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भमूमका 
संटवधान कानून ि न्यायका मान्य मसद्धान्त बमोचजम नागरिकहरुको हक अमधकाि संिक्षणका लामग स्वतन्र 

मनष्पक्ष ि सक्षम न्यायपामलका अपरिहायष िहन्छ। लोकतन्र मानवअमधकाि तथा कानूनी शासनको प्रत्याभमूत 
न्यायपामलकाको स्वतन्रता ि सक्षमतामा मनभषि िहेको हनु्छ। न्यायपामलका मभरका टवमभन्न मनकाय ि 
सिोकािवालाहरुको आपसी सहयोगात्मक समन्वय ि सहकायषबाि मार यो सम्भव छ। न्यायपामलकामा संलग्न 
न्याटयक जनशचिको मनयमन तथा मनयचुि प्रकृयालाई व्यवचस्थत पािदशी बनाउन स्वतन् र संवैधामनक मनकायको 
रुपमा न्याय परिषदको व्यवस्था गरि चजम्मेवािी प्रदान गिेको छ। 

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको संयिु सचचवालयको रुपमा िहेको न्याय परिषद सचचवालयले 
हिेक वषष  पषु ३ गतेलाई स्थापना ददवसको रुपमा मनाउुँदै आइिहेको छ। यटह अवसिमा न्याय परिषद, न्याय सेवा 
आयोग ि न्याय परिषद सचचवालयले गिेका आफ्ना वषष भिीका गमतटवमधहरुलाई बलेुटिन प्रकाशन मार्ष त जानकािी 
गिाउुँदै आइिहेको छ। 

न्याय परिषदबाि सम्पादन हनुे कायष प्रभावकािी हनुका लामग न्याय परिषद सचचवालयको अमभलेख प्रणाली 
पमन चसु्त दरुुस्त हनु जरुिी हनु्छ। न्याय परिषद सचचवालयले न्यायाधीश हनु योग्यता पगुकेा व्यचिहरुको 
टवविणको अमभलेख िाख् नकुा अमतरिि कायषित न्यायाधीशहरुको अमभलेख एटककृत ि सिुचक्षत बनाउने हेतलेु 
सफ्िवेयि मनमाषण गिी त्यसमा टवविण प्रटवष्ट गिाउन ेकायषलाई मनिन्तिता ददुँदै सबै तहका न्यायाधीशहरुको वैयचिक 
टवविण समेत अद्यावमधक गिी प्रस्ततु बलेुटिनमा समावेश गरिएको छ । 

आफ्ना कायषहरु पािदशी बनाउन प्रस्ततु बलेुटिनमा टवमभन्न तहका अदालतमा कायषित न्यायाधीशहरु तथा 
न्याय सेवाका िाजपरांटकत अमधकृत कमषचािीहरुको टवविण संलग्न गरिएको छ। टवविणबाि न्यायपामलकाको 
वतषमान जनशचिको स्पष्ट चस्थमत बझु्न सहयोग पगु्नेछ। यस बलेुटिनमा न्याय परिषदबाि हनुे अन्य मनयचुि, 
मसर्ारिस, प्रादेचशक क्षेरामधकाि हेिरे्ि सम्बन्धी पिामशष, न्याटयक अनगुमन तथा मनगिानी समममतको गमतटवमधका 
साथै यस अङ्कमा न्याय परिषद मनयमावली, २०७४ ि  न्याय सेवा आयोग मनयमावली, २०७४ समावेश गिी 
सिोकािवालाहरुलाई सम्बद्ध कानूनी सामाग्री हेनष सहज पाने प्रयास गरिएको छ । 

यस बलेुटिनको प्रकाशनबाि न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग ि न्याय परिषद सचचवालयबाि भएका 
टियाकलाप ि गमतटवमधबािे सिोकाि ि चासो िाख् ने सबैलाई सूचना प्राप्त गनष सहयोग पगु्न ेअपके्षा गरिएको छ। 

पसु ३, २०७८ 

 न्याय परिषद सचचवालय 
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परिच्छेद - एक 

परिचय 

१.१ न्याय परिषदः 
नेपालको संटवधानले नागरिकका हकको संिक्षण गनष स्वतन्र न्यायपामलकाको 

अवधािणालाई आत्मसात गिेको छ। नेपाल अमधिाज्यको संटवधान, २०४७ ले न्यायाधीश 
मनयचुिको मबषयलाई वस्तमुनष् ठ ि पािदशी बनाउन स्वतन्र संवैधामनक मनकायको रुपमा न्याय 
परिषदको स्थापना गिी न्याटयक स्वायत्तताको टवषयमा नटवनतम कायषको थालनी गिेको मथयो। 
तत्कामलन पनुिावेदन अदालत एवं चजल्ला अदालतका न्यायाधीशका पद समेतलाई संवैधामनक 
पदको रुपमा स्वीकाि गिी न्यायाधीशको मनयचुि, योग्यता ि सेवाका सतषहरू समेत संटवधानमा 
नै उल्लेख भएको मथयो।न्याटयक स्वायत्तताको प्रवद्धषनको लामग न्यायाधीशहरूको मनयचुि, 
सरुवा, अनशुासनसम्बन्धी कािबाही, बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुिाहरूको 
मसर्ारिस गने वा पिामशष ददने संवैधामनक मनकायको रुपमा न्याय परिषदको स्थापना भएको 
पाइन्छ।  

नेपाल अमधिाज्यको संटवधान, २०४७ को प्रस्तावनामा स्वतन्र एवं सक्षम न्याय 
प्रणालीको व्यवस्था गिी कानूनी िाज्यको अवधािणालाई साकाि पाने लक्ष्य मलइएकोमा उि 
अवधािणालाई नेपालको अन्तरिम संटवधान, 206३ ले थप टवस्ताि गिेको देचखन्छ। वतषमान 
नेपालको संटवधानको प्रस्तावनाले स्वतन्र, मनष्पक्ष ि सक्षम न्यायपामलकाको परिकल्पना गिेको 
टवषयलाई मूतषता प्रदान गने कायषमा न्याय परिषदको महत्त्वपूणष भमूमका िहन्छ। 

नेपाल अमधिाज्यको संटवधान, २०४७ को धािा ९३ मा उल्लेख भएको न्याय 
परिषदको गठन टवमध एवं संिचनामा नेपालको अन्तरिम संटवधान, २०६३ ले केही परिवतषन 
गिेको ि उि परिवमतषत संिचनालाई नै वतषमान संटवधानले आत्मसात गिेको पाइन्छ। नेपालको 
संटवधानको धािा १५३ मा न्याय परिषदको अध्यक्ष एवं सदस्यसटहतको गठन टवमध तथा यसको 
काम कतषव्य अमधकािका बािेमा उल्लेख भएको छ। संटवधानको धािा १५३ को उपधािा १ 
बमोचजम न्यायाधीशको मनयचुि, सरूवा, अनशुासनसम्बन्धी कािबाही, बखाषसी ि न्याय 
प्रशासनसम्बन्धी अन्य टवषयको मसर्ारिस गनष वा पिामशष ददन एउिा न्याय परिषद िहने छ, 
जसमा देहायबमोचजमका अध्यक्ष ि सदस्य िहने छन ्: 

क) प्रधान न्यायाधीश   - अध्यक्ष 
ख) सङ् घीय कानून तथा न्याय मन्री   - सदस्य 
ग) सवोच्च अदालतका वरिष् ठतम न्यायाधीश एक जना   - सदस्य 
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घ) िािपमतले प्रधानमन्रीको मसर्ारिसमा मनयिु गिेको एक जना कानूनटवद्  - सदस्य 
ङ) नेपाल बाि एसोमसएशनको मसर्ारिसमा िािपमतिािा मनयिु कम्तीमा बीस 

वषषको अनभुव प्राप् त वरिष् ठ अमधविा वा अमधविा   - सदस्य 

यसिी गदठत न्याय परिषदले संटवधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय प्रशासन ऐन, 
२०७३ तथा न्याय परिषद मनयमावली, २०७४ समेतका अधीनमा िही आफ्नो काम कािबाही 
गदै आएको छ। प्रचमलत कानून अनसुाि न्याय परिषदको काम, कतषव्य ि अमधकाि मनम्नानसुाि 
बुुँदागत रूपमा उल्लेख गनष सटकन्छः 

१. प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य सबै तहका न्यायाधीशको मनयचुिको लामग आधािहरु 
तयाि गिी मसर्ारिस गने, 

२. उच्च तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरूवा तथा उच्च अदालतका 
न्यायाधीशहरूको काजको मसर्ारिस गने, 

३. न्यायाधीश टवरुद्ध पिेका उजिुी मलई आवश्यक कािबाही गने,  
४. न्यायाधीशहरूलाई अनशुासनात्मक कािबाहीको लामग मसर्ारिस गने, 
५. न्यायाधीशउपि भ्रष्टाचािको कसूिमा मदु्दा दायि गने, 
६. न्यायाधीशको खिाब आचिण, कायषक्षमताको अभाव वा इमान्दािीपूवषक कतषव्यको पालन 

नगिेको देचखएमा पदमिुको लामग लेखी पठाउने, 
७. न्याय प्रशासनसम्बन्धी टवषयमा मसर्ारिस गने एवं पिामशष ददने, 
८. न्यायाधीश हनु ेयोग्यता पगेुका नेपाली नागरिकको अमभलेख िाख् ने ि अद्यावमधक गने, 
९. न्यायाधीशउपि न्याटयक अनगुमन तथा मनगिानी गने, 
१०. कुनै न्यायाधीश शािीरिक वा मानमसक रुपमा असमथष भएको अवस्थामा पदमिु गनष 

मसर्ारिस गने, 
११. न्यायाधीशको सम्पचत्तको टवविण िाख् ने तथा वाटषषक रुपमा सम्पचत्त टवविण पेस नगने 

न्यायाधीशलाई जरिवाना गिी सम्पचत्त टवविण दाचखल गिाउन लगाउने, 
१२. न्यायाधीशको तामलम तथा प्रचशक्षणका सम्बन्धमा सम्बचन्धत मनकायलाई 

पाठ यिमलगायतका टवषयमा आवश्यक मनदेशन ददने,  
१३. न्याय प्रशासनसम्बन्धी टवषयमा अध्ययन, अनसुन्धान गिाउने, 
१४. न्यायाधीशले पालन गनुषपने आचािसंटहता बनाई लागू गने, 
१५. चजल्ला न्यायाधीशको रिि पद पूमतषको लामग प्रमतशत मनधाषिण गने, 
१६. चजल्ला न्यायाधीशको मलचखत पिीक्षा सञ् चालनका लामग न्याय सेवा आयोगमा लेखी 

पठाउन,े 
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१७. उमेिहदका कािण अवकाश हनुे न्यायाधीशलाई पदमा निहने जानकािी गिाउने, 
१८. न्याय परिषदले वषषभिी आरू्ले गिेको कामकािवाहीको वाटषषक प्रमतवेदन िािपमत 

समक्ष पेश गने, 
१९. न्याय परिषदले ऐनको कायाषन्वयनको लामग आवश्यक मनयमावली तथा न्याय 

परिषदको कायषसञ्चालनका लामग आवश्यक मनदेचशका ि कायषटवमध बनाउने। 

नागरिकको स्वतन्रताको िक्षा गनष, संटवधानले प्रत्याभतू गिेका मौमलक हकहरूको 
हनन ्भएको खण्डमा उपचाि प्रदान गनष, मानव अमधकाि तथा लोकताचन्रक मूल्य, मान्यताको 
संिक्षण गिी कानूनी िाज्यको अवधािणालाई साकाि बनाउन न्यायपामलका स्वतन्र ि सक्षम हनु 
अपरिहायष छ। वतषमान संटवधान तथा प्रचमलत कानूनका प्रावधानहरूले स्वतन्र न्यायपामलकाको 
अवधािणालाई संस्थागत गदै लमगिहेको छ। 

न्यायाधीश मनयचुि, सरुवा, अनशुासनात्मक कािबाही, बखाषसी ि न्याय प्रशासनसम्बन्धी 
टवषयमा पिामशष वा मसर्ारिस गनुष नै न्याय परिषदको आधािभतू कायष िहेको पाइन्छ। यी 
कायषहरूको कायाषन्वयनमा सतकष ता अपनाउन ुआवश् यक हनु्छ। न्याटयक स्वतन्रताले कटहले 
पमन न्याटयक स्वच्छन्दतालाई प्रश्रय ददुँदैन। न्याटयक स्वतन्रता ि न्याटयक अनशुासन एक 
अकाषका परिपूिक टवषय हनु।् यसै िममा न्याय परिषदले आफ्नो कायष सम्पादन प्रटियालाई 
योजनावद्ध एवं व्यवचस्थत रूपमा सञ् चालन गनष आवश्यक हनु्छ। न्यायाधीश मनयचुिको लामग 
उपयिु उम्मेदवाि छनौि गनषका लामग अमभलेख व्यवस्थापनको कायषसमेत न्याय परिषदबाि 
हुुँदै आएको छ। सोही बमोचजम न्याय परिषद मनयमावली, २०७४ को मनयम २६ ले 
न्यायाधीश मनयचुि, अमभलेख व्यवस्थापन, अनगुमन, मनगिानी, सरुवा तथा काज एवं न्याय 
परिषदसुँग सम्बचन्धत अन्य टवषयको मनदेचशका तथा मापदण्ड बनाई लागू गनष सटकने कानूनी 
व्यवस्था गिेको छ। न्यायाधीश टवरुद्ध दताष हनु आउने उजिुी एवं टवमभन् न माध्यमबाि प्राप् त 
सूचनाहरुको चशघ्र मनरूपणका लामग न्यायाधीश टवरुद्ध पिेका उजिुीहरू उपि कािबाहीसम्बन्धी 
कायषटवमध, २०७५ पारितसमेत भई हाल कायाषन्वयनमा छ।  

न्यायाधीशहरूको व्यचिगत अमभलेख सफ्िवेयिमा िाचखनकुा अमतरिि न्यायाधीशहरूको 
सम्पचत्त टवविण प्राप् त भएको जानकािी मोवाइलमार्ष त गिाउन े व्यवस्थासमेत गरिएको छ। 
न्यायाधीशसुँग कुनै जानकािी प्राप् त गनषका लामग टवद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गरिनकुा साथै 
व्यचिगत गोपनीयतालाई समेत सम्मान गरिुँदै आएको छ। न्याय परिषदको काम कािबाहीलाई 
सूचना प्रटवमधमैरी एवं प्रभावकािी बनाउन न्याय परिषद सचचवालयमा कायषित जनशचिको 
दक्षता अमभवृटद्ध गनुषपने हनु्छ। सूचना प्रटवमधको प्रयोगमार्ष त न्याय परिषदको काम कािबाही 
थप प्रभावकािी ि पािदशी भई संस्थागत टवश् वसमनयता अमभवृटद्ध हनु पगु्छ। यसका लामग 
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आवश् यक बजेि तथा मानवस्रोत उपलब्ध हनुेमा समन्वयकािी मनकायहरूसुँग आवश्यक 
समन्वय हनुे टवश् वास गरिएको छ।  

१.२ न्याय सेवा आयोगः 
नेपालको संटवधान, २०१९ को धािा ७४ ले न्याय सेवा आयोगबािे व्यवस्था गिी 

न्याय सेवा आयोगको गठनसम्बन्धी संवैधामनक व्यवस्थाको शरुुवात गिेको पाइन्छ। उि 
धािाले प्रधान न्यायाधीश, कानून तथा न्याय मन्री ि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष िहेको तीन 
सदस्यीय एक न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गिेको मथयो। तत्कालीन अवस्थामा न्याय सेवा 
आयोगले न्याय सेवाका िाजपराचङ् कत पदका कमषचािीहरूको सरुवा, बढुवा ि टवभागीय 
कािबाही गने गदषथ्यो। यसैिममा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ प्रचलनमा आई उि 
ऐनबमोचजम आयोगको अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश ि सचचवमा सवोच्च अदालतका िचजिाि िहन े
व्यवस्था गिेको मथयो। नपेाल अमधिाज्यको संटवधान, २०४७ ले न्याय परिषदको अलग 
ब्यवस्था गिेपमछ न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका अमधकृत कमषचािीको मार मनयमन गनष 
थाल्यो।  

न्याय सेवा आयोगको संवैधामनक व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संटवधान, २०६३ को 
धािा ११४ ले मनिन्तिता ददएको मथयो भने नेपालको वतषमान संटवधानको धािा १५४ ले पमन 
मनिन्तिता ददुँदै गठन टवमध ि आयोगको काम, कतषव्य ि अमधकािका सम्बन्धमा उल्लेख गिेको 
छ। जसअनसुाि न्याय सेवा आयोगमा देहायबमोचजम अध्यक्ष तथा सदस्यहरू िहने व्यवस्था 
छः- 

१. प्रधान न्यायाधीश  अध्यक्ष 
२. संघीय कानून तथा न्याय मन्री  सदस्य 
३. सवोच्च अदालतका वरिष् ठतम न्यायाधीश सदस्य 
४. लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष  सदस्य 
५. महान्यायामधविा  सदस्य 

यसिी नेपालको संटवधानले न्याय सेवा आयोगलाई एक स्वतन्र संवैधामनक मनकायको 
रूपमा व्यवस्था गिेको छ। न्याय सेवा आयोगले संटवधान, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ 
तथा न्याय सेवा आयोग मनयमावली, २०७४ एवं अन्य प्रचमलत कानून अनरुूप आफ्नो काम, 
कािबाही सञ् चालन गदै आइिहेको छ। नेपालको वतषमान संटवधानको धािा १३८ बमोचजम 
छुटै्ट वाटषषक प्रमतवेदन िािपमतसमक्ष पेस गने संवैधामनक प्रावधानले पमन न्याय सेवा आयोगको 
स्वतन्र संवैधामनक अचस्तत् वलाई थप पटुष्ट गिेको छ।  
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न्याय सेवा आयोग नेपाल न्याय सेवाका िाजपराचङ् कत कमषचािीहरूको कमषचािी 
प्रशासनको केन्रीय मनकायको रूपमा िही यसले न्यायपामलकालाई आवश् यक दक्ष ि सक्षम 
मानवस्रोतको व्यवस्थापन गदै सोको पूमतषसमेत गदै आइिहेको छ। साथै यसले न्यायाधीश तथा 
अदालतमा आवश् यक जनशचिको क्षमता अमभवृटद्धमा अहम ्भमूमका मनवाषह गदै आइिहेको छ।  

नेपालको संटवधान, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३, न्याय सेवा आयोग मनयमावली, 
२०७४ तथा अन्य प्रचमलत कानूनी व्यवस्थासमेतका आधािमा न्याय सेवा आयोगका काम, 
कतषव्य ि अमधकािलाई देहायबमोचजम उल्लेख गनष सटकन्छ:- 

१. नेपाल न्याय सेवाको िाजपराटङ्कत पदमा मनयचुि, सरूवा तथा बढुवा गने, 
२. बढुवाउपि उजिुी सनु् ने,  
३. चजल्ला न्यायाधीशको पाठ यिम मनमाषण, पिीक्षा सञ्चालन तथा मनयचुिका लामग न्याय 

परिषदसमक्ष मसर्ारिस गने, 
४. नेपाल न्याय सेवाका िाजपराटङ्कत अमधकृतहरूलाई टवभागीय कािबाहीका सम्बन्धमा 

पिामशष ददने, 

१.३ न्याय परिषद सचचवालयः 
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दर्ा ३४ मा न्याय परिषदको एउिा छुटै्ट सचचवालय 

िहने ि सो सचचवालय काठमाडौं उपत्यकामा िहने भन् न ेव्यवस्था िहेको छ। साथै न्याय सेवा 
आयोग ऐन, २०७३ को दर्ा ३ मा आयोगले अन्यथा व्यवस्था गिेकोमा बाहेक आयोगको 
सचचवालय न्याय परिषद सचचवालय िहेको ठाउुँमा िहन ेव्यवस्था गिेको छ। यसिी न्याय सेवा 
आयोगको छुटै्ट सचचवालय निहने भएकोले न्याय परिषद सचचवालयले नै न्याय परिषद ि न्याय 
सेवा आयोगको संयिु सचचवालयका रूपमा काम गदै आएको छ। न्याय परिषद ि न्याय सेवा 
आयोगको संयिु प्रशासकीय मनकायको रूपमा िहेको न्याय परिषद सचचवालयमा नपेाल न्याय 
सेवाका िाजपराटङ्कत टवचशष् ि शे्रणीका सचचव प्रशासकीय प्रमखुका रूपमा िहने कानूनी व्यवस्था 
छ।  

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दर्ा ३६ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को ५ 
ले परिषद तथा आयोगको सचचवको काम, कतषव्यहरू तोकेको छ जसमा व्यवस्था भए अनसुाि 
सचचवको काम, कतषव्य देहायबमोचजम छन:्- 

१. परिषद/आयोगले गिेका मनणषय कायाषन्वयन गने गिाउने, 
२. परिषद/आयोगको सचचवालयमा िहने अमभलेख प्रमाचणत गिी अद्यावमधक, व्यवचस्थत ि 

सिुचक्षत िाख् न,े  
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३. परिषद/आयोगका कमषचािीलाई कायषटवभाजन गिी काममा लगाउने, 
४. परिषद/आयोगको सचचवालयको काम कािबाहीको अनगुमन, मनयन्रण, सपुरिवेक्षण गने, 
५. परिषद/आयोगको मनणषय सम्बचन्धत व्यचि वा मनकायलाई जानकािी गिाउने, 
६. नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बचन्धत मनकायसुँग आवश्यकतानसुाि सम्पकष  ि समन्वय गने, 
७. परिषद/आयोगले तोकेका अन्य कायष गने। 

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोग तथा न्याय परिषद सचचवालयका सचचवलाई 
संटवधान तथा कानूनिािा प्रदत्त काम, कतषव्य ि अमधकािको िोहमा सचचवालयले आफ्ना 
देहायबमोचजम आफ्ना गमतटवमध सञ्चालन गदै आएको छः- 

१. अमभलेखहरू व्यवस्थापन गने कायष, 
२. परिषद/आयोगको बैठक व्यवस्थापन, 
३. न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अमधकृत कमषचािीहरूको क्षमता अमभवटृद्ध गने गोष्ठी, 

अन्तिटिया जस्ता कायषिम सञ् चालन गने 
४. परिषद/आयोगको वाटषषक प्रमतवेदन तयाि गने, 
५. परिषद/आयोग तथा सचचवालयको वाटषषक कायषयोजना मनमाषण तथा कायाषन्वयन गने। 

१.४ हाल मौजदुा न्यायाधीशहरूको दिबन्दी टवविणः 
 सवोच्च अदालत 

ि.सं. अदालत कुल दिबन्दी पूमतष भएको रिि 
1.  सवोच्च अदालत २१ 20 1 

 उच्च अदालत 

ि.सं. उच्च अदालत/इजलास/अस्थायी 
इजलास जम्मा दिबन्दी पूमतष रिि 

1.  इलाम ४ ३ १ 
2.  टविािनगि १२ १२ ० 
3.  धनकुिा ४ ३ १ 
4.  ओखलढंुगा ४ ३ १ 
5.  िाजटविाज 11 11 0 
6.  जनकपिु १२ ११ १ 
7.  वीिगन्ज १५ १५ ० 
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 चजल्ला अदालत 

ि.सं. चजल्ला अदालत दिबन्दी पूमतष रिि 
1.  ताप्लेजङु 1 1 0 
2.  पाुँचथि 1 1 0 
3.  इलाम 1 1 0 
4.  झापा ९ ६ ३ 
5.  संखवुासभा 1 1 0 
6.  तेह्रथमु 1 1 0 
7.  धनकुिा 1 1 0 
8.  भोजपिु 1 1 0 
9.  मोिङ १३ ९ ४ 
10.  सनुसिी 1२ ९ ३ 
11.  सोलखुमु्ब ु 1 1 0 
12.  ओखलढुङ्गा 1 1 0 
13.  खोिाङ 1 1 0 
14.  उदयपिु ३ ३ ० 
15.  मसिाहा ९ ८ १ 

8.  पािन ३६ ३३ ३ 
9.  हेिौंडा ७ ५ २ 

10.  पोखिा ७ ६ १ 
11.  बाग्लङु ४ ३ १ 
12.  बिुवल १२ १२ ० 
13.  तलु्सीपिु ४ ४ ० 
14.  नेपालगन्ज ६ ६ ० 
15.  सखेुत ७ ६ १ 
16.  जमु्ला ४ ४ ० 
17.  ददपायल ७ ७ ० 
18.  महेन्रनगि ४ ४ ० 
19.  जम्मा 160 १४८ १२ 
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16.  सप् तिी १० १० ० 
17.  धनषुा ९ ९ ० 
18.  महोत्तिी ७ ७ ० 
19.  सलाषही 6 ६ ० 
20.  बािा 7 7 0 
21.  पसाष ११ ९ २ 
22.  िौतहि ८ ७ 1 
23.  िामेछाप 1 1 0 
24.  मसन्धलुी 1 1 0 
25.  दोलखा १ १ ० 
26.  मसन्धपुाल्चोक 1 1 0 
27.  काभ्रपेलाञ् चोक 3 २ १ 
28.  काठमाडौं ४३ ३३ १० 
29.  भिपिु ७ 5 2 
30.  िसवुा 1 1 0 
31.  नवुाकोि 1 1 0 
32.  धाददङ २ १ १ 
33.  लमलतपिु 7 7 0 
34.  चचतवन ८ 6 २ 
35.  मकवानपिु ४ ४ ० 
36.  गोिखा 1 1 0 
37.  तनहुुँ ३ १ २ 
38.  मनाङ 1 1 0 
39.  नवलपिु २ २ ० 
40.  लमजङु 1 1 0 
41.  कास्की ८ ७ १ 
42.  स्याङ्जा 2 2 0 
43.  बाग्लङु 1 1 0 
44.  पवषत 1 1 0 
45.  मसु्ताङ 1 1 0 
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46.  म्याग् दी 1 ० १ 
47.  गलु्मी 1 1 0 
48.  अघाषखाुँची 1 1 0 
49.  पाल्पा 1 1 0 
50.  नवलपिासी ६ ५ 1 
51.  रूपन्देही १० ७ ३ 
52.  कटपलवस्त ु ५ ४ १ 
53.  िोल्पा 1 1 0 
54.  रुकुमकोि 1 1 0 
55.  प्यूठान 1 1 0 
56.  दाङ ६ ४ २ 
57.  बाुँके ८ ८ ० 
58.  बददषया 2 2 0 
59.  सल्यान 1 1 0 
60.  रुकुम 1 1 0 
61.  दैलेख 1 1 0 
62.  जाजिकोि 1 1 0 
63.  सखेुत ३ 2 १ 
64.  हमु्ला 1 1 0 
65.  जमु्ला 1 1 0 
66.  कामलकोि 1 1 0 
67.  डोल्पा 1 1 0 
68.  मगु ु 1 1 0 
69.  बझाङ 1 1 0 
70.  बाजिुा 1 1 0 
71.  अछाम 1 1 0 
72.  डोिी 1 1 0 
73.  कैलाली 4 4 0 
74.  डडेलधिुा 1 1 0 
75.  बैतडी 1 1 0 



न्याय परिषद बलेुटिन , २०७८ 
 

10 

76.  कञ्चनपिु 2 2 0 
77.  दाच ुषला 1 1 0 
78.  न्याय परिषद ३ ३ ० 

 जम्मा 2८७ २४५ ४२ 
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परिच्छेद - दईु 
न्याय परिषदबाि सम्पाददत कायषहरूको टवविण 

२.१ न्याय परिषदको देहायका बैठकले सवोच्च ि उच्च अदालतमा रिि न्यायाधीश 
पदमा मनयचुिको लामग देहायबमोचजम मसर्ारिस गिेको छः 

क. सवोच्च अदालतः 
न्याय परिषदको मममत २०७७।११।२८ गतेको बैठकले नेपालको संटवधानको धािा 

१२९ बमोचजम सवोच्च अदालतको न्यायाधीश हनु योग्यता पगेुका एवं न्याय परिषद ऐन, 

२०७३ को दर्ा ५ बमोचजमका आधािहरुबाि सवोच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनयचुि हनु 
सक्ने उच्च अदालतमा कायषित मखु्य न्यायाधीशहरुमध्ये तलुनात्मक रुपमा योग्यतम ्देचखएका 
देहायका मखु्य न्यायाधीशहरुलाई सवोच्च अदालतको रिि न्यायाधीश पदमा मनयिु गनष 
नेपालको संटवधानको धािा २९२ तथा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दर्ा ६ बमोचजम संसदीय 
सनुवुाईको लामग संघीय संसदमा पठाई ददने ि संसदीय सनुवुाई भई आएपमछ नेपालको 
संटवधानको धािा १२९ बमोचजम िािपमत समक्ष मनयचुिको लामग मसर्ारिश गने मनणषय गिेको 
छः 

ि.सं. नाम, थि, पद ि कायषित अदालत  मनणषय मममत 
1.  डा. श्री कुमाि चडुाल 

मखु्य न्यायाधीश, 
उच्च अदालत पािन 

 

२०७७।११।२८ 

2.  श्री नहकुल सवेुदी 
मखु्य न्यायाधीश, 
उच्च अदालत सखेुत 

 

२०७७।११।२८ 

 

ख. उच्च अदालतका मखु्य न्यायाधीशः  

न्याय परिषदको मममत २०७७।१०।११ को बैठकले देहायका व्यचिहरुलाई देहाय 
बमोचजम उच्च अदालतका मखु्य न्यायाधीश पदमा मनयचुि गिी पदस्थापन गनष नेपालको 
संटवधानको धािा १४० को उपधािा (१) बमोचजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष 
मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ: 
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अ) न्याय सेवाका टवचशष् ि शे्रणीका अमधकृतहरुमध्येबािः 

ि.सं. नाम, थि ि पद मनयचुि तथा पदस्थापन हनु ेपद ि 
अदालत 

1.  श्री नपृध्वज मनिौला 
मखु्य िचजिाि, सवोच्च अदालत 

मखु्य न्यायाधीश 

उच्च अदालत ददपायल 

  
आ) उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मध्येबािः 

ि.सं. नाम, थि ि पद मनयचुि तथा पदस्थापन हनु ेपद ि 
अदालत 

1.  श्री प्रकाशचन्र गजिेुल 

का.म.ु मखु्य न्यायाधीश,  

उच्च अदालत जनकपिु 

मखु्य न्यायाधीश 

उच्च अदालत जनकपिु 

2.  श्री नीता गौतम दीचक्षत 

उच्च अदालत टविािनगि,  

धनकुिा इजलास 

काजः का.म.ु मखु्य न्यायाधीश  

उच्च अदालत तलुसीपिु 

 

मखु्य न्यायाधीश 

उच्च अदालत तलुसीपिु 

 

ग. न्यायाधीशः 
न्याय परिषदको मममत २०७७।११।२८ को बैठकले देहायका व्यचिहरुलाई देहाय 

बमोचजम उच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा मनयचुि गिी पदस्थापन गनष नेपालको संटवधानको 
धािा १४० को उपधािा (१) बमोचजम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष मसर्ारिस गने 
मनणषय गिेको छ: 

 

(क) न्याय सेवाका टवचशष् ि शे्रणीका अमधकृतहरु मध्येबािः- 

ि.सं. नाम, थि, 
पद ि कायाषलय 

मनयचुिको लामग मसर्ारिस 
गरिएको पद ि अदालत 

1.  श्री नािायण प्रसाद पौडेल 
नायव महान्यायामधविा, 
महान्यायामधविाको कायाषलय 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत पािन 
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2.  श्री ऋटष िाजभण्डािी 
सचचव, 
कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत पोखिा 

 

(ख) चजल्ला न्यायाधीशहरु मध्येबािः- 

ि.सं. नाम, थि, पद ि अदालत 

मनयचुिको लामग मसर्ारिस गरिएको 
पद ि अदालत 

1.  श्री जगतनािायण प्रधान 

चजल्ला न्यायाधीश, 
तनहुुँ चजल्ला अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत टविािनगि 

2.  श्री माधवेन्र िेग्मी 
चजल्ला न्यायाधीश, 
म्याग् दी चजल्ला अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत तलुसीपिु 

3.  श्री परुुषोत्तम प्रसाद ढकाल 
चजल्ला न्यायाधीश, 
काभ्रपेलाञ् चोक चजल्ला अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत तलुसीपिु 
नेपालगञ् ज इजलास 

4.  श्री टवष्ण ुसवेुदी 
चजल्ला न्यायाधीश, 
कटपलवस्त ुचजल्ला अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत पािन 

हेिौँडा इजलास 
5.  श्री अजुषन प्रसाद कोईिाला 

चजल्ला न्यायाधीश, 
सनुसिी चजल्ला अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत जनकपिु 
वीिगंज इजलास 

6.  श्री अमतृ बहादिु वस्नेत 
चजल्ला न्यायाधीश, 
झापा चजल्ला अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत पािन 

7.  श्री मेददनीप्रसाद पौडेल 
चजल्ला न्यायाधीश, 
मोिङ चजल्ला अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत तलुसीपिु 
बिुवल इजलास 
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(ग) न्याय सेवाका िा.प. प्रथम शे्रणीका अमधकृतहरु मध्येबािः- 

ि.सं. नाम, थि, पद ि अदालत मनयचुिको लामग मसर्ारिस गरिएको पद ि 
अदालत 

1.  श्री िामेश् वि िेग्मी  
िचजस्राि, 
उच्च अदालत पािन, 
हेिौँडा इजलास 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत जनकपिु 

2.  श्री ममता खनाल 
सह-िचजस्राि, 
सवोच्च अदालत 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत तलुसीपिु, 
बिुवल इजलास 

 

(घ) अमधविाहरु मध्येबािः- 

ि.सं. नाम, थि ि ठेगाना 
अमधविा 
प्रमाणपर 
नम्वि 

मनयचुिको लामग मसर्ारिस 
गरिएको पद ि अदालत 

1.  

श्री रु्पाष तामाङ, 
िसवुा 
 

6546 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत टविािनगि, 
धनकुिा इजलास 

2.  श्री श्रीधिा कुमािी, पडुासैनी 
मसिाहा 7357 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत पोखिा 
3.  श्री जगदीश चघममिे, 

सनुसिी 7365 
न्यायाधीश 

उच्च अदालत पािन 
4.  श्री पनुम मसंह (चन्द), 

कञ् चनपिु 7585 
न्यायाधीश 

उच्च अदालत सखेुत 
5.  श्री सागि टवष् ि, 

काभ्रपेलाञ् चोक 7663 
न्यायाधीश 

उच्च अदालत ददपायल 



न्याय परिषद बलेुटिन, २०७८ 
 

15 

6.  श्री गणेश ठाकुि, 
मसिाहा 8729 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत टविािनगि, 
धनकुिा इजलास 

7.  श्री मनमषला शाक्य, 
भिपिु 
 

10126 
न्यायाधीश 

उच्च अदालत पािन, 
हेिौँडा इजलास 

 

२.२ सरुवा/काजसम्बन्धीः 
न्याय परिषदको टवमभन् न मममतमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाि उच्च अदालतका 

मखु्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई काजमा खिाउने गिी भएका मनणषयहरू समथषन गने 
गिी देहायबमोचजम मनणषय भएका छन ्: 

मखु्य न्यायाधीशः 

मस.नं. मखु्य न्यायाधीशको नाम, 
थि ि कायषित अदालत 

काज सरुवा गरिएको 
पद ि अदालत 

काज मनणषय मममत परिषदको समथषन 
मममत 

1.  श्री िमेश पोखिेल 

मखु्य न्यायाधीश, 
उच्च अदालत तलुसीपिु 

मखु्य न्यायाधीश  

उच्च अदालत पोखिा 2077।९।१० 2077।10।11 

 

न्यायाधीशः 

मस.नं. 
न्यायाधीशको नाम, थि ि 

कायषित अदालत 

काज सरुवा गरिएको 
पद ि अदालत 

काज मनणषय मममत 
परिषदको समथषन 

मममत 
1.  श्री नीता गौतम दीचक्षत  

न्यायाधीश 

उच्च अदालत 
टविािनगि, धनकुिा 
इजलास 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत 
तलुसीपिु 

 

2077।९।१० 

 

2077।10।11 

2.  श्री पषु्पिाज कोइिाला 
न्यायाधीश, 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत 
2077।९।१० 2077।10।11 
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उच्च अदालत जनकपिु टविािनगि, धनकुिा 
इजलास 

3.  श्री ित् नबहादिु बागचन्द 

न्यायाधीश, 
उच्च अदालत टविािनगि 

 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत 
तलुसीपिु,नेपालगञ्ज 

इजलास 

2077।९।१० 2077।10।11 

4.  श्री गणुिाज ढंुगेल, 
न्यायाधीश, 
उच्च अदालत सखेुत, 
जमु्ला इजलास 

सवोच्च अदालत २०७७।९।०२ 2077।10।11 

5.  श्री श्रीकान्त पौडेल,  

न्यायाधीश, 
उच्च अदालत पािन 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत ददपायल 2077।९।१० 2077।10।11 

6.  श्री िेकप्रसाद ढंुगाना, 
न्यायाधीश 

उच्च अदालत पािन 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत 
तलुसीपिु, नेपालगञ्ज 

इजलास 

2077।९।१० 2077।10।11 

7.  श्री नातीबाब ुलाममछाने, 
न्यायाधीश, 
उच्च अदालत सखेुत, 
जमु्ला इजलास 

सवोच्च अदालत २०७७।९।०२ 2077।10।11 

8.  श्री िमेशिाज पोखिेल, 
न्यायाधीश, 
उच्च अदालत जनकपिु, 
वीिगञ्ज इजलास 

न्यायाधीश 

उच्च अदालत 
तलुसीपिु 

2077।९।१० 2077।10।11 

२.३ िाटिय न्याटयक प्रमतष्ठानको कायषकािी मनदेशक पदमा मनयचुि मसर्ारिसः 
न्याय परिषदको मममत २०७७।१०।११ गते बसेको बैठकले िाटिय न्याटयक 

प्रमतष्ठानको कायषकािी मनदेशक पदबाि माननीय श्री तपबहादिु मगिले िाचजनामा ददन ुभई रिि 
हनु आएको उि कायषकािी मनदेशक पदमा िाटिय न्याटयक प्रमतष्ठान ऐन, २०६३ को दर्ा १७ 
को उपदर्ा (२) बमोचजम सवोच्च अदालतका पूवष न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्यायलाई ऐ. 



न्याय परिषद बलेुटिन, २०७८ 
 

17 

दर्ा १७ को उपदर्ा (३) बमोचजम ४ (चाि) वषषको लामग मनयचुि गनष सम्माननीय प्रधान 
न्यायाधीशज्यू समक्ष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ। 

२.४ समवेदनाः 
न्याय परिषदको मममत 2078।01।22 मा बसेको बैठकले न्याय परिषदका सदस्य 

श्री लक्ष्मी बहादिु मनिाला खड्काको मममत 2078।01।21 गते बधुबािका ददन असामटयक 
मनधन भएकोले उहाुँको ददवंगत आत्माको चीि शाचन्तको कामना गदै शोक सन्तप् त परिवािप्रमत 
हाददषक समवेदना प्रकि गने ि स्व. लक्ष्मी बहादिु मनिाला खड्काको मनधनमा शोक मनाउन 
न्याय परिषद सचचवालय 2078 साल वैशाख २२ गते १ ददन बन्द िहने मनणषय गिेको छ। 

२.५ उजिुी/छानमबन/जाुँचबझुसम्बन्धीः 

२.५.१ न्याय परिषदमा पिेका उजिुीहरूको सङ्ख्यात्मक टवविणः  
मममत २०७७।०९।०३ देचख बलेुटिन तयाि हुुँदाको समय सम्म न्याय परिषदमा उच्च 

अदालत ि चजल्ला अदालतमा देहायबमोचजमका संख्यामा न्यायाधीशहरु उपि उजिुी दताष भई 
हालसम्मपमन टवचािाधीन अवस्थामा िहेका छन ्

ि.सं. उजिुीको प्रकृमत 

संख्या जम्मा 
उच्च 

अदालतका 
न्यायाधीश 

चजल्ला अदालतका 
न्यायाधीश 

 

1.  कायषक्षमताको अभाब १२ १६ २८ 
२ खिाब आचिण ६ २६ 3२ 
३. इमान्दािीपूवषक कतषव्य पालन नगिेको - २ २ 
 जम्मा १८ ४४ ६२ 
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यस अचघका वषषहरूमा दताष भएका ि यस वषष दताष हनु आएका उजिुीहरूको टवविण 
यस प्रकाि िहेको छन ् 

न्यायाधीश टवरूद्ध पिेका मौजदुा उजिुी टवविण  
मस.नं. उजिुीको प्रकृमत हाल सम्म चाल ुअवस्थामा िहेका उजिुीहरू 

१ बषष 
मभरको 

१ देचख २ 
बषष मभरको 

२ बषष देचख 
मामथको जम्मा 

1.  कायषक्षमताको अभाव 23 12 12 47 

2.   खिाब आचिण/आचाि संटहताको 
गम्भीि उल्लंघन 

२९ 24 31 84 

3.  इमान्दािीपूवषक कतषव्यको पालन 
नगिेको/बदमनयतपूवषकको काम 
कािवाही गिेको 

2 2 6 10 

जम्मा 54 38 49 141 

२.६ टवटवधः 

२.६.१ रिि चजल्ला न्यायाधीश पदको प्रमतशत मनधाषिणसम्बन्धीः 
न्याय परिषदको मममत 2077।11।28 गतेको बैठकले नेपालको संटवधानको धािा 

१४९ को उपधािा (२) को खण्ड(क),(ख) ि (ग) बमोचजम चजल्ला न्यायाधीश पदपूमतष गनषका 
लामग प्रमतशत मनधाषिण गनष न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दर्ा ८ तथा न्याय परिषद 
मनयमावली, २०७४ को मनयम ६ को उपमनयम (२) बमोचजम सोही मनयमावलीको अनसूुची-४ 
मा तोटकएको सूरका आधािमा देहायबमोचजम रिि २३ चजल्ला न्यायाधीश पदको प्रमतशत 
मनधाषिण गिी उपयिु व्यचि छनौि गिी मसर्ारिस गनष न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउन े
मनणषय गिेको छः  

 

िम 
संख्या 

जेष् ठता, योग्यता ि 
कायषक्षमताको मूल्याकंन 

आन्तरिक खलुा खलुा 

१. ५ ९ 
खलुा समावेशी 

५ 
मटहला आददवासी/जनजामत मधेशी 
२ १ १ 
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२.६.२ मनवाषचन अमधकृत खिाउन ेसम्बन्धीः 
न्याय परिषदको मममत 2078।4।17 गतेको बैठकले मममत 207८।०२।06 गते 

बागमती प्रदेश ि मममत 207८।०२।१७ गते लचुम्बनी प्रदेशको रिि िाटिय सभा सदस्यको 
उपमनवाषचनमा अदालतको कायष समेत हेने गिी देहायका चजल्ला न्यायाधीशहरुलाई देहाय 
बमोचजम मनवाषचन अमधकृत पदमा मनयचुि गनष कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 
मार्ष त मनवाषचन आयोगलाई पिामशष ददन ेभनी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाि िमशः मममत 
207८।0१।१३ ि मममत 207८।0१।२४ मा भएको मनणषय समथषन गने मनणषय गिेको छः 

 

ि.स. चजल्ला न्यायाधीशको नाम थि कायषित अदालत  कैटर्यत 

1.  माननीय श्री मडल्लीित्न शे्रष् ठ मकवानपिु चजल्ला अदालत बागमती प्रदेशको लामग 

2.  माननीय श्री कमलिाज टवष् ि मकवानपिु चजल्ला अदालत  " जगेडा 
3.  माननीय श्री िीतेन्र थापा दाङ चजल्ला अदालत लचुम्बनी प्रदेशको लामग 

4.  माननीय श्री टहमलाल बेल्वासे दाङ चजल्ला अदालत  " जगेडा 

२.६.३ उदयपिु चजल्ला अदालतको प्रादेचशक क्षरेामधकाि हेिरे्ि सम्बन्धमाः  
उदयपिु चजल्ला अदालत उच्च अदालत टविािनगि, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको 

पनुिावेदकीय के्षरामधकाि मभर िहेकोमा उदयपिु चजल्लाको भौगोमलक अवचस्थमत, उि 
चजल्लाका जनप्रमतमनमधहरु ि नागरिक समाजका अगवुाहरुको माग समेतका आधािमा उि 
चजल्ला अदालतको पनुिावेदकीय के्षरामधकाि उच्च अदालत टविािनगिमा तोक्न मनामसव 
देचखएको ि सो चजल्ला अदालतको के्षरामधकाि मभर िहेि उच्च अदालत टविािनगि, अस्थायी 
इजलास ओखलढुङ्गामा दायि भई मछन् न बाुँकी िहेका सम्पूणष मदु्दा, मनवेदन, प्रमतवेदनहरु, 
कािवाही ि टकनािा भइसकेका मदु्दा, ती मदु्दासुँग सम्वचन्धत मममसल, प्रमाण तथा अन्य 
अमभलेखहरु उच्च अदालत टविािनगिमा साने सम्बन्धमा पिामशषको लामग नेपाल सिकाि 
कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालयबाि लेखी आएकोले सो टवषयमा अध्ययन गिी 
प्रमतवेदन पेश गनष न्याय परिषदको मममत २०७७।६।२१ को मनणषयानसुाि न्याय परिषदका 
माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीबहादिु मनिालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समममत गठन भएको 
मथयो। सो समममतले पेश गिेको प्रमतवेदन बमोचजम उदयपिु चजल्ला अदालतको पनुिावेदकीय 
क्षेरामधकाि उच्च अदालत टविािनगि, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको सट्टामा उच्च अदालत 
टविािनगिमा तोक्न ि सो चजल्ला अदालतको अमधकािके्षर मभर िहेि उच्च अदालत टविािनगि, 
अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा दायि भई मछन् न बाुँकी िहेका सम्पूणष मदु्दा, मनवेदन, 
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प्रमतवेदनहरु, कािवाही ि टकनािा भइसकेका मदु्दा, ती मदु्दासुँग सम्वचन्धत मममसल, प्रमाण तथा 
अन्य अमभलेखहरु उच्च अदालत टविािनगिमा साने गिी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दर्ा 
५ बमोचजम कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय मार्ष त नेपाल सिकाि समक्ष पिामशष 
ददने भनी मममत 2077।11।२१ मा मनणषय भएको छ।  
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परिच्छेद - तीन 
न्याय सेवा आयोगबाि सम्पाददत कायषहरूको टवविण 

३.१ बढुवा नामावली उपिका उजिुीहरु सम्बन्धीः 
न्याय सेवा आयोगको मममत २०७७।९।२५ को मनणषयानसुाि मममत २०७७।९।२६ 

गतेको नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून ि सिकािी वटकल समूहको िाजपरांटकत दितीय 
शे्रणीका पदको बढुवा नामावली सम्बन्धी गोिखापरमा प्रकाचशत देहायका सूचना नम्बिहरु उपि 
पिेका बढुवा उजिुीहरुमा देहाय बमोचजम हनुे गिी मममत २०७७।११।११ मा मनणषय भएको 
छ। 

(क)  न्याय समूह िाजपरांटकत दितीय शे्रणीको बढुवा सूचना नं. ००१६/२०७७-७८ 
जेष् ठता ि कायष सम्पादन मूल्याङ्कन तथा ००१७/२०७७-७८ कायषक्षमता मूल्याङ्कनिािा 
वढुवा हनुे पदको सम्पूणष उम्मेदवािहरुको ई-हाचजिी ि मनयममत हाचजिी चझकाई पनुः 
अंक गणना गिी पाउुँ भन् नेसमेत व्यहोिाको इन्र कुमाि योङहाङको उजिुीका 
सम्बन्धमा मनवेदकले दावी गिेको बढुवा सूचनाहरुमा न्याय सेवा आयोगको मममत 
२०७६।११।१२ को मनणषय बमोचजम वढुवाका सम्भाव्य सबै उम्मेदवािहरुको रुज ु
हाचजिीको आधािमा भौगोमलक अंक गणना गिी बढुवा सूचना प्रकाचशत भएको हुुँदा 
मनवेदक माग बमोचजम पनुः अङ्क गणना गरििहन ुपिेन। 

(ख)  न्याय समूह िाजपरांटकत दितीय शे्रणीको बढुवा सूचना नं. 0017/2077-78 को 
कायषक्षमता मूल्याङ्कनतर्ष को अंक गणनामा न्याय सेवा आयोगको मममत 
2076।11।12 को मनणषय मेिो हकमा लागू नहनुे ि मेिो भन्दा कम नम्बि भएका 
ब्यचिको नाम मसर्ारिस गने गिी वढुवा नामावली प्रकाचशत भएकोले पनुः मूल्याङ्कन 
गिी मेिो नाम मसर्ारिस गिी पाउुँ भन् नेसमेत बेहोिाको शा.अ. श्री नन्दप्रसाद आचायषले 
ददएको उजिुीका सम्बन्धमा मनजामती सेवा ऐन, 2049 को दर्ा २४ ग. (4) 
बमोचजम भौगोमलक के्षरको अंक गणना गने प्रयोजनका लामग बढुवाका सम्भाव्य 
उम्मेदवािले सम्बचन्धत भौगोमलक के्षरबाि अन्य के्षरमा खटिएको काज ि मलएको घि 
मबदालाई एकरुपता कायम गने प्रयोजनका लामग मनचित अवमधलाई सम्बचन्धत क्षरेमा 
रुज ुहाचजि मान् न ेि सो भन् दा बढी अवमधलाई 'घ' वगषको अवमध मानी अंक गणना गने 
भन् न े समेतको न्याय सेवा आयोगको मममत 2076।11।12 मनणषयले भैिहेको रुज ु
हाचजि सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्पष् िसम्म गिेको हो। साथै अचघल्लो आ.व. देचख 
नै उचल्लचखत मनणषय अनसुाि भौगोमलक अंक गणना गने कायष भएको हुुँदा उि मनणषय 
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लागू हनु ुनपने भन् ने मनवेदन माग तथ्यपिक नदेचखुँदा उजिुी मनवेदनमा केही गरििहन 
पिेन। 

(ग) न्याय समूह िाजपरांटकत दितीय शे्रणीको बढुवा सूचना नं. 0017/2077-78 को 
कायषक्षमता मूल्यांकनतर्ष  बढुवाका लामग पेश गिेको दिखास्त र्ािाममा पास भएको 
उल्लेख गिेको ि टवज्ञापनको समयमा उल्लेचखत अचन्तम म्याद पमछ प्राप् त गिेको 
रान्सटिप्ि पेश गिेकोमा एल.एल.एम. बापत अमतरिि शैचक्षक योग्यताको अंक नजोडी 
बढुवा नामावली प्रकाचशत भएको उपि शा.अ. श्री भेषिाज पौडेलले ददएको उजिुीमा 
मनवेदकले बढुवाको र्ािाम भने समयमा अमतरिि शैचक्षक योग्यताको प्रमाणपरको 
प्रमतमलटप पेश गनष सकेको नदेचखएकोले सो मममत भन्दा पमछ जािी भई पेश गिेको 
उपल्लो शैचक्षक योग्यता बापतको ३ अंक मनवेदकलाई ददन ममल्ने नदेचखदा मनवेदनमा 
केही गरििहन पिेन। 

(घ)  सिकािी वकील समूह िाजपरांटकत दितीय शे्रणीको बढुवा सूचना नं. ००21/२०७७-
७८ को कायषक्षमता मूल्याङ्कनतर्ष  वढुवा सूचीमा पिेका उम्मेदवाि श्री मनमा चघममिे लोक 
सेवा आयोगबाि सोही समूहको उपसचचव वा सो सिहको पदमा वढुवा हनु ुभएकोले बढुवा 
नामावली प्रकाशन गने मनणषय बदि गिी मेिो नाम मसर्ारिस गरिपाउुँ भनी उत्तम शे्रष् ठको 
मनवेदन पिेकोमा मनवेदकले बढुवा नामावली उपि पनुिावलोकनको मनवेदन नगिी बढुवा 
सूचना नं. ००21/२०७७-७८ को कायषक्षमता मूल्याङ्कनतर्ष को बढुवा नामावलीको मस.नं. 
३ मा िहनभुएका, लोक सेवा आयोगबाि मलएको खलु्ला (मटहला) प्रमतयोमगतात्मक पिीक्षा 
मार्ष त मसर्ारिस हनुभुएका मनमा चघममिेको ठाुँउमा बढुवा पाउुँ भनी मनवेदन गिेको 
देचखन्छ। बढुवा सम्बन्धमा वैकचल्पक उम्मेदवािको व्यवस्था िाखेको नदेचखएको ि यस 
आयोगको मममत 2077।९।25 को मनणषय बमोचजम प्रकाचशत सूचनामा पमन वैकचल्पक 
सूची िहेको नहुुँदा मनवेदन माग बमोचजम मनजलाई उि रिि पदमा बढुवा मसर्ारिस गनष 
ममल्ने देचखएन। 

३.२ मनयचुि, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धीः 

३.२.१ मखु्य िचजिाि पदमा बढुवा पदस्थापनः 
न्याय सेवा आयोगको मममत २०७७।१०।२५ मा बसेको बैठकले सवोच्च अदालतका 

मखु्य िचजस्राि श्री नपृध्वज मनिौला उच्च अदालत ददपायलको मखु्य न्यायाधीश पदमा मनयचुि 
भै रिि हनु आएको मखु्य िचजस्राि पदमा मनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १९ को 
उपदर्ा (२) को खण्ड (क) बमोचजम नेपाल न्याय सेवा, िाजपराटङ्कत टवचशष् ि शे्रणीका सवोच्च 
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अदालतको िचजिाि पदमा कायषित श्री लाल बहादिु कुुँ विलाई नेपाल न्याय सेवाको िाजपराटङ्कत 
टवचशष् ि शे्रणीको सवोच्च अदालतको मखु्य िचजस्राि पदमा बढुवा मनयचुि गिी पदस्थापन गनष 
नेपालको संटवधानको धािा १५४ ि न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दर्ा १० बमोचजम 
नेपाल सिकाि समक्ष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ। 

३.२.२ न्याय सेवाको टवचशष् ि शे्रणीमाः 
न्याय सेवा आयोगको मममत २०७७।१०।२५ गतेको बैठकले सवोच्च अदालतको 

रिि िचजिाि (िाजपराटङ्कत टवचशष् ि शे्रणी) पदमा प्रशासकीय अदालतका िचजिाि (नेपाल न्याय 
सेवा, न्याय समूह िाजपराटङ्कत प्रथम शे्रणी) पदमा कायषित श्री मनमषला पौडेल (भट्टिाई), मममत 
२०७७।१२।०५ मा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेवाको नायव महान्यायामधबिा पदमा 
महान्यायामधबिाको कायाषलयका सहन्यायामधबिा श्री श्याम कुमाि भट्टिाई ि सत्य मनरूपण 
तथा मेलममलाप आयोगको रिि सचचव पदमा उजाष, जलश्रोत तथा मसंचाई मन्रालयका नेपाल 
न्याय सेवाका सहसचचव श्री तोयानाथ अमधकािीलाई बढुवा मनयचुि गिी पदस्थापन गनष नेपाल 
सिकािसमक्ष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ। 

न्याय सेवा आयोगको मममत 2077।12।05 मा बसेको बैठकले सत्य मनरूपण तथा 
मेलममलाप आयोगका सचचव श्री उदयिाज सापकोिालाई कानून, न्याय तथा संसदीय माममला 
मन्रालयको सचचव पदमा सरुवा गनष नेपाल सिकािसमक्ष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ। 

३.२.३ न्याय सेवाको िा.प.प्रथम शे्रणीको पदमाः 
न्याय सेवा आयोगको मममत 207७।११।११ को बैठकले न्याय समूह िाजपराटङ्कत 

दितीय शे्रणीका इजलास अमधकृत श्री अजुषनप्रसाद कोइिालालाई सोही समूहको िाजपराटङ्कत 
प्रथम शे्रणीको पदमा, कानून समूहका उपसचचविय श्री गंगाबहादिु खिेल ि श्री शंकि बहादिु 
के.सी.लाई सोही समूहको िाजपराटङ्कत प्रथम शे्रणीको सहसचचव वा सो सिहको पदमा, सिकािी 
वटकल समूहका उपन्यायामधबिाहरु श्री कृष्णप्रसाद पडुासैनी, श्री मोहनसागि बस्याल, श्री 
नािायण बहादिु थापा, श्री गोटवन्दिाज गौली ि श्री पणु्यप्रसाद पाठकलाई सोही समूहको 
िाजपराटङ्कत प्रथम शे्रणी सहन्यायायामधविा पदमा बढुवा मनयचुि एवं पदस्थापन गनष नेपाल 
सिकािसमक्ष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ। 

साथै न्याय सेवा आयोगको मममत 207७।११।११ को बैठकले कानून समूहका 
िाजपराटङ्कत प्रथम शे्रणीका १२ जना ि सिकािी वटकल समूहका ५ जना अमधकृतहरुको सरुवा 
गनष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ। 
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३.२.४ न्याय सेवाको िा.प. दितीय शे्रणीको पदमाः 
न्याय सेवा आयोगको मममत २०७७।०६।२५ को मनणषयानसुाि प्रकाचशत 

सूचनाबमोचजम मममत २०७७।०९।२५ मा बसेको बैठकले न्याय समूहका ३९, कानून 
समूहका ७ ि सिकािी वटकल समूहका २४ शाखा अमधकृतलाई उपसचचव पदमा बढुवा गनष 
मसर्ारिस गिेकोमा मममत २०७७।११।११ मा बसेको बैठकले मनजहरुलाई मममत 
२०७७।११।०२ गतेदेचख ज्येष् ठता कायम हनुे गिी वढुवा मनयचुि तथा पदस्थापनका लामग, 
साथै मममत २०७७।१०।२५ मा बसेको बैठकले न्याय, कानून ि सिकािी वटकल समूहको 
रिि उपसचचव वा सो सिहको पदमा लोक सेवा आयोगबाि मसर्ारिस भई आएका न्याय 
समूहका -११ जना, कानून समूहका -३ जना ि सिकािी वटकल समूहका -४ जना 
अमधकृतहरुलाई मनयचुि तथा पदस्थापनका लामग नेपाल सिकाि समक्ष मसर्ारिस गने मनणषय 
गिेको छ।  

न्याय सेवा आयोगको मममत २०७७।०४।04 मा बसेको बैठकले कानून समूहका 
१३ जना, मममत २०७७।०६।२५ को बैठकले न्याय समूहका २९ जना, कानून समूहका ३ 

जना ि सिकािी वटकल समूहका ४६ जना, मममत २०७७।१०।२५ को बैठकले कानून 
समूहका 1९ जना, सिकािी वटकल समूहका ३8 जना, मममत २०७७।११।११ को बैठकले 
न्याय समूहका ५३ जना, कानून समूहका १० जना ि सिकािी वटकल समूहका २२ जना ि 
मममत 2077।१२।०५ को बैठकले सिकािी वटकल समूहका ३ जना िाजपराटङ्कत दितीय 
शे्रणीका अमधकृतहरूलाई सरुवाका लामग मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ। 

३.२.५ न्याय सेवाको िा.प. ततृीय शे्रणीको पदमाः 
न्याय सेवा आयोगको मममत २०७८।०२।२३ मा बसेको बैठकले बढुवामार्ष त लोक 

सेवा आयोगबाि मसर्ारिस भई आएका नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका शाखा अमधकृत 
पदका- २ जना उम्मेदवािहरूलाई मममत २०७७।१२।१८ देचख जेष् ठता कायम हनुे गिी 
बढुवा मनयचुि तथा पदस्थापन गनषका लामग नेपाल सिकािसमक्ष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको 
छ। 

न्याय सेवा आयोगको मममत २०७७।१०।२५ को बैठकले कानून समूहका १ जना, 
सिकािी वटकल समूहका ४२ जना, मममत २०७७।११।११ को बैठकले न्याय समूहका ५३ 
जना, कानून समूहका १४ जना, सिकािी वटकल समूहका 4६ जना ि मममत 
२०७७।१२।०५ को बैठकले सिकािी वटकल समूहका ६ जना िाजपराटङ्कत ततृीय शे्रणीका 
अमधकृतहरूको सरुवा गनष नपेाल सिकािसमक्ष मसर्ारिस गने मनणषय गिेको छ।  
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३.३ टवटवधः 
क) न्याय सेवा आयोगको मममत २०७८।६।१८ को बैठकले न्याय सेवाको िाजपराचङ् कत 

प्रथम ि दितीय शे्रणीका अमधकृतहरूको रिि पदमा पदपूमतष गनष देहायबमोचजम प्रमतशत 
मनधाषिण गने मनणषय गिेको छः  

सेवा समूह ि शे्रणी जम्मा 
पद 

खलुा 
प्रमतयोमगता 

कायषक्षमताको 
मूल्याङ् कन 

आन्तरिक 
प्रमतयोमगता 

ज्येष् ठता ि 
कायषसम्पादन 
मूल्याङ् कन 

न्याय समूह (िा.प. प्रथम) ३ - १ १ १ 
कानून समूह (िा.प. प्रथम) २ - १ १ - 
सिकािी वटकल समूह (िा.प. 
प्रथम) 

५ - २ १ २ 

न्याय समूह (िा.प. दितीय) १२ १ ४ ३ ४ 

कानून समूह (िा.प. दितीय) ३ - १ १ १ 
सिकािी वटकल समूह (िा.प. 
दितीय) 

८ - ३ २ ३ 

उचल्लचखत पदहरूमध्ये आन्तरिक ि खलुा प्रमतयोमगतात्मक पिीक्षािािा पूमतष हनुे पद 
नेपालको संटवधानको धािा १५४ बमोचजम लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाइएको छ। साथै 
ज्येष् ठता ि कायषसम्पादन तथा कायषक्षमता मूल्याङ् कन अन्तगषतका पदहरूपूमतष गनष न्याय सेवा 
आयोगले टवज्ञापन प्रकाचशत भई नमतजा प्रकाशन हनु बाुँकी िहेको छ।  

ख) न्याय सेवा आयोगको मममत 207७।12।5 को बैठकले नेपालको संटवधानको धािा 
१४९ को उपधािा (२) को देहाय (ख) ि (ग) बमोचजम न्याय परिषदको मममत 
२०७७।११।२८ गतेको बैठकले प्रमतशत मनधाषिण गिे बमोचजमका चजल्ला न्यायाधीशको 
पद पूमतष गनष उपयिु व्यचिको छनौिका लामग मलचखत पिीक्षा सञ् चालन एवं सो को 
नमतजा तयाि गिी पठाउन लोक सेवा आयोगसुँग अनिुोध एवं समन्वय गिी अन्य पिीक्षा 
कायषिम सम्वन्धमा सूचना प्रकाचशत गने लगायतका आवश्यक ब्यवस्था सचचवालयले गने 
मनणषय गिेको छ। उि मनणषय बमोचजम चजल्ला न्यायाधीश पदको टवज्ञापन भई मलचखत 
पिीक्षा संचालन गनष लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाइएकोमा मलचखत पिीक्षाको नमतजा 
प्रकाशन हनु बाुँकी िहेको छ। 
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परिच्छेद - चाि 
न्याय परिषद सचचवालयका गमतटवमध 

४.१ न्याटयक अनगुमन तथा मनगिानी गमतटवमधः  
न्याय परिषदको मममत २०७७।११।२८ मा बसेको बैठकले न्याय परिषद ऐन, 

2073 को दर्ा १६ अनसुाि न्यायाधीशको काम कािवाही तथा आचिणको मनयममत अनगुमन 
गनष वा मनगिानी िाख् न न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी बहादिु मनिालाको 
संयोजकत्वमा न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री िामप्रसाद शे्रष् ठ सदस्य ि न्याय परिषदका 
सचचव श्री देवेन्रिाज ढकाल सदस्य-सचचव िहने गिी तीन सदस्यीय न्याटयक अनगुमन तथा 
मनगिानी समममत गठन गने मनणषय भई उि समममतबाि २०७७ सालको चैर मटहनामा माननीय 
सदस्य श्री िामप्रसाद शे्रष् ठज्यूबाि उच्च अदालत जनकपिु, अस्थायी इजलास वीिगंज ि सो 
अन्तगषतका मातहतका चजल्लाहरु एवं उच्च अदालत पािन, हेिौडा इजलास ि मकवानपिु 
चजल्ला अदालतमा भएको काम कािवाही सम्बन्धमा सम्बचन्धत न्यायाधीशहरु, कानून 
व्यवसायीहरु, सिकािी वकील, कमषचािीहरु, सेवाग्राहीहरुसुँग न्यायाधीशहरुले आचािसंटहताको 
पालना गिे नगिेको ि कामकािबाहीहरु उचचत समयमा गिे नगिेको सम्वन्धमा धािणा वझु्न े
लगायतका टवषयमा छलर्ल एवं अन्तिटिया गिी प्रमतवेदन समेत तयाि गिी न्याय परिषद 
समक्ष पेश गरिएको मथयो। 

न्याय परिषदका माननीय सदस्य एवं उि समममतका संयोजक श्री लक्ष्मी बहादिु 
मनिालाको मममत 2078।1।21 मा मनधन भएकोले न्याय परिषदको मममत २०७८।४।१७ 
को बैठकले उि समममतको संयोजकमा न्याय परिषदका माननीय सदस्य श्री िाम प्रसाद 
भण्डािीलाई तोक् न ेमनणषय गिेको छ। 

४.२ उत्कृष् ि कमषचािी सम्मामनतः 
मममत २०७८।५।२२ गते मनजामती सेवा ददवस, २०७८ को अवसिमा न्याय परिषद 

सचचवालयमा कायषित कमषचािीहरूमध्ये उत्कृष् ि कमषचािीको रूपमा न्याय परिषद सचचवालयका 
शाखा अमधकृत श्री दीपेन्र पौडेल ि नायव सबु्बा श्री चेत बहादिु चज.सी. लाई नगद पिुस्काि ि 
सम्मानपर सटहत सम्मामनत गरिएको मथयो। 
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परिचशष्टाङ्क १ 

न्याय परिषद मनयमावली, २०७४ (अनसूुची बाहेक) 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दर्ा ४० ले ददएको अमधकाि प्रयोग गिी न्याय परिषद्ले 
देहायका मनयमहरू बनाएको छ । 

परिच्छेद–१ 

प्रािचम्भक 

१.  संचक्षप् त नाम ि प्रािम्भ : (१) यी मनयमहरूको नाम “न्याय परिषद मनयमावली, २०७४” 

िहेको छ । 
(२) यो मनयमावली तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ । 

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

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

(ख)  “सचचव” भन् नाले न्याय परिषद्को सचचव सम्झन ुपछष । 

(ग)  “सचचवालय” भन् नाले ऐनको दर्ा ३४ बमोचजम स्थाटपत न्याय 
परिषद्को सचचवालय सम्झन ुपछष । 

(घ)  " संटवधान" भन् नाले नेपालको संटवधान सम्झन ुपर्छ  । 

 

परिच्छेद–२ 

अमभलेख सम्बन्धी व्यवस्था 
३.  अमभलेख िाख्न े : (१) ऐनको दर्ा ३ बमाचजमको अमभलेख तयाि गने प्रयोजनको लामग 

सचचवालयले कम्तीमा वषषको एक पिक सावषजमनक रुपमा सूचना प्रकाशन गिी अनसूुची–
१ को ढाुँचामा संटवधान बमोचजम न्यायाधीशको पदमा मनयचुि हनु योग्यता पगेुका 
इच्छुक नेपाली नागरिकको टवविण माग गनेछ । 

 (२) ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (२) बमोचजम टवविण माग गदाष अमभलेख िाख्न े
प्रयोजनका लामग टवविणमा नाम समावेश भएका व्यचिको सम्बन्धमा त्यस्ता मनकायको 
कुनै प्रमतटिया भए सो समेत माग गनष सक्नछे ।  

(३) उपमनयम (२) बमोचजम प्रमतटिया माग गरिएकोमा सम्बचन्धत मनकायले 
समयमभर प्रमतटिया उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

 (४) उपमनयम (१) ि (२) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापमन संटवधान 
बमोचजम न्यायाधीशको पदमा मनयचुि हनु योग्यता पगेुका कुनै नेपाली नागरिकले 
अनसूुची–१ को ढाुँचामा सचचवालयमा उपचस्थत भई वा टवद्यतुीय माध्यमबाि समेत जटहले 
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सकैु आफ्नो टवविण पेश गनष सक्नेछ । यसिी पेश भएको टवविण सचचवालयले 
अमभलेखमा समावेश गनेछ । 

(५) उपमनयम (१), (२) वा (४) बमोचजम प्राप् त टवविणको अमभलेख तयाि गदाष 
सचचवालयले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा चजल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा 
मनयचुि हनु योग्यता पगेुका व्यचिको छुट्टाछुटै्ट अमभलेख तयाि गनुष पनेछ । 

(६) उपमनयम (५) बमोचजम अमभलेख तयाि गदाष संटवधानको धािा १२९, १४० 
तथा १४९ बमोचजम न्यायाधीशको पदमा मनयचुिको लामग योग्यता पगेुका न्यायाधीश, 

न्याय सेवाका अमधकृत कमषचािी ि कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा 
कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै के्षरमा काम गिेको व्यचिको वरिष् ठतािमका 
आधािमा सूची तयाि गिी छुट्टा छुटै्ट अमभलेख िाख्न ुपनेछ । 

(७) उपमनयम (६) बमोचजम अमभलेख तयाि गने प्रयोजनको लामग कुनै व्यचिको 
वरिष् ठतािम कायम गदाष देहायका आधािमा गनुष पनेछः-  

(क) बहालवाला न्यायाधीशको हकमा मनयम ११ बमोचजम, 

(ख) न्याय सेवाको अमधकृतको हकमा,–  

(अ) हालको पदमा मनयचुि वा बढुवा भएको मममत, 

(आ)  उपखण्ड (अ) बमोचजमको आधािमा वरिष् ठता नछुटट्टएमा 
हालको पदमा मनयचुि वा बढुवाको लामग भएको मसर्ारिस 
िम, 

(इ)  उपखण्ड (अ) ि (आ) बमोचजमको आधािमा वरिष् ठता 
नछुटट्टएमा हालको पदमा मनयचुि वा बढुवाको लामग भएको 
टवज्ञापन वा सूचनाको िम । 

(ग) कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय 
सम्बन्धी अन्य कुनै के्षरमा काम गिेको व्यचिको हकमा कानून 
व्यवसायीले प्राप् त गिेको प्रमाणपरको िमाङ्कको आधािमा, 

(घ)  खण्ड (ग) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापमन कानून व्यवसायीको 
प्रमाणपर प्राप् त नगिी कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा 
न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै के्षरमा काम गिेको व्यचिको हकमा 
सम्बचन्धत के्षरमा काम गिेको अवमधको आधािमा । 

४.  न्यायाधीशको अमभलेख तथा वैयचिक टवविण (मसििोल) िाख्न े : (१) सचचवालयले 
न्यायाधीशको छुट्टाछुटै्ट वैयचिक टवविण र्ािाम (मसििोल) सटहत अमभलेख तयाि गिी 
िाख्नछे । 
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(२) न्यायाधीश पदमा मनयिु भएका व्यचिले मनयचुि भएको मममतले एक मटहना 
मभर अनसूुची–२ बमोचजमको ढाुँचामा वैयचिक टवविण र्ािाम भिी सचचवालयमा पेस 
गनुष पनेछ । 

ति मनजामती टकतावखानामा वैयचिक टवविण दताष भएको व्यचि न्यायाधीशको 
पदमा मनयिु भएमा त्यस्तो व्यचिको वैयचिक टवविण र्ािाम ि तत्सम्बन्धी 
कागजातहरूको प्रमाचणत प्रमतमलटप सचचवालयले मनजामती टकताबखानाबाि चझकाई 
अद्यावमधक गनेछ । 

(३) न्यायाधीशले वैयचिक टवविण पेस गदाष आफ्नो टवविणलाई पटुष्ट गने 
कागजातहरुको प्रमाचणत प्रमतमलटप पेस गनुष पनेछ । 

(४) उपमनयम (२) बमोचजम पेश भएको वैयचिक टवविण र्ािाम प्रमाचणत गनषको 
लामग सचचवालयले मनजामती टकताबखानामा पठाउनछे ।  

(५) उपमनयम (४) बमोचजम पठाइएको वैयचिक टवविण र्ािाम मनजामती 
टकतावखानाबाि प्रमाचणत गिाउन ुसम्बचन्धत न्यायाधीश समेतको दाटयत्व हनुेछ । 

 

परिच्छेद–३ 

न्यायाधीश मनयचुिको मसर्ारिश सम्बन्धी व्यवस्था 
५.  न्यायाधीश मनयचुिको मसर्ारिस सम्बन्धी कायषटवमध : (१) परिषद्ले संटवधानको धािा 

१२९ बमोचजम सवोच्च अदालतको न्यायाधीश मनयचुि गदाष सो धािाको उपधािा (५) 
बमोचजमको योग्यता पगेुका व्यचिहरु मध्ये ऐनको दर्ा ५ को अधीनमा िही मनयचुिको 
मसर्ारिस गनुष पनेछ । 

(२) परिषद्ले संटवधानको धािा १४० को उपधािा (२) बमोचजम उच्च अदालतका 
मखु्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको मनयचुिको लामग मसर्ारिस गदाष सो धािाको उपधािा 
(३) बमोचजमको योग्यता पगेुका व्यचिहरु मध्ये ऐनको दर्ा ५ को अधीनमा िही 
मनयचुिको मसर्ारिस गनुष पनेछ । 

(३) परिषद्ले संटवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (क) बमोचजम 
चजल्ला न्यायाधीशको मनयचुिको लामग मसर्ारिस गदाष योग्यता पगेुका व्यचिहरु मध्ये 
ऐनको दर्ा ५ को अधीनमा िही मनयचुिको मसर्ारिस गनुष पनेछ । 

स्पष्टीकिणः संटवधानको धािा १२९ को उपधािा (५), धािा १४० को उपधािा 
(२) ि धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनाथष "मनिन्ति वकालत 
गिेको" भन् नाले मदु्दामा मनयममत रुपमा अदालतमा बहस पैिवी ि मलखतको मस्यौदा 
समेतको कायष गिेको सम्झन ुपछष । 
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६.  चजल्ला न्यायाधीशको पदपूमतषको समयतामलका ि प्रमतशत मनधाषिण : (१) चजल्ला 
न्यायाधीशको पदपूमतष गने समय तामलका अनसूुची–३ मा उल्लेख भए बमोचजम हनुेछ ।  

(२) परिषद्ले चजल्ला न्यायाधीशको पदपूमतषको लामग संटवधानको धािा १४९ को 
उपधािा (२) को खण्ड (क), (ख) ि (ग) बमोचजम प्रमतशत मनधाषिण गदाष अनसूुची–४ 
बमोचजमको प्रटिया अवलम्बन गनेछ ।  

(३) उपमनयम (२) बमोचजम प्रमतशत मनधाषिण गदाष संटवधानको धािा १४९ को 
उपधािा (२) को खण्ड (ग) बमोचजम छुट्टाइएको पद मध्येबाि पैतालीस प्रमतशत पद 
छुट्याई सो प्रमतशतलाई शत प्रमतशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवािहरु बीचमा 
समावेशी मसद्धान्तका आधािमा छुट्टा छुटै्ट प्रमतस्पधाष गिाई पदपूमतष गने गिी अनसूुची–५ मा 
उचल्लचखत तरिका बमोचजम प्रमतशत मनधाषिण गरिनेछ :-  

(क) मटहला     – तेत्तीस प्रमतशत 

(ख) आदीवासी/जनजाती  – सत्ताईस प्रमतशत 

(ग) मधेशी    – बाईस प्रमतशत 

(घ) दमलत    – नौ प्रमतशत 

(ङ) अपाङ्ग     – पाुँच प्रमतशत 

(च) टपछमडएको क्षरे   – चाि प्रमतशत 

स्पष्टीकिणः यस उपमनयमको प्रयोजनका लामग,– 

(१) “टपछमडएको क्षेर” भन् नाले बझाङ, अछाम, बाजिुा, कामलकोि, हमु्ला, मगु,ु 
जमु्ला, डोल्पा ि जाजिकोि चजल्ला सम्झन ुपछष ।  

(२) “मटहला, आदीवासी/जनजाती, मधेशी ि दमलत” भन् नाले आमथषक ि 
सामाचजक रुपमा पछामड पिेका मटहला, आदीवासी/जनजाती, मधेशी ि 
दमलत सम्झन ुपछष । 

(४) संटवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम 
छुट्टाईएको पदमा जनु वषषको लामग टवज्ञापन भएको हो सो वषष हनु े टवज्ञापनमा उपयिु 
उम्मेदवाि नभई मनयचुिका लामग मसर्ारिस हनु नसकेमा संटवधानको धािा १४९ को 
उपधािा (२) को खण्ड (क) बमोचजम पूमतष हनुे पदमा समावेश गिी पदपूमतष गरिनेछ ।  

(५) अन्य सिकािी सेवामा िहेको समावेशी मसद्धान्तमा आधारित पदपूमतष सम्बन्धी 
व्यवस्थामा पनुिावलोकन भएको अवस्थामा सो समेतलाई ध्यानमा िाखी उपमनयम (३) 
बमोचजमको पदपूमतष सम्बन्धी व्यवस्था पनुिावलोकन गनष सटकनछे । 
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परिच्छेद–४ 

न्यायाधीशको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था 
७.  कायषक्षमताको सम्बन्धमा अध्ययन : (१) परिषद्ले उच्च अदालत ि चजल्ला अदालतका 

न्यायाधीशको कायषकुशलता तथा कायषक्षमताको मूल्याङ्कन गनषका लामग प्रत्येक वषष 
न्यायाधीशबाि भएका रै्सला ि आदेशका प्रमतमलटपहरू परिषद्ले तोकेको सङ्ख्यामा 
चझकाई अध्ययन गनष सक्नछे । 

(२) उच्च अदालत वा चजल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशले गिेको रै्सला वा 
आदेश प्रािचम्भक रुपमा नै कानून तथा न्यायका मान्य मसद्धान्तको प्रमतकूल भएको वा 
न्यायाधीशमा कायष क्षमताको अभाव भएको कुिा पनुिावेदनको िोहमा देचखएमा पनुिावेदन 
सनु् ने अदालतको सम्बचन्धत ईजलासले त्यस्तो रै्सला वा आदेशको प्रमतमलटप परिषद्को 
जानकािीका लामग सचचवालयमा पठाउने गिी आदेश गनुष पनेछ।  

(३) उपमनयम (१) ि (२) को प्रयोजनको लामग परिषद् मा देहाय बमोचजमको 
रै्सला अध्ययन समममत िहनछे :–  

(क)  संटवधानको धािा १५३ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) बमोचजमको 
परिषद्को  

सदस्यको रुपमा िहेका सवोच्च अदालतका वरिष् ठतम न्यायाधीश  – संयोजक 

(ख) संटवधानको धािा १५३ को उपधािा (१) को खण्ड (घ) बमोचजम 
मनयिु  

परिषद्का सदस्य  – सदस्य 

(ग) संटवधानको धािा १५३ को उपधािा (१) को खण्ड (ङ) बमोचजम 
मनयिु  

परिषद्का सदस्य – सदस्य 

(४) उपमनयम (३) बमोचजमको समममतमा न्याय परिषद्को सचचवले सदस्य-सचचव 
भई काम गनेछ । 

(५) उपमनयम (३) बमोचजमको समममतले रै्सला अध्ययन गदाष न्यायाधीशको 
कायषक्षमताको सम्बन्धमा आफ्नो िाय प्रमतटिया सटहत परिषद्समक्ष प्रमतवेदन पेश गनेछ 
ि त्यस्तो प्रमतवेदनलाई न्यायाधीशको कायष क्षमता मूल्याङ्कनको आधाि बनाईनेछ । 

(६) उपमनयम (३) बमोचजमको समममतले रै्सला अध्ययनका लामग सचचवालयका 
कमषचािीहरुको सहयोग मलन सक्नेछ । 

८.  कायष सम्पादन गनष असमथष िहेको मामनने आधाि : (१) कुनै न्यायाधीश ऐनको दर्ा 
१३ बमोचजम शािीरिक वा मानमसक अस्वस्थताको कािणले सेवामा िही कायष सम्पादन 
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गनष असमथष छ भनी परिषद् मा उजिुी पिेमा वा परिषद्लाई अन्य कुनै श्रोतबाि जानकािी 
हनु आएमा त्यस्तो मबषयमा प्रािचम्भक छानमबन गिी प्रमतवेदन पेस गनष परिषद्ले कम्तीमा 
दईु जना सदस्य िहने गिी एक समममत गठन गनेछ ।  

(२) उपमनयम (१) बमोचजमको समममतले आवश्यक अध्ययन गिी सम्बचन्धत 
न्यायाधीश कायष सम्पादन गनष असमथष िहे निहेको सम्बन्धमा पयाषप् त आधाि खलुाई 
परिषद् मा प्रमतवेदन पेश गनुष पनेछ । 

(३) उपमनयम (२) बमोचजम पेस भएको प्रमतवेदनमा कुनै न्यायाधीश कायष 
सम्पादन गनष असमथष भएको भनी उल्लेख भएमा सो को यटकन गनष परिषद्ले नपेाल 
सिकाििािा गदठत मेमडकल बोडषमा पिीक्षणका लामग लेखी पठाउनेछ ।  

(४) उपमनयम (३) बमोचजम पिीक्षणका लामग पठाइएकोमा मनजले जाुँच गिाउन 
इन्काि गिेमा वा जाुँच गदाष मेमडकल बोडषबाि शािीरिक वा मानमसकरुपले काम गनष 
असमथष िहेको भनी प्रमतवेदन प्राप् त भएमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई तत्काल काम गनष िोक 
लगाई परिषद्ले ऐनको दर्ा १३ बमोचजम पदमचुिका लामग मसर्ारिस गनेछ ।  

९.  सचेत गिाउन े: परिषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई ऐनको दर्ा १४ को उपदर्ा (१) बमोचजम 
सचेत गिाउन ुपूवष कािण खलुाई स्पष्टीकिण माग गनुष पनेछ । 

ति जाुँचबझु समममत गठन गिी छानमबन भएको मबषयमा सचेत गिाउुँदा स्पष्टीकिण 
सोध्न ुपने छैन ।  

१०. अनगुमन तथा मनगिानी समममतको कायषटवमध : (१) ऐनको दर्ा १६ बमोचजमको 
अनगुमन तथा मनगिानी समममतका पदामधकािी वा समममतले खिाएको कुनै अमधकािीले 
आवश्यकता अनसुाि गोप्य रुपमा कुनै पमन अदालत वा न्यायाधीशहरुसुँग सम्बचन्धत 
स्थान वा जनुसकैु चचजवस्तकुो मनगिानी गनष सक्नेछ । 

 (२) अनगुमन तथा मनगिानी गदाष प्रत्यक्ष अवलोकन, मनिीक्षण, सम्वाद, सभे 
र्ािाम, अन्तिटिया जस्ता पद्धमत ि टवद्यतुीय प्रटवमध समेतको प्रयोग गनष सटकनेछ । 

(३) अनगुमन तथा मनगिानी गने िममा सम्बचन्धत न्यायाधीशको मामसक कायष 
सम्पादनको लक्ष्य, प्रगमत टवविण तथा मास्केवािी, मनिीक्षण प्रमतवेदन, कायषसम्पादन 
मूल्याङ्कन समेत अवलोकन गनष सटकनेछ । 

(४) उपमनयम (१) बमोचजम अनगुमन तथा मनगिानीका लामग खटिएको 
अमधकािीले ऐनको दर्ा १६ को उपदर्ा (१) बमोचजमको अनगुमन तथा मनगिानी 
समममत समक्ष प्रमतवेदन ददन ुपनेछ । 

(५) ऐनको दर्ा १६ को उपदर्ा (१) बमोचजमको अनगुमन तथा मनगिानी 
समममत तथा त्यस्तो समममतले खिाएको अमधकािीले माग गिेको कागजात तथा टवविण 
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सम्बचन्धत न्यायाधीश, कमषचािी तथा सम्बचन्धत सिोकािवाला मनकाय वा व्यचिले 
उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

  

परिच्छेद–५ 

वरिष् ठता कायम गने व्यवस्था 
११.  वरिष् ठता कायम गने : (१) इजलास कायम गने, पेशी सूची तोक्ने तथा अदालतको 

प्रशासमनक काम कािबाही सञ्चालन गने प्रयोजनको लामग परिषद्ले देहायका आधािमा 
न्यायाधीशको वरिष् ठता कायम गनेछ :– 

(क)  सम्बचन्धत पदमा मनयचुि भएको मममतको आधािमा, 
(ख)  खण्ड (क) को आधािमा वरिष् ठता नछुटट्टन े भएमा सो तहको 

न्यायाधीशको पदमा भएको मनयचुि िमको आधािमा, 
(ग)  कुनै न्यायाधीश परिषद्को मनणषयबाि पदमिु भई अदालतको रै्सला 

वा आदेशले पनुबषहाली भएमा पदमिु हनु ु पूवषको मनयचुि िमको 
आधािमा । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम कायम गरिएको वरिष् ठताको सूची सचचवले अद्यावमधक 
रुपमा सचचवालयमा िाख्न ुपनेछ। 

परिच्छेद–६ 

मनिीक्षण तथा कायष सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था 
१२. न्यायाधीशको काम कािबाहीको मनिीक्षण : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दर्ा २१ वा 

ऐनको दर्ा १५ बमोचजम अदालतको मनिीक्षण गने न्यायाधीशले अनसूुची–६ बमोचजमको 
ढाुँचामा मनिीक्षण प्रमतवेदन पेश गनुष पनेछ । 

१३. कायष सम्पादनको मूल्याङ्कन : (१) मनयम १२ बमोचजम मनिीक्षण गने न्यायाधीशले 
मनिीक्षण गिेका अदालतका न्यायाधीशको अनसूुची–७ को ढाुँचामा कायष सम्पादन 
मूल्याङ्कन र्ािाम समेत भिी मनयम १२ बमोचजमको प्रमतवेदन साथ सचचवालयमा पठाउन ु
पनेछ । 

(२) मनयम १२ बमोचजमको मनिीक्षण प्रमतवेदन तथा उपमनयम (१) बमोचजम प्राप् त 
कायष सम्पादन मूल्याङ्कन र्ािाम सचचवले प्रचमलत कानूनले तोकेको अवमधसम्म सिुचक्षत 
रुपमा िाख्न ुपनेछ ि त्यस्तो प्रमतवेदन तथा कायषसम्पादन मूल्याङ्कन र्ािाम खोजेका बखत 
परिषद्को बैठकमा पेश गनुष पनेछ ।  

१४. कायष र्र्छ्यौिको अमभलेख : (१) सम्बचन्धत अदालतले सो अदालतमा कायषित 
न्यायाधीशको कायष र्र्छ्यौि सम्बन्धी टवविण उच्च अदालतको हकमा अनसूुची-८ ि 
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चजल्ला अदालतको हकमा अनसूुची-९ बमोचजमको ढाुँचामा प्रत्येक मटहना भिुान भएको 
मममतले सात ददन मभर सचचवालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) सचचवालयले उपमनयम (१) बमोचजम प्राप् त टवविण समेतको आधािमा उच्च 
तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशको कायष र्छयौि तथा आचिण सम्बन्धी टवषयको 
अमभलेख अनसूुची–१० बमोचजमको ढाुँचामा िाख्न ुपनेछ । 

परिच्छेद–७ 

सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था 
१५.  सरुवा : (१) उच्च अदालत तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई ऐनको दर्ा २७ 

बमोचजम सरुवा गने प्रयोजनका लामग टहमाली क्षेर, पहाडी क्षेर, तिाई क्षेर ि काठमाडौं 
उपत्यकाको अनभुव हनुे गिी सगुम के्षर ि दगुषम के्षरको वगीकिण अनसूुची–११ 
बमोचजम हनुेछ । 

(२) दगुषम के्षरको अदालतमा काम गिी सकेको न्यायाधीशलाई साधािणतया सगुम 
के्षरको अदालतमा सरुवा गरिनेछ । सगुम के्षरको अदालतमा काम गरिसकेको 
न्यायाधीशलाई सेवा अवमधमा कम्तीमा एक पिक दगुषम के्षरमा सरुवा गरिनछे । 

(३) उपमनयम (२) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापमन सम्बचन्धत न्यायाधीशको 
बसोबास भएको स्थानबाि मनजलाई पायक पने नचजकका चजल्लाहरुको भौगोमलक 
मनकिताको आधािमा समेत सरुवा गनष सटकनेछ । 

(४) उपमनयम (१), (२) ि (३) बमोचजम न्याय परिषद्ले सरुवा गदाष मदु्दाको 
काम कािबाहीलाई असि नपने गिी सामान्यतया श्रावण मटहनामा गरिनेछ। 

(५) सरुवाको लामग मनवेदन ददन चाहने न्यायाधीशले अनलाईनबाि समेत मनवेदन 
ददन सक्नेछ । 

 १६. सरुवा वा काज भएको अदालतमा हाचजि हनुे : सरुवा वा काजमा खिाइएको 
न्यायाधीशले त्यस्तो सरुवा वा काज खिाइएको मममतले पन्र ददन मभर िमाना मलई 
बािाका म्याद बाहेक सात ददन मभर सम्बचन्धत अदालतमा हाचजि हनु ुपनेछ । 

 

परिच्छेद–८ 

उजिुी तथा सोको छानमबन ि अनसुन्धान सम्बन्धी कायषटवमध 

१७. उजिुी ददन सक्ने : (१) कुनै न्यायाधीशले आफ्नो पदीय दाटयत्व इमान्दािीपूवषक मनवाषह 
नगिेको वा मनजमा कायषक्षमताको अभाव भएको वा मनजबाि खिाब आचिण भएको छ 
भन् ने लागेमा कुनै पमन व्यचिले भएसम्मको सबूद प्रमाण संलग्न गिी सचचवालयमा आर्ैं  
उपचस्थत भई वा अन्य कुनै माध्यमबाि उजिुी ददन सक्नछे । 
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(२) उपमनयम (१) बमोचजम उजिुी ददुँदा सामान्यतया देहायका टवविणहरु 
खलुाउन ुपनेछ :- 

(क)  उजिुीकताषको नाम, थि, वतन ि भए िेमलर्ोन वा मोवाईल नम्वि वा 
ईमेल ठेगाना, 

(ख)  आिोटपत न्यायाधीशको नाम, थि ि अदालत, 

(ग)  उजिुीको टवषय :- कायषक्षमताको अभाव/खिाब आचिण/ इमान्दािीपूवषक 
आफ्नो कतषव्यको पालना नगिेको/बदमनयतपूवषक काम 
गिेको/आचािसंटहताको गम्भीि उल्लङ्घन गिेको, 

(घ) उजिुी चशष् ि ि सभ्य भाषामा लेखी मसलमसलाबद्ध रुपमा तथ्यगत 
टवविण खलुाइएको हनु ुपने, 

(ङ) उजिुीसुँग सम्बचन्धत प्रमाण, 

(च) परिषद् बाि उजिुी उपि छानटवन हुुँदा सहयोग गने प्रमतबद्धता, 
(छ) उजिुीकताषले आफ्नो नाम गोप्य िाख्न चाहेमा सोको कािण, ि 

(ज) उजिुीकताषको सटहछाप ि मममत । 

(३) उपमनयम (१) ि (२) बमोचजम उजिुी प्राप् त हनु आएमा सचचवले संभव 
भएसम्म त्यस्तो उजिुीकताषलाई सनाखत गिाई उजिुी दताष गिाउन ुपनेछ ।  

ति, कुनै उजिुी अस्पष् ि एवम ् प्रथम दृटष्टमा नै अस्वभाटवक खालको भएमा 
सचचवले दताष गनष ईन्काि गनष सक्नेछ । 

(४) परिषद समक्ष पनष आएको उजिुी उपि तीन मटहना मभरमा प्रािचम्भक छानटवन 
गनुष पनेछ ि उजिुी िुङ्गो लागेपमछ सो को जानकािी उजिुीकताष ि सम्बचन्धत 
न्यायाधीशलाई ददन ुपनेछ । 

 

परिच्छेद–९ 

टवटवध 

१८. सचचवालय सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सचचवको प्रत्यक्ष मनयन्रण ि िेखदेखमा िहने गिी 
सचचवालयमा आवश्यकतानसुाि कमषचािीहरु िहनेछन ्। 

१९.  सचचवालयमा िहने महाशाखा ि शाखाहरु : (१) न्याय परिषद सचचवालयमा साधािणतया 
देहाय बमोचजमका महाशाखा तथा शाखाहरु िहनेछन ्:- 

(क) प्रशासन महाशाखा : यस महाशाखा अन्तगषत देहायका शाखाहरु िहनेछन:्- 
(अ) प्रशासन शाखा : यस शाखा अन्तगषत दताष, चलानी, आमथषक प्रशासन 
तथा चजन्सी उपशाखाहरु समेत िहनेछन ्। 
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(आ) सूचना प्रटवमध शाखा 
(इ) अमभलेख शाखा 

(ख) उजिुी तथा अनगुमन महाशाखा : यस महाशाखा अन्तगषत देहायका शाखाहरु 
िहनेछनः- 

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

(ग) योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा : 
(अ) योजना शाखा 
(आ) अध्ययन तथा अनसुन्धान शाखा 
(इ) बाह्य सम्बन्ध समन्वय शाखा 

 (घ) पिीक्षा महाशाखाः यस महाशाखा अन्तगषत देहायका शाखाहरु िहनेछन ्:- 
(अ) पिीक्षा सञ्चालन शाखा 
(आ) नमतजा तथा अन्तवाषताष शाखा 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम गदठत महाशाखा तथा सो अन्तिगतका शाखाहरुमा 
काम गने कमषचािीहरुको कायषटवविण सचचवले तोके बमोचजम हनुेछ ।  

२०. सम्पचत्त टवविण पेश गने : (१) सदस्य तथा न्यायाधीशले ऐनको दर्ा २९ बमोचजम 
सम्पचत्त टवविण पेश गदाष अनसूुची–१२ को ढाुँचामा सचचवालयमा पेश गनुष पनेछ । 
सम्पचत्त टवविण अनलाईनबाि समेत भने व्यवस्था गनष सटकनछे। 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम पेश भएको सम्पचत्त टवविण परिषद्ले समय समयमा 
अनगुमन गनेछ । यसिी अनगुमन गदाष त्यस्तो सम्पचत्त अस्वभाटवक वा अममल्दो 
देचखएमा न्याय परिषद्ले थप छानमबन गनष सक्नेछ ।  

२१. शपथ : उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष ि उच्च अदातलका 
अन्य न्यायाधीश तथा चजल्ला अदालतका न्यायाधीशले सम्बचन्धत उच्च अदालतको मखु्य 
न्यायाधीश समक्ष अनसूुची–१३ बमोचजमको ढाुँचामा शपथ मलन ुपनेछ । 

२२. आचाि संटहताको पालना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक न्यायाधीशले आचाि संटहताको 
पालना गनुष पनेछ ।  

(२) ऐनको दर्ा १६ बमोचजमको अनगुमन तथा मनगिानी समममतले न्यायाधीशले 
आचाि संटहताको पालना गिे नगिेको सम्बन्धमा मनयममतरुपमा अनगुमन गिी सोको 
प्रमतवेदन परिषद समक्ष पेश गनुष पनेछ । 

(३) उपमनयम (२) बमोचजम प्राप् त प्रमतवेदनलाई न्यायाधीशको मनयचुि तथा सरुवा 
गदाष आधाि मलइनछे । 
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२३. न्यायाधीशलाई तालीम, प्रचशक्षण तथा सेममनाि गोष्ठीमा सहभागी गिाउन े : (१) 
न्यायाधीशको तामलम तथा प्रचशक्षणको पाठ्यिम तयाि गदाष तामलम प्रदायक मनकायले 
न्याय परिषद्सुँग समन्वय गनुष पनेछ । पाठ्यिम मनमाषण गदाष ि तामलममा सहभागीको 
मापदण्ड मनधाषिण गदाष सवोच्च अदालत, िाटिय न्याटयक प्रमतष्ठान लगायतका सम्बचन्धत 
मनकायले सचचवालय मार्ष त न्याय परिषद्सुँग समन्वय गनुष पनेछ ।  

(२) न्याय प्रशासन सम्बन्धी टवषय ि न्यायाधीशको क्षमता अमभवटृद्धका लामग 
सञ्चालन गरिन ेसेममनाि, गोष्ठी, कायषशाला, सम्मेलन, पनुताषजगी प्रचशक्षण जस्ता कायषिमहरू 
परिषद्ले सचचवालय मार्ष त गिाउन सक्नछे । 

(३) उपमनयम (२) बमोचजम सञ्चालन हनु ेकायषिमको सम्बन्धमा टवषयवस्तकुो 
मनधाषिण गने, सहभागीको छनौि गने ि प्रटिया मनधाषिण गने जस्ता काम सचचवालयले 
गनेछ। 

२४.  परिषद्को बैठकबाि अनमुोदन गने गिी लेखी पठाउन सक्न े : संटवधानको धािा १४३ 
को उपधािा (१) को प्रमतबन्धात्मक वाक्यांश ि धािा १५० को उपधािा (१) को 
प्रमतवन्धात्मक वाक्यांश बमोचजम नेपाल सिकाि वा संवैधामनक मनकायबाि पिामशषको 
लामग लेखी आएको मबषयमा तत्काल न्याय परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा 
न्याय परिषद्को बैठकबाि पमछ अनमुोदन गने गिी अध्यक्षको मनदेशनमा सचचवले लेखी 
पठाउन सक्नेछ । 

२५.  न्याय परिषद्का सदस्यको हाचजिी तथा मबदा सम्बन्धमा : (१) संटवधानको धािा १५३ 
को उपधािा (१) को खण्ड (घ) ि (ङ) बमोचजमको सदस्यले कायाषलयमा हाचजि भई 
काम कािबाही गनुष पनेछ ।  

(२) उपमनयम (१) बमोचजमका सदस्यको मबदा ि अन्य सटुवधा सवोच्च अदालतका 
न्यायाधीशहरुको पारिश्रममक, सेवाको शतष ि सटुवधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ बमोचजम 
हनुेछ। 

२६. मनदेचशका तथा मापदण्डहरु बनाई लागू गने : न्याय परिषद्ले देहायका टवषयमा मनदेचशका 
तथा मापदण्डहरु बनाई लागू गनष सक्नेछ :- 

(क) न्यायाधीश मनयचुि सम्बन्धी, 
(ख) अमभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
(ग) न्यायाधीश टवरुद्ध पिेको उजिुी उपि कािबाही सम्बन्धी, 
(घ) अनगुमन तथा मनगिानी सम्बन्धी कायषटवमध, 

(ङ) सरुवा तथा काज सम्बन्धी, 
(च) न्याय परिषद्सुँग सम्बचन्धत अन्य टवषय सम्बन्धी । 
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२७.  खािेजी ि बचाउ : (१) न्याय परिषद (कायषटवमध) मनयमावली, २०५६ खािेज गरिएको छ 
।  

 (२) न्याय परिषद (कायषटवमध) मनयमावली, २०५६ बमोचजम भए गिेका काम 
कािबाही यसै मनयमावली बमोचजम भए गिेको मामननेछ । 
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परिचशष्टाङ्क २  

न्याय सेवा आयोग मनयमावली, २०७४ (अनसूुची बाहेक) 
 

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दर्ा ३७ ले ददएको अमधकाि प्रयोग गिी न्याय 
सेवा आयोगले देहायका मनयमहरु बनाएको छ ।  

परिच्छेद-१ 

प्रािचम्भक 

१.  संचक्षप् त नाम ि प्रािम्भ : (१) यी मनयमहरुको नाम “न्याय सेवा आयोग मनयमावली, 
२०७४” िहेको छ ।  

(२) यो मनयमावली तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ ।  

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

(क)  “आयोग” भन् नाले संटवधानको धािा १५४ बमोचजमको न्याय सेवा 
आयोग सम्झन ुपछष । 

(ख)  “ऐन” भन् नाले न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ सम्झन ुपछष । 

 (ग)  “सचचव” भन् नाले न्याय परिषद्को सचचव सम्झन ुपछष । 

(घ)  “सचचवालय” भन् नाले न्याय परिषद सचचवालय सम्झन ुपछष । 

(ङ)  "सेवासुँग सम्बचन्धत ऐन" भन् नाले मनजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झन ु
पछष । 

(च)  “संटवधान” भन् नाले नेपालको संटवधान सम्झन ुपछष । 

 

परिच्छेद-२ 

सेवाका अमधकृतहरुको सरुवा, बढुवा तथा टवभागीय कािबाही 

३.  कायष तामलका : सेवाका अमधकृतहरुको मनयचुि, सरुवा, बढुवा तथा चजल्ला न्यायाधीशको 
लामग मलइने प्रमतयोमगतात्मक पिीक्षा सञ्चालन तथा मसर्ारिस सम्बन्धी कायषतामलका 
अनसूुची-१ मा उल्लेख भए बमोचजम हनुेछ । 
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४.  माग सङ्कलन ि पदसङ्ख्या मनधाषिण : (१) सेवाको िाजपराटङ्कत प्रथम ि दितीय शे्रणीको 
रिि पद पूमतषका लामग सम्बचन्धत मनकायले अनसूुची-२ बमोचजमको माग आकृमत र्ािाम 
भिी आयोगमा लेखी पठाउन ु पनेछ ।  

(२) उपमनयम (१) बमोचजम माग प्राप् त भएपमछ आयोगले सङ्घीय न्याय सेवाका 
िाजपराटङ्कत प्रथम ि दितीय शे्रणीको हकमा सेवासुँग सम्बचन्धत कानूनमा मनधाषिण 
गरिएको प्रमतशतका आधािमा अनसूुची-३ मा उचल्लचखत सरु बमोचजम पदसङ्ख्या 
मनधाषिण गनेछ ।  

(३) उपमनयम (२) बमोचजम पदसङ्ख्या मनधाषिण भै सकेपमछ सचचवालयले 
आन्तरिक ि खलुा प्रमतयोमगताबाि पूमतष हनुे पदका लामग लोकसेवा आयोगमा लेखी 
पठाउन ुपनेछ ।  

५.  बढुवाको सूचना प्रकाशन : (१) आयोगले सेवासुँग सम्बचन्धत कानून बमोचजम सेवाका 
िाजपराटङ्कत प्रथम ि दितीय शे्रणीको पदमा ज्येष् ठता तथा कायषसम्पादन मूल्याङ्कन ि 
कायषक्षमताको आधािमा हनुे बढुवाको लामग सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम सूचना प्रकाशन गदाष बढुवा गरिने पद, शे्रणी वा तह, 

सङ्ख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, उम्मेदवाि हनु आवश्यक पने सेवा अवमध, न्यूनतम शैचक्षक 
योग्यता, दिखास्त बझुाउन ेम्याद ि स्थान तथा आयोगले तोकेको अन्य आवश्यक टवविण 
समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(३) उपमनयम (१) बमोचजम प्रकाचशत सूचनामा उल्लेख भए बमोचजमको टवविण 
संलग्न गिी आयोगले मनधाषिण गिेको तरिका बमोचजम सम्भाव्य उम्मेदवािहरूले दिखास्त 
र्ािाम बझुाउन ुपनेछ । 

(४) बढुवा सम्बन्धी दिखास्त र्ािामको ढाुँचा ि दस्तिु आयोगले मनधाषिण गिे 
बमोचजम हनुेछ । 

६.  बढुवा मसर्ारिस : आयोगले सेवा, समूह सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोचजम ज्येष् ठता तथा 
कायषसम्पादन मूल्याङ्कन ि कायषक्षमताको आधािमा बढुवा मसर्ारिस गनेछ । 

७.  बढुवा उजिुी उपिको कािबाही : ऐनको दर्ा १२ बमोचजम उजिुी पिेमा उजिुी गने 
म्याद नाघेको मममतले साठी ददन मभर आयोगले उजिुीमा उचल्लचखत आधाि, कािण तथा 
संलग्न प्रमाण समेत हेिी मनणषय गनुष पनेछ ।  
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८.  टवभागीय कािबाही सम्बन्धी पिामशष : (१) ऐनको दर्ा ११ को उपदर्ा (१) बमोचजम 
आयोग समक्ष टवभागीय सजायको पिामशष माग गदाष सम्बचन्धत मनकायले अनसूुची–४ 
बमोचजमको र्ािाम भिी सोसुँग सम्बचन्धत सक्कल र्ाइल समेत संलग्न गिी पठाउन ु
पनेछ । 

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

ति सम्बचन्धत कमषचािीले काब ु बाटहिको परिचस्थमत पिी अचघ स्पष्टीकिण ददन 
नसकेको कािण देखाई मनवेदन ददएमा वा अचघ पेश गनष नसकेको महत्वपूणष सबूत प्रमाण 
पमछ पेश हनु आएको कािणबाि सजाय गने अमधकािीलाई सजाय परिवतषन गनुष पछष 
भन् ने लागेमा सो को कािण सटहत आफ्नो िाय उल्लेख गिी पटहले प्रस्ताव गिेको सजाय 
परिवतषन गनष आयोगसुँग पूनः पिामशष माग गनष सटकनेछ । 

 

परिच्छेद-३ 

चजल्ला न्यायाधीशको पदमा मनयचुिका लामग पिीक्षा सञ्चालन ि मसर्ारिस  

९.  पिीक्षण टवमध : आयोगले संटवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ख) ि 
(ग) बमोचजम चजल्ला न्यायाधीशको पदमा छनौि गदाष मलचखत पिीक्षा ि अन्तवाषताषका 
आधािमा योग्यतािम कायम गिी सोही आधािमा मसर्ारिस गनेछ । 

१०.  पाठ्यिम मनमाषण : (१) संटवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ख) ि 
(ग) बमोचजम चजल्ला न्यायाधीश पदको पिीक्षाको पाठ्यिम मनमाषण वा परिमाजषन गनष 
देहाय बमोचजमको समममत  िहनेछ :– 

(क)  सचचव, न्याय परिषद     - संयोजक 

(ख)  सहिचजिाि, सवोच्च अदालत     - सदस्य 

(ग)  सहसचचव, कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय - सदस्य  

(घ)  सहन्यायामधविा, महान्यायामधविाको कायाषलय  - सदस्य  

(ङ)  सहसचचव, लोकसेवा आयोग (पाठ्यिम हेने)   - सदस्य 

(च)  आयोगले तोकेको पाठ्यिम टवज्ञ   - सदस्य 
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(छ)  सहसचचव, न्याय परिषद सचचवालय   - सदस्य–

सचचव 

(२) उपमनयम (१) बमोचजमको समममतले पाठ्यिम मनमाषण तथा परिमाजषन गदाष 
आवश्यकता अनसुाि टवज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्रण गनष सक्नेछ ।  

(३) उपमनयम (१) बमोचजमको समममतको बैठक सम्बन्धी कायषटवमध समममतले 
मनधाषिण गिे बमोचजम हनुछे । 

११.  पाठ्यिमको स्वीकृमत : (१) सचचवालयले मनयम १० बमोचजमको समममतले तयाि गिी 
पेस गिेको पाठ्यिमको मस्यौदा उपि िाय पिामशषका लामग न्याय परिषद तथा लोक 
सेवा आयोगमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(२) न्याय परिषद तथा लोकसेवा आयोगबाि िाय पिामशष प्राप् त भए पमछ प्राप् त 
िाय पिामशषका आधािमा आवश्यकता अनसुाि पाठ्यिममा परिमाजषन गिी स्वीकृमतका 
लामग आयोगमा पेश गनुष पनेछ ।  

१२. टवज्ञापन प्रकाशन : (१) आयोगले टवज्ञापन प्रकाशन गदाष रिि पदसङ्ख्या, आवश्यक 
न्यूनतम योग्यता, पिीक्षा दस्तिु, दिखास्त र्ािाम बझुाउने म्याद ि स्थान, पिीक्षा हनुे 
मममत तथा पिीक्षाको तरिका समेत खलुाई िाटियस्तिको दैमनक समाचाि पमरका, 
आयोगको बेवसाइि तथा आवश्यकता अनसुाि अन्य सञ्चाि माध्यम मार्ष त प्रकाशन 
गनेछ।  

(२) उपमनयम (१) बमोचजम दिखास्त र्ािाम बझुाउने म्याद पटहलो पिक 

टवज्ञापन प्रकाशन भएको मममतले कम्तीमा तीस ददनको हनुेछ । 

(३) उपमनयम (२) मा जनुसकैु कुिा लेखीएको भए तापमन दिखास्त र्ािाम 

बझुाउन ेम्याद समाप् त भएको मममतले सात ददनमभर दोब्बि दस्तिु मतिी दिखास्त र्ािाम 
बझुाउन सटकनेछ । 

ति यस अवमधमा प्राप् त भएको शैचक्षक योग्यता, तालीम, अनभुव वा सेवा अवमध 
गणना गरिने छैन । 

(४) यस मनयममा अन्यन्र जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापमन कुनै टवशषे 

परिचस्थमत पिी दिखास्त र्ािाम बझुाउन ेम्याद थप गनष आवश्यक छ भन् ने आयोगलाई 

लागेमा आयोगले दिखास्त र्ािाम बझुाउने म्याद थप गनष सक्नेछ । 
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१३.  दिखास्त र्ािाम बझुाउन े : मनयम १२ बमोचजम प्रकाचशत टवज्ञापन बमोचजमको 
प्रमतयोमगतामा भाग मलन चाहन े व्यचिले आयोगले मनधाषिण गिे बमोचजमको दिखास्त 
र्ािाम भिी आवश्यक पिीक्षा दस्तूि सटहत टवज्ञापनमा उल्लेख भएको म्यादमभर 
आयोगबाि तोटकएको स्थानमा दिखास्त र्ािाम बझुाउन ुपनेछ ।  

१४.  दिखास्त र्ािाम उपि छानमबन : (१) मनयम १३ बमोचजम आयोगमा प्राप् त दिखास्त 
र्ािाम उपि टवज्ञापनमा उल्लेख भए बमोचजम िीत पगेु नपगेुको सम्बन्धमा सचचवालयले 
छानमबन गनुष पनेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम दिखास्त र्ािाम उपि छानमबन गदाष म्यादमभर प्राप् त 
नभएको, न्यूनतम योग्यता नपगेुको, टवज्ञापनमा उचल्लचखत अन्य टवविण नखलुाएको वा 
नममलेको, पिीक्षा दस्तूि नबझुाएको वा अन्य िीत नपगेुको पाइएमा त्यस्तो दिखास्त 
र्ािाम उपि कुनै कािबाही गरिने छैन ।  

(३) उपमनयम (१) ि (२) बमोचजम दिखास्त र्ािाम उपि छानमबन गदाष 
उम्मेदवािको दिखास्त िीतपूवषकको देचखएमा दताष गिी पिीक्षामा सहभागी हनुको लामग 
आयोगले मनधाषिण गिेको ढाुँचामा प्रवेशपर उपलब्ध गिाईनेछ । 

(४) उपमनयम (३) बमोचजम आयोगले प्रदान गिेको प्रवेशपर हिाएमा वा 
नामसएमा सम्बचन्धत व्यचिको मनवेदन मागका आधािमा आयोगले मनधाषिण गिेको दस्तिू 
मलई प्रवेशपरको प्रमतमलपी उपलब्ध गिाइनछे । 

(५) कुनै पमन उम्मेदवािको दिखास्त र्ािाम शतष िाखी स्वीकृत गरिने छैन । 

(६) कुनै उम्मेदवािको दिखास्त र्ािाम िीतपूवषकको नदेचखएमा त्यस्तो दिखास्त 
र्ािाम जनुसकैु अवस्थामा पमन िद्द गनष सटकनेछ । 

१५.  उम्मेदवािको नामावली प्रकाशन : आयोगले दिखास्त र्ािाम बझुाउने म्याद समाप् त 
भएपमछ दिखास्त र्ािाम स्वीकृत भएका सबै उम्मेदवािहरूको नामावली सूचना पािी 
तथा सचचवालयको वेबसाइिमा प्रकाशन गनुष पनेछ । 

१६.  पिीक्षाकेन्र ि स्थान : मनयम १५ बमोचजम उम्मेदवािको नामावली प्रकाशन भएपमछ 
आयोगले पिीक्षाकेन्र ि स्थान तोकी सम्बचन्धत सबैको जानकािीको लामग सूचना प्रकाशन 
गनेछ ।  

१७.  प्रश्नपरको भण्डािण तथा छपाई : (१) ऐनको दर्ा १८ बमोचजम मनमाषण ि परिमाजषन 
गरिएका प्रश्नपरको भण्डािण गनष आयोगमा एक प्रश्नपर भण्डाि िहनेछ । 
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(२) उपमनयम (१) बमोचजमको प्रश्नपर भण्डाि आयोगको सचचवको सामान्य 
िेखदेख ि मनयन्रणमा सम्बचन्धत महाशाखा प्रमखुको चजम्मामा िहनेछ । 

(३) प्रश्नपरको छपाई सम्बन्धी काम आयोगको सचचवले तोकेको कमषचािीले गनुष 
पनेछ । 

१८.  पिीक्षा सञ्चालन : (१) आयोगले पदपूमतषको लामग प्रकाशन गिेको टवज्ञापन बमोचजम 
उम्मेदवािको छनौि गनष सोही टवज्ञापनमा उल्लेख भए बमोचजम पिीक्षा सञ्चालन 
गनेछ । 

(२) पिीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले मनधाषिण गिे बमोचजम 
हनुेछ । 

१९.  पिीक्षाका चिणहरु : (१) संटवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) 

बमोचजमको पिीक्षा मलचखत ि अन्तवाषताष गिी दईु चिणमा मलइनेछ । 

 (२) संटवधानको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ख) ि (ग) बमोचजम 
मलईने मलचखत पिीक्षा छुट्टाछुटै्ट वा संयिु रुपमा सञ्चालन गनष सटकनेछ । 

२०.  उत्तिपचुस्तकाको पिीक्षण : (१) आयोगले मलचखत पिीक्षाको उत्तिपचुस्तकाको पिीक्षण 
सम्बचन्धत टवषयको टवज्ञिािा गिाउन ुपनेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम उत्तिपचुस्तका पिीक्षणको लामग आयोगले 
आवश्यकता अनसुाि पिीक्षण गने तरिका ि मूल्याङ्कन गने टवमध समेत सम्बचन्धत 
टवज्ञलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

(३) उपमनयम (१) बमोचजमको उत्तिपचुस्तका आयोगले सम्बचन्धत टवज्ञबाि 
समयमै गोप्य रुपमा पिीक्षण गिाउनेछ । 

२१. उत्तिपचुस्तका रुज ु : (१) मनयम २० को उपमनयम (३) बमोचजम टवज्ञबाि पिीक्षण 
भएका उत्तिपचुस्तका रुज ुगिी िाचखनेछ । 

(२) उत्तिपचुस्तका रुज ुगदाष देहायका कुिाहरूलाई ध्यान ददन ुपनेछ :– 

(क)  उम्मेदवािले लेखेको सबै उत्ति पिीक्षण गिी अङ्क ददइएको छ, छैन, 

(ख)  पिीक्षकले ददएका सबै अङ्कहरू ठीकसुँग जोमडएको छ, छैन, 

(ग)  आयोगले तोकेका अन्य कुिाहरू । 
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२२.  उत्तिपचुस्तकाको सम्पिीक्षण तथा पनुःपिीक्षण : (१) आयोगले आवश्यक देखेमा मनयम 
२० बमोचजम पिीक्षण भएका उत्तिपचुस्तकामध्ये सबै वा केही उत्तिपचुस्तका सम्पिीक्षण 
गिाउन सक्नछे । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम उत्तिपचुस्तका सम्पिीक्षण गदाष कुनै टवज्ञ वा दक्षले 
पालना गनुष पने शतषहरु पालना गिेको नपाइएमा त्यस्ता टवज्ञले पिीक्षण गिेका 
उत्तिपचुस्तकाको पनुःपिीक्षण गिाईनेछ । 

(३) उपमनयम (२) मा जनुसकैु कुिा लेचखएको भए तापमन मलचखत पिीक्षाको 
नमतजा प्रकाशन भएपमछ उत्तिपचुस्तकाको पूनः पिीक्षण गरिने छैन । 

२३.  मलचखत पिीक्षाको नमतजा : ऐनको दर्ा २३ बमोचजम आयोगले मलचखत पिीक्षाको नमतजा 
प्रकाशन गदाष मलचखत पिीक्षामा प्राप् त अङ्कका आधािमा रिि पदको अनपुातमा अनसूुची–
५ बमोचजमको सङ्ख्यामा वणाषनिुम अनसुाि प्रकाशन गनुष पनेछ । 

२४. पनुयोग : (१) आयोगले सञ्चालन गिेको मलचखत पिीक्षाको नमतजा प्रकाशन भएपमछ कुनै 
उम्मेदवािले आफ्नो मलचखत पिीक्षाको कुनै वा सबै परको पनुयोग गिी पाउुँ भनी 
पनुयोग गनुष पने पर उल्लेख गिी प्रमत पर सो पदका लामग तोटकएको पिीक्षा दस्तिुको 
आधा दस्तिु संलग्न गिी मलचखत पिीक्षाको नमतजा प्रकाशन भएको सात ददनमभर 
आयोगमा मनवेदन ददन सक्नछे । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम मनवेदन पनष आएमा आयोगको सचचवले मलचखत 
पिीक्षाको प्राप्ताङ्कको पनुयोग गिी मनवेदकलाई सोको नमतजा जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(३) उपमनयम (२) बमोचजम पनुयोग गदाष मनवेदकको नाम मलचखत पिीक्षाको 
नमतजामा समावेश गनुष पने देचखएमा मनयम १९ ि २३ बमोचजमको नमतजामा समावेश 
गरिनेछ ।  

२५.  अन्तवाषताषमा समावेश गिाईने : ऐनको दर्ा २३ तथा मनयम २३ ि २४ बमोचजम 
प्रकाचशत नमतजामा नाम समावेश भएका उम्मेदवािहरूलाई मार अन्तवाषताषमा समावेश 
गिाइनेछ । 

२६.  अन्तवाषताष समममतको गठन : (१) आयोगका अध्यक्ष वा मनजले तोकेको आयोगको 
सदस्यको अध्यक्षतामा एक जना टवज्ञ वा दक्ष समेत िहने गिी बढीमा पाुँच जना सदस्य 
िहेको अन्तवाषताष समममत गठन हनुेछ । 
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(२) आयोगको अध्यक्षले सामान्यतया अन्तवाषताष हनु ेमममत भन्दा एक ददन अगामड 
अन्तवाषताष समममतको गठन गनेछ । 

(३) उपमनयम (१) बमोचजम गदठत अन्तवाषताष समममतका अध्यक्ष ि सदस्यलाई 
गोप्य तरिकाले सूचना गनुष पनेछ । 

(४) अन्तवाषताष समममत गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले मनधाषिण गिे 
बमोचजम हनुेछ । 

२७.  अन्तवाषताषको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) अन्तवाषताषमा उम्मेदवािको मूल्याङ्कन 
गनषको लामग अनसूुची–६ बमोचजमको र्ािाम प्रयोग गरिनछे । 

(२) अन्तवाषताषको अङ्कभाि देहाय बमोचजम हनुछे :- 

(क)  एक सय पूणाषङ्कको मलचखत पिीक्षाको लामग बीस अङ्क, 

(ख)  एक सय भन्दा मामथ प्रत्येक एक एक सय पूणाषङ्कको लामग थप दश 
अङ्क । 

(३) अन्तवाषताष समममतको प्रत्येक सदस्यलाई पाठ्यिम ि उम्मेदवािको व्यचिगत 
टवविण एक एक प्रमत उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

(४) अन्तवाषताषमा पूणाषङ्कको सत्तिी प्रमतशतभन्दा बढी वा चालीस प्रमतशतभन्दा घिी 
अङ्क ददन ुपिेमा सोको कािण खलुाउन ुपनेछ । यसिी कािण नखलुाई अमधकतम भन्दा 
बढी वा न्यूनतम भन्दा घिी अङ्क ददएकोमा बढीमा सत्तिी प्रमतशत ि घिीमा चालीस 
प्रमतशत अङ्क ददएको मानी गणना गरिनेछ । 

(५) अन्तवाषताष समममतको कुनै सदस्यले कािण खलुाई कुनै उम्मेदवािलाई 
उपमनयम (४) बमोचजम सत्तिी प्रमतशत भन्दा बढी वा चालीस प्रमतशत भन्दा कम अङ्क 
प्रदान गिेको अवस्थामा पमन अन्तवाषताष समममतका पचास प्रमतशत भन्दा बढी सदस्यले 
त्यसिी कािण खलुाई कम वा बढी अङ्क प्रदान गिेको अवस्थामा मार मान्य हनुेछ । 
अन्यथा बढीमा सत्तिी प्रमतशत ि घिीमा चालीस प्रमतशत नै अङ्क मानी गणना गरिनेछ । 

(६) अन्तवाषताष समममतको अध्यक्ष वा सदस्यको अन्तवाषताषमा भाग मलने कुनै 
उम्मेदवािसुँग अनसूुची–६ मा उचल्लचखत नाता पने भएमा अन्तवाषताष समममतको त्यस्तो 
अध्यक्ष वा सदस्यले उि ददनको अन्तवाषताषमा बस्न हुुँदैन । यसिी नातामभर पने 
व्यचिको अन्तवाषताषमा बसेको कुिा अचन्तम नमतजा प्रकाशन हनुपूुवष जानकािी हनु आएमा 
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सो अन्तवाषताषकताषले ददएको अङ्क बाहेक गिी बाुँकी अन्तवाषताषकताषको औषत अङ्क गणना 
गरिनेछ । 

२८. अमग्रम वा छुि अन्तवाषताष मलन सटकन े : (१) मलचखत पिीक्षाको प्रकाचशत नमतजामा 
समावेश भएको कुनै उम्मेदवािले अन्तवाषताषको लामग तोटकएको मममतभन्दा अगामड नै 
अन्तवाषताष मलइददन सो को आधाि ि कािण उल्लेख गिी मनवेदन ददएमा ि मनवेदनको 
व्यहोिा मनामसव देचखएमा आयोगले त्यस्तो व्यचिको लामग अमग्रम अन्तवाषताष मलने 
व्यवस्था गनष सक्नेछ । 

(२) कुनै उम्मेदवािले देहायको अवस्था पिी अन्तवाषताषको लामग आयोगबाि 
मनधाषिण भएको मममत ि समयमा उपचस्थत हनु नसकेमा सोको प्रमाण सटहत अन्तवाषताषका 
लामग तोटकएको मममतले उम्मेदवाि आरै् टकरिया बस्न ुपिेको वा सतु्केिी भएको हकमा 
पन्र ददन ि अन्य अवस्थाको हकमा सात ददनमभर मनवेदन ददएमा आयोगले मनवेदनको 
व्यहोिा मनामसव देखेमा छुि अन्तवाषताष मलन ेव्यवस्था गनष सक्नेछ :– 

(क) टकरिया बस्न ुपिेमा, 

(ख) सतु्केिी भएमा, 

(ग) अन्तवाषताषमा उपचस्थत हनु नसक्न ेमबिामी भएमा । 

(घ) काब ुबाटहिको परिचस्थमत पिेमा, 

(३) अमग्रम तथा छुि अन्तवाषताषमा समावेश हनुे उम्मेदवािले तोटकएको पिीक्षा 
दस्तिुको दोव्वि दस्तिु बझुाउन ुपनेछ । 

२९. अचन्तम नमतजाको लामग योग्यतािमको सूची प्रकाशन : (१) आयोगबाि मलइएको 
पिीक्षामा उम्मेदवािले प्राप् त गिेको अङ्कको आधािमा योग्यतािमको सूची तयाि गिी 
ऐनको दर्ा २५ बमोचजम अचन्तम नमतजा प्रकाशन गनुष पनेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजम योग्यतािमको सूची तयाि गदाष उम्मेदवािहरूको 
कुल प्राप्ताङ्क बिाबि भएमा देहायका आधािमा योग्यतािम कायम गनुष पनेछ :– 

(क)  मलचखत पिीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधािमा, 

(ख)  खण्ड (क) बमोचजम उम्मेदवािको योग्यतािम नछुटट्टएमा अमतरिि 
शैचक्षक योग्यता भए सो योग्यतामा प्राप् त अङ्कको प्रमतशतका 
आधािमा, 
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(ग)  खण्ड (ख) बमोचजम पमन उम्मेदवािको योग्यतािम नछुटट्टएमा 
न्यूनतम शैचक्षक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रमतशतको आधािमा । 

३०. वैकचल्पक उम्मेदवािको सूची : मनयम २९ बमोचजम उम्मेदवािको योग्यतािम अनसुाि 
अचन्तम नमतजा प्रकाशन गदाष अनसूुची–७ बमोचजमको सङ्ख्यामा बैकचल्पक उम्मेदवािको 
सूची समेत प्रकाशन गनुष पनेछ । 

ति वैकचल्पक उम्मेदवािको सूची प्रकाशन गदाष पयाषप् त सङ्ख्यामा उम्मेदवाि 
उपलब्ध हनु नसकेमा सो अनसूुचीमा उल्लेख भएको भन्दा कम सङ्ख्यामा पमन 
उम्मेदवािको वैकचल्पक सूची प्रकाशन गनष सटकनेछ । 

३१. मसर्ारिस : ऐनको दर्ा २६ बमोचजम आयोगले न्याय परिषद समक्ष मसर्ारिस पठाउुँदा 
सम्बचन्धत उम्मेदवािले बझुाएको एक प्रमत दिखास्त र्ािाम ि सो साथ पेश भएका 
सक्कलै कागजात पठाउन ुपनेछ । 

३२. वैकचल्पक उम्मेदवाि मसर्ारिस : (१) आयोगले देहायको अवस्थामा वैकचल्पक 
उम्मेदवािको सूचीमा िहेका उम्मेदवािलाई योग्यतािम अनसुाि मनयचुिको लामग 
मसर्ारिस गनेछ :– 

(क)  मनयचुिको लामग मसर्ारिस गरिएको उम्मेदवािले मनयचुिको सूचना 
पाएको वा सूचना प्रकाचशत भएको मममतले तीस ददनमभर मनयचुि पर 
नमलएमा, 

(ख)  मनयचुिको लामग मसर्ारिस गरिएको उम्मेदवािको मसर्ारिस भएको 
मममतले एक वषषमभर मतृ्य ु भई वा मनजले मनयचुि मलएको पदबाि 
िाजीनामा ददई वा मनजले मनयचुि मलएको पद अन्य कुनै तरिकाले 
रिि हनु आएमा । 

(२) उपमनयम (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोचजमको अवस्था पिेमा न्याय 
परिषद्ले पद रिि भएको मममतले सात ददनमभर आयोगलाई जानकािी ददन ुपनेछ । 

३३.  टवज्ञ वा दक्षको सूची िाख्न े : (१) आयोगले चजल्ला न्यायाधीशको पिीक्षाका लामग 
पाठ्यिम मनमाषण तथा परिमाजषन गनष, प्रश्नप्रर तयाि गनष, उत्तिपचुस्तका पिीक्षण गनष ि 
अन्तवाषताष सम्बन्धी कामका लामग टवज्ञ वा दक्षको सूची तयाि गनेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोचजमको सूची आवश्यकता अनसुाि आयोगले अद्यावमधक 
गनेछ । 
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परिच्छेद-४ 

टवटवध 

३४.  आयोगको बैठकबाि अनमुोदन गने गिी लेखी पठाउन सक्न े : संटवधानको धािा १५४ 
को उपधािा (१) तथा ऐनको दर्ा १० को उपदर्ा (१) बमोचजम सङ्घीय न्याय सेवाको 
िाजपराटङ्कत अमधकृतको पदमा मनयचुि तथा पदस्थापनाको मसर्ारिस सम्बन्धमा तत्काल 
न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सक्न ेअवस्था नभएमा न्याय सेवा आयोगको बैठकबाि 
पमछ अनमुोदन गने गिी अध्यक्षको मनदेशनमा सचचवले मनयचुि तथा पदस्थापनाको लामग 
लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 ३५.  आयोगले मनधाषिण गिे बमोचजम हनु े : संटवधान, ऐन ि यस मनयमावलीमा लेचखएको 
बाहेक अन्य कुिाका हकमा सेवाका िाजपराटङ्कत अमधकृतको मनयचुि, सरुवा ि बढुवा 
तथा चजल्ला न्यायाधीश पदको पिीक्षा तथा मसर्ारिस सम्बन्धमा सम्बचन्धत सेवा सम्बन्धी 
कानून तथा आयोगले मनधाषिण गिे बमोचजम हनुेछ ।  

३६. अनसूुचीमा हेिरे्ि वा थपघि : आयोगले नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाशन गिी अनसूुचीमा 
आवश्यकता अनसुाि हेिरे्ि वा थपघि गनष सक्नेछ । 

३७.  मनदेचशका बनाई लागू गनष सक्ने : आयोगले ऐन तथा यस मनयमावलीको अधीनमा िही 
आवश्यकता अनसुाि मनदेचशका बनाई लागू गनष सक्नछे । 
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टवरिचशष्टाङ्क ३ 

न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका िाजपराचङ् कत अमधकृतहरूको टवविण 

नपेालको प्रधान न्यायाधीश 

ि.सं. JCS No. नाम थि जन्म मममत 
न्याय सेवा प्रवेश 

मममत 

हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

शैचक्षक 
योग्यता 

1.  १०१६१ 

सम्माननीय प्रधान 
न्यायाधीश, श्री 
चोलेन्र शम् शेि 

ज.ब.िा.,काठमाडौं 

२०१४।०८।२८ २०५३।०१।०१ २०७५।०९।१८ 

 
 

डी.एल. 

सवोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू 

ि.सं. JCS No. नाम थि जन्म मममत 
न्याय सेवा प्रवेश 

मममत 

हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

शैचक्षक 
योग्यता 

1.  १०१९९ 
श्री दीपककुमाि काकी, 
काठमाडौं २०१४।०६।१६ २०३७।०४।०६ २०७३।०४।१७ 

एम.ए., 
डी.एल. 

2.  १०१९२ 
श्री मीिा खड्का, 
लमलतपिु 

२०१४।०२।०२ २०३८।०९।१० २०७३।०४।१७ 
एम.ए., 
डी.एल. 

3.  १०१९३ 
श्री हरिकृष्ण काकी, 
ओखलढुङ्गा २०१५।०४।२० २०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी.एल. 

4.  १०१६४ श्री टवश् वम्भिप्रसाद 
शे्रष् ठ ,कैलाली २०१६।०६।२० २०४१।०९।११ २०७३।०४।१७ 

एम.ए.,  

डीप.इन.एल. 

5.  १०१९० श्री ईश् विप्रसाद 
खमतवडा, सनुसिी 

२०१५।११।२५ २०३९।१२।०७ २०७३।०४।१७ 
एल.एल.एम, 
एम.ए.  

6.  १०१९८ 
डा.श्री आनन्दमोहन 
भट्टिाई, कास्की २०१६।०३।०१ २०३९।१२।०७ २०७३।०४।१७ 

जे.एस.डी., 
एल.एल.एम, 
एम.ए. 

7.  १०१९१ श्री अमनलकुमाि मसन्हा 
, काठमाडौं 

२०१५।०७।१५ २०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी.एल. 

8.  १०१९७ श्री प्रकाशमान मसंह 
िाउत, उदयपिु 

२०१७।१२।१८ २०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ डी.एल. 

9.  १०१९६ 
श्री सपना प्रधान मल्ल 
, नवलपिासी २०२०।०७।१० २०७३।०४।१७ २०७३।०४।१७ 

एम.सी.एल, 
एम.टप.ए. 

10.  १०१९५ 
श्री तेजबहादिु के.सी., 
रुपन्देही २०१४।०२।१९ २०३८।०२।३० २०७३।१०।१८ 

एम.सी.एल, 
एम.ए. 

11.  १०१८९ 
श्री वमकुमाि शे्रष् ठ, 
दाङ 

२०१४।०७।१४ 

 २०३९।०१।१७ २०७४।०६।२४ डी.एल. 
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12.  १०२०० श्री िंकबहादिु मोिान, 
ईलाम 

२०१५।०४।०३ २०३९।१२।७ २०७४।०६।२४ 
एम.ए., 
डी.एल. 

13.  १०२०९ श्री प्रकाशकुमाि 
ढंुगाना, धनषुा 

२०१६।०७।०४ २०४१।३।०१ २०७६।०१।०६ 

एम.सी.एल, 
एम.ए., 
एम.टप.ए. 

14.  १००४७ 
श्री सषु्मालता माथेमा , 
काभ्रपेलाञ् चोक 

२०१६।०१।२३ २०४१।३।०१ २०७६।०१।०६ 
एम.बी.ए.,  

डीप.इन.एल. 

15.  ११५७५ श्री कुमाि िेग्मी , झापा २०२३।०५।२२  २०७६।०१।०६ २०७६।०१।०६ एल.एल.एम. 

16.  ११५७४ 
श्री हरिप्रसाद रु्ुँ याल, 
मोिङ 

२०२७।०६।२०  २०७६।०१।०६ २०७६।०१।०६ एल.एल.एम. 

17.  ११५७३ 
डा.श्री मनोजकुमाि 
शमाष ,पसाष २०२७।०३।०४  २०७६।०१।०६ २०७६।०१।०६ टपएच.डी. 

18.  १०२०६ 
डा. श्री कुमाि चडुाल, 
झापा २०१७।०७।११ २०४५।०३।0८ 2078।01।06 

एल.एल.एम.
, टप.एच.डी. 

19.  १०२०८ श्री नहकुल सवेुदी, 
म्याग् दी 

२०२८।०३।०८ २०५२।०८।२४ 2078।01।06 
एल.एल.एम.
एम.ए.,मास्ि
सष अर् लज  

उच्च अदालतका माननीय मखु्य न्यायाधीशहरू 

ि.सं. JCS No. नाम थि जन्म मममत 
न्याय सेवा प्रवेश 

मममत 

हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

शैचक्षक योग्यता 

1.  १००४२ 
श्री िमेश पोखिेल, 
ओखलढुङ्गा 

२०१५।०९।२६ २०४०।०८।२६ २०७६।०२।१५ मडप.इन.ल. 

2.  १००५४ 
श्री मतलप्रसाद शे्रष् ठ, 
स्याङ्जा 

२०१८।०५।१४ २०४४।०४।०१ २०७६।०७।१० 
एम.मस.एल., 
एम.ए. 

3.  १०४४९ 
श्री नपृध्वज मनिौला, 
खोिाङ 

२०२८।१०।२५ २०५२।०८।२४ 207७।१०।1२ एल.एल.एम. 

4.  १००६० 
श्री नीता गौतम 
दीचक्षत, बािा 

२०१६।०८।१८ २०६६।०५।२१ २०७७।१०।१२ मडप.इन.ल. 

उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू 

ि.सं. JCS No. नाम थि जन्म मममत 
न्याय सेवा प्रवेश 

मममत 

हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

शैचक्षक 
योग्यता 

1.  १०२०५ 
श्री तेजबहादिु काकी, 
धनषुा 

२०१५।०९।०५ २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ एम.सी.एल. 

2.  १००५१ 
श्री शेषिाज 
मसवाकोिी,दोलखा 

२०१६।०५।०४ २०३९।१२।०७ २०६६।०५।२१ बी.एल. 
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3.  १००५३ श्री टवनोद शमाष, सलाषही २०१८।०७।१७ २०४५।०३।०८ २०६६।०५।२१ एम.एल. 

4.  १००५५ 
श्री मडल्लीिाज आचायष, 
प्यठुान 

२०१७।०४।१० २०४५।०३।०८ २०६६।०५।२१ 

एम.ए., 
बी.एल., 
बी.एड. 

5.  १००६१ 
श्री चशविाज अमधकािी, 
दैलेख 

२०१५।११।२५ २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

6.  १००६४ 
श्री पषु्पिाज कोइिाला, 
काठमाडौं 

२०१५।१२।१२ २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ 

एम.ए., 
बी.एल., 
टप.चज.डी. 

7.  १०२०४ 
श्री प्रमेिाज काकी, 
उदयपिु 

२०१६।०७।११ २०४१।०९।११ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

8.  १००७१ 
श्री महुम्मद साटवि 
हसैुन, िौतहि 

२०१६।०५।०६ २०७०।२।२७ २०७०।२।२७ बी.एल. 

9.  १००७४ 
श्री िारिकामान जोशी, 
काठमाडौं 

२०१५।१२।१८ २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

बी.एड. 

10.  १००७३ 
श्री सत्यमोहन जोशी 
थारू,सप् तिी 

२०१८।१०।१५ २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

11.  १००७७ 
श्री शािङ्गा सवेुदी, 
कास्की 

२०२३।१०।२१ २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

12.  १००७६ 
डा. श्री ित् नबहादिु 
बागचन्द, कैलाली 

२०२६।०५।१४ २०६६।०५।२१ २०७०।०२।२७ 

टप.एच.डी., 
एम.ए., 
बी.एल. 

13.  १००८४ 
श्री वीिबहादिु डाुँगी, 
सल्यान 

२०१७।०१।२७ २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 

मडप.इन.ल. 

14.  १००८२ 
श्री प्रमेिाज ढकाल, 
सप् तिी 

२०१६।१०।१६ २०४१।०९।११ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 

मडप.इन.ल. 

15.  १००७९ 
श्री चण्डीिाज ढकाल, 
स्याङ्जा 

२०१६।०३।०५ २०४१।०३।०१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

16.  १००८५ 
श्री गणुिाज ढंुगले, 
सनुसिी 

२०१७।०२।०७ २०४१।०९।११ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 

मडप.इन.ल. 

17.  १००८६ 
श्री बालकृष्ण उप्रतेी, 
सलाषही 

२०१५।०९।१४ २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ मडप.इन.ल. 

18.  १००८९ 
श्री हरिप्रसाद बगाले, 
लमजङु 

२०१६।०२।१० २०४१।०३।०१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

19.  १००९५ 
श्री लेखनाथ चघममिे, 
िामेछाप 

२०१६।०२।०४ २०४२।०३।०२ २०७०।०२।२७ मडप.इन.ल. 
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20.  १००९० 
श्री प्रभा बस्नेत, 
काठमाडौं 

२०१६।०१।१५ २०३९।१२।०७ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 

मडप.इन.ल. 

21.  १००९४ 
श्री माधवप्रसाद पोखिेल, 
मसन्धलुी 

२०१७।१०।१२ २०४२।०३।०२ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 
बी.एल. 

22.  १००९३ 
श्री महेशप्रसाद पडुासैनी, 
काठमाडौं 

२०१७।०३।२७ २०४३।०४।२६ २०७०।०२।२७ 
मडप.इन.ल., 
मड.टप.ए. 

23.  १००९८ 
श्री केशविाज जोशी, 
बझाङ 

२०१७।०९।१२ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

24.  १००९९ 
श्री िमेशबहादिु थापा, 
सप् तिी 

२०१७।०६।०९ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

25.  १०१०० 
श्री भानभुि शमाष 
न्यौपाने, दाङ 

२०१७।०८।२१ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 
बी.एल. 

26.  १०१०१ 
श्री प्रमोदकुमाि शे्रष् ठ 
बैद्य, मोिङ 

२०१६।०८।११ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

27.  १०१०२ 
श्री िमेशप्रसाद 
िाजभण्डािी, प्यठुान 

२०१८।११।१२ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

28.  १०१०३ 
श्री श्रीमणकुमाि गौतम, 
बददषया 

२०१७।०८।१७ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 

एल.एल.बी. 

29.  १०१०५ 
श्री अब्दलु अचजज 
मसुलमान, बाुँके 

२०२१।१२।११ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

30.  १०१०६ 
श्री हरिप्रसाद भण्डािी, 
गलु्मी 

२०२२।०९।१४ २०७०।०२।२७ २०७०।०२।२७ 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 
बी.एड. 

31.  १००९७ 
श्री लोटहतचन्र शाह, 
काठमाडौं 

२०१८।०८।२१ २०४३।०३।३० २०७१।०५।१२ 
एम.ए., 
बी.एल. 

32.  १०११९ 
श्री िाजेन्र सवेुदी, 
प्यठुान 

२०१७।०४।१२ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 

33.  १०१२२ श्री कृष्ण मगिी, स्याङ्जा २०१८।०५।०८ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 

34.  १०१२३ 
श्री श्रीकान्त पौडेल, 
कास्की 

२०२३।१०।०२ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

35.  १०१११ 
श्री महेश शमाष पौडेल, 
पवषत 

२०२२।०२।१२ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ 

एल.एल.एम., 
एम.टप.ए., 
एम.ए. 

36.  १०११० 
श्री िेकप्रसाद ढंुगाना, 
स्याङ्जा 

२०२८।०९।०६ २०५२।०८।२४ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

37.  १०१२१ 
श्री बालेन्र रुपाखेती, 
कटपलवस्त ु

२०१७।०५।०४ २०४१।०९।११ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 

मडप.इन.ल. 
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38.  १०१०७ 
श्री शेखिप्रसाद पौडेल, 
िामेछाप 

२०१५।१२।३० २०४१।०३।०१ २०७३।०९।२९ मडप.इन.ल. 

39.  १०१०८ 
श्री ईश् वििाज आचायष, 
कास्की 

२०१६।११।२७ २०४२।१०।११ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 

मडप.इन.ल. 

40.  १०११८ 
श्री गोपाल भट्टिाई, 
इलाम 

२०१७।०१।०९ २०४१।०९।११ २०७३।०९।२९ मडप.इन.ल. 

41.  १०११७ 
श्री िामप्रसाद ओली, 
झापा 

२०१७।०४।१६ २०४५।०३।०८ २०७३।०९।२९ एम.सी.एल. 

42.  १०१२५ 
श्री िमेशकुमाि पोखिेल, 
उदयपिु 

२०१७।०२।१५ २०४१।०३।०१ २०७३।०९।२९ डी.एल. 

43.  १०११६ 
श्री अचग्नप्रसाद 
थपमलया, झापा 

२०१६।०५।१९ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

44.  १०१२६ 
श्री ऋटषिाम दवाडी, 
काठमाडौं 

२०१८।०३।०४ २०४२।०३।०२ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

45.  १०१२४ 
श्री मनत्यानन्द पाण्डे, 
कञ्चनपिु 

२०२२।११।१४ २०७०।०२।२७ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

46.  १०१२७ 
श्री िाजेश् वि मतवािी, 
पसाष 

२०२१।०६।०४ २०७०।०२।२७ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

47.  १०१२८ 
श्री ददनेशप्रसाद यादव, 
सप् तिी 

२०२३।०२।१० २०७०।०२।२७ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

48.  १०१३१ 
श्री कृष्णलाल भट्टिाई, 
जमु्ला 

२०२३।०४।२० २०७०।०२।२७ २०७३।०९।२९ 

एम.ए., 
बी.एल., 
बी.एड. 

49.  १०१२९ 
श्री शाचन्तमसंह थापा, 
कास्की 

२०२२।०८।०९ २०७०।०२।२७ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 

50.  १०१३४ श्री यमनुा भट्टिाई, झापा २०२७।०४।१५ २०७०।०२।२७ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

51.  ११९४८ 
श्री भोजिाज अमधकािी, 
मसन्धलुी 

२०१७।१०।०४ २०४५।०३।०८ २०७३।०९।२९ बी.एल. 

52.  १०१४५ 
श्री िमेशकुमाि खरी, 
संखवुासभा 

२०१७।०३।१२ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ बी.ए., बी.एल. 

53.  १०१३६ 
श्री शामलग्राम कोइिाला, 
मोिङ 

२०१६।११।२० २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ डी.एल. 

54.  १०१३७ 
श्री टवष्णपु्रसाद 
कोइिाला, चचतवन 

२०१७।०४।०६ २०४३।४।२६ २०७३।०९।२९ 
डी.एल., 
एम.ए. 

55.  १०१३८ 
श्री कृष्णकमल 
अमधकािी, दाङ 

२०१७।०८।२४ २०४६।०४।०१ २०७३।०९।२९ डी.एल. 
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56.  १०१४१ श्री िाजेन्र खिेल, झापा २०१९।०६।१० २०४६।०४।०१ २०७३।०९।२९ 

एम.सी.एल., 
एम.ए., 
बी.एड. 

57.  १०१४२ 
श्री ठाकुिप्रसाद शमाष 
पौडेल, चचतवन 

२०१६।०१।१९ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

58.  १०१५६ 
श्री कृष्णबहादिु थापा, 
दाङ 

२०१६।१०।०६ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 

मडप.इन.ल. 

59.  १०१५७ 
श्री अच्यतुप्रसाद 
भण्डािी, जाजिकोि 

२०१७।१२।१९ २०४७।०६।०१ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

60.  १०१५४ 
श्री बलभर बास्तोला, 
कास्की 

२०१८।०४।०५ २०४७।०६।०१ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

61.  १०१५३ 
श्री िेकनािायण कुुँ वि, 
पवषत 

२०२२।०२।२४ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

62.  १०१५९ 
श्री चन्रबहादिु सारू, 
अघाषखाुँची 

२०२३।१०।०५ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम., 

63.  १०१६० 
श्री धीिबहादिु चन्द, 
बैतडी 

२०१९।०९।२७ २०४७।०६।०१ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

64.  १०१५८ 
श्री लेखनाथ पौडेल, 
कास्की 

२०१९।१२।१५ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

65.  १०१४९ 
श्री टवपलु न्यौपान,े 
झापा 

२०२६।०१।०१ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 
बी.एड. 

66.  १०१५० 
श्री नामतबाब ुलाममछान,े 
भिपिु 

२०२२।०७।१८ २०५०।०४।०१ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

67.  १०१५१ 
डा. श्री िटव शमाष 
अयाषल, काठमाडौं 

२०१६।०७।०५ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ 
टपएच.डी., 
एम.सी.एल. 

68.  १०१५२ 
श्री साधिुाम सापकोिा, 
काभ्र े

२०१६।०३।०१ २०४३।०४।२६ २०७३।०९।२९ एम.सी.एल. 

69.  १०१४६ 
श्री गणेशप्रसाद बिाल, 
ताप्लेजङु 

२०२२।०१।११ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

70.  १०१४७ 
श्री सीतािाम मण्डल, 
धनषुा 

२०१९।०५।०६ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 

71.  १०१४८ 
श्री सदुषशनदेव भट्ट, 
कञ् चनपिु 

२०२२।०७।१८ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

72.  १०१६६ श्री सभुाष पौडेल, पवषत २०२४।०७।१६ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 
73.  १०१६५ श्री जनक पाण्डे, झापा २०२६।०४।०३ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 
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74.  १०१७० 
श्री वामदेव ज्ञवाली, 
दाङ 

२०२३।०२।०७ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

75.  १०१६७ 
श्री श्यामजी प्रधान, 
दोलखा 

२०२५।०३।२७ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

76.  १०१६८ श्री गोकणष डाुँगी, दाङ २०२७।०१।२८ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 

77.  १०१६९ 
श्री बासदेुव आचायष, 
अघाषखाुँची 

२०२६।०२।२५ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ मडप.इन.ल. 

78.  १०१७१ 
डा. श्री खशुीप्रसाद 
थारू, कैलाली 

२०२८।११।२३ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 

टप.एच.डी., 
एल.एल.एम., 
टप.चज.डी. 

79.  १०१७२ 
श्री मनुने्रप्रसाद अवस्थी, 
डडेलधिुा 

२०२८।०३।१३ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

80.  १०१७३ श्री मदन पोख्रले, दाङ २०२६।०४।२६ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

81.  १०१७४ 
श्री शान्ता सेढाई 
सापकोिा, काठमाडौं 

२०२६।०७।१६ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एल.एल.एम., 

टप.चज. 

82.  १०१७९ 
श्री रवुिाज नन्द, 
नवलपिासी 

२०२७।०५।०३ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.ए., बी.एल. 

83.  १०१७८ 
श्री दगुाषबहादिु 
टवश् वकमाष, प्यठुान 

२०२४।०६।२५ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

84.  १०१७७ 
श्री िंकप्रसाद गरुुङ, 
डोिी 

२०२९।०३।०५ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

85.  १०१७६ 
श्री हरिप्रसाद पौडेल, 
तनहुुँ 

२०२९।०४।०९ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

86.  १०१७५ 
श्री िाकेशकुमाि मनधी, 
धनषुा 

२०३०।०५।१८ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 

87.  १०१८१ 
श्री तेजनािायण मसंह 
िाई, धनकुिा 

२०३१।०८।०९ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ 
एम.ए., 
बी.एल. 

88.  १०१८२ 
श्री बमबता उप्रतेी, 
काठमाडौं 

२०२७।०५।२० २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 

89.  १०१८३ 
श्री िामबहादिु थापा, 
तनहुुँ 

२०३०।०७।१० २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 

90.  १०१८४ 
श्री शकुन्तला चघममिे, 
लमजङु 

२०२८।०१।१५ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ बी.एल. 

91.  १०१८५ 
श्री नसरुल्लाह अन्सािी, 
नवलपिासी 

२०२८।०४।०१ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 
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92.  १०१८६ 
श्री ददपने्रबहादिु बम, 
बैतडी 

२०३३।०३।२२ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 

93.  १०१८७ 
श्री िाज्यलक्ष्मी 
बज्राचायष, काठमाडौं 

२०३२।०९।२७ २०७३।०९।२९ २०७३।०९।२९ एल.एल.एम. 

94.  १०४५८ 
श्री िाजनप्रसाद भट्टिाई, 
सनुसिी 

२०२१।१०।१५ २०४७।०६।०१ २०७५।१०।०८ एल.एल.एम. 

95.  १०४४८ श्री टकिण पौडेल, दाङ २०१८।०५।२१ २०४५।०३।०८ 
२०७५।१२।२० एल.एल.एम. 

96.  १०४५४ 
श्री महेन्रनाथ 
उपाध्याय, काभ्र े

२०२५।०१।१६ २०५०।०४।०१ 
२०७५।१२।२० बी.एल. 

97.  १०५०१ 
श्री िमेश ढकाल, 
काठमाडौं 

२०३१।०४।०८ २०५६।०५।०७ 
२०७५।१२।२० एल.एल.एम. 

98.  ११५९२ 
श्री मनलम पौडेल, 
लमलतपिु 

२०२५।०८।०१ २०७५।१२।२० 
२०७५।१२।२० एल.एल.एम., 

एम.ए. 

99.  १०२१३ 
श्री िाजेशकुमाि काफ्ले, 
िामेछाप 

२०१७।०१।०१ २०४२।०३।०२ 
२०७५।१२।२० 

एल.एल.एम., 
एम.बी.ए., 
एम.ए. 

100.  १०२२३ 
श्री लेखनाथ ढकाल, 
स्याङ्जा 

२०१७।०४।०२ २०४२।१०।११ 
२०७५।१२।२० एम.ए., 

डी.एल. 

101.  १०२१४ 
श्री कुलप्रसाद शमाष, 
बाग्लङु 

२०१६।१२।२१ २०४३।०४।२६ 
२०७५।१२।२० एम.ए., 

डी.एल. 

102.  १०२१५ 
श्री महम्मदजनुदे 
आजाद, प्यठुान 

२०१६।०७।२८ २०४३।०४।२६ 
२०७५।१२।२० डी.एल. 

103.  १०२२० 
श्री नागने्रलाल कणष, 
महोत्तिी 

२०१६।०२।२७ २०५०।०४।०१ 
२०७५।१२।२० एल.एल.एम. 

104.  ११५८६ 
श्री जगतबहादिु थापा, 
मोिङ 

२०२५।१०।१३ 
२०७५।१२।२० २०७५।१२।२० एल.एल.एम., 

एम.ए. 

105.  ११५९४ 
श्री सिलाकुमािी पाण्डे, 
रूपन्देही 

२०२६।०८।२६ 
२०७५।१२।२० २०७५।१२।२० एल.एल.एम., 

एम.टप.ए. 

106.  ११५९३ 
श्री टवमल सवेुदी, 
भोजपिु 

२०२५।०७।२८ 
२०७५।१२।२० २०७५।१२।२० एल.एल.एम., 

एम.ए. 

107.  ११५८९ श्री िेणकुा शाह, धनषुा २०२८।०८।०८ 
२०७५।१२।२० २०७५।१२।२० एल.एल.एम., 

टप.चज.डी. 

108.  ११५८७ 
श्री डालकुमाि खड्का, 
बािा 

२०२९।१०।२७ 
२०७५।१२।२० २०७५।१२।२० एल.एल.एम. 

109.  ११५९१ 
श्री उज्वल शकु्ल, 
लमलतपिु 

२०३२।१२।२६ 
२०७५।१२।२० २०७५।१२।२० बी.एल. 
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110.  ११५८८ 
डा. श्री नविाज 
थपमलया, काठमाडौं 

२०३४।०८।१५ २०७५।१२।२० २०७५।१२।२० 

टप.एच.डी., 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

111.  ११५९० 
श्री अन्ज ुउप्रतेी ढकाल, 
लमलतपिु 

२०२८।०५।०८ २०७६।०१।०३ २०७६।०१।०३ एल.एल.एम. 

112.  १०२४१ 
श्री टकिणकुमाि 
पोखिेल, सनुसिी 

२०२२।०१।०३ २०५०।०४।०१ 
२०७६।०८।०५ बी.एल. 

113.  १०२४२ 
श्री मिुािीबाब ुशे्रष् ठ, 
सल्यान 

२०२३।०४।०१ २०५०।०४।०१ 
२०७६।०८।०५ बी.एल. 

114.  १०२३२ 
श्री सदुशषनिाज पाण्डे, 
काठमाडौं 

२०२३।११।२४ २०५०।०४।०१ 
२०७६।०८।०५ एल.एल.एम., 

एम.टप.ए. 

115.  १०२३१ 
श्री दीपने्र अमधकािी, 
तनहुुँ 

२०२३।०८।१६ २०५०।०४।०१ 
२०७६।०८।०५ एल.एल.एम. 

116.  १०२३० 
श्री िमेशिाज पोखिेल, 
दोलखा 

२०१८।०१।१८ २०५०।०४।०१ 
२०७६।०८।०५ बी.ए., बी.एल. 

117.  १०२२८ 
श्री नरिश् वि भण्डािी, 
गलु्मी 

२०२३।०५।०५ २०५०।०४।०१ 
२०७६।०८।०५ 

एल.एल.एम., 
एम.टप.ए., 
एम.ए. 

118.  १०५०९ 
श्री गीताप्रसाद मतचम्सना, 
संखवुासभा 

२०२१।०९।१८ २०५०।०४।०१ 
२०७६।०८।०५ एल.एल.एम. 

119.  ११९४० 
श्री ममलनकुमाि िाई, 
भोजपिु 

२०२७।०१।०७ २०७६।०८।०५ २०७६।०८।०५ बी.एल. 

120.  ११९४१ 
श्री िाजिुाम मसलवाल, 
चचतवन 

२०२६।०७।२५ 
२०७६।०८।०५ २०७६।०८।०५ एल.एल.एम. 

121.  ११९४२ 
श्री मेरिना शे्रष् ठ, 
डोिी 

२०३०।०९।२९ 
२०७६।०८।०५ २०७६।०८।०५ बी.एल., 

एम.ए. 

122.  ११९४३ 
श्री ममना गौतम सेडाई, 
मोिङ 

२०२५।०५।०५ 
२०७६।०८।०५ २०७६।०८।०५ एल.एल.एम. 

123.  ११९४४ 
श्री सोमकान्त मैनाली, 
चचतवन 

२०३०।०३।०७ २०७६।०८।०५ २०७६।०८।०५ बी.एल. 

124.  ११९४५ 
श्री देशबहादिु साकी, 
भोजपिु 

२०२७।०१।०४ २०७६।०८।१५ २०७६।०८।१५ बी.एल. 

125.  ११९४६ 
श्री िेखा थापा पाण्डे, 
सनुसिी 

२०३१।०५।०५ २०७६।०८।१६ २०७६।०८।१६ 
बी.एल., 
एम.ए. 

126.  ११९४७ 
श्री टकिणकुमािी गपु्ता, 
सप् तिी 

२०३०।०२।०१ २०७६।०८।२१ २०७६।०८।२१ एल.एल.एम 
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127.  १०५०३ 
श्री नािायणप्रसाद 
पौडेल, कास्की 

२०२४।०९।०२ २०५०।०४।०१ २०७७।१२।02 एल.एल.एम. 

128.  १०४८३ 
श्री ऋटष िाजभण्डािी, 
खोिाङ २०२०।०४।०९ २०४७।०६।०१ २०७७।१२।02 

मास्िसष अर् 
लज 

129.  १०२१६ 
श्री जगतनािायण 
प्रधान, पवषत 

२०१६।०८।१५ २०४६।०४।१ २०७७।१२।02 बी.ए., बी.एल. 

130.  १०२१९ 
श्री माधवेन्र िेग्मी, 
कास्की 

२०१७।१२।०५ २०४६।०९।२१ २०७७।१२।02 बी.एल. 

131.  १०२४० 
श्री परुुषोत्तम प्रसाद 
ढकाल, काठमाडौं 

२०१८।०७।११ २०४७।०६।१ २०७७।१२।02 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

132.  १०२३३ श्री टवष्ण ुसवेुदी, पवषत २०१७।०८।१७ २०५०।०४।०१ २०७७।१२।02 

एल.एल.एम., 
एम.ए., टप.चज. 
एम.बी.ए., 
एम.पी.ए., 

133.  १०२२९ 
श्री अजुषनप्रसाद 
कोइिाला, भोजपिु 

२०२५।११।१५ २०५०।०४।०१ २०७७।१२।02 
एम.ए., 

एम.सी.एल. 

134.  १०२२७ 
श्री अमतृबहादिु 
बस्नेत, दैलेख 

२०१८।०४।२९ २०५३।०६।०२ २०७७।१२।०२ एम.सी.एल. 

135.  १०२३६ 
श्री मेददनीप्रसाद 
पौडेल, झापा 

२०१७।०९।१५ २०४६।०४।०१ २०७७।१२।02 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

136.  १०४६२ 
श्री िामेश् वि िेग्मी, 
पवषत 

२०२०।११।१० २०५२।८।२४ २०७७।१२।02 बी.एल. 

137.  १०४७२ 
श्री ममता खनाल, 
महोत्तिी 

२०३५।९।२० २०६३।६।२९ २०७७।१२।02 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

138.  12052 
श्री रु्पाष तामाङ, 
िसवुा 

२०28।1।5 २०७७।१२।02 २०७७।१२।02 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

139.  12053 
श्री श्रीधिा कुमािी 
पडुासैनी, मसिाहा 

2027।6।4 २०७७।१२।02 २०७७।१२।02 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

140.  12054 
श्री जगदीश चघममिे, 
सनुसिी 

2032।2।1 २०७७।१२।02 २०७७।१२।02 
एल.एल.एम., 

एम.ए 

141.  12055 
श्री पनुम मसंह )चन्द( , 
कञ् चनपिु 

2034।3।27 २०७७।१२।02 २०७७।१२।02 एम.ए, वी.एल. 

142.  12056 
श्री सागि टवष् ि, 
काभ्रपेलान्चोक 

2032।6।2 २०७७।१२।02 २०७७।१२।02 वी.एल. 

143.  12057 श्री गणेश ठाकुि, 
मसिाहा 

2028।7।11 २०७७।१२।02 २०७७।१२।02 वी.एल. 
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144.  12058 
श्री मनमषला शाक्य, 
भिपिु 

2028।8।8 २०७७।१२।02 २०७७।१२।02 
एल.एल.एम., 

एम.ए 

चजल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू 

ि.सं. JCS No. नाम थि जन्म मममत 
न्याय सेवा प्रवेश 

मममत 

हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

शैचक्षक योग्यता 

1.  १०२१७ 
श्री िाधाकृष्ण उप्रतेी, 
सलाषही 

२०१८।११।०६ २०४३।०४।२६ २०६३।०३।२३ डी.एल. 

2.  १०२२१ 
श्री चखलनाथ िेग्मी, 
खोिाङ 

२०१६।०२।३१ २०४३।०४।२६ २०६३।०३।२३ डी.एल. 

3.  १०२२२ 
श्री महेन्रबहादिु 
काकी, धनषुा 

२०१८।०८।२१ २०४६।०४।०१ २०६३।०३।२३ एम.सी.एल. 

4.  १०२२५ 
श्री हरििन्र ढुङ्गाना, 
कास्की 

२०१८।०८।२२ २०४६।०४।०१ २०६६।०५।२३ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

5.  १०२२४ 
श्री लोकजङ शाह, 
रुकुम 

२०१७।१०।०५ २०४३।०४।२६ २०६६।०५।२३ डी.एल., बी.ए. 

6.  १०२४४ 
श्री धनमसंह महिा, 
बैतडी 

२०१८।०४।०५ २०४५।०३।०८ २०६६।०५।२३ डी.एल. 

7.  १०२३५ 
श्री टकिणप्रसाद 
चशवाकोिी, बािा 

२०१६।०२।२४ २०४२।०३।२५ २०६६।०५।२३ बी.एल., बी.ए. 

8.  १०२३७ 
श्री ब्रजेश प्याकुिेल, 
काठमाडौं 

२०२०।०३।०३ २०५५।११।०४ २०६६।०५।२३ 
एम.सी.एल., 

एम.ए. 

9.  १०२३४ 
श्री गोपालप्रसाद 
बास्तोला, खोिाङ 

२०२५।०३।१५ २०५०।०४।०१ २०६६।०५।२३ 
एम.ए., 
बी.एल. 

10.  १०२३८ 
श्री ऋटषिाम मनिौला, 
मसिाहा 

२०२१।०५।१५ २०५०।०४।०१ २०६६।०५।२३ बी.एल. 

11.  १०२४५ 
श्री चन्रमचण ज्ञवाली, 
अघाषखाुँची 

२०२३।०७।०१ २०५०।०४।०१ २०६६।०५।२३ बी.एल. 

12.  १०२४६ 
श्री िाजकुुमाि 
खमतवडा, ओखलढुङ्गा 

२०२४।०५।२९ २०५०।०४।०१ २०६६।०५।२३ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

13.  १०२४७ 
श्री योगने्रप्रसाद साह, 
धनषुा 

२०१७।०९।०५ २०५०।०४।०१ २०६६।०५।२३ डी.एल. 

14.  १०२४८ 
श्री खडानन्द मतवािी, 
नवलपिासी 

२०२२।०३।२१ २०५०।०४।०१ २०६६।०५।२३ बी.एल. 

15.  १०२४९ 
श्री पूणषप्रसाद वास्तोला, 
कास्की 

२०१६।०३।१९ २०५०।०४।०१ २०६६।०५।२३ एल.एल.एम. 
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16.  १०२५० 
श्री कटवप्रसाद न्यौपाने, 
काभ्र े

२०२०।१०।२२ २०५७।०५।५ २०६६।०५।२३ 
एम.सी.एल., 

एम.ए. 

17.  १०२५१ 
श्री प्रकाश खिेल, 
झापा 

२०२६।०५।१७ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ एल.एल.एम. 

18.  १०२५२ 
श्री कृष्णिाम 
कोइिाला, स्याङ्जा 

२०२१।०४।०९ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ 
बी.एल., 
बी.एड. 

19.  १०२५३ 
श्री स्वीकृमत पिाजलुी, 
लमलतपिु 

२०२७।१०।०३ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

20.  १०४२० 
श्री काजीबहादिु िाई, 
खोिाङ 

२०२५।०२।०४ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ एल.एल.एम. 

21.  १०४१४ 
श्री रितेन्र थापा, 
बददषया 

२०२३।०६।२८ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

22.  १०४१३ 
श्री मोहनिाज भट्टिाई, 
गलु्मी 

२०२०।०७।१० २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ एल.एल.एम. 

23.  १०४१२ 
श्री अजुषन अमधकािी, 
तनहुुँ 

२०२५।१०।११ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ 
एल.एल.एम., 
एम.बी.ए. 

24.  १०४११ 
श्री िाजेन्र अमधकािी, 
भोजपिु 

२०२२।०४।०५ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ बी.एल. 

25.  १०४१० 
श्री मगरििाज गौतम, 
गलु्मी 

२०२३।०९।२९ २०५२।०८।२४ २०६६।०५।२३ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

26.  १०४०९ 
श्री टवनोदकुमाि 
पोखिेल, सप् तिी 

२०१७।०८।१० २०४३।०४।२६ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 
बी.एल. 

27.  १०४०७ 
श्री वसन्तिाज पौडेल, 
कास्की 

२०२६।१२।२४ २०५०।०४।१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

28.  १०४२१ 
श्री पूणेश् विप्रसाद 
उपाध्याय, महोत्तिी 

२०२०।०८।०७ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

29.  १०४१५ 
श्री रवुकुमाि शाह, 
रुकुम 

२०१७।०१।१५ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

30.  १०४१८ 
श्री शंकििाज बिाल, 
कास्की 

२०१७।०२।१७ २०४७।०६।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

31.  १०४१७ 
श्री यवुिाज गौतम, 
मोिङ 

२०२८।०७।३० २०५२।८।२४ २०७०।२।२७ 
एल.एल.एम., 

बी.ए. 

32.  १०२५९ 
श्री धमषिाज पौडेल, 
कास्की 

२०१६।११।२७ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

33.  १०२६० 
श्री बरीप्रसाद ओली, 
झापा 

२०१६।१२।१८ २०४३।०४।२६ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 
बी.एल. 
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34.  १०२६२ 
श्री िाजेन्रकुमाि शे्रष् ठ, 
ताप्लेजङु 

२०१७।०५।१४ २०४३।०४।२६ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

35.  १०२६३ 
श्री ईन्रकुमाि 
चोङिेन्ली, भोजपिु 

२०१६।०७।१८ २०५३।०६।०२ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

36.  १०२६६ 
श्री रवुप्रसाद 
सापकोिा, काभ्र े

२०१६।०६।०४ २०४७।०६।०१ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 
बी.एल. 

37.  १०२६५ 
श्री केशवप्रसाद 
बास्तोला, चचतवन 

२०१९।१२।०५ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

38.  १०२५४ 
श्री जयानन्द पनेरु, 
डडेलधिुा 

२०१८।०४।११ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

39.  १०२५५ 
श्री खडकबहादिु 
के.सी., गलु्मी 

२०२१।०१।१२ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 
बी.एल. 

40.  १०२५६ 
श्री सूयषनाथप्रकाश 
अमधकािी, लमजङु 

२०२३।०४।२४ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

41.  १०२५७ 
श्री िामचन्र पौडेल, 
स्याङ्जा 

२०१७।०७।०१ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल., बी.ए. 

42.  १०२५८ 
श्री कैलाशप्रसाद 
सवेुदी, सलाषही 

२०२२।०९।११ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

43.  १०२६७ 
श्री तेजनािायण पौडेल, 
स्याङ्जा 

२०२१।११।२१ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

44.  १०२६८ 
श्री मातकृाप्रसाद 
मिासेनी, स्याङ्जा 

२०२४।०२।२८ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

45.  १०२६९ 
श्री ओमप्रसाद अयाषल, 
स्याङ्जा 

२०२१।०६।२२ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

46.  १०२७० 
श्री प्रकाश ढुङ् गाना, 
स्याङ्जा 

२०२२।०२।२४ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

47.  १०२७१ 
श्री भित लम्साल, 
बाुँके 

२०२०।०४।३० २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

48.  १०२७२ 
श्री भवुनमसंह थापा, 
लमजङु 

२०२३।०६।१० २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

49.  १०२७३ 
श्री लीलािाज 
अमधकािी, दाङ 

२०१९।०१।२१ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 

एम.टप.ए., 

50.  १०२७४ 
श्री कृपासिु काकी, 
खोिाङ 

२०२२।०७।०९ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

51.  १०२७५ 
श्री हेमन्त िावल, 
जाजिकोि 

२०२३।०२।०१ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
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52.  १०२७६ 
श्री टवष्णपु्रसाद अयाषल, 
स्याङ्जा 

२०२३।०८।१० २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 

एल.एल.एम.. 

53.  १०२७७ 
श्री दीपककुमाि खिेल, 
झापा 

२०२३।०३।०७ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

54.  १०२७८ 
श्री रवुकुमाि टपया, 
तनहुुँ 

२०२३।०२।०८ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

55.  १०२७९ 
श्री चशवबहादिु 
िानाभाि, तनहुुँ 

२०२०।१०।२५ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

56.  १०२८० 
श्री सूयषप्रसाद पिाजलुी, 
स्याङ्जा 

२०२६।०५।१८ २०५०।०४।०१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

57.  १०२८१ 
श्री कमलप्रसाद 
पोखिेल, खोिाङ 

२०२५।०२।१२ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

58.  १०४४७ 
श्री श्रीकृष्ण भट्टिाई, 
लमजङु 

२०२६।११।११ २०५५।०५।२१ २०७०।०२।२७ 

एल.एल.एम., 
एम.टप.ए., 
एम.ए., 

एम.बी.ए., 
बी.एड. 

59.  १०२९५ 
श्री कृष्णप्रसाद सवेुदी, 
सनुसिी 

२०२७।०४।०७ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

60.  १०२९४ 
श्री दलबहादिु के.सी., 
स्याङ्जा 

२०२३।१०।३० २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

61.  १०२९३ 
श्री वासदेुव न्यौपाने, 
तनहुुँ 

२०२२।०३।१९ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 
एम.टप.ए. 

62.  १०२९२ 
श्री प्रकाशचन्र 
अमधकािी, इलाम 

२०२४।१२।०२ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 

एम.टप.ए., 
एम.ए., 
बी.एल. 

63.  १०२९१ 
श्री केशवप्रसाद 
अमधकािी, धाददङ 

२०२१।०२।०२ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

64.  १०२९० 
श्री दगुाषप्रसाद ढुङ्गेल, 
इलाम 

२०३२।०१।२४ २०५६।०५।०७ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

65.  १०२८९ 
श्री वासदेुव पौडेल, 
कास्की 

२०१९।०४।२५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

66.  १०२८८ 
श्री िमेशप्रसाद ज्ञवाली, 
कटपलवस्त ु

२०२६।०३।०५ २०५४।०७।०१ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

67.  १०२८७ 
श्री तेजेन्रप्रसाद शमाष, 
बाग्लङु 

२०२४।०६।२९ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 
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68.  १०२८६ 
श्री मडल्लीित्न शे्रष् ठ, 
सल्यान 

२०२७।०८।०५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

69.  १०२८५ 
श्री उद्धवप्रसाद भट्टिाई, 
भोजपिु 

२०२२।०३।२८ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

70.  १०२८४ 
श्री सूयषप्रसाद 
अमधकािी, चचतवन 

२०१६।०७।२१ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

71.  १०२८३ 
श्री दीपक खनाल, 
ओखलढुङ्गा 

२०२७।०४।१० २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 
एम.ए., 
बी.एल., 

72.  १०२८२ 
श्री श्यामसनु्दि 
अमधकािी, बददषया 

२०२६।०७।२० २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

73.  १०२९६ 
श्री उपेन्रप्रसाद गौतम, 
गलु्मी 

२०२४।०५।११ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए.,  

74.  १०२९७ 
श्री िामप्रसाद शमाष, 
स्याङ्जा 

२०२५।०७।२४ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

75.  १०२९८ 
श्री डण्डपाचण शमाष, 
पवषत 

२०२७।०२।०९ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

76.  १०२९९ 
श्री शभुाषबाब ुपिुी, 
धनकुिा 

२०२७।०५।१५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

77.  १०३०० 
श्री ऋटषिाम आचायष, 
अघाषखाुँची 

२०१८।११।१७ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

78.  १०३०१ 
श्री दयािाम ढकाल, 
स्याङ्जा 

२०२४।११।०८ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

79.  १०३०२ 
श्री िीकािाम आाचायष, 
खोिाङ 

२०२७।०७।१० २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

80.  १०३०३ 
श्री चिुामन खड्का, 
बाग्लङु 

२०२४।११।१९ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

81.  १०३०४ 
श्री उमेश कोइिाला, 
लमजङु 

२०२४।०८।०५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

82.  १०३०५ 
श्री हरिप्रसाद शमाष 
उपाध्याय, रूपन्देही 

२०२८।०७।२७ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 
एम.टप.ए. 

83.  १०३०६ 
श्री नविाज दाहाल, 
झापा 

२०२७।११।०७ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 
एम.कम. 

84.  १०३०७ 
श्री इश् विीप्रसाद 
गौतम, ताप्लेजङु 

२०१६।१२।१३ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एम.टप.ए., 
बी.एल. 

85.  १०३०८ 
श्री कृष्णमिुािी 
मसवाकोिी, दोलखा 

२०२७।०७।१८ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 
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86.  १०३०९ 
श्री गायरीप्रसाद िेग्मी, 
पवषत 

२०२७।०४।११ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

87.  १०३१० 
श्री टवदिु कोइिाला, 
ओखलढुङ्गा 

२०२५।११।२१ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

88.  १०३११ 
श्री मकेुश उपाध्याय, 
मोिङ 

२०२९।०१।१५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

89.  १०३१२ 
श्री टवष्णपु्रसाद 
उपाध्याय, बाग्लङु 

२०२७।०३।२६ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

90.  १०३१३ 
श्री टहमलाल बेल्वासे, 
अघाषखाुँची 

२०२०।०६।०४ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

91.  १०३१४ 
श्री नािायणप्रसाद 
सवेुदी, दोलखा 

२०२९।०४।२४ २०५७।०२।३० २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

92.  १०३१५ 
डा. िाजेन्रकुमाि 
आचायष, अघाषखाुँची 

२०२६।०६।१५ २०५२।०९।२६ २०७०।०२।२७ 
टपएच.डी., 
एल.एल.एम. 

93.  १०३१६ 
श्री मातकृाप्रसाद 
आचायष, पाुँचथि 

२०२७।०४।१९ २०५५।०५।२१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

94.  १०३१७ 
श्री माधवप्रसाद 
अमधकािी, ओखलढुङ्गा 

२०२४।१०।०२ २०५६।०५।७ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

95.  १०३१८ 
श्री पषु्पिाज थपमलया, 
झापा 

२०३०।०२।०१ २०५७।०३।३० २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

96.  १०३१९ 
श्री सूयषबहादिु थापा, 
तनहुुँ 

२०२६।१२।१५ २०५४।०७।१ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

97.  १०३२० 
श्री दीपककुमाि 
दाहाल, सनुसिी 

२०२३।०५।०८ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

98.  १०३२१ 
डा. श्रीप्रकाश उप्रतेी, 
झापा 

२०२६।०८।२९ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
टपएच.डी., 

एम.टप.ए.,एम.ए. 

99.  १०३२२ 
श्री कमलिाज टवष् ि, 
लमजङु 

२०२५।१०।१५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

100.  १०३२३ 
श्री पिशिुाम भट्टिाई, 
खोिाङ 

२०२७।०५।१७ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

101.  १०३२४ 
श्री चशचशििाज ढकाल, 
स्याङ्जा 

२०२३।०७।०५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

102.  १०३२५ 
श्री अशोककुमाि 
बस्नेत, मोिङ 

२०२४।०४।०५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

103.  १०३७१ 
श्री भोलानाथ ढकाल, 
बाग्लङु 

२०२९।०४।१० २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 
बी.एड. 
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104.  १०३७२ 
श्री उमेशप्रसाद 
लइुुँिेल, काठमाडौं 

२०२७।०६।२४ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

105.  १०३७३ 
श्री नािायणप्रसाद 
पौडेल, पवषत 

२०२७।०९।३० २०५४।०७।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

106.  १०३७४ 
श्री नािायणप्रसाद 
पिाजलुी, भोजपिु 

२०२२।०६।२५ २०५४।०७।०१ २०७०।०२।२७ एल.एल.एम. 

107.  १०३७५ 
श्री पनुािाम खनाल, 
अघाषखाुँची 

२०२३।०४।१५ २०५२।०८।२४ २०७०।०२।२७ बी.एल. 

108.  १०३७७ 
श्री बलिाम मरपाठी, 
कास्की 

२०१८।०४।१० २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

109.  १०३७८ 
श्री प्रकाशकुमाि 
अमधकािी, खोिाङ 

२०२३।०१।०३ २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

110.  १०३७९ 
श्री बाबकुाजी बामनयाुँ, 
भोजपिु 

२०१९।०१।१३ २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

111.  १०३८० 
श्री कोमलप्रसाद 
आचायष, कास्की 

२०२२।०५।१६ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

112.  १०३८१ 
श्री देवकुमाि मगिी, 
संखवुासभा 

२०२२।०१।१५ २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

113.  १०३८२ 
श्री िमेश शमाष, पौडेल 
स्याङ्जा 

२०२१।०८।०८ २०५०।०४।०१ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

114.  १०३८३ 
श्री िाजेन्र नपेाल, 
स्याङ्जा 

२०२५।०७।२३ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

115.  १०३८४ 
श्री तीथषिाज के.सी., 
ओखलढुङ्गा 

२०२१।०९।१५ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

116.  १०३८५ 
श्री टवनोदकुमाि 
गौतम, मोिङ 

२०२५।०४।११ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

117.  १०३२६ 
श्री धनीश् वि पौडेल, 
अघाषखाुँची 

२०२५।०६।१५ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

118.  १०३२७ 
श्री प्रकाशप्रसाद 
पचण्डत, तनहुुँ 

२०२६।०५।१५ २०५४।०७।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

119.  १०३२८ 
श्री मदनबहादिु धामी, 
बझाङ 

२०२८।१०।१६ २०५७।३।३० २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

120.  १०३२९ 
श्री श्रीप्रसाद सञ् जेल, 
भिपिु 

२०२१।०१।२६ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

121.  १०३३० 
श्री िमेशकान्त 
अमधकािी, कास्की 

२०२१।११।१० २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ बी.एल. 
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122.  १०३३१ 
श्री महेन्रप्रसाद 
पोखिेल, मसन्धलुी 

२०२५।०५।०४ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

123.  १०३३२ 
श्री टकशोि चघममिे, 
संखवुासभा 

२०२२।०३।०५ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

124.  १०३३३ 
श्री मभष्मिाज प्रसाई, 
ताप्लेजङु 

२०२५।०८।३० २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

125.  १०३३४ 
श्री हेमबहादिु सेन, 
गलु्मी 

२०१७।०९।२० २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

126.  १०३३५ 
श्री नािायणप्रसाद 
दाहाल, खोिाङ 

२०२१।१२।२८ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

127.  १०३३६ 
श्री नािायणप्रसाद 
शमाष, पवषत 

२०१६।०८।१३ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

128.  १०३३७ 
श्री केशवकुमाि पाण्डे, 
सखेुत 

२०१६।११।१५ २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.बी. 

129.  १०३३८ 
श्री िाजकुमाि 
कोइिाला, झापा 

२०२४।०९।०८ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

130.  १०३३९ 
श्री शंकिबहादिु िाई, 
भोजपिु 

२०२४।०१।०८ २०५२।०९।२६ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

131.  १०३४० 
डा. श्री ददवाकि भट्ट, 
डडेलधिुा 

२०३०।०१।१५ २०६०।११।२९ २०७२।०४।२१ 
टप.एच.डी., 
एल.एल.एम. 

132.  १०३५६ 
श्री मनोज के.सी., 
सनुसिी 

२०२९।०८।०५ २०५६।०५।०७ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

133.  १०३५७ 
श्री अचम्वकाप्रसाद 
मनिौला, ओखलढुङ्गा 

२०३१।०५।३१ २०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

134.  १०३५८ 
श्री रवुिाज मरपाठी, 
िौतहि 

२०२५।०४।०९ २०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

135.  १०३५९ 
श्री चशवप्रसाद खनाल, 
तनहुुँ 

२०३०।०६।०३ २०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

136.  १०३६० 
श्री सनतचन्र लवि, 
प्यठुान 

२०१८।०८।०२ २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.बी. 

137.  १०३६१ 
श्री निनािायण पौडेल, 
स्याङ्जा 

२०१७।०६।१० २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

138.  १०३६२ 
श्री वासदेुव न्यौपाने, 
कास्की 

२०१६।०२।१२ २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

139.  १०३६३ 
श्री शाचन्तप्रसाद 
आचायष, धनकुिा 

२०१७।०५।२८ २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 
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140.  १०३६४ 
श्री दगुाषबहादिु भषुाल, 
अघाषखाुँची 

२०२४।०९।०५ २०५४।०७।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

141.  १०३६५ 
श्री जवाहिप्रसाद मसंह, 
महोत्तिी 

२०१६।०४।०८ २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

142.  १०३६६ 
श्री लालकाजी शे्रष् ठ, 
भिपिु 

२०१९।०८।१७ २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

143.  १०३६७ 
श्री उमानाथ गौतम, 
स्याङ्जा 

२०२०।१२।०५ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

144.  १०३६८ 
श्री दीपक ढकाल, 
स्याङ्जा 

२०२४।०६।०९ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

145.  १०३६९ 
श्री र्णीन्रप्रसाद 
पिाजलुी, झापा 

२०२२।११।२२ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

146.  १०३७० 
हरििन्र इङनाम, 
झापा 

२०२२।०९।३० २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

147.  १०३४१ 
श्री िामप्रसाद न्यौपान,े 
स्याङ्जा 

२०२४।१२।०३ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

148.  १०३४२ 
श्री कमलप्रसाद 
ज्ञवाली, पाल्पा 

२०२४।०३।२२ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

149.  १०३४४ 
श्री िामिाजा उप्रतेी, 
पवषत 

२०२५।१०।०१ २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ बी.एल. 

150.  १०३४५ 
श्री प्रकाश िाउत, 
भिपिु 

२०२७।०१।१० २०५२।०८।२४ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

151.  १०३४६ 
श्री प्रकाश शे्रष् ठ, 
ताप्लेजङु 

२०१६।०६।२७ २०५३।१२।०१ २०७२।०४।२१ 
एम.ए., 
बी.एल. 

152.  १०३४७ 
श्री इश् वि पिाजलुी, 
बाग्लङु 

२०३१।०१।२८ २०५७।०३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

153.  १०३४८ 
श्री टवष्णपु्रसाद गौतम, 
गलु्मी 

२०३१।०५।०१ २०६०।११।२९ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

154.  १०३४९ 
श्री चचरबहादिु गरुुङ, 
ओखलढुङ्गा 

२०२७।०५।२० २०५६।०५।७ २०७२।०४।२१ 
एम.टप.ए., 
बी.एल. 

155.  १०३५० 
श्री अमनलकुमाि शमाष, 
दाङ 

२०२६।०३।१२ २०५७।०३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

156.  १०३५१ 
श्री केशवप्रसाद चघममिे, 
झापा 

२०२२।०९।२६ २०५७।०३।३० २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

157.  १०३५२ 
श्री पीताम्बि शमाष, 
स्याङ्जा 

२०२८।११।१८ २०५६।०५।०७ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 



न्याय परिषद बलेुटिन, २०७८ 
 

69 

158.  १०३५३ 
श्री िोशन गजिेुल, 
मसिाहा 

२०२९।०७।०१ २०५९।१२।१८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

159.  १०३५४ 
श्री हरिप्रसाद 
कोइिाला, लमजङु 

२०२३।०५।२७ २०६१।११।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

160.  १०३५५ 
डा. िमेशप्रसाद रिजाल, 
खोिाङ 

२०३२।०४।०१ २०६१।११।२१ २०७२।०४।२१ 
टपएच.डी., 
एल.एल.एम. 

161.  १०३८६ 
श्री माधवप्रसाद 
मैनाली, सलाषही 

२०२१।०७।०१ २०५६।०५।०७ २०७२।०४।२१ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

162.  १०३८७ 
श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, 
अघाषखाुँची 

२०२६।०९।२८ २०५५।०५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

163.  १०३८८ 
श्री बाविुाम सवेुदी, 
बददषया 

२०२५।०६।२६ २०५५।०५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

164.  १०३८९ 
श्री कृष्णजंग शाह, 
सल्यान 

२०२९।०१।१५ २०५५।०५।२१ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

165.  १०३९० 
श्री अवनी मैनाली, 
भट्टिाई काठमाडौ 

२०२८।१०।२७ २०६८।०१।०८ २०७२।०४।२१ एल.एल.एम. 

166.  १०३९१ 
श्री कुलप्रसाद पाण्डे, 
प्यठुान 

२०३२।०१।०५ २०६२।१०।०९ २०७५।०२।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

167.  १०३९२ 
श्री नन्दटकशोि प्रसाद 
यादव,मसिाहा 

२०३४।०७।२८ २०६९।०५।३१ २०७५।०२।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

168.  १०३९३ 
श्री कमला पौडेल, 
चचतवन 

२०३१।०६।०८ २०६६।५।११ २०७५।०२।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

169.  १०३९६ 
श्री समुनकुमाि 
न्यौपाने, धनषुा 

२०३०।०८।०५ २०६०।११।२९ २०७५।०२।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

170.  १०३९४ 
श्री प्रमेश पोखिेल, 
सनुसिी 

२०३५।०५।०३ २०६३।०६।२९ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

171.  १०३९५ 
श्री इश् विीप्रसाद 
भण्डािी, रूपन्देही 

२०२९।१०।२९ २०६१।११।२१ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

172.  १०३९७ 
श्री िामप्रसाद बस्याल, 
पाल्पा 

२०३२।०७।१६ २०६२।१०।०९ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

173.  १०३९८ 
श्री तेजबहादिु खड्का, 
पाुँचथि 

२०३२।०७।१८ २०६६।०५।११ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

174.  १०३९९ 
श्री सन्तोषप्रसाद 
पिाजलुी, धनकुिा 

२०२८।०५।२० २०५४।०७।०१ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

175.  १०४०० 
श्री केदािनाथ पौडेल, 
कास्की 

२०२६।०९।०२ २०५६।०५।०७ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 
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176.  १०४०१ 
श्री आत्मदेव जोशी, 
बैतडी 

२०३०।०७।०५ २०५९।१२।१८ २०७५।०२।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

177.  १०४०२ 
श्री मनोज शे्रष् ठ, 
प्यठुान 

२०३२।०१।२१ २०६१।११।२१ २०७५।०२।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

178.  १०४०३ 
श्री हरिकृष्ण शे्रष् ठ, 
मोिङ 

२०२२।०१।०१ २०५६।०५।०७ २०७५।०२।२१ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

179.  १०४०४ 
श्री ददलीपिाज पन्त, 
बैतडी 

२०२८।१०।१६ २०६०।११।२९ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

180.  १०४०५ 
श्री टवश् वनाथ भट्टिाई, 
मोिङ 

२०२७।०७।०३ २०५७।०३।३० २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

181.  १०४०६ 
श्री िोमनाथ अमधकािी, 
मसन्धलुी 

२०३२।११।१५ २०६२।१०।९ २०७५।०२।२१ एल.एल.एम. 

182.  १०४३२ 
श्री सदुशषन 
लाममछाने,काठमाडौं 

२०२४।०९।२९ २०५०।०४।०१ २०७५।०३।०८ बी.एल. 

183.  १०४३० 
श्री चखमानन्द भषुाल, 
बाग्लङु 

२०२०।०३।२४ २०५४।०७।०१ २०७५।०३।०८ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

184.  १०४३१ 
श्री िीकेन्र दाहाल, 
झापा 

२०२४।०६।१६ २०५२।०९।२६ २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

185.  १०४२९ 
श्री वसन्तजंग थापा, 
गोिखा 

२०१७।१२।१८ २०५३।१२।०१ २०७५।०३।०८ बी.एल. 

186.  १०४२८ 
श्री चाणकमचण अयाषल, 
चचतवन 

२०२४।१२।१६ २०५५।०५।२१ २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

187.  १०४२७ 
श्री कटपलमचण गौतम, 
गलु्मी 

२०२७।१०।१४ २०५४।०७।०१ २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

188.  १०४२६ 
श्री टवदिु काफ्ले, 
स्याङ्जा 

२०३१।०६।२६ २०५७।०३।३० २०७५।०३।०८ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

189.  १०४२५ 
श्री रवुकुमाि उप्रतेी, 
झापा 

२०२२।०२।१७ २०५६।०५।०७ २०७५।०३।०८ 
एल.एल.एम., 

बी.कम. 

190.  १०४२४ 
श्री चन्रकान्त पौडेल, 
पवषत 

२०२७।०१।१४ २०५७।०३।३० २०७५।०३।०८ 
एल.एल.एम., 
एम.टप.ए. 

191.  १०४२३ 
श्री िाजेशकुमाि 
किुवाल, सलाषही 

२०२९।०२।१७ २०५९।१२।१८ २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

192.  १०४२२ 
श्री देवप्रसाद योगी, 
दाङ 

२०१७।११।१८ २०५३।१२।०१ २०७५।०३।०८ बी.एल. 

193.  १०४३७ 
श्री ददलप्रसाद 
सापकोिा, दाङ 

२०१९।०४।०४ २०५३।१२।०१ २०७५।०३।०८ बी.एल. 
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194.  १०४३८ 
श्री श्यामलाल चघममिे, 
गलु्मी 

२०२९।०९।१२ २०५४।०७।०१ २०७५।०३।०८ बी.एल. 

195.  १०४३६ 
श्री प्रमेप्रसाद न्यौपान,े 
झापा 

२०२०।०५।०६ २०५४।०७।०१ २०७५।०३।०८ बी.एल. 

196.  १०४३५ 
श्री प्रल्हादकुमाि योगी, 
दाङ 

२०२४।०७।१० २०५४।०७।०१ २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

197.  १०४३४ 
श्री ददनबन्ध ुबिाल, 
स्याङ्जा 

२०२५।०४।२५ २०५४।०७।०१ २०७५।०३।०८ 
एल.एल.एम., 
एम.ए., बी.एड. 

198.  १०४३३ 
श्री टवनोद खमतवडा, 
सप् तिी 

२०२१।०५।०७ २०५४।०७।०१ २०७५।०३।०८ बी.एल. 

199.  १०४३९ 
श्री दण्डपाचण 
लाममछाने, स्याङ्जा 

२०२४।११।०१ २०५६।०५।०७ २०७५।०३।०८ 
एल.एल.एम., 

एम.ए. 

200.  १०४४० 
श्री माधवप्रसाद सवेुदी, 
िामेछाप 

२०२७।०२।२८ २०५९।१२।१८ २०७५।०३।०८ बी.एल. 

201.  १०४४२ 
श्री मचणिाम न्यौपान,े 
झापा 

२०२९।०२।१० २०५७।०३।३० २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

202.  १०४४३ 
श्री गीता शे्रष् ठ, 
काभ्रपेलाञ् चोक 

२०३०।०८।०१ २०७०।१०।२७ २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

203.  १०४४१ 
श्री दगुाष खड्का, 
दोलखा 

२०३१।०४।२३ २०७१।०१।३० २०७५।०३।०८ एल.एल.एम. 

204.  १०६१३ 
श्री कृष्णप्रसाद शमाष 
नेपाल, स्याङ्जा 

२०२२।६।१३ २०५७।०३।३० २०७५।१०।१८ एल.एल.एम. 

205.  १०६८५ 
श्री चशवलाल पाण्डे, 
गलु्मी 

२०२७।११।०७ २०६६।०५।११ २०७६।०२।१६ 
एल.एल.बी., 
एम.टप.ए. 

206.  १०७८८ 
श्री माधवप्रसाद चघममिे, 
काठमाडौं 

२०३३।०५।०६ २०६२।१०।०९ २०७६।०२।१६ एल.एल.एम. 

207.  १०५७४ 
श्री नटवन कुमाि 
जोशी, नवलपिासी 

२०३१।०३।२९ २०६६।१०।२४ २०७६।०२।१६ एल.एल.एम. 

208.  १०७७७ 
श्री पदमिाज पाण्डेय, 
डडेलधिुा 

२०३२।३।३१ २०६२।१०।०९ २०७६।०२।१६ एल.एल.एम. 

209.  १०५७९ 
श्री सीता शमाष 
अमधकािी, स्याङ्जा 

२०२७।११।२१ २०६६।०५।११ २०७६।०२।१६ 
एल.एल.एम. 

 

210.  १०६१४ 
श्री गहेेन्रिाज पन्त, 
लमजङु 

२०२५।०८।०७ २०५६।०५।०७ २०७६।०८।१७ एल.एल.एम. 

211.  १०६१५ 
श्री टवद्यािाज पौडेल, 
कास्की 

२०२४।०९।२६ २०५७।०३।३० २०७६।०८।१७ 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 
बी.एड. 
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212.  १०६१७ 
श्री महेन्रिाज काफ्ले, 
तनहुुँ 

२०२३।०१।१६ २०५५।०५।२१ २०७६।०८।१७ बी.एल. 
 

213.  १०६१८ 
श्री िेकिाज जोशी, 
डोिी 

२०२६।०९।२६ २०५६।०५।०७ २०७६।०८।१७ एल.एल.एम. 
 

214.  १०६४३ 
श्री इचन्दिा शमाष, 
संखवुासभा 

२०२७।०६।०३ २०६६।०५।११ २०७६।०८।१७ एल.एल.एम. 
 

215.  १०६४४ 
श्री मनकुमािी चज.एम. 
मब.क., कञ् चनपिु 

२०३४।११।०६ २०६६।०५।११ 
२०७६।०८।१७ एल.एल.एम. 

 

216.  १०६८१ 
श्री रिता कुमािी 
बख्रले, पसाष 

२०३२।१२।१० २०६६।१०।२४ २०७६।०८।१७ 

एल.एल.एम., 
बी.एड. 

 

217.  १०६७७ 
श्री यज्ञप्रसाद 

आचायष, पवषत 
२०३८।१।१ २०६७।४।१७ 2077।4।29 

एल.एल.एम., 
एम.ए. 

218.  १०६४१ 
श्री बलिाम 

लम्साल, भिपिु 
२०३१।८।२ २०६६।५।११ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

219.  १०७८६ 
श्री बालकृष्ण 

वाग्ले, स्याङ्जा 
२०३२।७।९ २०६२।१०।९ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

220.  १०६५७ 
श्री जगतबहादिु 

पौडेल, प्यठुान 
२०२८।१।२७ २०६६।१०।२४ 2077।4।29 टव.एल. 

221.  १०६४० 
श्री मडल्लीिाम 

शमाष अयाषल, 
स्याङ्जा 

२०२१।१२।२९ २०५९।१२।१८ 2077।4।29 एल.एल.टव. 

222.  १०७६६ 
श्री मतलकबहादिु 

काकी, गलु्मी 
२०३२।६।१६ २०५९।१२।१८ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

223.  १०७७८ 
श्री केशविाज 

चपाई, सखेुत 
२०३३।४।१ २०६२।१०।९ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

224.  १०६७८ 
श्री िामचन्र खडका, 
झापा 

२०३१।१०।१२ २०६७।४।१७ 2077।4।29 
एल.एल.एम., 
एम.मब.एस. 

225.  १०७१२ 
श्री रवुिाज 

काकी, सोलखुमु्ब ु
२०३४।८।१५ २०६६।५।११ 2077।4।29 टव.एल. 

226.  १०६२८ 
श्री चन्रप्रकाश 

मतवािी, सखेुत 
२०३४।९।२९ २०६१।११।२१ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

227.  १०७०५ 
श्री िेकनाथ 

गौतम, महोत्तिी 
२०३४।११।१३ २०६६।१०।२४ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

228.  १०९४५ 
श्री श्याम टवहािी 
मौयष, रूपन्देही 

२०३१।०९।२५ २०६८।०४।०५ २०७७।४।२९ एल.एल.टव. 
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229.  १०६९८ 
श्री ढाकािाम 

पौडेल, स्याङ्जा 
२०२७।३।७ २०६६।५।११ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

230.  १०६९१ 
श्री इश् विमचण 

ओझा, सनुसिी 
२०२५।८।२९ २०६६।५।११ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

231.  १०६७९ 
श्री ददलकुमाि 

बदेवा, ताप्लेजङु 
२०३२।२।१९ २०६६।५।११ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

232.  १०७०७ 
श्री मनोजकुमाि 

श्रीवास्तव, महोत्तिी 
२०२८।११।१७ २०६६।५।११ 2077।4।29 टव.एल. 

233.  १०९१४ 
श्री अचम्बकाप्रसाद 

दाहाल, उदयपिु 
२०३१।१।१ २०६७।४।१७ 2077।4।29 टव.एल. 

234.  १०६९४ 
श्री उद्धवप्रसाद 

गजिेुल, धाददङ 
२०३१।३।१४ २०६६।१०।२४ 2077।4।49 

एल.एल.एम., 
एम.ए., 
एम.टप.ए. 

235.  १०६२५ 
श्री ठाकुिप्रसाद 

खिेल, बािा 
२०२४।६।२० २०५७।३।३० 2077।4।29 एल.एल.एम. 

236.  १०५५३ 
श्री टवष्णपु्रसाद 

अवस्थी, बैतडी 
२०२९।११।१५ २०६०।११।२९ २०७७।४।२९ टव.एल. 

237.  १०६६७ 
श्री उत्तम मसलवुाल, 
लमजङु 

२०३३।११।२० २०६६।५।११ 2077।4।29 टव.एल. 

238.  १०७८३ 
श्री खेमिाज भट्ट, 
बैतडी 

२०29।१०।२२ २०६३।६।२९ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

239.  १०८१५ 
श्री पणु्यप्रसाद 

सापकोिा, भोजपिु 
२०३०।११।१९ २०६६।५।११ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

240.  १०८३८ 
श्री िोमाकान्त 

ज्ञवाली, गलु्मी 
२०२७।७।१४ २०६६।१०।२४ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

241.  १०६१९ 
श्री आनन्दप्रसाद 

शे्रष् ठ, स्याङ्जा 
२०२३।८।८ २०५६।५।७ 2077।4।29 एल.एल.एम. 

242.  १०६२० 
श्री िोशनकुमाि 

भट्टिाई, झापा 
२०२७।१२।१६ २०५६।५।७ 2077।4।29 टव.एल. 

243.  १०८०७ 
श्री मनमषला योङ्या, 
इलाम 

२०३३।१२।२6 २०६७।५।१४ 2077।4।29 टव.एल. 

244.  १०५६२ 
श्री दगुाषदेवी गरुुङ, 
झापा 

२०२९।९।१६ २०६६।५।११ २०७७।४।२९ एल.एल.एम. 

245.  १०६८२ 
श्री शकुन्तला काकी, 
मोिङ 

२०३५।४।३ २०६६।१०।२४ 2077।4।29 एल.एल.एम. 
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नपेाल न्याय सेवाका िाजपराचङ् कत अमधकृतहरू 

मखु्य िचजस्राि 

ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला ततृीय शे्रणी दितीय शे्रणी प्रथम शे्रणी सचचव 
हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

1.  १०४६० 
श्री लाल बहादिु 
कुुँ वि, गलु्मी 

२०५५।५।२१ २०६५।७।५ २०६७।०१।०८ २०७५।१०।१४ २०७७।१०।२९ 

सचचव वा सोसिह 

ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला ततृीय शे्रणी दितीय शे्रणी प्रथम शे्रणी 
हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

1.  १०४५६ 
श्री कृष्णजीवी चघममिे, 
लमजङु 

२०५०।४।१ २०५६।९।१५ २०६६।५।१० २०७४।१०।१८ 

2.  १०५०२ 
श्री पदमप्रसाद पाण्डेय, 
पाल्पा 

– – २०६७।१।८ २०७५।०६।२१ 

3.  १०४५९ 
श्री देवेन्रिाज ढकाल, 
कास्की 

२०५२।८।२४ २०५९।१२।२१ २०६६।१२।१७ २०७५।१०।२१ 

4.  १०४६१ 
श्री नािायणप्रसाद पन्थी, 
गलु्मी 

२०५२।८।२४ २०५९।१२।२१ २०६८।१०।१५ २०७६।०१।१७ 

5.  १०५०४ 
श्री टवश् विाज कोइिाला , 
पाल्पा 

२०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ २०७६।०१।१७ 

6.  १०४८२ श्री उदयिाज सापकोिा, २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ २०७७।२।२८ 

7.  १०४८४ श्री धनिाज ज्ञवाली, २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।५।५ २०७७।२।२८ 

8.  १०५०५ 
डा. श्री िेक बहादिु 
चघममिे, संखवुासभा 

२०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०६८।१०।१५ २०७७।४।५ 

9.  १०४८५ 
श्री लीलादेवी गड्तौला 
(मनिौला), सोलखुमु्ब ु

२०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७०।१०।९ २०७७।७।२७ 

10.  १०४६३ श्री मनमषला पौडेल, मोिङ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 2077।10।29 

11.  १०५०६ 
श्री श्यामकुमाि भट्टिाई, 
झापा 

२०५२।८।२४ २०६३।७।३ २०६९।७।१६ 2077।12।06 

12.  १०४८६ 
श्री तोयनाथ अमधकािी, 
संखवुासभा 

२०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७१।९।१५ 2077।12।06 
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न्याय समूह िा.प. प्रथम शे्रणी 
ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला ततृीय शे्रणी दितीय शे्रणी हालको पदमा मनयचुि मममत 

1.  १०४६४ 
श्री नािायणप्रसाद िेग्मी, 
पाुँचथि 

२०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

2.  १०४६५ श्री भीमकुमाि शे्रष् ठ, तनहुुँ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

3.  १०४६६ श्री टवमल पौडेल, रूपन्देही २०५९।१२।१८ २०६६।२।६ २०७१।९।१५ 

4.  १०४६७ श्री नेरप्रकाश आचायष, खोिाङ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

5.  १०४६९ श्री हरििाज काकी, मोिङ २०५२।८।२४ २०६५।११।३० २०७१।९।१५ 

6.  १०४६८ श्री यमबहादिु बढुामगि, दाङ २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ २०७१।१०।२९ 

7.  १०४७० श्री भरकाली पोखिेल, गलु्मी २०५९।१२।१८ २०६६।४।२७ २०७१।१०।२९ 

8.  १०४७१ श्री मानबहादिु काकी, मोिङ २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७१।१०।२९ 

9.  १०४७३ श्री खड्गिाज अमधकािी, खोिाङ २०५२।८।२४ २०६६।९।१६ २०७२।१०।८ 

10.  १०४७४ 
श्री जीतेन्रबाब ुथपमलया, 
गोिखा 

२०५४।७।१ २०६६।९।१६ २०७२।१०।८ 

11.  १०४७५ 
श्री अच्यतु कुइकेल, 
काठमाडौं 

२०६१।११।२१ २०७०।०५।१४ २०७३।१२।२९ 

12.  १०४७७ श्री गजेन्रबहादिु मसंह, बझाङ्ग २०५९।१२।१८ २०६७।१।२८ २०७४।०२।१९ 

13.  १०४७८ श्री ठगीन्र कटे्टल, सोलखुमु्ब ु २०६०।११।२९ २०६८।९।८ २०७४।०२।१९ 

14.  १०४७९ श्री िामप्रसाद भट्टिाई, झापा २०५६।५।७ २०६७।११।२० २०७४।०२।१९ 

15.  १०४८० श्री बाबिुाम दाहाल, कास्की २०५७।३।३० २०६८।९।८ २०७४।०२।१९ 

16.  १०४८१ श्री श्रीलाल पौडेल, रूपन्देही २०५९।१२।१८ २०६६।४।२७ २०७५।१।२४ 

17.  ११६८५ श्री वेदप्रसाद उप्रतेी, झापा २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ २०७५।१०।०८ 

18.  १०६१६ श्री िणबहादिु किवाल, मोिङ २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ २०७६।१०।२ 

19.  १०६३१ 
श्री अशोककुमाि क्षेरी, 
अघाषखाुँची 

२०६६।०५।११ २०७१।१।३० २०७७।२।१२ 

20.  
१०६३२ श्री अजुषनप्रसाद कोइिाला, 

स्याङ्जा 
– २०७१।१।३० २०७७।११।०२ 

कानून समूह िा.प.प्रथम शे्रणी 
ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला ततृीय शे्रणी दितीय शे्रणी हालको पदमा मनयचुि मममत 

1.  १०४८७ श्री र्चणन्र गौतम, भोजपिु २०५०।४।१ २०५७।१।१४ २०७२।१।२२ 

2.  १०४८८ श्री सशुील कोइिाला,काठमाडौं २०५०।४।१ २०५८।२।५ २०७२।१०।८ 

3.  १०४८९ श्री आलोकचन्र शे्रष् ठ, बाग्लङु २०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७२।१०।८ 
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4.  १०४९० 
श्री अजुषनकुमाि खड्का, 
ओखलढुङ्गा 

२०५०।४।१ २०६०।६।१७ २०७२।१०।८ 

5.  १०४९१ श्री कोशलचन्र सवेुदी, दाङ २०५२।९।२६ २०६२।२।५ २०७२।१०।८ 

6.  १०४९२ श्री पािाश् वि ढुङ् गाना, दैलेख २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ २०७३।२।७ 

7.  १०४९३ 
श्री मनमषला अमधकािी भट्टिाई, 
काठमाडौं 

२०६७।४।१७ २०७२।३।३१ २०७३।२।७ 

8.  १०४९४ श्री शेिजङ्ग काकी, ओखलढुङ्गा २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७३।३।३ 

9.  १०४९५ 
श्री इचन्दिा दहाल भट्टिाई, 
झापा 

२०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७३।३।३ 

10.  १०४९६ श्री कलामनमध पौडेल, गलु्मी २०५४।७।१ २०६३।७।३ २०७३।१०।१९ 

11.  १०४९७ श्री पषु्कि सापकोिा, खोिाङ २०५६।५।७ २०६२।९।५ २०७३।१२।२९ 

12.  १०४९८ श्री यज्ञप्रसाद भट्टिाई, गलु्मी २०६६।५।११ २०७३।३।६ २०७४।१।२१ 

13.  १०४९९ श्री धमषिाज कुइकेल, कास्की २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७४।२।१९ 

14.  १०५०० श्री भितमचण रिजाल, झापा २०६०।११।२९ २०६९।७।१ २०७५।१।२४ 

15.  १०५२८ 
श्री कोमलबहादिु खरी, 
ओखलढुङ्गा 

२०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७५।१०।८ 

16.  १०५३० 
श्री दलबहादिु अमधकािी, 
बाग्लङु 

२०५४।७।१ २०६४।४।१८ २०७५।१०।८ 

17.  १०५२९ 
श्री लक्ष्मीप्रसाद गौतम, 
ताप्लेजङु 

२०५६।५।७ २०६४।४।१८ २०७५।१०।८ 

18.  १०५३१ 
श्री मानबहादिु अयाषल क्षेरी, 
गलु्मी 

२०५४।७।१ २०६४।१०।१८ २०७५।१०।१० 

19.  १०५३४ श्री िाजेन्र थापा, गलु्मी २०५२।८।२४ २०६६।४।२७ २०७५।१०।१० 

20.  १०५३३ श्री बलसागि मगिी, स्याङ्जा २०५४।७।१ २०६५।११।३० २०७५।१०।१० 

21.  १०५३५ 
श्री हमुबहादिु के.सी., 
अघाषखाुँची 

२०५५।५।२१ २०६६।९।१६ २०७५।१२।०७ 

22.  ११६८६ 
श्री टकशोिकुमाि चौधिी, 
सनुसिी 

२०६१।११।२१ २०६७।१२।३० २०७५।१२।२५ 

23.  १०५३६ श्री िीकािाम पाण्डे, स्याङ्जा २०५५।५।२१ २०६६।९।१६ २०७६।१०।२ 

24.  १०५३७ श्री गंगाबहादिु खिेल, गलु्मी २०५७।३।३० २०६६।९।१६ २०७७।११।०२ 

25.  ११०८० श्री शंकिबहादिु के.सी.,बाग्लङु २०५९।१२।१८ २०६६।१२।५ २०७७।११।०२ 
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सिकािी वटकल समूह िा.प.प्रथम शे्रणी 

ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला ततृीय शे्रणी दितीय शे्रणी हालको पदमा मनयचुि मममत 

1.  १०५१४ श्री गोपालप्रसाद रिजाल, प्यठुान २०५०।४।१ २०५६।११।१४ २०७०।०५।०५ 

2.  १०५१० श्री चचिञ्जीवी पिाजलुी, मोिङ २०५०।४।१ २०५५।१२।११ २०७०।०५।०५ 

3.  १०५१३ 
डा. श्री गोपीचन्र भट्टिाई, 
अघाषखाुँची 

२०५०।४।१ २०५९।४।४ २०७०।१०।३ 

4.  १०५१५ श्री संजीविाज िेग्मी, पवषत २०५०।४।१ २०५९।४।४ २०७०।१०।३ 

5.  १०५१६ श्री लोकिाज पिाजलुी, भोजपिु २०५२।९।२६ २०६३।७।३ २०७०।१०।९ 

6.  १०५१७ श्री खेमिाज ज्ञवाली, गलु्मी २०५५।५।२१ २०६४।४।१८ २०७०।१०।९ 

7.  १०५१८ श्री िमादेवी पिाजलुी, झापा २०५५।५।२१ २०६८।१०।१५ २०७१।१।४ 
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14.  १०९६१ 
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२०५२।९।२६ २०६६।९।१६ २०७७।११।२ 

30.  
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15.  १०६४२ श्री हकष बहादिु क्षेरी, पवषत २०५९।१२।१८ २०७२।१।२२ 
16.  १०६४७ श्री चचन्तामणी शमाष, दाङ २०६४।१०।१ २०७२।१०।८ 
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30.  १०६६४ श्री कौशलेश् वि ज्ञवाली, गलु्मी २०६६।५।११ २०७२।१०।२८ 
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38.  १०६७६ श्री महेश खनाल, गलु्मी २०६६।५।११ २०७३।३।६ 
39.  १०६८३ श्री िाम ुशमाष, पसाष २०६७।४।१७ २०७३।३।६ 
40.  १०६८४ श्री नेरप्रसाद भषुाल, गलु्मी २०६६।४।१ २०७३।१०।१९ 

41.  १०६८७ श्री पषु्पिाज पाण्डे, बैतडी २०६६।४।१ २०७३।१०।१९ 

42.  १०६८८ श्री कृष्णप्रसाद अमधकािी, कास्की २०६४।१०।१ २०७३।१०।१९ 
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161.  12046 घनश्याम सवेुदी, काठमाडौ  – २०७७।१०।२६ 
162.  ११०२३ श्री शैलेन्र खड्का, रुकुम २०६८।१०।१ २०७७।१०।२६ 
163.  12047 श्री तािाप्रसाद जोशी, कन्चनपिु – २०७७।१०।२६ 
164.  12048 श्री नािायण प्रसाद चापागाई, बाग्लङु – २०७७।१०।२६ 
165.  ११०५२ श्री ददनेश आचायष, काठमाडौ २०६९।५।८ २०७७।१०।२६ 
166.  12049 श्री टिकाबहादिु थापा, लमलतपिु – २०७७।१०।२६ 
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167.  १११३८ श्री समुन पाण्डे, कटपलबस्त ु २०७१।८।१७ २०७७।१०।२६ 
168.  12051 श्री शािदा रु्यल, मोिङ – २०७७।१०।२६ 
169.  ११०४३ श्री देवीकुमािी चौधिी, उदयपिु २०६९।५।८ २०७७।१०।२६ 
170.  १०९१७ श्री जानकीिमण यादव, मसिाहा २०६७।४।१७ २०७७।११।०२ 
171.  १०८८५ श्री मनोज बिाल, सप् तिी २०६७।७।१५ २०७७।११।०२ 
172.  १०८८३ श्री कृष्णशिण लाममछाने, कास्की २०६७।७।१५ २०७७।११।०२ 
173.  १०८७९ श्री ऋत ुिाइष, खोिाङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
174.  १०८९१ श्री मोहनप्रसाद चघममिे, मोिङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
175.  १०९२१ श्री िाजकुमाि आचायष, खोिाङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
176.  १०८९४ श्री मबष्णपु्रसाद खमतवडा, तेह्रथमु २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
177.  १०८९२ श्री मसतािाम खड्का, खोिाङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
178.  १०८८८ श्री भेषिाज भट्टिाइष, मोिङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
179.  १०८८९ श्री उज्वल न्यौपाने, संखवुासभा २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
180.  १०८९५ श्री टकिणकुमाि मसंह, सनुसिी २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
181.  १०८९६ श्री टवदिुप्रसाद कोइिाला, मसन्धपुाल्चोक २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
182.  १०९६४ श्री केशवप्रसाद पौडेल, पसाष २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
183.  १०९६५ श्री टवनोदप्रसाद चघममिे, धनषुा २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
184.  १०९७० श्री लालबहादिु काकी, मसन्धलुी २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
185.  १०९७३ श्री यज्ञममुतष ज्ञवाली, गलु्मी २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
186.  १०९७४ श्री उद्धव ढोडािी, काभ्र े २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
187.  १०९७५ श्री कटपल पौड्याल, गलु्मी २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
188.  १०९७६ श्री लेखनाथ पौडेल, बाग्लङु २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
189.  १०८८६ श्री कुवेि पाण्डे, कटपलबस्त ु २०६७।४।१७ २०७७।११।०२ 
190.  ११००६ श्री अमतृाकुमािी शमाष, गलु्मी २०६८।४।५ २०७७।११।०२ 
191.  १०९५१ श्री समुनप्रसाद कुशवाह, बािा २०६८।४।५ २०७७।११।०२ 
192.  १०९०९ श्री सिेुश के.सी., रुपन्देही २०६७।४।१ २०७७।११।०२ 
193.  ११००५ श्री मनमषलाकुमािी खड्का, बाुँके २०६८।४।५ २०७७।११।०२ 
194.  १०९७८ श्री मधसुधुन आचायष, काभ्रपेलाञ् चोक २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
195.  १०९८७ श्री कैलाशप्रसाद भट्टिाई, मेिङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
196.  १०९७९ श्री माधवप्रसाद लोहनी, झापा २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
197.  १०९०४ श्री शंकिप्रसाद अमधकािी, प्यठुान २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
198.  १०९८५ श्री ददब्यिाज चघममिे, मोिङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
199.  १०९८६ श्री कृमतबहादिु बस्नेत, दाङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
200.  १०९८८ श्री गचम्भि िानामगि, बददषया २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
201.  १०९३४ श्री चणुषबहादिु मबष् ि, सल्यान २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
202.  १०९९० श्री भोलािाज िेग्मी, धाददङ २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
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203.  १०९९२ श्री दामोदि चघममिे, पाल्पा २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
204.  १०९९४ श्री चशवहिी सवेुदी, कास्की २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
205.  १०९९६ श्री सदुशषन खनाल, पाल्पा २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
206.  १०९९७ श्री भमुीप्रसाद शमाष, स्याङजा २०६८।४।१ २०७७।११।०२ 
207.  १०९४९ श्री इन्रकुमाि शे्रष् ठ, मोिङ २०६८।४।५ २०७७।११।०२ 
208.  १०९४३ श्री हेमिाज मतममल्सैना, अछाम २०६८।४।५ २०७७।११।०२ 

कानून समूह िा.प.दितीय शे्रणी 
ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला ततृीय शे्रणी हालको पदमा मनयचुि मममत 
1.  १०५३८ श्री अजुषनप्रसाद खनाल, पाल्पा २०५७।३।३० २०६६।९।१६ 
2.  ११०८१ श्री शम्भिुाज िेग्मी, बाग्लङु २०५६।५।७ २०६७।१।२८ 
3.  १०५३९ श्री कृष्णकुमाि काकी, िामेछाप २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 
4.  १०५४२ श्री िाजपु्रसाद गिुागाई, तेह्रथमु २०६०।११।२९ २०७०।५।५ 
5.  १०५४३ श्री िामजी दनाई, लमजङु २०६१।११।२१ २०७०।५।५ 
6.  १०५४४ श्री सभुाषकुमाि भट्टिाई, झापा २०६१।११।२१ २०७०।५।५ 
7.  १०५४५ श्री टवनोदकुमाि भट्टिाई,तेह्रथमु1 २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 
8.  १०५४६ श्री सूयषवंश शमाष कंडेल, िामेछाप २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 
9.  १०५४७ श्री टवष्णपु्रसाद िेग्मी, स्याङ्जा २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 
10.  १०५४८ श्री वचशष् िकुमाि चघममिे,िामेछाप २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

11.  
१०५४९ श्री ओमबहादिु सोडािी, 

संखवुासभा 
२०६२।१०।९ २०७०।५।५ 

12.  १०५५० श्री परुुषोत्तम नेपाल, काठमाडौं २०६२।१०।९ २०७०।५।५ 
13.  १०५५१ श्री िाजन नेपाल, सलाषही २०६२।१०।९ २०७०।१०।३ 
14.  १०५५२ श्री िेशमिाज मसग्देल, स्याङ्जा २०६३।६।२९ २०७०।१०।२१ 
15.  १०५५४ श्री जंगबहादिु डाुँगी, बददषया २०६३।६।२९ २०७०।१०।२१ 
16.  १०५५५ श्री लोकहरि बस्याल, पाल्पा – २०७१।०१।३० 
17.  १०५५६ श्री पषु्कििाज नेपाल, भोजपिु २०६०।११।२९ २०७१।९।१५ 
18.  १०५५७ श्री झइन्रप्रसाद गिुागाई, मोिङ २०६३।६।२९ २०७१।९।१५ 
19.  १०५५९ श्री गोटवन्द खनाल, इलाम २०६६।५।११ २०७१।११।०४ 
20.  १०५६० श्री िंकबहादिु महत, इलाम २०६३।६।२९ २०७२।१।२२ 
21.  १०५६१ श्री गणुिाज शे्रष् ठ, मसन्धलुी २०६४।१२।१९ २०७२।१।२२ 
22.  १०५६३ श्री कमलिाज गौतम, अघाषखाुँची २०६५।१।४ २०७२।१०।८ 
23.  १०५६४ श्री टवश् वबन्ध ुपौडेल, स्याङ्जा २०६५।१।४ २०७२।१०।८ 
24.  १०५६६ श्री पूचणषमा कोइिाला, चचतवन २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 
25.  १०५६७ श्री िामप्रसाद लम्साल, भिपिु २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

                                                           
1 न्याय सेवा, कानून समूह, िा.प. प्रथम शे्रणीको पदमा मनयचुि तथा पदस्थापनका लामग कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालयमा मसर्ारिस गरिएको । 
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26.  १०५६८ श्री नविाज आचायष, तनहुुँ २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

27.  
१०५६९ श्री िाजेन्रकुमाि लम्साल, 

संखवुासभा 
२०६६।५।११ २०७२।१०।८ 

28.  १०५७० श्री िामप्यािी सनुवुाि, िामेछाप2 २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 
29.  १०५७१ श्री उपेन्रकेशि खनाल, सखेुत २०६६।१०।२४ २०७२।१०।८ 
30.  १०५७२ श्री मनुा शमाष, चचतवन २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 
31.  १०५७३ श्री िेशिाज शमाष, बददषया २०६६।५।११ २०७२।१०।८ 
32.  १०५७५ श्री महेन्रप्रसाद सांखी, लमजङु २०६७।५।१४ २०७३।३।६ 
33.  १०५७७ श्री सरिता िायमाझी, पाल्पा २०६८।४।२४ २०७३।३।६ 
34.  १०५७८ श्री रिन्जा डंगोल, काठमाडौ २०६६।५।११ २०७३।३।६ 
35.  १०५८० श्री गणेश नायक, मसिहा २०६७।५।१४ २०७३।३।६ 
36.  १०५८१ श्री मध ुपौडेल (ज्ञवाली), गलु्मी २०६६।५।११ २०७३।४।११ 
37.  १०५८२ श्री देबकुमाि िाई, भोजपिु २०६६।५।११ २०७३।४।११ 
38.  १०५८३ श्री वीिेन्रबहादिु के.सी., दैलेख २०६६।१०।२४ २०७३।४।११ 

39.  
१०५८४ श्री परुुषोत्तम खमतवडा, 

ओखलढुङ्गा 
२०६७।२।१९ २०७३।४।११ 

40.  १०५८५ श्री मनमधिाज न्यौपाने, जमु्ला २०६७।५।१४ २०७३।४।११ 
41.  १०५८६ श्री अरुणा जोशी, काठमाडौं २०६९।५।२१ २०७४।४।२६ 
42.  १०५८८ श्री मानबहादिु बस्नेत, गलु्मी २०६७।४।१७ २०७४।४।२६ 
43.  १०५८७ श्री टपताम्वि भण्डािी, स्याङ्जा - २०७४।४।२६ 
44.  १०५८९ श्री तेजप्रकाश जोशी, बझाङ २०६९।५।२१ २०७५।१०।१२ 
45.  १०५९० श्री बाबिुाम पाण्डे, गलु्मी २०६४।१२।१९ २०७५।१०।१२ 
46.  १०५९१ श्री िञ्जु गौतम, संखवुासभा २०६६।१०।२४ २०७५।१०।१२ 
47.  १०५९२ श्री मबष्णबुहादिु घती, गलु्मी २०६६।१०।२४ २०७५।१०।१२ 
48.  १०५९३ श्री िाजेशकुमाि थापा, ओखलढुङ्गा २०६६।१०।२४ २०७५।१०।१२ 
49.  १०५९४ श्री दीपक चघममिे, झापा २०६६।१०।२४ २०७५।१०।१२ 
50.  १०५९५ श्री गोपीकृष्ण िेग्मी, स्याङ्जा २०६७।२।१९ २०७५।१०।१२ 
51.  १०५९६ श्री िोपबहादिु टवष् ि, गलु्मी २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 
52.  १०५९७ श्री टवनोदकुमाि गौतम, अघाषखाुँची २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 
53.  १०५९८ श्री श्यामप्रसाद शे्रष् ठ, स्याङ्जा २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 
54.  १०५९९ श्री हरिमसंह धामी, डडेल्धिुा २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 
55.  १०६०० श्री सम्झना खनाल, तनहुुँ २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 
56.  १०६०१ श्री बालकृष्ण मनिौला, सोलखुमु्ब ु २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 
57.  १०६०२ श्री लोकहरि कुँ डेल, स्याङ्जा २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 
58.  १०६०३ श्री कल्पनाकुमािी खमतवडा २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 

                                                           
2 न्याय सेवा, न्याय समूह, िा.प. प्रथम शे्रणीको पदमा मनयचुि तथा पदस्थापनका लामग कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालयमा मसर्ारिस गरिएको । 
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(आचायष), उदयपिु 
59.  १०६०४ श्री अरुणकुमाि झा, मसिहा २०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 

60.  
१०६०५ श्री अवधटकशोिप्रसाद कुसवाहा, 

बािा 
२०६७।५।१४ २०७५।१०।१२ 

61.  १०६०६ श्री ऋटष पौडेल, मोिङ २०६८।४।९ २०७५।१०।१२ 
62.  १०६०७ श्री मनमषला गरुुङ, झापा २०६८।४।९ २०७५।१०।१२ 
63.  १०६०८ श्री कृष्णप्रसाद नपेाल, पाल्पा २०६९।५।२१ २०७५।१०।१२ 
64.  १०६०९ श्री आिती शे्रष् ठ, काभ्रपेलाञ् चोक २०७०।०४।३० २०७५।१०।१२ 
65.  १०६१० श्री िाजेन्र न्यौपान,े स्याङ्जा २०७०।०२।१५ २०७५।१०।१२ 
66.  १०६११ श्री ददमलपकुमाि प्रधान, धनषुा २०७०।०४।३० २०७५।१०।१२ 
67.  १०६१२ श्री टवनोद अमात्य, मकवानपिु २०७१।०१।१२ २०७५।१०।१२ 
68.  ११४४९ श्री गंगा न्यौपाने, झापा २०७१।०८।१७ २०७६।०२।१४ 
69.  ११४१८ श्री उममषला चजसी, काठमाडौ २०७०।१०।२७ २०७६।०२।१४ 
70.  ११६०३ श्री केदाि कोइिाला, संखवुासभा २०६९।०६।१७ २०७६।०२।१४ 
71.  ११६०० श्री मसता पनु श्रीस, गलु्मी २०६९।०७।२० २०७६।०२।१४ 
72.  ११५९६ श्री शािदा िाउत, भोजपिु २०६९।०६।२६ २०७६।०२।१४ 

73.  
११६०६ श्री सपना अमधकािी गौतम, 

काठमाडौं 
२०७१।०८।१६ २०७६।०२।१४ 

74.  ११०८२ श्री ममनिाम ज्ञवाली, गलु्मी २०६९।०५।०८ २०७६।०२।१४ 
75.  ११४४८ श्री ओमप्रकाश बिाल, कास्की २०७१।०८।१७ २०७६।०२।१४ 
76.  ११०४७ श्री श्रद्धा रिजाल, सनुसिी २०६९।०५।०८ २०७६।०२।१४ 
77.  ११०९५ श्री चममला भट्टिाई, काठमाडौ २०७०।०४।३० २०७६।०२।१४ 
78.  ११५८० श्री िाजािाम दाहाल, सनुसिी २०७०।४।३० २०७६।१०।२ 
79.  ११३०८ श्री नािनप्रसाद पोखिेल,उदयपिु २०७१।१।१२ २०७६।१०।२ 
80.  ११३०९ श्री सदुशषन ढकाल, मसन्धलुी २०७१।१।१२ २०७६।१०।२ 
81.  ११३१६ श्री लक्ष्मी शमाष, बाग्लङु २०७२।२।१३ २०७६।१०।२ 
82.  12050 श्री दोजेन्रिाज काफ्ले, महोत्तिी – २०७७।१०।२६ 
83.  ११४०० श्री भमूीनन्द खनाल, सलाषही २०७०।१०।२७ २०७७।१०।२६ 
84.  १११७४ श्री टवमला पौडेल, गलु्मी २०७२।८।१७ २०७७।१०।२६ 
85.  ११३११ श्री हरिकृष्ण केसी, काठमान्डौ २०७१।८।१७ २०७७।११।०२ 
86.  ११३१२ श्री चन्रप्रसाद अमधकािी, प्यूठान २०७१।८।१७ २०७७।११।०२ 
87.  ११३१३ श्री टहमालचन्र अयाषल, तनुँह ु २०७१।८।१७ २०७७।११।०२ 
88.  ११३१४ श्री श्रीकृष्ण पौडेल, तनुँह ु २०७१।८।१७ २०७७।११।०२ 
89.  ११३२० श्री टवश् वदीप बेस्रा, झापा २०७२।८।१७ २०७७।११।०२ 
90.  ११३१५ श्री ठाकुिप्रसाद आचायष, महोत्तिी २०७२।२।१३ २०७७।११।०२ 

91.  
११३२१ श्री सशुीला पौडेल भट्टिाई, 

काठमान्डौ 
२०७२।८।१७ २०७७।११।०२ 
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सिकािी वटकल समूह िा.प.दितीय शे्रणी 

ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला ततृीय शे्रणी 
हालको पदमा 
मनयचुि मममत 

1.  १०७३५ श्री कोषहरि मनिौला, ओखलढुङ्गा २०५४।७।१ २०६६।९।१६ 
2.  १०७४१ श्री यदनुाथ शमाष, पवषत २०५४।७।१ २०६८।१०।१५ 
3.  १०७४३ श्री हरिशंकि ज्ञवाली, गलु्मी २०५४।७।१ २०६८।१०।१५ 
4.  १०७४४ श्री कृष्णिाज पन्त, बाग्लङु २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 
5.  १०७४५ श्री िेकबहादिु काकी, म्याग् दी २०५७।३।३० २०६८।१०।१५ 
6.  १०७४६ श्री टहमालयकुमाि मरताल, संखवुासभा २०५३।१२।१ २०६८।१०।१५ 
7.  १०७५० श्री प्रकाश कोइिाला, स्याङ्जा २०६१।११।२१ २०६९।७।१ 
8.  १०७५१ श्री िाजेश् वि अयाषल, स्याङ्जा २०५२।९।२६ २०७०।०५।०५ 
9.  १०७५२ श्री बाबिुाम अमधकािी, लमजङु २०५२।९।२६ २०७०।०५।०५ 
10.  १०७५३ श्री महेन्रबहादिु थापा क्षेरी, नवलपिासी २०५२।९।२६ २०७०।०५।०५ 
11.  १०७५४ श्री योगनाथ ढकाल, स्याङ्जा २०५५।५।२१ २०७०।०५।०५ 
12.  १०७५५ श्री शम्भ ुगौतम, मोिङ २०५५।५।२१ २०७०।०५।०५ 
13.  १०७५७ श्री केशवप्रसाद पन्त, संखवुासभा २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
14.  १०७५८ श्री रुरप्रसाद पन्थी, गलु्मी २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
15.  १०७५९ श्री नािायण रिमाल, संखवुासभा २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
16.  १०७६० श्री दयाशंकि अमधकािी, कास्की २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
17.  १०७६१ श्री गोटवन्द मगिी, कास्की २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
18.  १०७६२ श्री उमाकान्त पौडेल, बददषया २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
19.  १०७६३ श्री लक्ष्मण उपाध्यायचघममिे, नवलपिासी २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
20.  १०७६४ श्री कमलिाज पन्थी, गलु्मी २०५७।३।३० २०७०।०५।०५ 
21.  १०७६८ श्री अजुषनप्रसाद कोईिाला, पाल्पा २०५९।१२।१८ २०७०।०५।०५ 
22.  १०७६९ श्री िामप्रसाद अमधकािी, कास्की २०५९।१२।१८ २०७०।०५।०५ 
23.  १०७७० श्री अशोकिाज िेग्मी, पवषत २०५९।१२।१८ २०७०।०५।१४ 
24.  १०७७१ श्री सशुील देवकोिा, सल्यान २०६०।११।२९ २०७०।०५।१४ 
25.  १०७७२ श्री यामबहादिु बामनयाुँ, म्याग् दी २०५९।१२।१८ २०७०।०५।१४ 
26.  १०७७३ श्री िामहरि शमाष काफ्ले, िामेछाप २०५९।१२।१८ २०७०।०५।१४ 
27.  १०७७४ श्री िाजेन्रमसंह भण्डािी, बैतडी २०६१।११।२१ २०७०।०५।१४ 
28.  १०७७५ श्री गरुुप्रसाद वाग्ले, ओखलढुङ्गा २०६१।११।२१ २०७०।०५।१४ 
29.  १०७७९ श्री िामचन्र शमाष, पवषत २०६२।१०।९ २०७०।०५।१४ 
30.  १०७८० श्री गोटवन्द उपाध्याय, बाग्लङु २०६३।६।२९ २०७०।०५।१४ 
31.  १०७८१ श्री धमषअवताि कोइिाला, काभ्र े २०६३।६।२९ २०७०।०५।१४ 
32.  १०७८२ श्री लक्ष्मीनािायण दाहाल, सखेुत २०६३।६।२९ २०७०।०५।१४ 
33.  १०७८४ श्री यादवप्रसाद पौडेल, पवषत २०६३।६।२९ २०७०।१०।३ 
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34.  १०७८५ श्री उममषला दाहाल, झापा २०६१।११।२१ २०७०।१०।३ 
35.  १०७८७ श्री िेशम आचायष, प्यठुान २०६२।१०।९ २०७०।१०।३ 
36.  १०७८९ श्री चन्रकुमाि पोखिेल, झापा २०६२।१०।९ २०७०।१०।३ 
37.  १०७९० श्री गोपाल लाममछान,े बाुँके २०६१।११।२१ २०७०।१०।३ 
38.  १०७९१ श्री जीवमनमध पौडेल, तनहुुँ २०६४।१०।९ २०७०।१०।३ 
39.  १०७९२ श्री ऋटद्धनाथ मनिौला, इलाम २०६१।११।२१ २०७०।१०।२१ 
40.  १०७९३ श्री रुरप्रसाद सवेुदी, स्याङ्जा २०६१।११।२१ २०७०।१०।२१ 
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3 न्याय सेवा, सिकािी वटकल समूह, िा.प. प्रथम शे्रणीको पदमा मनयचुि तथा पदस्थापनका लामग प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषदको कायाषलयमा मसर्ारिस गरिएको । 
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133.  ११४०२ श्री कणषबहादिु बढुा क्षेरी, बददषया २०७०।१०।२७ २०७६।१०।२ 
134.  11408 सटवता शमाष, गलु्मी २०७०।१०।२७ 2077।10।26 
135.  11134 श्री मनुा पौडेल, गलु्मी २०७१।८।१७ 2077।10।26 
136.  11414 मनमा चघममिे, िामेछाप २०७०।१०।२७ 2077।10।26 
137.  11456 श्यामप्रसाद दाहाल, मकवानपिु २०७१।८।१७ 2077।10।26 
138.  11387 प्रमोद भट्टिाई, ईलाम २०७०।५।१० 2077।11।02 
139.  10574 नटवनकुमाि भट्ट, प्यूठान २०७१।१।१३ 2077।11।02 
140.  11426 कणषबहादिु महत, जमु्ला २०७१।१।१३ 2077।11।02 
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141.  11433 केदािनाथ उपाध्याय, बाग्लङु २०७१।१।१३ 2077।11।02 
142.  11429 ईश् विदत्त जोशी, दाच ुषला २०७१।१।१३ 2077।11।02 
143.  11439 मोहनीप्रसाद जोशी, बझाङ २०७१।१।१३ 2077।11।02 
144.  11381 कमला काफ्ले, सखेुत २०६९।५।३१ 2077।11।02 
145.  11379 सीतादेवी सवेुदी, बाग्लङु २०६९।५।३१ 2077।11।02 
146.  11374 िाजन हमाल, काभ्र े २०६९।५।३१ 2077।11।02 
147.  11375 प्रमेमाया िाना, स्याङ्जा २०६९।५।३१ 2077।11।02 
148.  11378 सचुशला ज्ञवाली, काठमान्डौ २०६९।५।३१ 2077।11।02 
149.  11383 कल्पना िाई, मोिङ २०६९।५।३१ 2077।11।02 
150.  11384 पूणषबहादिु थापामगि, लमलतपिु २०६९।५।३१ 2077।11।02 
151.  11424 िाजकुमाि िाउत, झापा २०७१।१।१३ 2077।11।02 
152.  11415 घनश्याम चघममिे, मसिाहा २०७०।१०।२७ 2077।11।02 
153.  11395 योगने्रप्रसाद ढुङ्गेल, धनषुा २०७०।१०।२७ 2077।11।02 
154.  11455 स्वतन्र न्यौपाने, पवषत २०७१।८।१७ 2077।11।02 
155.  11385 मनोजप्रसाद गपु्ता, सलाषही २०६९।५।३१ 2077।11।02 
156.  11460 नगने्र लम्साल, बाुँके २०७१।८।१७ 2077।11।02 
157.  11447 हरिप्रसाद चघममिे, गलु्मी २०७१।८।१७ 2077।11।02 
158.  11405 लेखनाथ ढकाल, झापा २०७०।१०।२७ 2077।11।02 
159.  11444 टवनोद पौडेल, रुपन्देही २०७१।८।१७ 2077।11।02 
160.  11463 मनिन्जन स्थाटपत, काठमान्डौ २०७१।८।१७ 2077।11।02 

न्याय समूह िा.प.ततृीय शे्रणी 
ि.सं. J CS No. नाम थि, चजल्ला हालको पदमा मनयचुि मममत 
1.  १०८८२ श्री टवमलप्रसाद पिाजलुी, मोिङ २०६८।४।१ 
2.  १०८८७ श्री हरिप्रसाद िेग्मी, मोिङ २०६८।४।१ 
3.  १०८९७ श्री मनिज पोखिेल, मोिङ २०६८।४।१ 
4.  १०८९९ श्री िमेशबहादिु कुुँ वि, झापा २०६८।४।१ 
5.  १०९०० श्री चेतिाज पन्त, कैलाली २०६८।४।१ 
6.  १०९०१ श्री सदन अमधकािी, झापा २०६८।४।१ 
7.  १०९०२ श्री सन्तोष पोखिेल, झापा २०६८।४।१ 
8.  १०९०३ श्री टिकाप्रसाद नेपाल, मोिङ २०६८।४।१ 
9.  १०९६२ श्री कृष्णप्रसाद अमधकािी, महोत्तिी २०६८।४।१ 
10.  १०९२९ श्री सम्झना मसम्खडा पडुासैनी, काठमाडौं २०६८।४।१ 
11.  १०९६३ श्री मदनिाज भट्टिाई, काठमाडौं २०६८।४।१ 
12.  १०९६६ श्री नविाज गौतम, मोिङ २०६८।४।१ 
13.  १०९६७ श्री बदरप्रसाद लामीछाने, मकवानपिु २०६८।४।१ 
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14.  १०९६८ श्री सोवबहादिु चघममिे, गलु्मी २०६८।४।१ 
15.  १०९६९ श्री िाजेन्र लइुिेल, पाल्पा २०६८।४।१ 
16.  १०९७१ श्री चचिणप्रसाद पिाजलुी, काठमाडौं २०६८।४।१ 
17.  १०९७७ श्री ज्ञानने्र दाहाल, धनषुा २०६८।४।१ 
18.  १०९८० श्री नविाज चघममिे, काठमाडौं २०६८।४।१ 
19.  १०९८१ श्री नािायण पौडेल, कटपलवस्त ु २०६८।४।१ 
20.  १०९८२ श्री िामचन्र के.सी., खोिाङ २०६८।४।१ 
21.  १०९८३ श्री िामप्रसाद शमाष, रूपन्देही २०६८।४।१ 
22.  १०९८४ श्री नेरबहादिु कंुवि, सल्यान २०६८।४।१ 
23.  १०९८९ श्री भपुाल भण्डािी, दाङ २०६८।४।१ 
24.  १०९९१ श्री धनीप्रसाद चपाई, नवलपिासी २०६८।४।१ 
25.  १०९९३ श्री नन्दप्रसाद आचायष, कास्की २०६८।४।१ 
26.  १०९९५ श्री जीवनकुमाि पौडेल, स्याङ्जा २०६८।४।१ 
27.  १०९९८ श्री भोलानाथ काफ्ले, रूपन्देही २०६८।४।१ 
28.  १०९९९ श्री भेषिाज पौडेल, पवषत २०६८।४।१ 
29.  ११००० श्री भितमचण पोखिेल, सनुसिी २०६८।४।१ 
30.  ११००१ श्री प्रमेप्रसाद पौडेल, पवषत २०६८।०४।०१ 
31.  १०९४४ श्री हेमिाज शमाष, डोिी २०६८।४।५ 
32.  ११००४ श्री शम्मीकपिु शाह, महोत्तिी २०६८।४।५ 
33.  ११००८ श्री देवी ढकाल, स्याङ्जा २०६८।४।५ 
34.  १०९५० श्री इन्रकुमाि योङहाङ्, पाुँचथि २०६८।४।५ 
35.  ११०१० श्री िामचन्र मंडल खत्वे, सप् तिी २०६८।४।५ 
36.  ११०११ श्री िाजकुमाि मनिौला, सप् तिी २०६८।४।५ 
37.  ११०१२ श्री गगनदेव महतो, बािा २०६८।४।५ 
38.  ११०१४ श्री टवनोदप्रसाद अमधकािी, झापा २०६८।१०।१ 
39.  ११०१५ श्री निहिी ढकाल, इलाम २०६८।१०।१ 
40.  ११०१६ श्री मडल्लीिाम प्रसाईं, मोिङ २०६८।१०।१ 
41.  ११०१८ श्री देवीिाम भण्डािी, गलु्मी २०६८।१०।१ 
42.  ११०२० श्री जगतबहादिु भण्डािी, म्याग् दी २०६८।१०।१ 
43.  ११०१९ श्री सवुणषप्रसाद खनाल, पाल्पा २०६८।१०।१ 
44.  ११०२२ श्री नन्दिाज उपाध्याय, महोत्तिी २०६८।१०।१ 
45.  ११०२१ श्री प्रमेनािायण पिाजलुी, पाल्पा २०६८।१०।१ 
46.  ११०२४ श्री िाजकुमाि मनिौला, झापा २०६८।१०।१ 
47.  ११०२५ श्री केशिनाथ अयाषल, मकवानपिु २०६८।१०।१ 
48.  ११०२६ श्री टिकािाम आचायष, बाग्लङु २०६८।१०।१ 
49.  ११०२८ श्री वत्सिाज कोइिाला, नवलपिासी २०६८।१०।१ 
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50.  ११०२९ श्री ददपक पोखिेल, नवलपिासी २०६८।१०।१ 
51.  ११०३० श्री पषु्कि थापा, लमलतपिु २०६८।१०।१ 
52.  ११०३२ श्री भेषिाज कोइिाला, सनुसिी २०६९।४।१ 
53.  ११०३३ श्री मडल्लीप्रसाद पिाजलुी, भोजपिु २०६९।४।१ 
54.  ११०३४ श्री कृष्णप्रसाद पाण्डे, अघाषखाुँची २०६९।५।४ 
55.  ११०३५ श्री लेखबहादिु कोइिाला, उदयपिु २०६९।५।४ 
56.  ११०३६ श्री टवदिु नपेाल, धनकुिा २०६९।५।४ 
57.  ११०३७ श्री केशव पिाजलुी, पाल्पा २०६९।५।८ 
58.  ११०३८ श्री भीष्म भट्टिाई, झापा २०६९।५।८ 
59.  ११०३९ श्री अनन्तिाज मिामसनी, गलु्मी २०६९।५।८ 
60.  ११०४० श्री ख्यामनािायण लाममछान,े पवषत २०६९।५।८ 
61.  ११०४१ श्री कुमाि खमतवडा, सनुसिी २०६९।५।८ 
62.  ११०४५ श्री टवमल िेग्मी, नवलपिासी २०६९।५।८ 
63.  ११०४६ श्री सरिता रिजाल, काठमाडौं २०६९।५।८ 
64.  ११०५१ श्री हरिगोपाल ज्ञवाली, गलु्मी २०६९।५।८ 
65.  ११०५० श्री िाकेशमचण उपाध्याय, सप् तिी २०६९।५।८ 
66.  ११०५३ श्री िाजेन्रकुमाि शमाष, सल्यान २०६९।५।८ 
67.  ११०८३ श्री खेमकुमािी बस्नेत, झापा २०६९।५।८ 
68.  १०९५४ श्री नेरबहादिु माझी, अछाम २०६९।५।८ 
69.  ११०८५ श्री दयािाम पोखिेल, पवषत २०६९।१०।१ 
70.  ११०८६ श्री कृष्णमिुािी मसग्देल, तनहुुँ २०६९।१०।१ 
71.  ११०८९ श्री कृष्णप्रसाद भट्टिाई, अघाषखाुँची २०६९।१०।१ 
72.  ११०८७ श्री चचरखि अमधकािी, इलाम २०६९।१०।१ 
73.  ११०८८ श्री जनकप्रसाद शमाष, दैलेख २०६९।१०।१ 
74.  ११०९० श्री लक्ष्मण पौडेल, अघाषखाुँची २०६९।१०।१ 
75.  ११०९१ श्री टवष्णिुाज पन्त, बैतडी २०६९।१०।१ 
76.  ११०९२ श्री ईश् वि भण्डािी, संखवुासभा २०७०।०३।०४ 
77.  ११०९४ श्री भीमबहादिु पाण्डे, उदयपिु २०७०।०४।३० 
78.  ११०९६ श्री प्रभाकिकुमाि मचल्लक, िौतहि २०७०।०४।३० 
79.  ११०९७ श्री हरिबहादिु चौधिी, कैलाली २०७०।०४।३० 
80.  ११०९८ श्री ददपने्रकुमाि मतवािी, बािा २०७०।०४।३० 
81.  ११०९९ श्री गोपी टवश् वकमाष, धाददङ २०७०।०४।३० 
82.  १११०१ श्री महेन्र झा, महोत्तिी २०७१।०३।२५ 
83.  १११०४ श्री लक्ष्मीकान्त झा, िौतहि २०७१।०३।२५ 
84.  १११०७ श्री ज्ञानबहादिु खरी, धनकुिा २०७१।०३।२५ 
85.  १११०८ श्री कमलबहादिु महत, मोिङ २०७१।०३।२५ 
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86.  १११०९ श्री रवुप्रसाद सवेुदी, चचतवन २०७१।०३।२५ 
87.  ११११० श्री मनमधिाम दाहाल, खोिाङ २०७१।०३।२५ 
88.  १११११ श्री अजुषनप्रसाद आचायष, मोिङ २०७१।०३।२५ 
89.  ११११२ श्री लेखनाथ अमधकािी, स्याङ्जा २०७१।०३।२५ 
90.  ११११४ श्री सिुथप्रसाद मतमल्सेना, िौतहि २०७१।०३।२५ 
91.  ११११६ श्री अममत उप्रतेी, झापा २०७१।८।१७ 
92.  ११११८ श्री वसन्तप्रसाद मैनाली, काभ्रपेालञ् चोक २०७१।८।१७ 
93.  ११११९ श्री हरििन्र गौतम, कास्की २०७१।८।१७ 
94.  १११२० श्री बासदेुव पाण्डे, नवुाकोि २०७१।८।१७ 
95.  १११२२ श्री तोयनाथ उपाध्याय, कैलाली २०७१।८।१७ 
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218.  ११२५९ श्री समुनता अमधकािी, काठमाडौं २०७४।८।२९ 
219.  ११२६० श्री िेवती आचायष, कास्की २०७४।८।२९ 
220.  ११२६१ श्री ित्नप्रसाद उपाध्याय, दैलेख २०७५।३।१ 
221.  ११२७० श्री चन्रकुमाि जोशी, कञ् चनपिु २०७५।३।१ 
222.  ११२६४ श्री िामशंकि उपाध्याय, जमु्ला २०७५।३।१ 
223.  ११२६२ श्री हरिप्रसाद भट्टिाई, ताप्लेजङु्ग २०७५।३।१ 
224.  ११२६६ श्री वालकृष्ण पोख्रले, सनुसिी २०७५।३।१ 
225.  ११२६७ श्री गोपाल खनाल, तेह्रथमु २०७५।३।१ 
226.  ११२६८ श्री टवमला पन्थी, गलु्मी २०७५।३।१ 
227.  ११२६५ श्री बलबहादिु टवष् ि, सखेुत २०७५।३।१ 
228.  ११२६९ श्री खड गकृष्ण पोख्रले, ओखलढुङ्गा २०७५।३।१ 
229.  ११२६३ श्री महेन्रप्रसाद यादव, सप् तिी २०७५।३।१ 
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230.  ११२९१ श्री चचिञ् जीवी बस्नेत, ईलाम २०७५।७।४ 
231.  ११२७९ श्री प्रमतमा ज्ञवाली, रूपन्देही २०७५।७।४ 
232.  ११२८३ श्री मनशा न्यौपान,े जमु्ला २०७५।७।४ 
233.  ११२८८ श्री गोकणषप्रसाद अयाषल, रूपन्देही २०७५।७।४ 
234.  ११२८४ श्री पजुन सापकोिा, रूपन्देही २०७५।७।४ 
235.  ११२८७ श्री नमुानन्द अमधकािी, बददषया २०७५।७।४ 
236.  ११३०४ श्री नविाज सापकोिा, काभ्रपेलाञ् चोक २०७५।७।४ 
237.  ११२८१ श्री सरुुची हमाल, सखेुत २०७५।७।४ 
238.  ११३०५ श्री सभुास पोखिेल, स्याङ्जा २०७५।७।४ 
239.  ११२८२ श्री गणेश पौडेल, बाग्लङु २०७५।७।४ 
240.  ११३०३ श्री सटवनिाज पाण्डे, काभ्रपेलाञ् चोक २०७५।७।४ 
241.  ११३०२ श्री संग्राम मसंखडा, धाददङ्ग २०७५।७।४ 
242.  ११३०१ श्री सरिता सवेुदी, पवषत २०७५।७।४ 
243.  ११३०० श्री मबिाि टवष् ि, काभ्रपेलाञ् चोक २०७५।७।४ 
244.  ११२९६ श्री अचश्वना ढकाल, तनहुुँ २०७५।७।४ 
245.  ११२८५ श्री िेवतीप्रसाद पिाजलुी, मोिङ्ग २०७५।७।४ 
246.  ११२९४ श्री अजुषनप्रसाद गिुागाई, झापा २०७५।७।४ 
247.  ११२९३ श्री बसन्तप्रसाद न्यौपाने, प्यूठान २०७५।७।४ 
248.  ११२८९ श्री अमतृ चघममिे, मकवानपिु २०७५।७।४ 
249.  ११२७६ श्री चशव कोइिाला, पाल्पा २०७५।७।४ 
250.  ११२९० श्री मोहन िायमाझी, अघाषखाुँची २०७५।७।४ 
251.  ११२९२ श्री सागि भण्डािी, काठमाडौ २०७५।७।४ 
252.  ११२९५ श्री निेश िाययादव, सलाषही २०७५।७।४ 
253.  ११२७८ श्री मनशी झा, िौतहि २०७५।७।४ 
254.  ११२९८ श्री टविबहादिु बोहिा, बझाङ २०७५।७।४ 
255.  ११२७७ श्री यूमनक लोहनी, धाददङ्ग २०७५।७।४ 
256.  ११२७४ श्री प्रमतभा खनाल, अघाषखाुँची २०७५।७।४ 
257.  ११२८० श्री अमनता पौडेल, बददषया २०७५।७।४ 
258.  ११२९७ श्री सजुता उप्रतेी, झापा २०७५।७।४ 
259.  ११२७३ श्री ममनाकुमािी मबष् ि, डडेलधिुा २०७५।७।४ 
260.  ११२७२ श्री जनु ुभट्टिाई, सनुसिी २०७५।७।४ 
261.  ११२७५ श्री सरिता गौतम, अघाषखाुँची २०७५।७।४ 
262.  ११२७१ श्री टवकेश महजषन, काठमाडौ २०७५।७।४ 
263.  ११३०६ श्री हरिप्रसाद गिुागाई, सनुसिी २०७५।८।२६ 
264.  ११६१६ श्री प्रमोद कुमाि पोखिेल, धनषुा 2076।2।17 
265.  ११६१७ श्री चजतेन्र कुमाि पाण्डेय, महोत्तिी 2076।2।17 
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266.  ११६१८ श्री िाम प्रसाद न्यौपाने, पवषत 2076।2।17 
267.  ११६१९ श्री गोटवन्द बहादिु खरी, धनकुिा 2076।2।17 
268.  ११६२२ श्री मचणिाज उपाध्याय (रिजाल), धनषुा 2076।2।17 
269.  ११६२३ श्री मनलहिी ढुङ्गले, सलाषही 2076।2।17 
270.  ११६२४ श्री ननुेरहिी पौडेल, धनषुा 2076।2।17 
271.  ११६२६ श्री लक्ष्मी रिमाल (पिाजलुी), कास्की 2076।2।17 
272.  ११६२७ श्री कृष्ण प्रसाद मिामसनी, स्याङ्जा 2076।2।17 
273.  ११६२८ श्री केशविाज सवेुदी, कास्की 2076।2।17 
274.  ११६२९ श्री चशव कुमाि अमधकािी, स्याङ्जा 2076।2।17 
275.  ११६३० श्री िामनाथ उपाध्याय शमाष, स्याङ्जा 2076।2।17 
276.  ११६३१ श्री टवश् विाज कुइकेल, कास्की 2076।2।17 
277.  ११६३३ श्री हस्तबहादिु खड्का, तेह्रथमु 2076।2।17 
278.  ११६३४ श्री कुमाि बहादिु शे्रष् ठ, धनकुिा 2076।2।17 
279.  ११६३५ श्री शंकि सापकोिा, वागलङु 2076।2।17 
280.  ११६३६ श्री िामचन्र के.सी., वागलङु 2076।2।17 
281.  ११६३८ श्री सरिताकुमािी भट्टिाई, गलु्मी 2076।2।17 
282.  ११६३९ श्री टवनय रु्याुँल, काठमाण्डौ 2076।2।17 
283.  ११६४० श्री परुुषोत्तम पौड्याल, खोिाङ 2076।2।17 
284.  ११६४१ श्री जनादषन चघममिे, िामेछाप 2076।2।17 
285.  ११६४२ श्री कुवेिकुमाि ढुङ्गेल, महोत्तिी 2076।2।17 
286.  ११६४३ श्री बालकृष्ण लवज,ु भिपिु 2076।2।17 
287.  ११६४४ श्री शािदादेवी मसग्देल, पाल्पा 2076।2।17 
288.  ११६४५ श्री भवुन प्रसाद चघममिे, लमजङु 2076।2।17 
289.  ११६४६ श्री दीपकप्रसाद अमधकािी, पाल्पा 2076।2।17 
290.  ११६४७ श्री गपु्तीप्रसाद गौली, सखेुत 2076।2।17 
291.  ११६४८ श्री सन्त बहादिु पौडेल, बाुँके 2076।2।17 
292.  ११६४९ श्री ददनानाथ कोइिाला, पाल्पा 2076।2।17 
293.  ११६५० श्री नविाज खड्का, सप् तिी 2076।2।17 
294.  ११६५२ श्री निेन्रकुमाि िेग्मी, सप् तिी 2076।2।17 
295.  ११६५३ श्री बच्च ुकैलास पौडेल, दाङ 2076।2।17 
296.  ११६५४ श्री श्रीधि सवेुदी, प्यठुान 2076।2।17 
297.  ११६५५ श्री िाजेन्र बहादिु चन्द, कन्चनपिु 2076।2।17 
298.  ११६५६ श्री जयप्रसाद काफ्ले, झापा 2076।2।17 
299.  ११६५७ श्री रिता भट्टिाई, तेह्रथमु 2076।2।17 
300.  ११६५८ श्री नविाज पाण्डे, अछाम 2076।2।17 
301.  ११६५९ श्री चशव वढुाथोकी, धनकुिा 2076।2।17 
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302.  ११६६० श्री पिशिुाम चामलसे, मोिङ 2076।2।17 
303.  ११६६१ श्री दल बहादिु वचजमय, खोिाङ 2076।2।17 
304.  ११६६२ श्री टवष्णपु्रसाद अवस्थी, बझाङ 2076।2।17 
305.  ११६६३ श्री चेतबहादिु बोहिा, डोिी 2076।2।17 
306.  ११६६४ श्री अमनरुर साउद, दाच ुषला 2076।2।17 
307.  ११६६५ श्री गोटवन्दप्रसाद कोइिाला, पाल्पा 2076।2।17 
308.  ११६६४ श्री िाजकुमाि सवेुदी, इलाम 2076।2।17 
309.  ११६६७ श्री चोलेन्र काकी, ओखलढुङ्गा 2076।2।17 
310.  ११६६८ श्री ओमप्रकाश पोखिेल, इलाम 2076।2।17 
311.  ११६६९ श्री देवीकृष्ण चौलागाई, जमु्ला 2076।2।17 
312.  ११६७० श्री मोतीप्रसाद देवकोिा, सखेुत 2076।2।17 
313.  ११६७१ श्री तलुबहादिु गरुुङ्ग, प्यठुान 2076।2।17 
314.  ११६७२ श्री िाममनवासप्रसाद यादव, िौतहि 2076।2।17 
315.  ११६७३ श्री टिकाध्वज काकी, मसन्धलुी 2076।2।17 
316.  ११६७४ श्री पषु्पिाज मतमचल्सना, सलाषही 2076।2।17 
317.  ११६७५ श्री गीताकुमािी पौडेल, दाङ 2076।2।17 
318.  ११६७६ श्री लमलतकुमाि टव.के., धनकुिा 2076।2।17 
319.  ११६७७ श्री यमनुा गिुागाई, धनकुिा 2076।2।17 
320.  ११६७८ श्री जयनािायण िाय, िौतहि 2076।2।17 
321.  ११६७९ श्री यगुनेकाजी बान्तवा, इलाम 2076।2।17 
322.  ११६८० श्री मोहन जवेग,ु पाुँचथि 2076।2।17 
323.  ११६८१ श्री अचश्वन भण्डािी, उदयपिु 2076।2।17 
324.  ११६८२ श्री गंगाधि सापकोिा, वागलङु 2076।2।17 
325.  ११६८३ श्री लक्ष्मणप्रसाद चपाई, कञ् चनपिु 2076।2।17 
326.  ११६८४ श्री दामोदि आचायष, कास्की 2076।2।17 
327.  ११६८७ श्री नवीन कुमाि यादव, सप् तिी 2076।3।5 
328.  ११६८८ श्री गणेश पाण्डे, गलु्मी 2076।3।5 
329.  ११६८९ श्री सजृना गौतम, काभ्र े 2076।3।5 
330.  ११६९० श्री नम्रता सेढाइ, काभ्र े 2076।3।5 
331.  ११६९१ श्री ममतना शाक्य, लमलतपिु 2076।3।5 
332.  ११६९२ श्री सददक्षा नेपाल, मोिङ्ग 2076।3।5 
333.  ११६९३ श्री सोनी शे्रष् ठ, धाददङ्ग 2076।3।5 
334.  ११६९४ श्री करुणा शे्रष् ठ, काभ्र े 2076।3।5 
335.  ११६९५ श्री नविाज मसंखडा, चचतवन 2076।3।5 
336.  ११६९६ श्री अन ुयाकामी, भिपिु 2076।3।5 
337.  ११६९७ श्री ससु्मा मगिी, काठमाडौं 2076।3।5 
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338.  ११६९८ श्री सन्जना चौधिी, सप् तिी 2076।3।5 
339.  ११६९९ श्री बसन्तिाज पाध्याय, बझाङ्ग 2076।3।5 
340.  ११७०० श्री ससुान्त थपमलया, झापा 2076।3।5 
341.  ११७०१ श्री िाजेन्र प्रसाद धमला, धनकुिा  2076।3।5 
342.  ११७०२ श्री जानकी भट्टिाई, गोिखा 2076।3।5 
343.  ११७०३ श्री श्रिा टवष् ि, भिपिु 2076।3।5 
344.  ११७०४ श्री िाजदाश टवडािी, धाददङ 2076।3।5 
345.  ११७०५ श्री निेश मगिी, प्यूठान 2076।3।5 
346.  ११७०६ श्री उषा मगिी, मसन्धपुालल्चोक 2076।3।5 
347.  ११७०७ श्री धनबहादिु मगिी, मसन्धपुाल्चोक 2076।3।5 
348.  ११७०८ श्री ओजा लाममछान,े सखेुत 2076।3।5 
349.  ११७०९ श्री टवमनता भािती, पाल्पा 2076।3।5 
350.  ११७१० श्री प्रके्षा चौधिी, कैलाली 2076।3।5 
351.  ११७११ श्री सिोज भण्डािी, लम्जङु 2076।3।5 
352.  ११७१२ श्री दीपा न्यौपान,े गोिखा  2076।3।5 
353.  ११७१३ श्री होमनाथ कुँ डेल, बाुँके 2076।3।5 
354.  ११७१४ श्री सकुिाम मोिान, हेिौंडा 2076।3।5 
355.  ११७१५ श्री सिेुश खमतवडा, सनुसिी 2076।3।5 
356.  ११७१६ श्री खेमिाज मतममल्सेना, सखेुत 2076।3।5 
357.  ११७१७ श्री ददपने्र बढुाथोकी, सनुसिी 2076।3।5 
358.  ११७१८ श्री श्रीिाम भण्डािी, सखेुत 2076।3।5 
359.  ११७१९ श्री पालसाङ लामा (तामाङ), काभ्र े 2076।3।5 
360.  ११७२० श्री जोदामसंह कठायत, कैलाली 2076।3।5 
361.  ११७२२ श्री लक्ष्मी िाना, गोिखा 2076।3।5 
362.  ११७२३ श्री पिीक्षा ढकाल, तेह्रथमु 2076।3।5 
363.  ११७२४ श्री एकिाज काकी, उदयपिु 2076।3।5 
364.  ११७२५ श्री िमेश आचायष, कास्की 2076।3।5 
365.  ११७२६ श्री लेखनाथ पौडेल, पवषत 2076।3।5 
366.  ११७२७ श्री कृष्णप्रसाद शमाष, प्यठुान  2076।3।5 
367.  ११७२८ श्री अनजुा शमाष, कञ्चनपिु 2076।3।5 
368.  ११७२९ श्री सददक्षा िाउत, उदयपिु 2076।3।5 
369.  ११७३० श्री प्रमगता अमधकािी, अघाषखाची 2076।3।5 
370.  ११७३१ श्री मतलक पौडेल, बाग्लङु 2076।3।5 
371.  ११७३२ श्री योमा मलुपती, बाग्लङु 2076।3।5 
372.  ११७३३ श्री िाम प्रसाद पन्थी, गलु्मी 2076।3।5 
373.  ११७३४ श्री िश्मा व्यान्ज,ु भिपिु 2076।3।5 
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374.  ११७३५ श्री टवचशष् ि िाई, लमलतपिु 2076।3।5 
375.  ११७३६ श्री िेश्मा वदु्धाचायष, काभ्र े 2076।3।5 
376.  ११७८१ श्री दीपा पाण्डेय, रूपन्देही 2076।3।5 
377.  ११७३७ श्री मेमलस बास्कोिा, मोिङ 2076।3।5 
378.  ११७३८ श्री महेश भट्टिाई, तनहुुँ 2076।3।5 
379.  ११७३९ श्री सटवना चघममिे, लमलतपिु 2076।3।5 
380.  ११७४० श्री कुष्मा मगिी, कालीकोि 2076।3।5 
381.  ११७४१ श्री श्रीप्रसाद पौडेल, गलु्मी 2076।3।5 
382.  ११७४२ श्री टहिादेवी पाण्डे, अघाषखाची 2076।3।5 
383.  ११७४३ श्री टकशोिकुमाि भट्ट, कञ्चनपिु 2076।3।5 
384.  ११७४४ श्री गायरी बाह्रकोिी, संखवुासभा 2076।3।5 
385.  ११७४५ श्री अप्सिा चापागाई, काठमांडौ 2076।3।5 
386.  ११७४६ श्री प्रकाश िाई, संखवुासभा 2076।3।5 
387.  ११७४७ श्री प्रकाश सवेुदी, सखेुत 2076।3।5 
388.  ११७४८ श्री गोपाल गजमेि, खोिाङ 2076।3।5 
389.  ११७४९ श्री अनसु्ममृत बाग्ले, तनहुुँ 2076।3।5 
390.  ११७५० श्री मनलकण्ठ ढकाल, कास्की 2076।3।5 
391.  ११७५१ श्री िाजेन्र पौडेल, बाग्लङु 2076।3।5 
392.  ११७५२ श्री मैना माझी, काभ्र े 2076।3।5 
393.  ११७५३ श्री ममलनचन्र महत, इलाम 2076।3।5 
394.  ११७५४ श्री भित पौडेल, बाग्लङु 2076।3।5 
395.  ११७५५ श्री देवेन्रिाज पौडेल, स्याङ्गजा 2076।3।5 
396.  ११७५६ श्री िाजन ममश्र, मकवानपिु 2076।3।5 
397.  ११७५७ श्री टवचजता ढकाल, तनहुुँ  2076।3।5 
398.  ११७५८ श्री अमतृ टवश् वकमाष, चचतवन 2076।3।5 
399.  ११७५९ श्री पद्मा देवी शमाष, चचतवन 2076।3।5 
400.  ११७६० श्री भितकुमाि चघममिे, ओखलढुङ्गा 2076।3।5 
401.  ११७६१ श्री बोमबहादिु बढुामगि, बाग्लङु 2076।3।5 
402.  ११७६२ श्री टवमनता महजषन, लमलतपिु 2076।3।5 
403.  ११७६४ श्री मञ् ज ुशमाष, सल्यान  2076।3।5 
404.  ११७६५ श्री सानमुाया टवश् वकमाष, मकवानपिु 2076।3।5 
405.  ११७६६ श्री िामप्रसाद पोखिेल, प्यूठान 2076।3।5 
406.  ११७६७ श्री मधसुदुन पन्थी, गलु्मी 2076।3।5 
407.  ११७६८ श्री िटवना रु्याल, काठमांडौ  2076।3।5 
408.  ११७६९ श्री भपूाल सवेुदी, पाुँचथि 2076।3।5 
409.  ११७७० श्री निेश काकी, खोिाङ्ग 2076।3।5 
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410.  ११७७१ श्री मनशा रु्याल, काठमांडौ 2076।3।5 
411.  ११७७२ श्री नतुनवाव ुकाफ्ले, धनकुिा 2076।3।5 
412.  ११७७३ श्री टवमनता िाइ, खोिाङ्ग 2076।3।5 
413.  ११७७४ श्री अमनषा थापा, भिपिु 2076।3।5 
414.  ११७७५ श्री मतथषिाज शमाष, स्याङ्गजा 2076।3।5 
415.  ११७७६ श्री घनश्याम गौतम, गलु्मी 2076।3।5 
416.  ११७७७ श्री अमि बढुाथोकी, दाङ्ग 2076।3।5 
417.  ११७७८ श्री अमनता शमाष मसग्देल, मकवानपिु 2076।3।5 
418.  ११७७९ श्री यामकुमाि खडका, खोिाङ्ग 2076।3।5 
419.  ११७८० श्री ममनिाज पन्थी, गलु्मी 2076।3।5 
420.  ११७८२ श्री टवकास टविम मसंह, बझाङ्ग 2076।3।5 
421.  ११७८३ श्री पजुा सवेुदी, काठमांडौ 2076।3।5 
422.  ११७८४ श्री तीथषिाज आचायष, जमु्ला 2076।3।5 
423.  ११७८५ श्री ममना अमधकािी, काठमाण्डौ  2076।3।5 
424.  ११७८६ श्री हेमा पाण्डेय, मसन्धपुाल्चोक 2076।3।5 
425.  ११७८७ श्री शे्रया संजेल, भिपिु 2076।3।5 
426.  ११७८८ श्री कल्पना अयाषल, गलु्मी 2076।3।5 
427.  ११७८९ श्री सटवना तामाङ, ओखलढुङ्गा 2076।3।5 
428.  ११७९० श्री ससुन दाहाल, मकवानपिु 2076।3।5 
429.  ११७९१ श्री मगता पौडेल, स्याङ्गजा 2076।3।5 
430.  ११७९२ श्री टवना गौतम, काठमांडौ  2076।3।5 
431.  ११७९३ श्री कटवता पन्थ, लमलतपिु 2076।3।5 
432.  ११७९४ श्री प्रटवणा किुवाल, काठमाण्डौ 2076।3।5 
433.  ११७९५ श्री अमनता खिेल, काभ्र े 2076।3।5 
434.  ११७९६ श्री नम्रता गैिे, चचतवन 2076।3।5 
435.  ११७९७ श्री दगुाषकुमािी काकी, सलाषही 2076।3।5 
436.  ११७९८ श्री हेमा सापकोिा, सखेुत 2076।3।5 
437.  ११७९९ श्री बमबता बस् नेत, उदयपिु 2076।3।5 
438.  ११८०० श्री स्वेता खमतवडा, ओखलढुङ्गा 2076।3।5 
439.  ११८०१ श्री टकतीमसंह पाण्डे, मोिङ्ग 2076।3।5 
440.  ११८०२ श्री सौगात चामलसे, मोिङ्ग 2076।3।5 
441.  ११८०३ श्री साटवरी चघमसङ्ग, िामेछाप 2076।3।5 
442.  ११८०४ श्री नीमत उप्रतेी, काठमांडौ 2076।3।5 
443.  ११८०५ श्री धन बहादिु टव.क., म्याग् दी 2076।3।5 
444.  ११८०६ श्री सरिता खडका, सखेुत  2076।3।5 
445.  ११८०७ श्री दगुाषदत्त लम्साल, गलु्मी 2076।3।5 
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446.  ११८०८ श्री प्रमेा कुमािी मण्डल, सप् तिी 2076।3।5 
447.  ११८०९ श्री अमिबहादिु चन्द, जाजिकोि 2076।3।5 
448.  ११८१० श्री अिटवन्दकुमाि शाह, सनुसिी 2076।3।5 
449.  ११८११ श्री साटवरा काफ्ले, काठमांडौ 2076।3।5 
450.  ११८१२ श्री सवुास चघमीिे, मोिङ्ग 2076।3।5 
451.  ११८१३ श्री ममनता गरुुङ, सोलखुमु्व ु 2076।3।5 
452.  ११८१४ श्री कृष्णकुमाि साह, बािा 2076।3।5 
453.  ११८१५ श्री अजुषन िाई, इलाम  2076।3।5 
454.  ११८१६ श्री मेजमुी गरुुङ, कास्की 2076।3।5 
455.  ११८१७ श्री लमलता लवज,ु भिपिु 2076।3।5 
456.  ११८१८ श्री िोपबहादिु पनु, रुकुम 2076।3।5 
457.  ११८१९ श्री कलावती थापा, स्याङ्गजा 2076।3।5 
458.  ११८२० श्री गंगाकुमाि ममश्र, धनषुा 2076।3।5 
459.  ११८२१ श्री िाजेन्र कुरुम्वाङ्ग, पाचथि 2076।3।5 
460.  ११८२२ श्री िक्षािाम चमाि, कटपलवस्त ु 2076।3।5 
461.  ११८२३ श्री नविाज सापकोिा, कैलाली 2076।3।5 
462.  ११८२४ श्री चजवेश झा, महोत्तिी 2076।3।5 
463.  ११८२५ श्री िाजीवकुमाि हाथी, महोत्तिी 2076।3।5 
464.  ११८२६ श्री सिेुन्रप्रसाद यादव, बािा 2076।3।5 
465.  ११८२७ श्री बषृबहादिु रिखाम, उदयपिु 2076।3।5 
466.  ११८२८ श्री ददमलप मगि, उदयपिु 2076।3।5 
467.  ११८२९ श्री रिनचजनअंद ुलामा, हमु्ला 2076।3।5 
468.  ११८३० श्री यमनुा सवुाल, भिपिु  2076।3।5 
469.  ११८३१ श्री हरिशंकि महतो, मसिाहा 2076।3।5 
470.  ११८३२ श्री रु्लमाया मेयाङ्गवोमलम्व,ु झापा 2076।3।5 
471.  ११८३३ श्री समुमना गरुुङ्ग, कास्की  2076।3।5 
472.  ११८३४ श्री िाधेश्याम यादव, मसिाहा 2076।3।5 
473.  ११८३५ श्री हेमकुमाि महतो, धनषुा 2076।3।5 
474.  ११८३६ श्री िोशनकुमाि झा, िौतहि 2076।3।5 
475.  ११८३७ श्री लक्ष्मीप्रसाद यादव, महोत्तिी 2076।3।5 
476.  ११८३८ श्री पावषती टहतान, गलु्मी 2076।3।5 
477.  ११८३९ श्री िटवनकुमाि िाजभण्डािी, म्याग् दी 2076।3।5 
478.  ११८४० श्री टविाि शे्रष् ठ, लमलतपिु 2076।3।5 
479.  ११८४१ श्री सटवनकुमाि तामाङ, मसन्धपुाल्चोक 2076।3।5 
480.  ११८४२ श्री समनु्र टव.क., पवषत 2076।3।5 
481.  ११८४३ श्री अक्षयकुमाि दनवुाि, काभ्र े 2076।3।5 
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482.  ११८४४ श्री टकशोि िाई, खोिाङ्ग 2076।3।5 
483.  ११८४५ श्री टिकािाम पनु, चचतवन 2076।3।5 
484.  ११८४६ श्री प्रकाश टव.क., बाुँके 2076।3।5 
485.  ११८४७ श्री िामनिेश महतो, पसाष 2076।3।5 
486.  ११८४८ श्री समनता लामा, मकवानपिु 2076।3।5 
487.  ११८४९ श्री ददवानीिाम लोहाि, दाच ुषला 2076।3।5 
488.  ११८५० श्री प्रमोदकुमाि यादव, सप् तिी 2076।3।5 
489.  ११९३९ श्री दीपक मगिी, पवषत 2076।4।14 
490.  ११७२१ श्री िामचन्र बस् नते, धनकुिा 2076।5।4 
491.  १२०३६ श्री समुनल सवेुदी, तनहुुँ २०७६।१२।३ 
492.  ११९८७ श्री ओमिाज सवेुदी, झापा २०७७।२।२१ 
493.  ११९८८ श्री गोपालप्रसाद ढकाल, झापा २०७७।२।२१ 
494.  ११९७९ श्री कुमाि रिजाल, खोिाङ २०७७।२।२१ 
495.  ११९८० श्री सोमभगत तामाङ, तेह्रथमु २०७७।२।२१ 
496.  ११९८१ श्री रुरप्रसाद सापकोिा, इलाम २०७७।२।२१ 
497.  ११९८२ श्री गणेशप्रसाद रिजाल, दैलेख २०७७।२।२१ 
498.  ११९८३ श्री हरिवहादिु खरी, खोिाङ २०७७।२।२१ 
499.  ११९८४ श्री टवष्णमुाया टव.के., चचतवन २०७७।२।२१ 
500.  ११९८५ श्री िाममचण रु्याल, काठमाडौं २०७७।२।२१ 
501.  ११९८६ श्री िमेशप्रसाद यादव, बािा २०७७।२।२१ 
502.  ११९७८ श्री गीता लइुुँिेल, भोजपिु २०७७।२।२१ 
503.  ११९५१ श्री सदुीप पोखिेल, उदयपिु २०७७।२।२१ 
504.  ११९५२ श्री हरिप्रसाद दाहाल, मोिङ २०७७।२।२१ 
505.  ११९५३ श्री गोकणष शमाष, जमु्ला २०७७।२।२१ 
506.  ११९५४ श्री नविाज पोखिेल, झापा २०७७।२।२१ 
507.  ११९५५ श्री तािानाथ पोखिेल, कास्की २०७७।२।२१ 
508.  ११९५६ श्री इन्रिाज पोखिेल, झापा २०७७।२।२१ 
509.  ११९५७ श्री िामबहादिु कुुँ वि, गलु्मी २०७७।२।२१ 
510.  ११९५८ श्री नािायणबहादिु भट्टिाइ, अघाषखाुँची २०७७।२।२१ 
511.  ११९५९ श्री घनिाज पोखिेल, सप् तिी २०७७।२।२१ 
512.  ११९६० श्री समुनलकुमाि खान, दैलेख २०७७।२।२१ 
513.  ११९६१ श्री िेकबहादिु शे्रष् ठ, खोिाङ २०७७।२।२१ 
514.  ११९६२ श्री गोपालप्रसाद आचायष, खोिाङ २०७७।२।२१ 
515.  ११९६३ श्री सबुोध आचायष, मसिाहा २०७७।२।२१ 
516.  ११९६४ श्री टवदिुप्रसाद अमधकािी, खोिाङ २०७७।२।२१ 
517.  ११९६५ श्री गोटवन्दप्रसाद ढकाल, खोिाङ २०७७।२।२१ 
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518.  ११९६६ श्री हेमबहादिु बढुाथोकी, झापा २०७७।२।२१ 
519.  ११९६७ श्री डम्विप्रसाद चघममिे, खोिाङ २०७७।२।२१ 
520.  ११९६८ श्री नविाज भट्टिाइ, खोिाङ २०७७।२।२१ 
521.  ११९६९ श्री ख्यामिाज बस्नेत, खोिाङ २०७७।२।२१ 
522.  ११९७० श्री नटवन कोइिाला, सनुसिी २०७७।२।२१ 
523.  ११९७१ श्री यादव भण्डािी, झापा २०७७।२।२१ 
524.  ११९७२ श्री योगने्रप्रसाद पिाजलुी, मोिङ २०७७।२।२१ 
525.  ११९७३ श्री यवुाचन्र चघममिे, खोिाङ २०७७।२।२१ 
526.  १२०३७ श्री वेण ुखनाल, मोिङ २०७७।२।२१ 
527.  ११९७७ श्री िमेशकुमाि शे्रष् ठ, अघाषखाची २०७७।२।२१ 
528.  ११९९८ श्री पदमबहादिु थापा, म्याग् दी २०७७।२।२१ 
529.  ११९९७ श्री मातकृाप्रसाद रिमाल, पवषत २०७७।२।२१ 
530.  ११९८९ श्री िामसचजवन महतो, धनषुा २०७७।२।२१ 
531.  ११९९० श्री टवनोद पोखिेल, झापा २०७७।२।२१ 
532.  ११९९१ श्री गणेशप्रसाद भट्ट, कन्चनपिु २०७७।२।२१ 
533.  ११९९५ श्री सिस्वता आचायष, खोिाङ २०७७।२।२१ 
534.  ११९९४ श्री यवुिाज खमतवडा, झापा २०७७।२।२१ 
535.  ११९९६ श्री टवदिुबहादिु पोखिेल, खोिाङ २०७७।२।२१ 
536.  १२००० श्री गोकणष ओली, सल्यान  २०७७।२।२१ 
537.  ११९९२ श्री कृष्णबहादिु भण्डािी, कास्की २०७७।२।२१ 
538.  ११९९३ श्री गरुुप्रसाद आचायष, स्याङ्गजा २०७७।२।२१ 
539.  १२०३५ श्री शामलकिाम न्यौपान,े पाल्पा २०७७।२।२१ 
540.  १२०३१ श्री मडल वहादिु घती मगि, प्यठुान २०७७।२।२१ 
541.  १२०३२ श्री ददवेश कुमाि शे्रष् ठ, धनषुा २०७७।२।२१ 
542.  १२०१३ श्री िंकप्रसाद खरी, जमु्ला २०७७।२।२१ 
543.  १२०१२ श्री हेमसागि पोखिेल, खोिाङ २०७७।२।२१ 
544.  १२०१६ श्री िाजन बहादिु सवेुदी, िामेछाप २०७७।२।२१ 
545.  १२०११ श्री टवनोद कुमाि काकी, िामेछाप २०७७।२।२१ 
546.  १२००३ श्री शिुिाज बान्तवा, इलाम २०७७।२।२१ 
547.  १२००४ श्री नेरप्रसाद कटे्टल, इलाम २०७७।२।२१ 
548.  १२००५ श्री उज्ज्वलदेव िावल, जाजिकोि २०७७।२।२१ 
549.  १२०३३ श्री समीक्षा पोखिेल दाहल, झापा २०७७।२।२१ 
550.  १२०२६ श्री टवधान चन्र झा, सप् तिी २०७७।२।२१ 
551.  १२००२ श्री सन्तकुमाि िाइ, इलाम २०७७।२।२१ 
552.  १२००१ श्री देविाज भट्टिाइ, खोिाङ २०७७।२।२१ 
553.  १२०१० श्री भवानी चौहान, पाुँचथि २०७७।२।२१ 
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554.  १२००९ श्री थामेन्रप्रसाद िोइला, धनकुिा २०७७।२।२१ 
555.  १२००८ श्री गुँगा कुुँ वि, पाुँचथि २०७७।२।२१ 
556.  १२००७ श्री गोटवन्द काकी, भोजपिु २०७७।२।२१ 
557.  १२००६ श्री बालािाम चघममिे, सखेुत २०७७।२।२१ 
558.  १२०१५ श्री नगने्र चौलागाइ, कालीकोि २०७७।२।२१ 
559.  १२०२९ श्री बचुध्दवहादिु बस्नेत, दाङ २०७७।२।२१ 
560.  १२०२८ श्री टवनोद आचायष, दैलेख २०७७।२।२१ 
561.  १२०२७ श्री प्रकाश बहादिु मसह, बझाङ्ग २०७७।२।२१ 
562.  १२०३० श्री कुमािी लक्ष्मी भट्ट, कञ् चनपिु २०७७।२।२१ 
563.  १२०२१ श्री ददमलप िाइ, मकवानपिु २०७७।२।२१ 
564.  १२०२२ श्री लक्ष्मण पन्थी, कटपलवस्त ु २०७७।२।२१ 
565.  १२०२३ श्री नीता ढकाल, मसन्धलुी २०७७।२।२१ 
566.  १२०२४ श्री यवुिाज ढकाल, स्याङ्जा २०७७।२।२१ 
567.  १२०२५ श्री केशविाज भसुाल, अघाषखाची २०७७।२।२१ 
568.  १२०३४ श्री देविाज दाहाल, उदयपिु २०७७।२।२१ 
569.  १२०२० श्री िमेशप्रसाद आचायष, खोिाङ २०७७।२।२१ 
570.  १२०१९ श्री नविाज खनाल, पाल्पा २०७७।२।२१ 
571.  ११९९९ श्री केशव किुवाल, भोजपिु २०७७।२।२१ 
572.  १२०१८ श्री भेषिाज खनाल, पाल्पा २०७७।२।२१ 
573.  १२०१७ श्री बलबहादिु तामाङ, झापा २०७७।२।२१ 
574.  12061 श्री कृष्णप्रसाद न्यौपान,े चचतवन 24।12।2077  
575.  12062 श्री िाजन अयाषल, मकवानपिु ।12।242077  
576.  12063 श्री प्रमेदत्त पौडेल, चचतवन ।12।242077  
577.  12064 श्री मोहन प्रसाद ढुङ्गेल,िामेछाप ।12।242077  
578.  12065 श्री गीता ढकाल पौडेल, स्याङजा ।12।242077  
579.  12066 श्री िमेशकुमाि भट्टिाई, तनहुुँ ।12।242077  
580.  12067 श्री खमु बहादिु वोहिा, पाल्पा ।12।242077  
581.  12068 श्री ित् ना चघममिे,तेह्रथमु ।12।242077  
582.  12069 श्री शंकि भण्डािी, झापा ।12।242077  
583.  12070 श्री टकिण मनिौला, उदयपिु ।12।242077  
584.  12071 श्री टवज्ञान िेग्मी, खोिाङ ।12।242077  
585.  12072 श्री सन्तोष कुमाि ममश्र, कटपलवस्त ु ।12।242077  
586.  12073 श्री मचणिाज चघममिे,महोत्तिी ।12।242077  
587.  12075 श्री भानभुि पौडेल, स्याङजा ।12।242077  
588.  12076 श्री देविाज पोखिेल, कटपलवस्त ु ।12।242077  
589.  12077 श्री योगने्रप्रसाद चौधिी थारु, रुपन्देही ।12।242077  
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590.  12078 श्री ददपा मतममसना, सनुसिी ।12।242077  
591.  12079 श्री ज्ञानने् र टविम अमधकािी, उदयपिु ।12।242077  
592.  12082 श्री भगवती कुमािी पोखिेल, उदयपिु ।12।242077  
593.  12085 श्री श्याम कुमाि सवेुदी, मकवानपिु ।12।242077  
594.  12086 श्री तीथषिाम आचायष, मकवानपिु ।12।242077  
595.  12087 श्री प्रमेकुमाि शे्रष् ठ, गोिखा ।12।242077  
596.  12080 श्री रवुप्रसाद मनिौला, सनुसिी ।12।242077  
597.  12084 श्री शान् तकुमाि वस्नेत, सप् तिी ।12।242077  
598.  12081 श्री यशोदा देवी कोईिाला, धनकुिा ।12।242077  
599.  12083 श्री पवन कुमाि यादव, सनुसिी ।12।242077  
600.  12105 श्री टववेक अमधकािी, धनकुिा 31।4।2078  
601.  12106 श्री शान्ती मिामसनी आचायष, गलु्मी 31।4।2078  
602.  12107 श्री ममनता दहाल, काठमाडौं 31।4।2078  
603.  12108 श्री सर्ला मधताल, काठमाडौं 31।4।2078  
604.  12109 श्री गंगामाया लम्साल, स्याङ् जा 31।4।2078  
605.  12110 श्री मन ुढकाल, गलु्मी 31।4।2078  
606.  12111 श्री मतथषलक्ष्मी महजषन, काठमाडौं 31।4।2078  
607.  12112 श्री नािायण पन्थी, गलु्मी 31।4।2078  
608.  12113 श्री ऋटषिाम रिजाल, बाग्लङु्ग 31।4।2078  
609.  12114 श्री बाबिुाम पौडेल, गलु्मी 31।4।2078  
610.  12115 श्री सिुज अमधकािी, कास्की 31।4।2078  
611.  12116 श्री सिोज भट्टिाई, इलाम 31।4।2078  
612.  12117 श्री सचुस्मता भट्टिाई, मसन्धपुाल्चोक 31।4।2078  
613.  12118 श्री मसम्रन नापीत, काठमाडौ 31।4।2078  
614.  12119 श्री जीवन कालाखेती, संखवुासभा 31।4।2078  
615.  12120 श्री कमलवहादिु शाही, अछाम 31।4।2078  
616.  12121 श्री निबहादिु खड्का, इलाम 31।4।2078  
617.  12122 श्री कुशल न्यौपाने, दैलेख 31।4।2078  
618.  12123 श्री चन्दा शाही, काठमाडौं 31।4।2078  
619.  12124 श्री पंकज उपाध्याय, कैलाली 31।4।2078  
620.  12125 श्री घनश्यामकुमाि महतो, सलाषही 31।4।2078  
621.  12126 श्री दगुाष पन्थी, गलु्मी 31।4।2078  
622.  12127 श्री िमेश खमतवडा, मोिङ्ग  31।4।2078  
623.  12128 श्री अमतृा के.सी., बाुँके 31।4।2078  
624.  12129 श्री टवज्ञानमसंह टवष् ि, भिपिु 31।4।2078  
625.  12130 श्री चशव िेग्मी, बाग्लङु्ग 31।4।2078  
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626.  12131 श्री कटवता प्रजापमत, काठमाडौं 31।4।2078  
627.  12132 श्री इन्द ुपाण्डे, अघाषखाची 31।4।2078  
628.  12133 श्री यामप्रसाद िेग्मी, स्याङ्जा 31।4।2078  
629.  12134 श्री अमतृ पौडेल, पवषत 31।4।2078  
630.  12135 श्री कृष्णप्रसाद चघममिे, बाग्लङु्ग 31।4।2078  
631.  12136 श्री शेिबहादिु चन्द ठकुिी, बददषया 31।4।2078  
632.  12137 श्री दगुाषप्रसाद रिजाल, स्याङ्जा 31।4।2078  
633.  12138 श्री समबता ढंुगाना, म्याग् दी 31।4।2078  
634.  12139 श्री हसना मतमचल्सना, काभ्र े 31।4।2078  
635.  12140 श्री प्रकाश चघममिे, रुपन्देही 31।4।2078  
636.  12141 श्री टविवहादिु टव.क., जाजिकोि 31।4।2078  
637.  12142 श्री संगीता के.सी., काभ्र े 31।4।2078  
638.  12143 श्री कुशल मगिी, कास्की 31।4।2078  
639.  12144 श्री मगिीिाज भण्डािी, डोिी 31।4।2078  
640.  12145 श्री पूणाषनन्द पन्त, बैतडी 31।4।2078  
641.  12146 श्री हेमलाल खनाल, गलु्मी 31।4।2078  
642.  12147 श्री भनुबहादिु कंुवि, गलु्मी 31।4।2078  
643.  12148 श्री नविाज नेपाल, मसन्धपुाल्चोक 31।4।2078  
644.  12149 श्री यज्ञिाज िेग्मी, दैलेख 31।4।2078  
645.  12150 श्री िामचन्र खनाल, पाल्पा 31।4।2078  
646.  12151 श्री मबन्द ुदेबकोिा, चचतवन 31।4।2078  
647.  12152 श्री टववेक पाठक, झापा 31।4।2078  
648.  12153 श्री तािाप्रसाद शमाष, कञ् चनपिु 31।4।2078  
649.  12154 श्री बसन्तिाज ढंुगाना, नवलपिासी 31।4।2078  
650.  12155 श्री खगने्रप्रसाद मतवािी, मोिङ्ग 31।4।2078  
651.  12156 श्री ईशा उप्रतेी, मोिङ्ग 31।4।2078  
652.  12157 श्री गमबहादिु जगु्जाली, म्याग् दी 31।4।2078  
653.  12158 श्री जोवन काफ्ले, जमु्ला 31।4।2078  
654.  12159 श्री बसन्तप्रसाद चघममिे, गलु्मी 31।4।2078  
655.  12160 श्री सन्देश न्यौपाने, संखवुासभा 31।4।2078  
656.  12161 श्री सिेुश मल्ल, सखेुत 31।4।2078  
657.  12162 श्री िमबप्रसाद पाण्डे, नवलपिासी 31।4।2078  
658.  12163 श्री सिेुन्र थापा, स्याङ्जा 31।4।2078  
659.  12164 श्री शाचन्तदेवी िेग्मी गौतम, पवषत 31।4।2078  
660.  12165 श्री ददपककुमाि शे्रष् ठ, गोिखा 31।4।2078  
661.  12166 श्री मबश् विाम सवुाल, भिपिु  31।4।2078  
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662.  12167 श्री समेुधा खनाल, भोजपिु 31।4।2078  
663.  12168 श्री प्रकाशनािायण शे्रष् ठ, दोलखा 31।4।2078  
664.  12169 श्री संगीता सवेुदी, कटपलवस्त ु 31।4।2078  
665.  12170 श्री िटवन्र थापा, धनकुिा 31।4।2078  
666.  12171 श्री श्रतुी शे्रष् ठ, बाुँके 31।4।2078  
667.  12172 श्री अममता अयाषल, पाल्पा 31।4।2078  
668.  12173 श्री लोकचन ढकाल, ओखलढंुगा 31।4।2078  
669.  12174 श्री शान्ता पौडेल, बददषया 31।4।2078  
670.  12175 श्री अचस्मता डाुँगी, तेह्रथमु 31।4।2078  
671.  12176 श्री सागि शमाष, पवषत 31।4।2078  
672.  12177 श्री सिीता न्यौपाने, अघाषखाुँची 31।4।2078  
673.  12178 श्री पथृ्वीबहादिु महिी, जमु्ला 31।4।2078  
674.  12179 श्री िाजपु्रसाद लाममछाने, पवषत 31।4।2078  
675.  12180 श्री कुनालमसंह चौहान, मोिङ्ग 31।4।2078  
676.  12181 श्री चशव खमतवडा, धाददङ्ग 31।4।2078  
677.  12182 श्री कुसमु थापा, काठमाडौं 31।4।2078  
678.  12183 श्री देवी ओली, रुकुम 31।4।2078  
679.  12184 श्री अजुषनप्रसाद आचायष, दैलेख 31।4।2078  
680.  12185 श्री जमनुा पौड् याल, गलु्मी 31।4।2078  
681.  12186 श्री िामचन्र खमतवडा, धाददङ्ग 31।4।2078  
682.  12187 श्री पदम अयाषल, रुपन्देही 31।4।2078  
683.  12188 श्री खेमिाज अयाषल, गलु्मी 31।4।2078  
684.  12189 श्री बसन्तीकुमािी जोशी, कञ् चनपिु 31।4।2078  
685.  12190 श्री ददपमाला चापागाुँई, धाददङ्ग 31।4।2078  
686.  12191 श्री िोशनी थापा, कास्की 31।4।2078  
687.  12192 श्री ओमबहादिु कठायत, सखेुत 31।4।2078  
688.  12193 श्री कुलबहादिु भण्डािी, सखेुत 31।4।2078  
689.  12214 श्री आयाष पौडेल, चचतवन 31।4।2078  
690.  12194 श्री शोभा भजेुल, काठमाडौं 31।4।2078  
691.  12195 श्री िमबनकुमाि िजक, िौतहि 31।4।2078  
692.  12196 श्री मबमला अयाषल, रुपन्देही 31।4।2078  
693.  12197 श्री चेतनकुमाि मतममल्सेना, दैलेख 31।4।2078  
694.  12198 श्री तकष िाज खनाल, अछाम 31।4।2078  
695.  12199 श्री िमेशप्रसाद खनाल, दैलेख 31।4।2078  
696.  12200 श्री िाजेश पौडेल, पवषत 31।4।2078  
697.  12215 श्री प्रममला काफ्ले, मसन्धलुी 31।4।2078  
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698.  12201 श्री धमषिाज रिजाल, दैलेख 31।4।2078  
699.  12202 श्री धमषिाज पाण्डे, अघाषखाुँची 31।4।2078  
700.  12203 श्री मन ुनेपाल, काठमाडौं 31।4।2078  
701.  12204 श्रीश्रीकृष्ण गौतम, बाग्लङु्ग 31।4।2078  
702.  12205 श्री महेशमसंह धामी, दाच ुषला 31।4।2078  
703.  12206 श्री मतलक भण्डािा, कैलाली 31।4।2078  
704.  12207 श्री नविाज भण्डािी, सल्यान 31।4।2078  
705.  12208 श्री नािायण भसुाल, बददषया 31।4।2078  
706.  1220 श्री बदु्धिाज मनिौला, उदयपिु 31।4।2078  
707.  12210 श्री प्रकृमत पिाजलुी, मोिङ्ग 31।4।2078  
708.  12211 श्री यमलाल पन्थी, गलु्मी 31।4।2078  
709.  12212 श्री गजेन्रमसंह महि, दाच ुषला 31।4।2078  
710.  12213 श्री पषु्पिाज जोशी, कैलाली 31।4।2078  
711.  12216 श्री शान्ता पौडेल, अघाषखाुँची 31।4।2078  
712.  12217 श्री सममता शे्रष् ठ, काठमाडौं 31।4।2078  
713.  12218 श्री शे्रया पौडेल, भिपिु 31।4।2078  
714.  12219 श्री श्रमुत खिेल, काठमाडौं 31।4।2078  
715.  12220 श्री सेलेस्ती प्रजापमत, भक् तपिु 31।4।2078  
716.  12221 श्री िमबना सजुखू, भक् तपिु 31।4।2078  
717.  12222 श्री टहिाकुमािी भण्डािी, काभ्र े 31।4।2078  
718.  12223 श्री मोमनका चौधिी, मसिाहा 31।4।2078  
719.  12288 श्री टवस्निुाज शमाष, जमु्ला  31।4।2078  
720.  12267 श्री निेन्र यादव, िौतहि 31।4।2078  
721.  12224 श्री समलना चापागाई, इलाम 31।4।2078  
722.  12225 श्री अपषणा कुुँ वि, भक् तपिु 31।4।2078  
723.  12226 श्री शभेुच्छा थापामगि, गलु्मी 31।4।2078  
724.  12289 श्री िटविाज जोशी, बझाङ्ग 31।4।2078  
725.  12227 श्री उममषला मतममचल्सना, बाुँके 31।4।2078  
726.  12228 श्री टवमनता पौडेल, अघाषखाुँची 31।4।2078  
727.  12229 श्री अचस्मता मसिौला, काभ्र े 31।4।2078  
728.  12230 श्री समीक्षा भण्डािी, पाुँचथि 31।4।2078  
729.  12231 श्री िमा न्यौपाने, मकवानपिु 31।4।2078  
730.  12232 श्री चन्दा बेल्वासे, अघाषखाुँची 31।4।2078  
731.  12233 श्री मोना शमाष, पवषत 31।4।2078  
732.  12234 श्री एकता पौडेल, गोिखा 31।4।2078  
733.  12235 श्री रित ुमहतो धनषुा 31।4।2078  
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734.  12236 श्री रिता लाममछान,े नवुाकोि 31।4।2078  
735.  12237 श्री शोभा ढंुगाना, नवुाकोि 31।4।2078  
736.  12238 श्री उषा चघममिे, चचतवन 31।4।2078  
737.  12239 श्री गरिशा भट्टिाई, अघाषखाुँची 31।4।2078  
738.  12283 श्री िाजन महत, गलु्मी 31।4।8207  
739.  12240 श्री िोशनी खड्का, लमलतपिु 31।4।2078  
740.  12290 श्री उमेशप्रसाद पाण्डेय, कामलकोि 31।4।2078  
741.  12241 श्री सामना काफ्ले, तनहुुँ 31।4।2078  
742.  12242 श्री मनशा चौधिी, दाङ्ग 31।4।2078  
743.  12243 श्री मडचल्लिमण तामाङ् ग, उदयपिु 31।4।2078  
744.  12291 श्री लक्ष्मीप्रसाद शमाष, जाजिकोि 31।4।2078  
745.  12244 श्री बसन्त मलम्ब,ु तेह्रथमु 31।4।2078  
746.  12284 श्री गीता मतमचल्सना, पाल्पा 31।4।2078  
747.  12268 श्री अरुणकुमाि मेहता, सनुसिी 31।4।2078  
748.  12276 श्री सम्झना चघमिे, काठमाडौं 31।4।2078  
749.  12269 श्री िामखेलौन मेहता, सनुसिी 31।4।8207  
750.  12285 श्री प्रकाश ढकाल, बददषया 31।4।2078  
751.  12286 श्री िामबहादिु शाही, दैलेख 31।4।2078  
752.  12287 श्री ददपने्र कुुँ वि, गलु्मी 31।4।2078  
753.  12245 श्री उदयिाम नाटपत, मसन्धपुाल्चोक 31।4।2078  
754.  12246 श्री सजृना कुस्मा, भिपिु 31।4।2078  
755.  12277 श्री हेिनािायण िम्तेल, पाुँचथि 31।4।2078  
756.  12247 श्री शाचन्त गरुुङ् ग, गलु्मी 31।4।2078  
757.  12270 श्री सन्जयकुमाि यादब, सप् तिी 31।4।2078  
758.  12248 श्री सनु्दिी आले, पाल्पा 31।4।2078  
759.  12249 श्री पनुम शे्रष् ठ, भिपिु 31।4।2078  
760.  12250 श्री मबचन्दया शे्रष् ठ, भिपिु 31।4।0782  
761.  12251 श्री प्रमतमा पनु, पूवष 31।4।2078  
762.  12252 श्री बालकृष्ण भट िचन, कास्की 31।4।2078  
763.  12253 श्री सपना थापा, बाग्लङु्ग 31।4।2078  
764.  12254 श्री हिीकुमािी घतीमगि, िोल्पा 31।4।2078  
765.  12271 श्री िामजी िाय, सलाषही 31।4।2078  
766.  12255 श्री जेटवना प्रधान, भिपिु 31।4।2078  
767.  12278 श्री गंगादेबी सनुाि, मसन्धपुाल्चोक 31।4।2078  
768.  12256 श्री हृदयचन्र िाई, भोजपिु 31।4।2078  
769.  12272 श्री मसटकन्दि कापि, सलाषही 31।4।2078  
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770.  12279 श्री अन्ज ुपरियाि, धनषुा 31।4।2078  
771.  12280 श्री मबष्णचुन्र नेपाली, अघाषखाुँची 31।4।2078  
772.  12257 श्री सरु शे्रष् ठ, नवुाकोि 31।4।2078  
773.  12258 श्री सिस्वती नेम्बाङ, पाुँचथि 31।4।2078  
774.  12281 श्री कमलबहादिु नेपाली, पाल्पा 31।4।2078  
775.  12259 श्री तेजबहादिु िाई, उदयपिु 31।4।2078  
776.  12260 श्री लक्ष्मी िाई, ओखलढंुगा 31।4।2078  
777.  12273 श्री केदािनाथ झा, महोत्तिी 31।4।2078  
778.  12261 श्री कुबेि मलम्ब,ु सनुसिी 31।4।2078  
779.  12262 श्री िममता गोसाई, भिपिु 31।4।2078  
780.  12263 श्री टवकेशबाब ुिाई, खोिाङ्ग 31।4।2078  
781.  12264 श्री सटृष्ट मानन्धि, काठमाडौं 31।4।2078  
782.  12265 श्री सयुषवहादिु िाना, स्याङ् जा 31।4।7820  
783.  12266 श्री मबष्णकुुमाि िाई, ताप्लेजङु्ग 31।4।2078  
784.  12282 श्री िामबहादिु टकसान, पवषत 31।4।2078  
785.  12274 श्री गणेश िाम, बािा 31।4।2078  
786.  12275 श्री मनतकुुमािी दास, धनषुा 31।4।2078  

कानून समूह िा.प.ततृीय शे्रणी 
ि.सं. J CS No. नाम थि, चजल्ला हालको पदमा मनयचुि मममत 
1.  ११५७८ श्री उत्तमप्रसाद खिेल, काभ्र े २०६७।२।१९ 
2.  ११५७६ श्री टकिण महजषन, काठमाडौं २०६८।२।२७ 
3.  ११५७७ श्री चखमानन्द ज्ञवाली, गलु्मी २०६९।५।२१ 
4.  ११३१७ श्री प्रकाश न्यौपाने, अछाम २०७२।८।१७ 
5.  ११३१८ श्री इश् विीप्रसाद आचायष, अघाषखाुँची २०७२।८।१७ 
6.  ११३१९ श्री िाजेन्रप्रसाद अमधकािी, पवषत २०७२।८।१७ 
7.  ११३२२ श्री मनकुा चघममिे, दोलखा २०७२।८।१७ 
8.  ११३२३ श्री इन्ददेुवी न्यौपाने, नवलपिासी २०७२।८।१७ 
9.  ११३२६ श्री अन्जनीकुमाि चघममिे, खोिाङ्ग २०७३।३।२ 
10.  ११३२४ श्री जलेश् वि िाम, बािा २०७३।३।२ 
11.  ११३२५ श्री मनुा चगठुी, भिपिु २०७३।७।२ 
12.  ११३२७ श्री अनशुील सापकोिा, मसन्धपुाल्चोक २०७३।७।२ 
13.  ११३२८ श्री सन्तोष मतमचल्सना, काभ्र े २०७३।७।२ 
14.  ११३२९ श्री मबष्णदुत्त अवस्थी, कञ्चनपिु २०७३।७।२ 
15.  ११३३१ श्री टवनय ममश्र, भिपिु २०७३।७।२ 
16.  ११३३२ श्री अजुषन भसुाल, दाङ २०७३।७।२ 
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17.  ११३३३ श्री गोपालबहादिु भट्टिाई, पसाष २०७३।७।२ 
18.  ११३३४ श्री आस्था लम्साल, काठमाडौं २०७३।७।२ 
19.  ११३३५ श्री उत्तम गौतम, काभ्र े २०७३।७।२ 
20.  ११३३६ श्री गोकुल पन्त, कञ्चनपिु २०७३।७।२ 
21.  ११३३७ श्री श्रीप्रसाद मतवािी, कास्की २०७३।७।२ 
22.  ११३३८ श्री शम्भ ुमनिौला, सनुसिी २०७३।७।२ 
23.  ११३३९ श्री भोजिाज दाहाल, ओखलढुङ्गा २०७३।७।२ 
24.  ११३३० श्री मनुा िाउत, इलाम २०७३।७।२ 
25.  ११३४० श्री रोणकुमाि मतचम्सना, मोिङ्ग २०७४।२।१० 
26.  ११३४१ श्री मन्जकुुमािी पोखिेल, मसिहा २०७४।२।१० 
27.  ११३४२ श्री गीताकुमािी अमधकािी, मोिङ्ग २०७४।२।१० 
28.  ११३४३ श्री िाजेश तामाङ्ग, मकवानपिु २०७४।२।१० 
29.  ११३४४ श्री मनमषला काकी, झापा २०७४।२।१० 
30.  ११३४५ श्री मञ्ज ुखड्का, ओखलढुङ्गा २०७४।८।२९ 
31.  ११३४६ श्री िामकृष्ण पाठक, दोलखा २०७४।८।२९ 
32.  ११३४७ श्री िामबहादिु चन्द, बैतडी २०७४।८।२९ 
33.  ११३४८ श्री मदनप्रसाद चशवाकोिी, मकवानपिु २०७४।८।२९ 
34.  ११३४९ श्री अनम सबेुदी, बददषया २०७४।८।२९ 
35.  ११३५० श्री अमतृा बोगिी, काठमाडौं २०७४।८।२९ 
36.  ११३५१ श्री प्रकाश चापागाई, चचतवन २०७४।८।२९ 
37.  ११३५२ श्री सचुशला अमधकािी, दैलेख २०७४।८।२९ 
38.  ११३५३ श्री आमोद दाहाल, कास्की २०७४।८।२९ 
39.  ११३५४ श्री नीमषला पचण्डत, चचतवन २०७४।८।२९ 
40.  ११३५५ श्री तलुसा गैहे्र, स्याङ्गजा २०७४।८।२९ 
41.  ११३५६ श्री समबना महजषन, काठमाडौं २०७४।८।२९ 
42.  ११३५७ श्री ददपने्र िाई, खोिाङ्ग २०७४।८।२९ 
43.  ११३५९ श्री सिेुन्र महतो, मसिहा २०७४।८।२९ 
44.  ११३५८ श्री लक्ष्मीप्रसाद जोशी, बझाङ २०७४।८।२९ 
45.  ११३६० श्री पिासि खिेल, मकवानपिु २०७५।०३।०१ 
46.  ११३६१ श्री तेजेन्रप्रसाद ढकाल, बागलङु २०७५।०३।०१ 
47.  ११३६२ श्री श् वेता शमाष, स्याङ्जा २०७५।०७।०४ 
48.  ११३६३ श्री िमेश नपेाल, ताप्लेजङु्ग २०७५।०७।०४ 
49.  ११३६४ श्री मनमषल भट्टिाई, झापा २०७५।०७।०४ 
50.  ११३६५ श्री टवशाल नेम्बाङ, पाुँचथि २०७५।०७।०४ 
51.  ११३६६ श्री लक्ष्मण भण्डािी, पाल्पा २०७५।०७।०४ 
52.  ११३६७ श्री सटुप्रया मसलवाल, धाददङ्ग २०७५।०७।०४ 
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53.  ११३६८ श्री उदयप्रकाश मलम्ब,ु ताप्लेजङु्ग २०७५।०७।०४ 
54.  ११३६९ श्री धनबहादिु शेिपुंजा पनु, कास्की २०७५।०७।०४ 
55.  ११५८२ श्री पषु्पिाज मधताल, मोिङ्ग २०७५।१२।२३ 
56.  ११५८४ श्री टवजयिाज ओझा, कैलाली २०७५।१२।२३ 
57.  ११५८१ श्री सिस्वती न्यौपान ेबस्याल, रूपन्देही २०७५।१२।२३ 
58.  ११५८३ श्री समुनता अयाषल, चचतवन २०७५।१२।२३ 
59.  ११८७६ श्री सरिना िेग्मी, भिपिु 207६।3।5 
60.  ११८७७ श्री ददपेस खनाल, दाङ्ग 207६।3।5 
61.  ११८७८ श्री नटवन गडतौला, इलाम 207६।3।5 
62.  ११८७९ श्री आसिा बैद्य, भिपिु 207६।3।5 
63.  ११८८० श्री सीता चघममिे, गलु्मी 207६।3।5 
64.  ११८८१ श्री समता शमाष गलेाल, भिपिु 207६।3।5 
65.  ११८८२ श्री भवुन न्यौपाने, अघाषखाची 207६।3।5 
66.  ११८८३ श्री मनटकता दाहाल, सनुसिी  207६।3।5 
67.  ११८८५ श्री पनुम काफ्ले, भिपिु 207६।3।5 
68.  ११८८४ श्री हमुावती ढकाल, स्याङ् जा  207६।3।5 
69.  ११८८६ श्री तलु बहादिु खड्का, जाजिकोि 207६।3।5 
70.  ११८८७ श्री आयाम शमाष, काठमाडौं 207६।3।5 
71.  ११८८८ श्री प्रशंसा अमधकािी, इलाम 207६।3।5 
72.  ११८८९ श्री टवनोद गौतम, प्यूठान  207६।3।5 
73.  ११८९० श्री अममता खनाल, गलु्मी 207६।3।5 
74.  ११८९१ श्री खगने्रकुमाि खरी, दैलेख 207६।3।5 
75.  ११८९३ श्री मोहनिाज जोशी, कञ्चनपिु 207६।3।5 
76.  ११८९२ श्री मसजषना आचायष, बाग्लङु 207६।3।5 
77.  ११८९४ श्री सचुस्मता पाण्डेय, अघाषखाची 207६।3।5 
78.  ११८९५ श्री प्रमे प्रसाद पन्थी, अघाषखाची 207६।3।5 
79.  ११८९६ श्री िक्षा ज्ञवाली, अघाषखाची 207६।3।5 
80.  ११८९८ श्री जोसेर् प्रधान, रूपन्देही 207६।3।5 
81.  ११८९७ श्री सिस्वती न्यौपान,े भिपिु 207६।3।5 
82.  ११८९९ श्री सटवता भट्टिाई, सनुसिी 207६।3।5 
83.  ११९०० श्री दीपा जोशी, कैलाली 207६।3।5 
84.  ११९०१ श्री संगीता महजषन, काठमांडौ 207६।3।5 
85.  ११९०२ श्री शममषला टव.क., सखेुत 207६।3।5 
86.  ११९०३ श्री एकिाज चौलागाई, जमु्ला 207६।3।5 
87.  ११९०४ श्री स्नेहा शमाष, नवुाकोि 207६।3।5 
88.  ११८५१ श्री सेनाबहादिु शे्रष् ठ, काठमांडौ 207६।3।5 
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89.  ११८७१ श्री टविेन्र बहादिु िोकाय, जाजिकोि 207६।3।5 
90.  ११८५९ श्री प्रमतक्षा के.सी., गोिखा  207६।3।5 
91.  ११८५८ श्री सरिता ज्ञवाली गौतम, नवलपिासी 207६।3।5 
92.  ११८६० श्री शान्ता चौधिी, धनषुा 207६।3।5 
93.  ११८६१ श्री जानकुा चशवाकोिी, दोलखा 207६।3।5 
94.  ११८६३ श्री कल्पना भट्ट, कैलाली 207६।3।5 
95.  ११८६२ श्री शाचन्त वाग्ले, तनह ु 207६।3।5 
96.  ११८५२ श्री सन्तोष िाई, ओखलढुङ्गा 207६।3।5 
97.  ११८६४ श्री सजुता भण्डािी, गलु्मी 207६।3।5 
98.  ११८६५ श्री सषु्मा थापा, बाग्लङु 207६।3।5 
99.  ११८७२ श्री समुनल िेग्मी, खोिाङ्ग 207६।3।5 
100.  ११८५३ श्री गोकुल भजेुल, मसन्धलुी 207६।3।5 
101.  ११८७३ श्री दीपा परियाि, काठमांडौ 207६।3।5 
102.  ११८५४ श्री मान बहादिु लामा तामाङ्ग, काभ्र े 207६।3।5 
103.  ११८५५ श्री िटवन महजषन, काठमांडौ 207६।3।5 
104.  ११८५६ श्री ददपक थापा मगि, लमलतपिु 207६।3।5 
105.  ११८५७ श्री वदु्धलक्ष्मी तामाङ, काभ्र े 207६।3।5 
106.  ११८७४ श्री प्रमोद टव.क., उदयपिु 207६।3।5 
107.  ११८६६ श्री संचजपकुमाि अमधकािी, धनषुा 207६।3।5 
108.  ११८६७ श्री संददपकुमाि मसंह, मसिाह 207६।3।5 
109.  ११८६८ श्री बालकृष्ण ममश्र, बािा  207६।3।5 
110.  ११८६९ श्री अचजत केसिी, बािा  207६।3।5 
111.  ११८७५ श्री दान बहादिु सनुाि, कञ्चनपिु 207६।3।5 
112.  ११८७० श्री सजृना मसंह, िौतहि 207६।3।5 
113.  ११९५० श्री चशवकुमाि काकी, िामेछाप  २०७६।१२।१३ 
114.  12060 श्री समलना अयाषल, चचतवन 2077।12।18 
115.  12059 श्री अन्ज ुकाकी, ओखलढुङ्गा 2077।12।18 
116.  12308 श्री मटहमा मतममल्सेना ,कास्की 207८।४।३१ 
117.  12309 श्री शंकि बािकोिी ,संखवुासभा 207८।४।३१ 
118.  12310 श्री अनजुा दत्त ,महोत्तिी 207८।४।३१ 
119.  12311 श्री जेनी कंडेल ,मसन्धपुाल्चोक 207८।४।३१ 
120.  12312 श्री जयप्रसाद सबेुदी ,पवषत 207८।४।३१ 
121.  12313 श्री रवु भण्डािी ,गलु्मी 207८।४।३१ 
122.  12314 श्री प्रज ुडोिेल ,काभ्र े 207८।४।३१ 
123.  12315 श्री अरुण अमधकािी ,कास्की 207८।४।३१ 
124.  12316 श्री मनिकुमाि टवश् वकमाष ,मसन्धलुी 207८।४।३१ 
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125.  12317 श्री मोमतप्रसाद अयाषल ,गलु्मी 207८।४।३१ 
126.  12318 श्री मबष्ण ुओली ,रुकुम पचिम 207८।४।३१ 
127.  12319 श्री कुमाि रिजाल ,म्याग् दी 207८।४।३१ 
128.  12320 श्री प्रमतमा भसुाल ,पवषत 207८।४।३१ 
129.  12321 श्री आस्था मनिौला ,मसिाहा 207८।४।३१ 
130.  12322 श्री केशव कोइिाला ,भोजपिु 207८।४।३१ 
131.  12323 श्री अिैत बिाल ,काठमाडौं 207८।४।३१ 
132.  12324 श्री मललाप्रसाद ढकाल ,इलाम 207८।४।३१ 
133.  12325 श्री मदन खड का ,रुकुम पचिम 207८।४।३१ 
134.  12326 श्री कृष्णप्रसाद बस्याल ,पाल्पा 207८।४।३१ 
135.  12327 श्री सिुक्षा खड क ,पाल्पा 207८।४।३१ 
136.  12328 श्री ददपा शे्रष् ठ ,उदयपिु 207८।४।३१ 
137.  12329 श्री उषा गौतम ,काठमाडौं 207८।४।३१ 
138.  12330 श्री पषु्पा वाग्ले ,काठमाडौं 207८।४।३१ 
139.  12331 श्री आशृ्रती पोखिेल ,लमलतपिु 207८।४।३१ 
140.  12332 श्री प्रममला तामाङ् ग ,खोिाङ 207८।४।३१ 
141.  12333 श्री समबन गरुुङ् ग , दैलेख 207८।४।३१ 
142.  12334 श्री बटुद्धमान शे्रष् ठ ,धाददङ्ग 207८।४।३१ 
143.  12335 श्री बदु्धकुमाि िाई ,इलाम 207८।४।३१ 
144.  12336 श्री चन्दनकुमाि ठाकुि ,मसिाहा 207८।४।३१ 
145.  12337 श्री िाजकुमाि झा ,महोत्तिी 207८।४।३१ 
146.  12338 श्री ददपनािायण शाह ,सप् तिी 207८।४।३१ 
147.  12339 श्री मनोजकुमाि गपु्ता ,िौतहि 207८।४।३१ 
148.  12340 श्री चजतबहादिु बस्याल ,स्याङ्जा 207८।४।३१ 
149.  12341 श्री योगिाज मगिी ,भोजपिु 207८।४।३१ 

सिकािी वटकल समूह िा.प.ततृीय शे्रणी 
ि.सं. JCS No. नाम थि, चजल्ला हालको पदमा मनयचुि मममत 

1.  ११३७६ श्री मनुा भट्टिाई, झापा २०६९।५।३१ 

2.  ११३९३ श्री िोटहतकुमाि पोखिेल, खोिाङ २०७०।४।१ 

3.  ११३९० श्री ढकबहादिु िाउत, दाङ २०७०।५।२५ 

4.  ११३९४ श्री सानो बाब ुशे्रष् ठ, लमलतपिु २०७०।५।२५ 

5.  ११३९६ श्री िमेश भट्टिाई, इलाम २०७०।१०।२७ 

6.  ११३९८ श्री टवना खड्का थापा, मसन्धलुी २०७०।१०।२७ 

7.  ११४०४ श्री श्यामहरि अमधकािी, िौतहि २०७०।१०।२७ 

8.  ११४०६ श्री सन्तोषिाज किुवाल, ओखलढुङ्गा २०७०।१०।२७ 
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9.  ११४१० श्री बरीकुमाि काकी, िामेछाप २०७०।१०।२७ 
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132.  ११५५९ श्री िेवती सवेुदी, धनकुिा २०७५।०७।०४ 

133.  ११५६३ श्री अरुण सापकोिा, पवषत २०७५।०७।०४ 

134.  ११५५७ श्री टवटपनिाज मतवािी, कास्की २०७५।०७।०४ 

135.  ११५६५ श्री िाजलाल यादव, सप् तिी २०७५।०७।०४ 

136.  ११५६९ श्री मसता अमधकािी, स्याङ्जा २०७५।०७।०४ 

137.  ११५६८ श्री कमबिाज शमाष पाध्या, बझाङ २०७५।०७।०४ 

138.  ११५५८ श्री मनमषला मिामसनी, लमलतपिु २०७५।०७।०४ 

139.  ११५६४ श्री आिती चपाई, सखेुत २०७५।०७।०४ 

140.  ११५७१ श्री नपृिाज खड्का, बझाङ २०७५।०७।०४ 

141.  ११५७२ श्री िमनुा िाउत, उदयपिु २०७५।०७।०४ 

142.  ११५५६ श्री ददब्याकुमािी भट्टिाई, उदयपिु २०७५।०७।०४ 

143.  ११५६२ श्री मबमनता कपाली, भिपिु २०७५।०७।०४ 

144.  ११५६० श्री उशा गजमेि, खोिाङ्ग २०७५।०७।०४ 

145.  ११६०७ श्री गोकणषिाज चघममिे, रूपन्देही 2076।01।30 
146.  ११६०८ श्री अनन्तिाज न्यौपाने, मसन्धलुी 2076।01।30 
147.  ११६०९ श्री मनमषल नेपाल, धनकुिा 2076।01।30 
148.  ११६१० श्री देविाज कोइिाला, खोिाङ्ग 2076।01।30 
149.  ११६११ श्री िटवन्र कुमाि शे्रष् ठ, धाददङ 2076।01।30 
150.  ११६१२ श्री ममनषबाब ुपोखिेल, खोिाङ्ग 2076।01।30 
151.  ११६१३ श्री मनोहि लम्साल, गलु्मी 2076।01।30 
152.  ११६१४ श्री केशव खमतवडा, भोजपिु 2076।01।30 
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153.  ११६१५ श्री मडल्लीिाज ज्ञवाली, कटपलवस्त ु 2076।01।30 
154.  ११९१६ श्री दीटपका गजिेुल, काठमाडौं 2076।3।5 
155.  ११९१५ श्री यडेुन लामा, दोलखा 2076।3।5 
156.  ११९१७ श्री सचुस्मता पौडेल, पवषत 2076।3।5 
157.  ११९१८ श्री शभुाष भट्टिाई, मकवानपिु  2076।3।5 
158.  ११९१९ श्री उमंग मनिौला, काठमांडौ 2076।3।5 

159.  ११९२० श्री नविाज टवष् ि, खोिाङ 2076।3।5 

160.  ११९०७ श्री आश्मा खड्का, भिपिु 2076।3।5 

161.  ११९०८ श्री श् वेता भट्टिाई, सनुसिी 2076।3।5 

162.  ११९०९ श्री िमेश पोखिेल, रूपन्देही 2076।3।5 

163.  ११९१० श्री प्रभात क्षेरी, अघाषखाुँची 2076।3।5 

164.  ११९११ श्री दामोदि गौतम, रूपन्देही 2076।3।5 

165.  ११९१२ श्री श्याम उप्रतेी, बािा 2076।3।5 

166.  ११९२१ श्री चन्र बहादिु खरी, सखेुत 2076।3।5 

167.  ११९२२ श्री ददनेश भट्टिाई, नवुाकोि 2076।3।5 

168.  ११९२३ श्री टवमल पन्थी, अघाषखाची 2076।3।5 

169.  ११९१३ श्री गोटवन्द आचायष, कास्की 2076।3।5 

170.  ११९२४ श्री नािायण आचायष, अघाषखाची 2076।3।5 

171.  ११९२५ श्री टवश्वास मतममचल्सना, कास्की 2076।3।5 

172.  ११९२६ श्री प्रमतमा पोखिेल, कास्की 2076।3।5 

173.  ११९१४ श्री प्रकाश ज्ञवाली, गलु्मी  2076।3।5 

174.  ११९०६ श्री मीना थापा, गलु्मी 2076।3।5 

175.  ११९२७ श्री भावना खमतवडा, नवुाकोि 2076।3।5 

176.  ११९२८ श्री टवयन मतमचल्सना, काभ्र े 2076।3।5 

177.  ११९२९ श्री टहिालाल भोलन, मकवानपिु 2076।3।5 

178.  ११९३८ श्री वषाष ढकाल, स्याङ्गजा 2076।3।5 

179.  ११९३७ श्री आददत्यकुमाि यादव, बाुँके 2076।3।5 

180.  ११९३६ श्री अवसि मादेन, संखवुासभा 2076।3।5 

181.  ११९३५ श्री तेजबहादिु मसंजामलमगि, इलाम 2076।3।5 

182.  ११९३४ श्री ददपने्र कुमाि दास, सनुसिी 2076।3।5 

183.  ११९३३ श्री कटपल िोक्का, कैलाली 2076।3।5 

184.  ११९३२ श्री पूणेन्र पाण्डेय, रूपन्देही 2076।3।5 

185.  ११९३१ श्री सिुबहादिु परियाि, मगु ु 2076।3।5 

186.  ११९३० श्री महेश अयाषल, स्याङ्गजा 2076।3।5 

187.  १२०३९ श्री दयामनधी रिजाल, मकवानपिु २०७७।१।५ 
188.  १२०४५ श्री दमधिाम बिाल, सनुसिी २०७७।१।५ 
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189.  १२०४४ श्री डालकुमाि नेपाली, गलु्मी २०७७।१।५ 
190.  १२०४३ श्री िेगबहादिु टवष् ि, िोल्पा २०७७।१।५ 
191.  १२०४२ श्री पषु्पा पाण्डे, भोजपिु २०७७।१।५ 
192.  १२०३८ श्री अम्मििाज जोशी, बझाङ २०७७।१।५ 
193.  १२०४० श्री सचन्दप िेलि, उदयपिु २०७७।१।५ 
194.  १२०४१ श्री कमलप्रसाद कोइिाला,  २०७७।१।५ 
195.  १२०८८ श्री खडानन्द पोखिेल, गलु्मी २०७८।४।६ 
196.  १२०८९ श्री लोकिाज पोखिेल, स्याङ्जा २०७८।४।६ 

197.  १२०९० श्री टवनोद भट्टिाई, सप् तिी  २०७८।४।६ 
198.  १२०९१ श्री अमतृ सवेुदी, स्याङ्जा २०७८।४।६ 
199.  १२०९२ श्री श्रीधि अमधकािी, दाङ  २०७८।४।६ 
200.  १२०९३ श्री पषु्पा चामलसे, सखेुत २०७८।४।६ 
201.  १२०९४ श्री चशविाज पौडेल, प् यठुान २०७८।४।६ 
202.  १२०९५ श्री पषु्कि न्यौपान,े कैलाली २०७८।४।६ 
203.  १२०९६ श्री गौि मसंह महि, दाच ुषला  २०७८।४।६ 
204.  १२०९७ श्री भपुेन्र िाज अवस्थी, दाच ुषला २०७८।४।६ 
205.  १२०९८ श्री टिका कुमािी िोका के.सी, दाङ्ग २०७८।४।६ 
206.  १२०९९ श्री प्रकाश सवेुदी, प् यठुान २०७८।४।६ 
207.  १२१०० श्री चशवप्रसाद कुवि, डोिी २०७८।४।६ 
208.  १२१०१ श्री कृष्ण कुमािी भण्डािी,  २०७८।४।६ 
209.  १२१०२ श्री िाजीव न्यौपान,े जमु्ला २०७८।४।६ 
210.  १२१०३ श्री ईश् विा गड्तौला खनाल, मोिङ्ग  २०७८।४।६ 
211.  १२१०४ श्री भित कुमाि मैनाली, झापा  २०७८।४।६ 

212.  १२२९२ श्री स्मतृी चौहान, धनषुा २०७८।४।३१ 
213.  १२२९३ श्री सञ् ज ुदाहाल, काठमाडौं २०७८।४।३१ 
214.  १२२९४ श्री तािाप्रसाद ओली, रुकुम पचिम २०७८।४।३१ 
215.  १२२९५ श्री अनकुुल बािकोिी, भिपिु २०७८।४।३१ 
216.  १२२९६ श्री ददनेशकुमाि आचायष, पवषत  २०७८।४।३१ 
217.  १२२९७ श्री समुनल लाममछाने, नवलपिासी  २०७८।४।३१ 
218.  १२२९८ श्री अमतृ िेग्मी, पवषत २०७८।४।३१ 
219.  १२२९९ श्री टवकास बन् जािा, काभ्रपेलान्चोक २०७८।४।३१ 
220.  १२३०० श्री िटवशंकि चौधिी, पसाष २०७८।४।३१ 
221.  १२३०१ श्री सममक्षा बन् जाडे, सप् तिी २०७८।४।३१ 
222.  १२३०२ श्री शान् ती देवी शमाष, स्याङ्जा २०७८।४।३१ 
223.  १२३०३ श्री ित् नचन्र गौतम, जमु्ला २०७८।४।३१ 
224.  १२३०४ श्री लक्ष् मी न्यौपान,े प्यूठान २०७८।४।३१ 
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225.  १२३०५ श्री अिटवन्द कुमाि मेहता, सनुसिी २०७८।४।३१ 
226.  १२३०६ श्री प्रमोद कुमाि बमाष, बाुँके २०७८।४।३१ 
227.  १२३०७ श्री बदु्धबहादिु थापा, कटपलवस्त ु २०७८।४।३१ 
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न्याय परिषद/न्याय सेवा आयोग सचचवालयमा हाल कायषित न्यायाधीश तथा कमषचािीहरुः 

मस.नं. कमषचािीको नामावली मस.नं. चजल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली  
1.  सचचव श्री देवने्रिाज ढकाल १. मा. डा.श्री ददवाकि भट्ट(िा.न्या.प्र. काज) 
2.  सहसचचव श्री भीम कुमाि शे्रष् ठ २. मा. श्री मबनोद कुमाि गौतम 
3.  सहसचचव श्री मानबहादिु काकी ३. मा. श्री उमानाथ गौतम 

4.  उपसचचव श्री दीपक मधताल   

5.  उपसचचव श्री मेघनाथ चापागाुँई   

6.  उपसचचव श्री दगुाष प्रसाद भट्टिाइष   

7.  शाखा अमधकृत श्री बासदेुव पाण्डे   

8.  शाखा अमधकृत श्री टववके कुमाि बिाल   

9.  शाखा अमधकृत श्री दीपेन्र पौडेल    

10.  शाखा अमधकृत श्री प्रमतमा ज्ञवाली    

11.  शाखा अमधकृत श्री िमेश आचायष   

12.  शाखा अमधकृत श्री ममलनचन्र महत   

13.  शाखा अमधकृत श्री कल्पना अयाषल   

14.  शाखा अमधकृत श्री टववके अमधकािी   

15.  लेखापाल श्री परुुषोत्तम सवुदेी   

16.  नायब सबु्बा श्री िामकाजी खरी   

17.  नायब सबु्बा श्री सिेुशप्रसाद चौलागाई   

18.  नायब सबु्बा श्री पषु्पिाज खनाल    

19.  नायब सबु्बा श्री चेतबहादिु चज.सी.    

20.  कम्प्यूिि िेचक्नमसयन श्री सिुज कुमाि पौडेल   

21.  नायब सबु्बा श्री पटवरा गतौला   

22.  नायब सबु्बा श्री माधवप्रसाद वाग्ले   

23.  कम्प्यिुि अपिेिि श्री मबजय के.सी.   

24.  नायव सबु्बा श्री सक्षम ढकाल -किाि   

25.  मडठ्ठा श्री अटपल पन्त    

26.  ह.स.चा. श्री िामहिी धमुलखेले - किाि   

27.  ह.स.चा. श्री शैलेन्र महजषन - किाि   

28.  ह.स.चा. श्री यमनाथ मतमील्सेना- किाि   

29.  ह.स.चा. श्री िुटपन्र लामा - किाि   

30.  ह.स.चा. श्री कुमाि दंगाल- किाि   

31.  कायाषलय सहयोगी श्री िंकप्रसाद मनिौला   

32.  कायाषलय सहयोगी श्री जगन् नाथ ढकाल- किाि   

33.  कायाषलय सहयोगी श्री केशकमल नेपाली- किाि    

34.  कायाषलय सहयोगी श्री सजुन मगिी - किाि   

35.  कायाषलय सहयोगी श्री रुकु तामाङ - किाि   

36.  कायाषलय सहयोगी श्री गीता िानाभाि - किाि   










