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न्याययक कोष ऐन, २०४३
लालमोहर र प्रकाशन मममि
२०४३।७।२४।२
संशोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन
गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।०७
२०४३ सालको ऐन नं १२



...................
न्याययक कोषको स्थापना गनन बनेको ऐन

प्रस्िावना : यििान गनुन पने कोर्न िी, दण्ड जरीवाना, धरौर्ी वा जमानिको रकम यििान गने काम
मिर्ोिररिो गराउन, अदालि–भवन र न्यायाधीश िथा अदालिमा कायनरि अन्य कमनचारीहरुको आवास–
भवन बनाउन, त्यस्िा भवनहरुको यवस्िार, ममनि र स्याहार–सं भार गनन िथा न्यायसम्बन्धी अरु आवश्यक
कायनहरु गनन समेि आविी कोष (ररभलयवङ्ग िण्ड) को रुपमा एक न्याययक कोषको स्थापना गनन
वाञ्िनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज वीरे न्र वीर यवक्रम शाहदे वबार् रायिय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले
यो ऐन बनाइबक्सेको ि ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस ऐनको नाम “न्याययक कोष ऐन, २०४३” रहे को ि ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी िोकेको मममिदे क्षि
प्रारम्भ हुनेि ।
२.

पररभाषा : यवषय वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–

 यो ऐन सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेक्षि लागू भएको ।
 गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६३ द्वारा क्षियकएको ।
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(क)

“कोष” भन्नाले दिा ३ बमोक्षजम स्थापना भएको न्याययक कोष सम्िनु
पिन ।

(ि)

“समममि” भन्नाले दिा ७ बमोक्षजम गठठि सञ्चालक समममि सम्िनु पिन।

(ग)

“िोयकएको” वा “िोयकए बमोक्षजम” भन्नाले यो ऐन अन्िगनि बनेको
मनयममा िोयकएको वा िोयकए बमोक्षजम सम्िनु पिन ।

३.

कोषको स्थापना :

(१)

न्याययक कोष नामको एक कोषको स्थापना गररएको ि ।

(२) कोषलाई आविी कोष (ररभलयवङ्ग िण्ड) को रुपमा सं चालन गररनेि ।

४.

५.

कोषमा रहने रकम : कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेिन्ः–
(क)

नेपाल सरकारबार् समय–समयमा प्राप्त अनुदान,

(ि)

मुद्दाका पिले रािेको धरौर्ी वा जमानिको रकम ।

कोषको प्रयोग : कोषको रकम दे हायका कायनहरुमा िचन गररनेिः–
(क)

कानून वा अदालिको िैसला वा आदे शबमोक्षजम यििान गनुन पने कोर्निी, दण्ड
जररवाना वा अन्य रकम यििान गनन,

(ि)

अदालिको िैसला वा आदे शबमोक्षजम यििान गनुन पने धरौर्ी वा जमानि रकम
यििान ठदन,

(ग)

कानून वा अदालिको िैसला वा आदे श बमोक्षजम ठदनु पने पुरस्कार र अन्य
रकम ठदन,
(घ)

अदालि भवन, न्यायाधीश र अदालिका अन्य कमनचारीको आवास-भवन
बनाउन र त्यस्िा भवनहरुको यवस्िार, ममनि एवं स्याहार-सम्भार गनन र
आवश्यक भएमा त्यसको लामग जग्गा िरीद गनन,
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(ङ)

कानून बमोक्षजम अदालिले गनुन पने अन्य कुनै न्याययक कायनमा िचन
गनन ।

६.

सोध भनान गने : दिा ५ को िण्ड (क) वा (ग) बमोक्षजम ठदएको वा यििान गरे को रकम
नेपाल सरकारबार् कोषमा सोधभनान गररनेि ।

७.

संचालक समममिको गठन : (१) कोषको सम्पूण न काम कारवाईको सं चालन र रे िदे ि गनन
दे हाय बमोक्षजमको सं चालक समममि रहनेिः–
(क)

प्रधान न्यायाधीश

-अध्यि

(ि)

सवोच्च अदालिका वररष्ठ न्यायाधीश

-सदस्य

(ग)

महान्यायामधवक्ता

-सदस्य

(घ)

नेपाल सरकारको सक्षचव, कानून िथा न्याय मन्रालय

-सदस्य

(ङ)

रक्षजिार, सवोच्च अदालि

-सदस्य–सक्षचव

(२) सं चालक समममिले आिनो कायनयवमध आिै व्यवक्षस्थि गनेि ।
८.

कोषको व्यवस्था र संचालन :

(१) कोषमा जम्मा हुने रकम िोयकएको बैंकमा िोयकएको

िािामा जम्मा गररनेि ।
(२) कोषको िािाको सं चालन िोयकए बमोक्षजम हुनेि ।
९.

अमधकार प्रत्यायोजन : समममिले आिनो अमधकार अदालिका न्यायाधीश वा कमनचारीलाई
सुम्पन सक्नेि ।

 हाल कानून, न्याय िथा ससदीय माममला मन्रालय कायम रहेको ।
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१०.

मनयम बनाउने अमधकार : यो ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गननको लामग समममिको मसिाररशमा
नेपाल सरकारले आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेि ।

 द्रष्टव्य :– (१) केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएको शब्दहरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
(२) केही नेपाल कानूनलाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन र िारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपाद्नन्िरण
भएका शव्दहरु :-

“ कोर्न िी” को सट्टा “ अदालिी शुल्क” ।
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