
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनसुारको �योजनको ला�ग न्याय प�रषद 
सिचवालयसँग सम्विन्धत २०७५ माघ, फाल्गनु र चै�सम्मका सूचनाहरु सो ऐनको दफा ५(४) वमोिजम �काशन 

ग�रएको छ । 
 

क. �नकायको स्वरुप र �कृ�त 

नेपालको सं�वधानको धारा १५३ को उपधारा १ मा न्यायाधीशको �नयिु�, सरुवा, अनशुासन सम्वन्धी 

कारवाह�, बखार्सी र न्याय �शासनसम्वन्धी अन्य �वषयहरुको �सफा�रस गनर् वा परामशर् �दन न्याय प�रषद 

रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा देहाय वमोिजम अध्यक्ष तथा सदस्य रहने व्यवस्था सं�वधानले गरेको 

छ। 

क �धान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

ख संघीय कानून तथा न्याय मन्�ी सदस्य 

ग सव�च्च अदालतका व�र�तम ्न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ रा�प�तले �धानमन्�ीको �सफा�रसमा �नयिु� गरेको एकजना कानून�वद् सदस्य 

ङ नेपाल बार एसो�सयसनको �सफा�रसमा रा�प�त�ारा �नय�ु कम्तीमा बीस 

वषर्को अनभुव �ा� व�र� अ�धव�ा वा अ�धव�ा  

सदस्य 

 

त्यस्तै सं�वधानको धारा १५४ को उपधारा )१ ) मा नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम संघीय न्याय सेवाको 
राजप�ा��त पदमा �नयिु�, सरुवा, बढुवा गदार् वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कमर्चार�लाई �वभागीय सजाय 
गदार् न्याय सेवा आयोगको �सफा�रसबमोिजम गन� संवैधा�नक व्यवस्था रहेको छ । आयोगमा देहायबमोिजमका 
अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने व्यवस्था सं�वधानले गरेको छ । 

 
क �धान न्यायाधीश  अध्यक्ष 

ख संघीय कानून तथा न्याय मन्�ी सदस्य 

ग सव�च्च अदालतको व�र�तम ्न्यायाधीश एक जना सदस्य 

घ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य 

ङ महान्याया�धव�ा सदस्य 
 
 

ख. न्याय प�रषद ऐन , २०७३ को दफा ३४ ले न्याय प�रषदको एउटा छु�ै सिचवालय रहने र सो सिचवालय 

काठमाड� उपत्यकामा रहने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवा ऐन , २०७३ को दफा ३ मा आयोगले 

अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक आयोगको सिचवालय न्याय प�रषदको सिचवालय रहेको ठाउँमा रहने 

व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  न्याय प�रषद सिचवालयको �शासक�य �मखुको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको 

राजप�ा��त �विश� �ेणीको एक जना सिचव रहने र न्याय प�रषदको सिचवले न्याय सेवा आयोगको समेत 

सिचव भई काम गन� कानूनी व्यवस्था छ ।  
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ग. �नकायको काम , कतर्व्य र अ�धकार: न्याय प�रषद सिचवालय न्याय प�रषद र न्याय सेवा आयोगको संय�ु 

सिचवालय भएकाले यस �नकायले �त दवैु �नकायवाट भएका �नणर्यहरुको कायार्न्वयन तथा दवैु �नकायवाट हनुे 

काम गदर्छ । सं�वधान तथा कानूनमा �त �नकायहरुका काम कतर्ब्य र अ�धकार देहाय वमोिजम तो�कएका 

छन ्:- 

न्याय प�रषदको काम कतर्व्य र अ�धकार 

१. न्यायाधीश �नयिु�को �सफा�रस गन� । 

२. न्यायाधीशको सरुवा र काज �सफा�रस गन� । 

३. संवैधा�नक ईजलासमा न्यायाधीश तोक्न �सफा�रस गन� । 

४. न्यायाधीश उपर अनशुासनात्मक कारवाह� गन� । 

५. न्यायाधीश उपरको उजरु� �हण गर� छान�वन गन� । 

६. सव�च्च अदालतका न्यायाधीश वाहेक अन्य न्यायाधीश उपर सं�वधानमा उल्लेिखत आरोपमा ��ाचारमा 

म�ुा चलाउने । 

७. न्याय �शासन सम्वन्धी �वषयमा परामशर् �दने । 

८. न्या�यक अनगुमन तथा �नगरानीको कायर् । 

९. न्यायाधीश पदमा योग्यता पगेुका नेपाल� नाग�रकको अ�भलेख तयार गन� । 

१०. न्यायाधीशको सम्पि� �ववरण अ�ा�वधक गर� रा�के । 

११. न्याय �शासन सम्वन्धी �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गराउने । 

अ. न्याय सेवा आयोगको काम कतर्व्य र अ�धकार 

१. 40नेपाल न्याय सेवाको राजप�ा��त पदमा �नयिु�, वढुवा र सरुवा गन� । 

२. 40नेपाल न्याय सेवाका राजप�ा��त अ�धकृतहरूलाई �वभागीय कारवाह�को परामशर् �दने । 

३. 40िजल्ला न्यायाधीशको पदमा �नयिु�का ला�ग पर�क्षा स�ा लन र �सफा�रस गन� । 

४. सेवासम्बन्धी �नयममा नेपाल सरकार वा अन्य कुनै �नकायले परामशर् माग गरेमा परामशर् �दन े। 

५. न्याय सेवालाई सक्षम र �भावकार� वनाउन अनसुन्धानात्मक तथा �व�र्नात्मक कायर् गन� । 

आ. न्याय प�रषद सिचवालयको काम कतर्व्य र अ�धकार: 

१. 40न्यायाधीश हनु योग्यता पगेुका व्यि�हरुको अ�भलेख रा�े ्�योजनका ला�ग न्यायाधीश, 

न्याय सेवाका अ�धकृत, कानून व्यवसायी, कानून�वदको अ�भलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायर् 

गन� । 

२. 40न्याय प�रषद तथा न्याय सेवा आयोगको बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी कायर् गन� । 

३. 40न्याय प�रषद, न्याय सेवा आयोग तथा न्याय प�रषद र न्याय सेवा आयोगवाट भएको �नणर्य 

कायार्न्वयन गन� । 

४. 40वा�षर्क ��तवेदन तथा बलेु�टन �काशन गन� । 

2 
 



५. 40न्याय प�रषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोिजम न्यायाधीशको उमेर य�कन गर� 

उमेरका कारणले अवकास हनुे न्यायाधीशको किम्तमा साठ� �दन अगावै जानकार� गराउने 

। 

६. 40अन्य �शासक�य र व्यवस्थापक�य कायर् गन� ।  
 

ग. �नकायमा रहने कमर्चार� संख्या र कायर् �ववरण 

१. सिचव (राजप�ा��त �विश� �ेणी) ....१ 

२. सहसिचव ...................................२ 

३. उपसिचव.....................................४ 

४. शाखा अ�धकृत ............................८ 

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

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

७. लेखापाल ...................................१ 

८. कम्प्यूटर अपरेटर ........................१ 

९. कम्प्यूटर टेिक्न�सयन ....................१ 

१०. �ड�ा ...................................१ 

११. सवार� चालक .........................५ करार समेत 

१२. कायार्लय सहयोगी ....................६ करार समेत 

कायर् �ववरण अनसुार यस �नकायमा देहायका शाखाहरु रहेका छन ्।  
क �शासन महाशाखा 
यस महाशाखा मातहत देहायका शाखा रहेका छन ्। 

१ �शासन शाखा 
क  कमर्चार� �शासन सम्वन्धी काम गन�  

ख आन्त�रक �शासन सम्वन्धी काम गन� । 
             ग िजन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धी काम गन� । 

       घ वा�षर्क रुपमा स्वीकृत कायर्�म स�ालन गन� । 
       ङ �नय�मत तथा कायर्�मतफर् को आव�धक र वा�षर्क ��तवेदन तयार गन� । 
       च सम्प�ी �ववरण अध्या�वधक गर� रा� े। 
       छ अन्य शाखाको काम कारवाह�सँग समन्वय र सहयोग गन� । 
 
 

        दतार् चलानी 
क. िच�ी पूज� दतार् चलानी लगायतका कायर् । 

आ�थर्क �शासन शाखा 
क. नयाँ आ�थर्क वषर्का ला�ग वजेट अनमुान तयार गन� । 
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ख. स्वीकृत वजेट र �ा� अिख्तयार� अनसुार �च�लत �नयमको अ�धनमा र�ह वजेट खचर् गन�, खचर् 
गरेको अ�भलेख रा� े, मा�सक चौमा�सक तथा वा�षर्त �ववरणहरु सम्विन्धत �नकायमा पठाउने । 
ग. आन्त�रक तथा अिन्तम लेखा पर�क्षण गराउने । 
घ. राजस्व र धरौट� सम्वन्धी कायर् । 

िजन्सी शाखा 
 क. कायार्लयको चल अचल सम्प�ीको अ�ाव�धक अ�भलेख रा�वे ।  

 ख. सम्प�ीको �नय�मत ममर्त तथा सम्भार रा�िे◌ । 
 ग. खचर् भएर जाने र खचर् भै नजाने सम्प�ीको छु�ाछु�ै अ�भलेख रा�े ु।  

 घ. कायार्लयलाई आवश्यक साम�ीको वा�षर्क अनमुान गर� पेश गन� । 
 ङ. सामान ख�रद गर� दािखल गन� । 
२. सूचना ��व�ध शाखा 

क. न्याय सेवाका राजप�ा��त कमर्चार� तथा न्यायाधीशहरुको वैयि�क �ववरण स�हतको ए�ककृत 
अ�भलेख अ�ा�वधक गर� रा�जे । 
ख. कायार्लयलाई आवश्यक सफ्टवेयरको �नय�मत स�ालन, रेखदेख, ममर्त, सम्भार गन� गराउने र 
सफ्टवेयरको �वकास तथा �नमार्णका ला�ग सझुाव �दने/ �नमार्ण गन�  
ग. कायार्लयका जनशि�लाई सूचना ��व�ध क्षमता �वकासमा सहयोग गन� । 

३. अ�भलेख शाखा 
 क. न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अ�धकृत कमर्चार�हरुको ए�ककृत अ�भलेख रा� े। 
 ख. अ�भलेखको कानून वमोिजम धलु्याउने । 
 ग. अ�भलेख व्यवस्थापनका ला�ग वा�षर्क कायर्योजना वनाउने । 
 घ. अ�भलेख व्यवस्थापनमा सूचना ��व�धको �योग गन� । 
  
ख. उजरु� तथा अनगुमन महाशाखा 
  
 १. उजरु� शाखा 
 क. सिचवको तोक आदेश प�छ न्यायाधीश उपरको उजरु� दतार् गन� । 
 ख. उजरु�को संके्ष�पकरण तयार गन� । 
 ग. उजरु�को �कृ�त अनसुारको रेकडर् रा�े ु।  

 घ. उजरु�मा भएको �नणर्य वमोिजम प�ाचार गन�, �लखत कागजात िझकाउने । 
ङ. उजरु�मा �नणर्य भएप�छ सो को कायार्न्वयनका ला�ग प�ाचार गन� तथा सम्विन्धत न्यायाधीश र 
उजरु�कतार्लाई सूचना �दने । 

 २. �नर�क्षण तथा अनगुमन शाखा  

क. प�रषदवाट र पनुरावेदन स�ेु अदालतहरुवाट भएको �नर�क्षण ��तवेदनहरुको वैज्ञा�नक रुपमा 
अ�भलेख रा�रे । 
ख. �नर�क्षण ��तवेदनमा औलं्याईएका �वषयवस्तहुरु सिचवालय/प�रषदमा पेश गन� व्यवस्था 
�मलाउने । 
ग. अनगुमन तथा �नगरानी स�म�तलाई सहयोग गन� ।  

ग. योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा 
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यस महाशाखा अन्तगर्त योजना शाखा, अध्ययन तथा अनसुन्धान शाखा र वा� सम्वन्ध शाखा 
रहेका छन । यस महाशाखावाट  
१. सिचवालयवाट ग�रने अनसुन्धानात्मक कायर्�महरुको योजना �नमार्ण गन� ।  
२. न्याय �शासनका �व�वध �वषयमा अध्ययन अनसुन्धानका ला�ग के्ष� तथा �वषय प�हचान गन� । 
३. न्यायाधीशलाई �दईने ता�लमको पा��म, पध्द�त समेतका सम्वन्धमा ता�लम �दायक  
संस्थाहरुलाई आवश्यक �नद�शन �दने तथा सहयोग एवम ्समन्वय गन� । 
४. अध्ययन अनसुन्धानका ला�ग आवश्यक सहयोग गन� । 
५. न्याय सेवालाई सक्षम र �भावकार� वनाउन अनसुन्धानात्मक तथा �व�र्नात्मक कायर् गन� । 

६. न्यायाधीशहरुको कायर् फछर्यौट अ�भलेखलाई वैज्ञा�नक रुपमा रा�ाे । 

७. रणनी�तक योजना तथा सो को ला�ग वा�षर्क योजना तयार गर� पेश गन� । 

८. न्याय प�रषद तथा न्याय सेवा आयोगका काम कारवाह�लाई �भावकार� वनाउन सोह� �कृ�तका 

काम कारवाह� गन� वा� मलुकुका �नकायहरुसँग सहकायर् गर� अनभुव तथा �वचारको आदान 

�दान गन� व्यवस्थाका ला�ग पहल गन� । 
 

 

घ. पर�क्षा महाशाखा 
अ. िजल्ला न्यायाधीशको पर�क्षासम्वन्धी नी�त �नयम तजुर्मा सम्वन्धी कायर् व्यवस्थापन । 
आ. दक्ष/ �वज्ञको सूची संकलन । 
इ. �� �नमार्णकतार्लाई न्यूनतम शैिक्षक योग्यता र पा��ममा आधा�रत मागर्दशर्न तयार गर� कच्चा 

��हरुको संकलन, ��प� बैकसम्वन्धी एवम ्�� प�को म�ुण सम्वन्धी कायर् । 
ई. िजल्ला न्यायाधीशको खलुा तथा आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षा स�ाकलन गन� र उ�रपिुस्तका 

संकलन । 
उ. उ�रपिुस्तकाको साँके�तकरणसम्वन्धी कायर् गन� । 
ऊ. उ�रपिुस्तका पर�क्षण सम्वन्धी कायर् । 
ऋ. पर�क्षा स�ालन, न�तजा तयार� तथा �काशन सम्वन्धी कायर् । 
 क. पर�क्षा स�ालन शाखा 

१. िजल्ला न्यायाधीशको �लिखत पर�क्षाका ला�ग ��प� संकलन, प�रमाजर्न, म�ुण लगायतका 
कायर्मा सहयोग गन� । 

 २. िजल्ला न्यायाधीशको �लिखत स�ागलनका ला�ग सम्पणुर् व्यवस्थापक�य कायर्  
 ख. नतीजा तथा अन्तरवातार् शाखा 
  १. दक्ष �वज्ञवाट उ�रपूिस्तकाको पर�क्षण, �लिखत न�तजा, अन्तरवातार् र अिन्तम न�तजा �काशन। 

घ. �नकायवाट �दान ग�रने सेवा, लाग्ने दस्तरु र अव�ध 

�स.नं. �दान ग�रने सेवा सेवा �ा� गनर् लाग्ने दस्तरु  सेवा �ा� गनर् लाग्ने 
अव�ध 

१ सवै तहका न्यायाधीशको 
�नयिु�का ला�ग 
ब्यि�गत अ�भलेख माग 

�न:शलु्क (�नय�मत रुपमा �दन 
स�कने ।) 

तत्काल 
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गन� र कानून वमोिजम 
योग्यता पगेुका 
व्यि�हरुले वैयि�क 
�ववरण स�हतको अ�भलेख 
पेश गन� । 

२ न्यायाधीशहरुको सरुवाको 
ला�ग दरखास्त माग गन� 
र   सरुवा गन� । 

 

�न:शलु्क  

३ न्यायाधीशहरू उपर 
कायर्क्षमताको अभाव , 

खराब आचरण , 

इमान्दार�पूवर्क आफ्नो 
कतर्व्यको पालना 
नगरेको, बद् �नयतपूवर्क 
कामकारवाह� गरेको वा 
�नजले पालना गनुर्पन� 
आचार सं�हताको गम्भीर 
उल्लघंनमा उजूर� �दन 
स�कन े। 

�न:शलु्क (सरोकारवालाले �नवेदन 
�दन सक्ने) 

३ म�हना �भ�मा 
�ारिम्भक छान�वन भै 
सक्ने र तत्पा�ा◌ैत 
प�रषदको �नणर्य 
वमोिजम हनुे । 

४ सं�वधानको धारा १५३  
को उपधारा ६  बमोिजम 
उच्च तथा िजल्ला 
अदालतका न्यायाधीशले 
��ाचार गर� अिख्तयारको 
दरुुपयोग गरेकोमा  सो 
उपर उजरु� �दन स�कने 
। 

 

�न: शलु्क  न्याय प�रषद ऐन 
२०७३ को दफा २२ 
वमोिजम अनसुन्धान 
अ�धकृतको ��तवेदन 
वमोिजम न्याय प�रषदले 
�नणर्य गरे वमोिजम 
म�ुा चल्ने वा नचल्न े

५ उमेरका आधारमा 
न्यायाधीश अवकाश 
भएको जानकार� गराउने 
। 

-- अवकाश हनुभुन्दा ६० 
�दन अगा�ड 

६ कुनै न्यायाधीश शा�रर�क 
वा अस्वस्थताले 
कायर्सम्पादन गनर् असमथर् 
रहेको भ�े �वषयमा उजूर� 

�नशलु्क प�रषदका सदस्यको 
�ारिम्भक ��तवेदन 
वमोिजम प�रषदले 
�नणर्य गन� । 
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�दन सक्ने । 
७ वा�षर्क रुपमा न्याय 

सेवाका रा.प. �थम र 
��तीय �ेणीका 
अ�धकृतको जे�ता तथा 
कायर्क्षमताका आधारमा 
हनुे वढुवाका ला�ग सूचना 
�काशन गन� र �कािशत 
सूचना वमोिजमको 
दरखास्त �लई न�तजा 
�काशन गन� । 

सहसिचवका ला�ग रु.१५००/- 
उपसिचवका ला�ग रु.१२००/- 

भा� देिख फाल्गनुसम्म 

८ िजल्ला न्यायाधीशको 
पर�क्षा स�ाधलन तथा 
�सफा�रस 

रु.२०००/- असोज –चै�सम्म 

९ न्यायाधीश तथा न्याय 
सेवाका अ�धकृतहरुको 
वैयि�क �ववरणमा थप 
कागज वा �ववरण 
समावेश गर� पाउँ भनी 
�दएको �नवेदन �लने। 

�न:शलु्क ज�हलेसकैु 

 

ङ. सेवा �दान गन� �नकायको शाखा र िजम्मेवार अ�धकार� 

�स.नं. महाशाखा र महाशाखा �मखुको नाम शाखाहरुको नाम शाखा �मखुहरुको 
नाम 

१ �शासन महाशाखा 
सहसिचव �ी मानवहादरु काक� 

�शासन उप-सिचव टेकनाथ 
गौतम 

सूचना ��व�ध शाखा उप-सिचव माधव 
पौडेल 

अ�भलेख शाखा उप-सिचव माधव 
पौडेल 

२ उजरु� तथा अनगुमन महाशाखा 
सहसिचव �ी ख�राज अ�धकार� 

उजूर� शाखा उप-सिचव �दपक 
�धताल 

�नर�क्षण तथा अनगुमन 
शाखा 

उप-सिचव �दपक 
�धताल 

३ योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा 
सहसिचव �ी मानवहादरु काक� 

योजना शाखा उप-सिचव उ�म 
�सलवाल 

अध्ययन तथा उप-सिचव उ�म 
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अनसुन्धान शाखा �सलवाल 

बा� सम्वन्ध समन्वय 
शाखा 

शा.अ. --- 

४ पर�क्षा महाशाखा 
सहसिचव �ी ख�राज अ�धकार� 

पर�क्षा स�ालन शाखा शा.अ. �ी �दपेन्� 
पौडेल 

  न�तजा तथा 
अन्तरवार्ता शाखा 

--- 

 

च. �नणर्य गन� �कृया र अ�धकार� 

क. सूचना मागकतार्ले आफूले माग गरेको सूचना स�हतको �ववरण उल्लेख गर� सिचवालयको 

सूचना अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दन ुपदर्छ । 

ख. �नवेदकले माग ग�रएको सूचना तत्काल उपलव्ध गराउन नस�कन �कृ�तको भएमा सूचना 

अ�धकार�ले कारण स�हत सूचना उपलव्ध गराउने समय तोक� सोको जानकार� �नवेदकलाई 

गराईनेछ । 

ग. सूचना अ�धकार� समक्ष माग ग�रएको सूचना आफूभन्दा मा�थल्लो तहवाट �नणर्य गराउन ुपन� 

भएमा सो को जानकार� सूचना मागकतार्लाई तत्काल गराई १५ �दन�भ� सूचना माग �नवेदन 

उपर भएको �नणर्य उपलव्ध गराईनेछ । 

घ. सं�वधान तथा कानूनले गोप्य रािखने भ�नएका सूचना �वाह ग�रने छैन । 

छ. �नणर्य गन� अ�धकार�: माग ग�रएको सूचनाको �कृ�त अनसुार सिचव, आयोग वा प�रषद  

ज. सूचना अ�धकार�ले उपलव्ध गराएको सूचना उपर उजरु� स�ुे अ�धकार� 

सिचव �ी देवेन्�राज ढकाल 

झ. सम्पादन गरेका कामहरु: (२०७५ साल माघ देिख चै�सम्म) 

न्याय प�रषदवाट �म�त २०७५।१०।७ मा भएका �नणर्यहरु 

१. सव�च्च अदालतका मखु्य रिज�ार �ी राजन�साद भ�राईलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश पदमा 

�नयिु� तथा पदस्थापन गनर् �सफा�रस गन�, 

२. सम्माननीय �धान न्यायाधीशज्यूवाट �म�त २०७५।८।२३, २०७५।९।१ र �म�त २०७५।१०।३ मा 

�व�भ� उच्च अदालतमा कायर्रत १५ जना माननीय न्यायाधीशहरुलाई �व�भ� उच्च अदालत/न्याय 

प�रषदमा काजमा रा� े गर� भएको �नणर्यलाई समथर्न गन�, 

३. िजल्ला अदालतका १४ जना िजल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवाका ला�ग �सफा�रस गन�, 

४. रा��य न्या�यक ��त�ानका कायर्कार� �नद�शक पदमा सव�च्च अदालतका पूवर् न्यायाधीश �ी तपवहादरु 

मगरलाई �नय�ु गनर् �सफा�रस गन�, 

५. उच्च अदालत �वराटनगरका केह� न्यायाधीश तथा ल�लतपरु िजल्ला अदालतका एकजना िजल्ला 

न्यायाधीशको काम कारवाह�, कतव्यर् पालना, आचारसं�हताको पालनाको अवस्था आचरणजन्य कृयाकलाप 

8 
 



तथा कायर्क्षमताको सम्वन्धमा छान�वन गर� ��तवेदन पेश गनर् सव�च्च अदालतका माननीय न्यायाधीशलाई 

तोक्ने, 

६. उच्च अदालतका एकजना मखु्य न्यायाधीश र एकजना न्यायाधीशको काजमा खटाउन े

�म�त २०७५।१०।१५ को �नणर्य 

१. िजल्ला अदालतका दईु जना िजल्ला न्यायाधीशका सम्वन्धमा जाँचवझु गर� ��तवेदन पेश गनर् सव�च्च 

अदालतका माननीय न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचवझु स�म�त गठन गन�, 

२. िजल्ला अदालतका दईु जना िजल्ला न्यायाधीशलाई कारवाह� सम्वन्धमा ७ �दन�भ� सफाई �दन लगाउने, 

३. न्यायाधीश �वरुध्द परेका १३ थान उजूर�हरु तामेल�मा रा�वे, 

४. भकूम्पबाट �भा�वत संरचनाको पनु�नर्मार्ण सम्बन्धी ऐन , २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) 

बमोिजमको पनुरावेदन स�म�तको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गन� गर� उच्च अदालत 

पाटनका न्यायाधीश �ी नरेन्�कुमार िशवाकोट�लाई तोक्न नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रश गन�, 

५. उच्च अदालत जनकपरु वीरगंज इजलासका रिज�ार �ी कृष्ण�साद शमार् नेपाललाई पसार् िजल्ला अदालतको 

िजल्ला न्यायाधीशमा �नय�ु गर� पदस्थापन गनर् �सफा�रस गन� । 

 

�म�त २०७५।११।१ को �नणर्य 

१. उच्च अदालतका ७ जना न्यायाधीशहरुलाई �व�भ� उच्च अदालतमा काजमा रा�प �सफा�रस, 

२. सम्माननीय �धान न्यायाधीशज्यूवाट �म�त २०७५।१०।१, �म�त २०७५।१०।११ र �म�त 

२०७५।१०।२८ उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई सव�च्च अदालत, न्याय प�रषद तथा उच्च 

अदालतका काजमा रा� े �नणर्यलाई समथर्न गन�, 

३. राजस्व न्याया�धकरण �वराटनगरका कानून सदस्य एवम ्अध्यक्षमा उच्च अदालत �वराटनगरमा न्यायाधीश 

�ी �मेराज काक�लाई र राजस्व न्याया�धकरण नेपालगंजको कानून सदस्य एवम ्अध्यक्ष पदमा उच्च 

अदालत तलुसीपरु नेपालगंज इजलासका माननीय न्यायाधीश �ी हेमराज पन्तलाई नेपाल सरकारलाई 

परामशर् �दने, 

४. �वराटनगर जटु�मल्समा भएको अ�नय�मतताको छान�वन गर� ��तवेदन पेश गनर् उच्च अदालत �वराटनगरका 

माननीय न्यायाधीश �ी शेखर�साद पौडेललाई खटाउन नेपाल सरकारलाई परामशर् �दने, 

५. न्याय प�रषदको �म�त २०७५।१०।७ को �नणर्य वमोिजम ग�ठत छान�वन टोल�को कायर्व�ध २०७५ 

साल फाल्गणु मसान्तसम्म थप गन� 

६. दईु जना िजल्ला न्यायाधीशको हकमा परेको उजूर� तामेल�मा रा�गे 

 

�म�त २०७५।११।१ को �नणर्य 
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१. काठमाडौ िजल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीशको कायर्क्षमता खराव आचरण लगायतका �वषयमा 

छानवीन गर� ��तवेदन पेश गनर् सव�च्च अदालतका एक जना न्यायाधीशलाई तोक्ने । 

�म�त २०७५।११।९ को �नणर्य 

१. उच्च अदालत तथा िजल्ला अदालतका न्यायाधीश उपर परेको १७ थान उजूर�हरु तामेल� रा�टे । 

�म�त २०७५।११।१७ को �नणर्य 

१. �व�भ� उच्च अदालतका ४ जना न्यायाधीशलाई काजमा खटाउने गर� भएको सम्माननीय �धान 

न्यायाधीशको �नणर्य समथर्न गन� । 

२. न्यायाधीश पदमा �नय�ु हनुपूुवर् गरेको ��.�व.सेवा , �नजामती सेवा वा अ�त�र� न्यायाधीशको रुपमा गरेको 

सेवाको अव�ध उच्च अदालत तथा िजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पा�र��मक , स�ुवधा र सेवाका अन्य 

शतर् सम्बन्धी ऐन , २०७४ को दफा १४ को उपदफा (३) को भावना अनकुुल  �नवृि�भरणको �योजनका 

ला�ग जोडी अ�भलेख अ�ाव�धक गनर् सम्विन्धत �नकायमा लेिख पठाउने । 

�म�त २०७५।१२।३ को �नणर्य 

१. न्यायाधीश दरवन्द� पनुरावलोकन अध्ययन स�म�तको कायार्व�ध २०७५ साल चै� मसान्तसम्म थप गन�। 

२. सिन्जप शाक्यको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� गोरे भ�े चडुामिण उ�तेी समेत भएको आपरा�धक 

समूह स्थापना र स�ालन गर� सनु चोर� पैठार� र �नकासीको अवैध कारोवार , अपहरण तथा शर�र वन्धक र 

कतर्व्य ज्यान म�ुामा सव�च्च अदालतका एक न्यायाधीशवाट भएको छानवीन ��तवेदन पेश भै सव�च्च 

अदालतका ३ न्यायाधीश स�म�तवाट जाँचवझु गनर् स�म�त गठन गन� । 

�म�त २०७५।१२।१८ को �नणर्य 

१. न्याय प�रषदको �म�त २०७५।१०।१५ को वैठक�ारा ग�ठत जाँचबझु स�म�तको कायार्व�ध २०७५ साल 

चै� मसान्तसम्म थप गन� ।  

�म�त २०७५।१२।१९ को �नणर्य 

१. सव�च्च अदालतमा �र� न्यायाधीश पदमा ५ जना तथा उच्च अदालतमा �र� न्यायाधीश पदमा १८ 

जनालाई �नयिु�का ला�ग �सफा�रस गन� ।  

२. उच्च अदालतका ४ जना मखु्य न्यायाधीशलाई काजमा रा� े । 

 

न्याय सेवा आयोगको �म�त २०७५।१०।८ को वैठकवाट भएका �नणर्य 

१.  न्याय सेवा आयोगको �म�त २०७५।९।२ को �नणर्य वमोिजम रा.प.�थम �ेणीमा वढुवा भएका 

अ�धकृतहरुलाई (कानून समूह , रा.प.�थम �ेणी , सह सिचव वा सो सरह को कायर्क्षमता मूल्या�नतफर्  सो 

�नणर्य संशोधन भएको) �नयिु� तथा पदस्थापनका ला�ग �सफा�रस गन�, 
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२.  न्याय सेवाको राजप�ा��त �विश� �ेणीका सिचव पदमा न्यायप�रष�ा◌ा कायर्रत �ी नपृध्वणज �नरौलालाई 

नेपाल न्याय सेवाको राजप�ा ��त �विश� �ेणीको सव�च्च अदालतको मखु्य रिज�ार पदमा बढुवा �नयिु� 

गर� पदस्थापन गन�, 

३.  न्याय प�रषदको सिचव पदमा �म अदालत मा कायर्रत राजप�ा��त �थम �ेणी का म�ुा हेन� अ�धकार�  �ी 

देवेन्�राज ढकाललाई �नय�ु गर� पदस्थापन गन�, 

४.  �म अदालतका म�ुा हेन� अ�धकार� मा सव�च्च अदालतका सहरिज�ार �ी नारायण�साद पन्थीलाई सरुवा 

गन�, 

५.  नेपाल न्याय सेवा कानून समूहका ८ जना र सरकार� व�कल समहुका १३ जना राजप�ा��त �थम �ेणीका 

अ�धकृतलाई सरुवा गन� �सफा�रस गन� र 

६.  नेपाल न्याय सेवा अन्तगर्तका �विश� �ेणी र तीनवटै समूहका अ�धकृत तहका कमर्चार�को पद संघीय 

�नजामती सेवाको पद हनुे भएकोले हाल जहाँ कायर्रत छन ्त्य�ह �नकाय र पदमा समायोजन गनर् नेपाल 

सरकारमा �सफा�रस गन� 

न्याय सेवा आयोगको �म�त २०७५।१०।१३ को वैठकवाट भएका �नणर्य 

१.  नेपाल न्याय सेवामा �र� रा.प. ��तीय �ेणीको उपसिचव पदमा न्याय समहुका राजप�ा��त ततृीय 

�ेणीका ३७ जना अ�धकृतलाई वढुवा गन�, 

२.  न्याय सेवा आयोगको �म�त २०७५।०९।०६ को �नणर्य वमोिजम वढुवा भएका  नेपाल न्याय सेवा 

�र� रा.प. ��तीय �ेणीको पदमा न्याय समहुतफर्  २३ जना, सरकार� व�कल समहुतफर्  २८ जना 

(संशोधन स�हत) र कानून समहुतफर्  २४ जनालाई �नयिु� तथा पदस्थापन गन�,  

३.  नेपाल न्याय सेवा रा.प. ��तीय �ेणीका अ�धकृत मध्ये न्याय समहुका १ जना, कानून समहुका ७ जना र 

सरकार� व�कल समहुका ५७ जना, सरकार� व�कल समहुका राजप�ा��त �ेणी ततृीय �ेणीका ३९ जना 

अ�धकृतको सरुवा गन�   

न्याय सेवा आयोगको �म�त २०७५।११।२३ को वैठकवाट भएका �नणर्य 

१.  न्याय सेवा आयोगको �म�त २०७५।१०।१३ को �नणर्य अनसुार नेपाल न्याय सेवामा �र� रा.प. ��तीय 

�ेणीको उपसिचव पदमा वढुवा भएका ३७ जना अ�धकृतलाई �नयिु� तथा पदस्थापना गन�, 

२.  नेपाल न्याय सेवा न्याय समूह राजप�ा��त �थम �ेणीका  २ जना , ��तीय �ेणीका १ जना , ततृीय �ेणीका 

८९ जना कानून समहु राजप�ा��त ��तीय �ेिणका ३ जना र ततृीय �ेणीका ३३ जनाको सरुवाका ला�ग 

�सफा�रस गन� । 

३.  दूर संचार �नयमावल�, २०५४ को �नयम २७ बमोिजमको पनुरावेदन स�म�तको �र� पदमा न्याय प�रषद्का 

सिचव �ी देवेन्�राज ढकाललाई नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� । 
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४.  ऋण असलु� न्याया�धकरणको कानून सदस्य मा नेपाल न्याय सेवा , कानून समूहका उप सिचव �ी गो�वन्द 

खनाललाई �नयिु�को ला�ग �सफा�रस गन� । 

 

क. सूचना अ�धकार� र �मखुको नाम र पद: 

�मखुको नाम र पद: �ी देवेन्�राज ढकाल (सिचव) 

सूचना अ�धकार�को नाम र पद: �ी टेकनाथ गौतम (उपसिचव) 

ख. ऐन, �नयम, �व�नयम वा �नद� िशकाको सूची 

क. न्याय प�रषद ऐन, २०७३ 

ख. न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ 

ग. न्याय �शासन ऐन, २०७३ 

घ. न्याय प�रषद �नयमावल�, २०७४ 

ङ. न्याय सेवा आयोग �नयमावल�, २०७४ 

च. न्याय सेवा आयोगका पदा�धकार� दक्ष, �वज्ञ तथा कमर्चार�हरुको आचारसं�हता, २०७४ 

आम्दानी, खचर् तथा आ�थर्क कारोवार सम्वन्धी अ�ाव�धक �ववरण 

 

 

a=p=lz=g+= 2180113 rfn" 
   

ah]̂  
/sd g+= ah]̂  /sd hDdf ah]̂  

ljlgof]hg 

075 
df#,kmfNu")f / 
r}q 3 dlxgfsf] 
lgsf;f vr{ 

2075 r}q 
dlxgf ;Ddsf] 
lgsf;f vr{ 

21111 tnj 16,900,000.00 4,212,093.90 13,615,891.10 
21113 dx+uL eQf 770,000.00 192,420.00 632,878.00 
21119 cGo eQf 1,100,000.00 392,500.00 1,083,625.00 
21121 kf]zfs 400,000.00 400,000.00 400,000.00 
22111 kfgL ljh'nL 600,000.00 213,531.00 593,329.00 
22112 ;+rf/ dxz'n  800,000.00 90,866.00 261,137.00 
22121 ef*f 1,600,000.00 306,648.00 877,959.00 
22211 OGwg 1,700,000.00 608,859.00 1,670,000.00 
22212 dd{t ;+ef/ 800,000.00 266,988.00 752,996.00 
22213 ljdf 200,000.00 4,461.00 200,000.00 
22311 sfof{no ;+rfng  2,600,000.00 579,794.00 1,820,941.00 

22313 k":ts tyf 
;fdfu|L 100,000.00 38,945.00 55,960.00 

22411 ;]jf / k/fdz{  100,000.00 1,808.00 1,808.00 
22412 cGo ;]jf z"Ns 4,700,000.00 991,160.00 2,936,188.00 
22522 sfo{qmd vr{ 13,500,000.00 4,222,321.00 8,529,669.00 
22529 cGo sfo{qmd vr{ 400,000.00 164,625.00 319,462.00 
22611 cg'udg e|d)f 400,000.00 237,365.00 364,990.00 
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vr{ 
22612 e|d)f vr{ 200,000.00 26,685.00 133,732.00 
22711 ljljw vr{ 1,200,000.00 559,030.00 878,125.00 

hDdf 48070000 13,510,099.90 35,128,690.10 
 

ग. �नकायको वेवसाईट: www.jcs.gov.np 

घ. �नकायको सूचना अन्य� �काशन हनुे भए सो �ववरण:  
१. www.jcs.gov.np 
२. �त्येक वषर् पौष ३ गते न्याय प�रषद स्थापना �दवसका �दन �काशन हनुे वा�षर्क वलेु�टन 
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