझुाव ददन/े गनमािण िने 
ि. कायािलयका जनशचिलाई सूचना प्रववगध क्षमता ववकासमा सहयोि िने ।

३. अगभलेर् शार्ा
क. न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अगधकृत कमिचारीहरुको एवककृत अगभलेर् राख्न े।

 र्. अगभलेर्को कानून वमोचजम धलु्याउन े।
 ि. अगभलेर् व्यवस्थापनका लागि वावषिक कायियोजना वनाउने ।
 घ. अगभलेर् व्यवस्थापनमा सूचना प्रववगधको प्रयोि िने ।
  
र्. उजरुी तथा अनिुमन महाशार्ा
 
 १. उजरुी शार्ा
 क. सचचवको तोक आदेश पगछ न्यायाधीश उपरको उजरुी दताि िने ।
 र्. उजरुीको संके्षवपकरण तयार िने ।
 ि. उजरुीको प्रकृगत अनसुारको रेकडि राख् ने ।
 घ. उजरुीमा भएको गनणिय वमोचजम पराचार िने, गलर्त कािजात चझकाउने ।

ङ. उजरुीमा गनणिय भएपगछ सो को कायािन्वयनका लागि पराचार िने तथा सम्वचन्धत न्यायाधीश र 
उजरुीकतािलाई सूचना ददने ।

 २. गनरीक्षण तथा अनिुमन शार्ा
क. पररषदवाट र पनुरावेदन सनेु्न अदालतहरुवाट भएको गनरीक्षण प्रगतवेदनहरुको वैज्ञागनक रुपमा 
अगभलेर् राख् न े।
र्. गनरीक्षण प्रगतवेदनमा औलं्याईएका ववषयवस्तहुरु सचचवालय/पररषदमा पेश िने व्यवस्था 
गमलाउने ।
ि. अनिुमन तथा गनिरानी सगमगतलाई सहयोि िने । 

ि. योजना तथा अनसुन्धान महाशार्ा
यस महाशार्ा अन्तिित योजना शार्ा, अध्ययन तथा अनसुन्धान शार्ा र वाह्य सम्वन्ध शार्ा 
रहेका छन । यस महाशार्ावाट 
१. सचचवालयवाट िररने अनसुन्धानात्मक कायिक्रमहरुको योजना गनमािण िने । 
२. न्याय प्रशासनका ववववध ववषयमा अध्ययन अनसुन्धानका लागि क्षेर तथा ववषय पवहचान िने ।
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३. न्यायाधीशलाई ददईने तागलमको पाठ्यक्रम, पध्दगत समेतका सम्वन्धमा तागलम प्रदायक  
संस्थाहरुलाई आवश्यक गनदेशन ददने तथा सहयोि एवम ्समन्वय िने ।
४. अध्ययन अनसुन्धानका लागि आवश्यक सहयोि िने ।
५. न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी वनाउन अनसुन्धानात्मक तथा प्रवर्द्िनात्मक कायि िनिे े । 

६. न्यायाधीशहरुको कायि फछियौट अगभलेर्लाई वैज्ञागनक रुपमा राख् न े। 

७. रणनीगतक योजना तथा सो को लागि वावषिक योजना तयार िरी पेश िने । 

८. न्याय पररषद तथा न्याय सेवा आयोिका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी वनाउन सोही प्रकृगतका 
काम कारवाही िने वाह्य मलुकुका गनकायहरुसँि सहकायि िरी अनभुव तथा ववचारको आदान 
प्रदान िने व्यवस्थाका लागि पहल िने । 

 

घ  परीक्षा महाशार्ा
अ  चजल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्वन्धी नीगत गनयम तजुिमा सम्वन्धी कायि व्यवस्थापन ।
आ  दक्ष/ ववज्ञको सूची संकलन ।
इ  प्रश्न गनमािणकतािलाई न्यूनतम शैचक्षक योग्यता र पाठ्यक्रममा आधाररत माििदशिन तयार िरी कच्चा 

प्रश्नहरुको संकलन, प्रश्नपर बैकसम्वन्धी एवम ्प्रश् नपरको मदु्रण सम्वन्धी कायि ।
ई  चजल्ला न्यायाधीशको र्लुा तथा आन्तररक प्रगतयोगितात्मक परीक्षा सञ् चालन िने र उिरपचुस्तका 

संकलन ।
उ  उिरपचुस्तकाको साँकेगतकरणसम्वन्धी कायि िने ।
ऊ  उिरपचुस्तका परीक्षण सम्वन्धी कायि ।
ऋ  परीक्षा सञ्चालन, नगतजा तयारी तथा प्रकाशन सम्वन्धी कायि । 
 क. परीक्षा सञ्चालन शार्ा

१. चजल्ला न्यायाधीशको गलचर्त परीक्षाका लागि प्रश्नपर संकलन, पररमाजिन, मदु्रण लिायतका 
कायिमा सहयोि िने ।

 २. चजल्ला न्यायाधीशको गलचर्त सञ् चालनका लागि सम्पणुि व्यवस्थापकीय कायि 
 र्. नतीजा तथा अन्तरवाताि शार्ा
  १. दक्ष ववज्ञवाट उिरपूचस्तकाको परीक्षण, गलचर्त नगतजा, अन्तरवाताि र अचन्तम नगतजा प्रकाशन। 

घ. गनकायवाट प्रदान िररन ेसेवा, लाग्न ेदस्तरु र अवगध 

गस.नं. प्रदान िररन ेसेवा सेवा प्राप्त िनि लाग्न ेदस्तरु  सेवा प्राप्त िनि लाग्न े
अवगध 

१ सवै तहका न्यायाधीशको 
गनयचुिका लागि 
ब्यचिित अगभलेर् माि 
िने र कानून वमोचजम 
योग्यता पिेुका 
व्यचिहरुले वैयचिक 
वववरण सवहतको अगभलेर् 

गन:शलु्क (गनयगमत रुपमा ददन 
सवकने ।) 

तत्काल 
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पेश िने । 

२ न्यायाधीशहरुको सरुवाको 
लागि दरर्ास्त माि िने 
र   सरुवा िने । 

 

गन:शलु्क  

३ न्यायाधीशहरू उपर 
कायिक्षमताको अभाव, 

र्राब आचरण, 

इमान्दारीपूविक आफ्नो 
कतिव्यको पालना 
निरेको, बद् गनयतपूविक 
कामकारवाही िरेको वा 
गनजले पालना िनुिपने 
आचार संवहताको िम्भीर 
उल्लघंनमा उजूरी ददन 
सवकन े। 

गन:शलु्क (सरोकारवालाले गनवेदन 
ददन सक्ने) 

३ मवहना गभरमा 
प्रारचम्भक छानववन भै 
सक्ने र तत् पश् चात 
पररषदको गनणिय 
वमोचजम हनुे । 

४ संववधानको धारा १५३ 
को उपधारा ६ बमोचजम 
उच्च तथा चजल्ला 
अदालतका न्यायाधीशले 
भ्रष्ट्राचार िरी अचख्तयारको 
दरुुपयोि िरेकोमा सो 
उपर उजरुी ददन सवकन े
। 

 

गन: शलु्क  न्याय पररषद ऐन 
२०७३ को दफा २२ 
वमोचजम अनसुन्धान 
अगधकृतको प्रगतवेदन 
वमोचजम न्याय पररषदले 
गनणिय िरे वमोचजम 
मदु्दा चल्ने वा नचल्न े

५ उमेरका आधारमा 
न्यायाधीश अवकाश 
भएको जानकारी िराउन े
। 

-- अवकाश हनुभुन्दा ६० 
ददन अिागड 

६ कुनै न्यायाधीश शारररीक 
वा अस्वस्थताले 
कायिसम्पादन िनि असमथि 
रहेको भने्न ववषयमा उजूरी 
ददन सक्ने । 

गनशलु्क पररषदका सदस्यको 
प्रारचम्भक प्रगतवेदन 
वमोचजम पररषदले 
गनणिय िने । 

७ वावषिक रुपमा न्याय 
सेवाका रा.प. प्रथम र 
दद्वतीय शे्रणीका 

सहसचचवका लागि रु.१५००/- 
उपसचचवका लागि रु.१२००/- 

भाद्र देचर् फाल्िनुसम्म 
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अगधकृतको जेष्ठता तथा 
कायिक्षमताका आधारमा 
हनुे वढुवाका लागि सूचना 
प्रकाशन िने र प्रकाचशत 
सूचना वमोचजमको 
दरर्ास्त गलई नगतजा 
प्रकाशन िने । 

८ चजल्ला न्यायाधीशको 
परीक्षा सञ् चालन तथा 
गसफाररस 

रु.२०००/- असोज –चैरसम्म 

९ न्यायाधीश तथा न्याय 
सेवाका अगधकृतहरुको 
वैयचिक वववरणमा थप 
कािज वा वववरण 
समावेश िरी पाउँ भनी 
ददएको गनवेदन गलन।े 

गन:शलु्क जवहलेसकैु 

 

ङ. सेवा प्रदान िने गनकायको शार्ा र चजम्मेवार अगधकारी 
गस.नं. महाशार्ा र महाशार्ा प्रमरु्को नाम शार्ाहरुको नाम शार्ा प्रमरु्हरुको 

नाम 

१ प्रशासन महाशार्ा 
सहसचचव श्री रामेश्वर रेग्मी 

प्रशासन उप-सचचव टेकनाथ 
िौतम 

सूचना प्रववगध शार्ा उप-सचचव माधव 
पौडेल 

अगभलेर् शार्ा उप-सचचव माधव 
पौडेल 

२ उजरुी तथा अनिुमन महाशार्ा 
सहसचचव श्री यमवहादरु वढुामिर 

उजूरी शार्ा उप-सचचव 
आनन्दप्रसाद शे्रष्ठ 

गनरीक्षण तथा अनिुमन 
शार्ा 

उप-सचचव 
आनन्दप्रसाद शे्रष्ठ 

३ योजना तथा अनसुन्धान महाशार्ा 
सहसचचव श्री यमवहादरु वढुामिर 

योजना शार्ा उप-सचचव उिम 
गसलवाल 

अध्ययन तथा 
अनसुन्धान शार्ा 

उप-सचचव उिम 
गसलवाल 

बाह्य सम्वन्ध समन्वय 
शार्ा 

शा.अ. श्री चन्द्रमणी 
चापाँिाई 

४ परीक्षा महाशार्ा परीक्षा सञ्चालन शार्ा शा.अ. श्री ददपेन्द्र 
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सहसचचव श्री गनमिला पौडेल पौडेल 
  नगतजा तथा 

अन्तरवािता शार्ा 
शा.अ. श्री 
अन्जनकुमार सापकोटा 

 

च. गनणिय िने प्रकृया र अगधकारी 
क. सूचना मािकतािले आफूले माि िरेको सूचना सवहतको वववरण उल्लेर् िरी सचचवालयको 

सूचना अगधकारी समक्ष गनवेदन ददन ुपदिछ । 

र्. गनवेदकले माि िररएको सूचना तत्काल उपलव्ध िराउन नसवकन प्रकृगतको भएमा सूचना 
अगधकारीले कारण सवहत सूचना उपलव्ध िराउने समय तोकी सोको जानकारी गनवेदकलाई 
िराईनेछ । 

ि. सूचना अगधकारी समक्ष माि िररएको सूचना आफूभन्दा मागथल्लो तहवाट गनणिय िराउन ुपने 
भएमा सो को जानकारी सूचना मािकतािलाई तत्काल िराई १५ ददनगभर सूचना माि गनवेदन 
उपर भएको गनणिय उपलव्ध िराईनेछ । 

घ. संववधान तथा कानूनले िो्य राचर्ने भगनएका सूचना प्रवाह िररने छैन । 

छ. गनणिय िने अगधकारी: माि िररएको सूचनाको प्रकृगत अनसुार सचचव, आयोि वा पररषद  

ज. सूचना अगधकारीले उपलव्ध िराएको सूचना उपर उजरुी सनु्न ेअगधकारी 
सचचव श्री नपृध्वज गनरौला 

झ.  सम्पादन िरेका कामहरु: (२०७५ साल कागतिक देचर् पषुसम्म) 

१ न्याय पररषदको गमगत २०७५।९।१९ को वैठकले िरेका गनणियहरु:-  

क. न्याय पररषदको आ.व. ०७४।७५ को वावषिक प्रगतवेदनलाई पाररत िने, 

र्. नेपालको संववधानको धारा १३७ बमोचजम सवोच्च अदालतमा रहन े संवैधागनक इजलासमा 
साववकमा सवोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तोवकएकोमा पनुििठन िरी देहाय बमोचजम सवोच्च 
अदालतका न्यायाधीशहरुलाई तोक् न प्रधान न्यायाधीश समक्ष गसफाररस िने गनणिय िने  

१.  माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार काकी 

२. माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चागलसे 

३. माननीय न्यायाधीश श्री मीरा र्ड्का 

४. माननीय न्यायाधीश श्री हररकृष्ण काकी 

ि. मेलगमलाप पररषदको अध्यक्षको रुपमा सवोच्च अदालका माननीय न्यायाधीश श्री ईश् वरप्रसाद 
र्गतवडालाई तोक्न गसफाररस िने, 

घ. उच्च अदालत सरेु्तको मखु्य न्यायाधीश श्री हररकुमार पोर्रेललाई उच्च अदालत जनकपरुको 
मखु्य न्यायाधीश पदमा सरुवाको लागि गसफाररस िने, 
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ङ. उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलासका न्यायाधीश श्री सषु्मालता माथेमालाई मखु्य 
न्यायाधीशमा गनयिु िरी उच्च अदालत सरेु्तको मखु्य न्यायाधीश पदमा पदस्थापनका लागि 
गसफाररस िने, 

च. न्यायाधीश दरवन्दी पनुरावलोकन सगमगतको समयावधी २०७५ साल फािनु मसान्तसम्म थप 
िने, 

छ. न्याय सेवा आयोिबाट परामशिको लागि प्रा् त भएको चजल्ला न्यायाधीशको संशोगधत गलचर्त 
परीक्षा योजना र पाठ्यक्रम उपर न्याय सेवा आयोिलाई परामशि ददन,े 

ज. न्याय पररषद ऐन, २०७३ को दफा १६ मा रहेको न्यावयक अनिुमन तथा गनिरानी संयन्रबाट 
आवश्यक अनिुमन तथा गनिरानीको कायि गनरन्तर िराउने र अनिुमन गनिरानीको प्रगतवेदन 
पेश िने व्यवस्था गमलाउने । 

न्याय सेवा आयोिको गमगत २०७५।०९।०२ को वैठकले िरेका गनणियहरु:-  

न्याय सेवा आयोिको गमगत २०७५।६।११ को गनणिय अनसुार प्रकाचशत सूचना अनसुार न्याय सेवा न्याय समहुको 
राजपरावित प्रथम शे्रणीको पदमा एक जना, कानून समहुमा सात जना र सरकारी ववकल समहुमा सात जनालाई 
वढुवा िने,  

१. न्याय सेवा आयोिको आ.ब. २०७४।०७५ को वावषिक प्रगतवेदन पाररत िने । 

२. लोक सेवा आयोिद्वारा गसफाररस भै आएका नेपाल न्याय सेवा न्याय समहुका ३५ जना, कानून समहुका ८ 
जना र सरकारी ववकल समहुका १८ जना रा.प. ततृीय शे्रणीका अगधकृतलाई गनयचुि तथा पदस्थापनका 
लागि लेचर् पठाउन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशवाट भएको गमगत २०७५।८।१० को गनणियलाई 
अनमुोदन िने र नेपाल न्याय सेवा न्याय समहुका १ जना रा.प. ततृीय शे्रणीका अगधकृतलाई गनयचुि तथा 
पदस्थापनका लागि लेचर् पठाउने, 

३. नेपाल न्याय सेवा सरकारी ववकल समहुका रा.प. प्रथम शे्रणीका नारायणप्रसाद पौडेललाई नायव 
महान्यायागधविा वढुवा िरी पदस्थापन िनि गसफाररस िने, 

न्याय सेवा आयोिको गमगत २०७५।०९।०६ को वैठकवाट भएको गनणिय:- 

१. नेपाल न्याय सेवा ररि रा.प. दद्वतीय शे्रणीको पदमा न्याय समहुतफि  २३ जना, सरकारी ववकल 
समहुतफि  २८ जना र कानून समहुतफि  २४ जनालाई वढुवा िने,  

न्याय सेवा आयोिको गमगत २०७५।०९।३० को वैठकवाट भएका गनणिय 

१. चजल्ला न्यायाधीशको पाठ्यक्रम पररमाजिन सवहत स्वीकृत िने, 

२. नेपाल न्याय सेवाको राजपरावित ववचशष्ट शे्रणीको ररि रचजस्रार पदमा सह रचजष्ट्रार श्री लालवहादरु 
कँुवरलाई बढुवा गनयचुि िरी पदस्थापन िनि गसफाररस िने, 
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३. नेपाल न्याय सेवा न्याय समहुका रा.प.प्रथम शे्रणीका १५ जना, रा.प.दद्वतीय शे्रणीका १७ जना 
अगधकृतहरुको सरुवा िनि गसफाररस िने 

४. न्याय पररषद सचचवालयवाट २०७५ साल कागतिक १६ र १७ िते ववराटनिर, मंगसर २१ र २२ िते 
राजववराज तथा पौष २७ र २८ िते हेटौडामा देवानी फौजदारी संवहताको कायािन्वयन र न्यावयक सशुासन 
ववषयक अन्तरकृया कायिक्रम सञ्चालन भएको गथयो । 

५. सचचवालयमा रहेका वैयचिक वववरणलाई सफ्टवेयरमा प्रववष्ट िने लिायतका अगभलेर् व्यवस्थापनका 
कायिहरु भएको । 

 

 

झ. सूचना अगधकारी र प्रमरु्को नाम र पद: 
प्रमरु्को नाम र पद: श्री नपृध्वज गनरौला (सचचव) 
सूचना अगधकारीको नाम र पद: श्री टेकनाथ िौतम (उपसचचव) 
ञ. ऐन, गनयम, ववगनयम वा गनदेचशकाको सूची 
क. न्याय पररषद ऐन, २०७३ 

र्. न्याय सेवा आयोि ऐन, २०७३ 

ि. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ 

घ. न्याय पररषद गनयमावली, २०७४ 

ङ. न्याय सेवा आयोि गनयमावली, २०७४ 

च. न्यायाधीश आचार संवहता, २०७४ 

छ. न्याय सेवा आयोिका पदागधकारी दक्ष, ववज्ञ तथा कमिचारीहरुको आचारसंवहता, २०७४ 

ज. न्यायाधीश ववरुध्द परेका उजूरी उपर कारवाही सम्वन्धी कायिववगध, २०७५ 

झ. न्याय सेवा आयोि (आन्तररक कायिसञ्चालन) गनदेचशका, २०७४ 

 

आम्दानी, र्चि तथा आगथिक कारोवार सम्वन्धी अद्यावगधक वववरण 

 

  2075 ;fn sflt{s d+l;/ / kf}ifsf] lgsf;f vr{ ljj/)f      

 j=lz=g+= 2180113 rfn"vr{ 
  

jh]^ /sd 

g+= 
jh]^ /sd 

hDdf jh]^ 

ljlgof]hg 

sflt{s d+l;/ / kf}if 

3 dlxgfsf] lgsf;f 

vr{ 

kf}if dlxgf 

;Ddsf] lgsf;f 

vr{ 

21111 tnj 16,900,000.00 3,947,317.80 9,403,797.20 

21113 dx+uL eQf 500,000.00 208,200.00 440,458.00 

21119 cGo eQf 1,100,000.00 463,000.00 691,125.00 

21121 kf]zfs 400,000.00 0.00 0.00 

22111 kfgL ljh'nL 600,000.00 292,459.00 379,798.00 
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22112 ;+rf/ dxz'n  800,000.00 128,530.00 170,271.00 

22121 ef*f 1,600,000.00 298,148.00 571,311.00 

22211 OGwg 1,700,000.00 557,846.00 1,061,141.00 

22212 dd{t ;+ef/ 800,000.00 262,714.00 486,008.00 

22213 ljdf 200,000.00 31,343.00 195,539.00 

22311 sfof{no ;+rfng  2,600,000.00 588,305.00 1,241,147.00 

22313 k":ts tyf ;fdfu|L 100,000.00 11,590.00 17,015.00 

22411 ;]jf / k/fdz{  100,000.00 0.00 0.00 

22412 cGo ;]jf z"Ns 4,700,000.00 903,170.00 1,945,028.00 

22522 sfo{qmd vr{ 13,500,000.00 4,122,890.00 4,307,348.00 

22529 cGo sfo{qmd vr{ 400,000.00 154,837.00 154,837.00 

22611 cg'udg e|d)f vr{ 400,000.00 0.00 127,625.00 

22612 e|d)f vr{ 200,000.00 83,047.00 107,047.00 

22711 ljljw vr{ 1,200,000.00 96,691.00 319,095.00 

  hDdf 47,800,000.00 12,150,087.80 21,618,590.20 

 

 

ट. गनकायको वेवसाईट: www.jcs.gov.np 

ठ. गनकायको सूचना अन्यर प्रकाशन हनु ेभए सो वववरण:  

१. www.jcs.gov.np 

२. प्रत्येक वषि पौष ३ िते न्याय पररषद स्थापना ददवसका ददन प्रकाशन हनु ेवावषिक वलेुवटन 

३. वावषिक प्रगतवेदन 

 

http://www.jcs.gov.np/
http://www.judicialcouncil.gov.np/jcs.gov.np

