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न्याय परिषद ऐन, २०७३
प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि
२०७३।५।२७
सं वि् २०७३ को ऐन नं. ८
न्याय परिषदको काम, कितव्य ि अमिकाि सम्बन्िी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण
गनत बनेको ऐन
प्रस्िावना : न्यायािीशको मनयुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्िी कािवाही, बर्ातसी ि न्याय प्रशासन
सम्बन्िी अन्य ववषयमा मसफारिस गने वा पिामशत ददने सम्बन्िमा न्याय परिषदको काम, कितव्य ि
अमिकाि सम्बन्िी प्रचमलि कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनत वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं वविानको िािा २९६ को उपिािा (१) बमोक्तिमको व्यवस्थावपका-सं सदले यो
ऐन बनाएको छ ।

१.

संक्तिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “न्याय परिषद ऐन, २०७३” िहे को छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी िोकेको
मममिदे क्तर् प्रािम्भ हुनछ
े ।

२.

परिभाषा : ववषय ि प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अदालि” भन्नाले सवोच्च अदालि, उच्च अदालि ि क्तिल्ला अदालि सम्झनु
पछत।

(र्)

“अध्यि” भन्नाले न्याय परिषदको अध्यि सम्झनु पछत ।

(ग)

“िााँचबुझ समममि” भन्नाले दफा १९ बमोक्तिमको िााँचबुझ समममि सम्झनु
पछत ।



यो ऐन मममि २०७३।६।३ दे क्तर् प्रािम्भ हुने गिी िोवकएको (नेपाल िािपत्रमा प्रकाक्तशि मममि

२०७३।५।२९)
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(घ)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोक्तिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगति बनेको मनयममा
िोवकएको वा िोवकए बमोक्तिम सम्झनु पछत ।

(ङ)

“न्याय परिषद” भन्नाले सं वविानको िािा १५३ बमोक्तिमको न्याय परिषद
सम्झनु पछत ।

(च)

“न्यायािीश” भन्नाले अदालिको न्यायािीश सम्झनु पछत ।

(छ)

“सदस्य” भन्नाले न्याय परिषदको सदस्य सम्झनु पछत ि सो शब्दले न्याय
परिषदको अध्यिलाई समेि िनाउाँछ ।

(ि)
३.

“सं वविान” भन्नाले नेपालको सं वविान सम्झनु पछत ।

अमभलेर् ियाि गने : (१) न्याय परिषदले सं वविान बमोक्तिम न्यायािीशको पदमा मनयुक्ति
हुन योग्यिा पुगेका नेपाली नागरिकहरुको अमभले र् ियाि गिी िाख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग न्याय परिषदले सवोच्च अदालि, न्याय सेवा
आयोग, कानून, न्याय िथा सं सदीय माममला मन्त्रालय, महान्यायामिविाको कायातलय, नेपाल
कानून व्यवसायी परिषद लगायिका अन्य उपयुि सं स्था समेिबाट सं वविान बमोक्तिम
न्यायािीशको पदमा मनयुि हुन योग्यिा पुगेका व्यक्तिको ववविण माग गनत सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तिम प्राप्त हुने ववविणका अमिरिि न्याय परिषदले सावतिमनक
सूचना प्रकाशन गिी सं वविान बमोक्तिम न्यायािीशको पदमा मनयुि हुन योग्यिा पुगेका
व्यक्ति ि यो ऐन प्रािम्भ हुन ु अगामि कुनै अदालिको न्यायािीश वा पुनिावेदन अदालिको
अमिरिि न्यायािीश भई काम गिे का सं वविान बमोक्तिम न्यायािीशको पदमा मनयुक्ति हुन
सक्ने व्यक्तिको ववविण सङ्कलन गनेछ।
(४) यस दफा बमोक्तिमको अमभलेर् न्याय परिषदको सक्तचवको क्तिम्मामा िहनेछ।
(५) यस दफा बमोक्तिमको अमभले र् गोप्य िहनेछ ि न्याय परिषदको काममा बाहे क
अन्य काममा प्रयोग गरिने छै न।
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(६) यस दफा बमोक्तिम अमभलेर् िाख्ने सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोक्तिम
हुनेछ।
४.

मनयुक्तिको लामग मसफारिस गने अवमि : (१) न्याय परिषदले उमेिको हदबाट अवकाश हुने
ु न्दा कम्िीमा एक
सवोच्च अदालिका न्यायािीशको पद यवकन गिी त्यस्िो पद रिि हुनभ
मवहना अगामि मनयुक्तिको लामग मसफारिस गनेछ।
(२) उमेिको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहे क अन्य कािणबाट सवोच्च अदालिको
न्यायािीशको पद रिि हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्िो पद रिि भएको मममिले एक
मवहनामभत्र मनयुक्तिको लामग मसफारिस गनेछ।
(३) उच्च अदालिको मुख्य न्यायािीश वा न्यायािीशको पद रिि हुन आएमा
न्याय परिषदले त्यस्िो पद रिि भएको मममिले िीन मवहनामभत्र मनयुक्तिको लामग मसफारिस
गनेछ ।

५.

मनयुक्तिको लामग मसफारिसका आिािः (१) न्याय परिषदले सं वविानको अिीनमा िही
समानुपामिक समावेशी मसद्धान्ि बमोक्तिम दे हायका आिािमा कुनै नेपाली नागरिकलाई
न्यायािीशको पदमा मनयुक्तिको लामग मसफारिस गनेछः(क)

सं वविान ि यस ऐन बमोक्तिम न्यायािीशको पदमा मनयुि हुन
योग्यिा पुगेको,

(र्)

वरिष्ठिा, अनुभव, ववषयवस्िुको

ज्ञान, कायतकुशलिा, इमान्दािी,

मनष्पििा, पेशागि िथा नैमिक आचिण, सावतिमनक िीवनमा आितन
गिे को ख्यामि, न्याय ि कानूनको िेत्रमा गिे को योगदान समेिका
दृविकोणबाट न्यायािीशको पदमा मनयुि गनत उपयुि भएको,
(ग)

दफा ३ बमोक्तिमको अमभलेर्मा नाम समावेश भएको,
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(घ)

सं वविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को र्ण्ि (र्) वा (ग)
बमोक्तिम मनयुि हुने क्तिल्ला न्यायािीशको हकमा न्याय सेवा
आयोगले सोही िािाको उपिािा (३) बमोक्तिम मसफारिस गिे को।

(२) उपदफा (१) को र्ण्ि (ग) मा िुनसुकै कुिा ले क्तर्एको भए िापमन दफा ३
बमोक्तिमको

अमभले र्मा

नाम

समावेश

नभएको

कािणले

मात्र

त्यस्िो

व्यक्तिलाई

न्यायािीशको पदमा मनयुि गनत बािा पने छै न।
(३) न्यायािीशको पदमा बहाल िहे को वा कुनै अदालिको न्यायािीश वा पुनिावेदन
अदालिको अमिरिि न्यायािीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको अमिकृिलाई
सवोच्च अदालि वा उच्च अदालिको न्यायािीशको पदमा मनयुक्तिको लामग मसफारिस गदात
उपदफा (१) मा लेक्तर्एका आिािका अमिरिि न्याय परिषदले दे हायका कुिालाई समेि
ववचाि गनुत पनेछः(क)

सवोच्च अदालि वा उच्च अदालिले मािहिका अदालिको आवमिक वा
आकक्तस्मक मनिीिण गिी पेश गिे को मूल्याङ्कन प्रमिवेदनमा मनयुक्तिको लामग
मसफारिस गनत र्ोक्तिएको व्यक्तिको सम्बन्िमा उल्ले र् भएका कुिाहरू,

(र्)

सम्बक्तन्िि व्यक्तिको िेष्ठिा, योग्यिा ि कायत सम्पादन मूल्याङ्कन,

(ग)

उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको बहालवाला न्यायािीश वा कुनै
अदालिको न्यायािीश वा पुनिावेदन अदालिको अमिरिि न्यायािीश भई
काम गरिसकेको व्यक्ति भएमा मनिले वावषतक रूपमा फैसला गिे को मुद्दाको
अनुपाि ि फैसला गिे को मुद्दाको अनुपािमा मामथल्लो अदालिमा अक्तन्िम
मनणतय हुाँदा सदि वा आंक्तशक वा पूिै बदि भएको ववविण।
िि न्यायािीश वा पुनिावेदन अदालिको अमिरिि न्यायािीश भई
काम गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वावषतक रूपमा फैसला गिे को मुद्दाको
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अनुपाि कायम गदात मनिले न्यायािीशको रूपमा काम गदातको अवमिमा
फैसला गिे को मुद्दाको अनुपाि कायम गनुत पनेछ।
(४) न्याय परिषदले कुनै कानून व्यवसायी वा न्याय ि कानूनको िेत्रमा काम
गिे को व्यक्तिलाई न्यायािीशको पदमा मनयुक्तिको लामग मसफारिस गदात उपदफा (१) मा
लेक्तर्एको कुिाको अमिरिि व्यावसावयक मनिन्िििा िथा न्याय ि कानूनको िेत्रमा गिे को
योगदानको मूल्याङ्कन ि मनिको अक्तघल्लो सेवा सम्बन्िी कुनै ववविण भए सो समेिलाई
ववचाि गनुत पनेछ।
(५) न्याय परिषदले उपदफा (१) को र्ण्ि (र्) ि उपदफा (३) को प्रयोिनको
लामग मनिीिण प्रमिवेदन, कायत सम्पादन सम्बन्िी प्रमिवेदन वा मूल्याङ्कन िथा सेवा सम्बन्िी
अन्य ववविण सम्बक्तन्िि अदालि वा कायातलयबाट क्तझकाई हे न त सक्नेछ ।
६.

ु ाईको लामग लेर्ी पठाउने : (१) न्याय परिषदले कुनै व्यक्तिलाई सवोच्च
संसदीय सुनव
अदालिको न्यायािीशको पदमा मनयुक्तिको लामग मसफारिस गिे मा न्याय परिषदको सक्तचवले
ु ाईको लामग त्यस्िो मसफारिस
सं वविानको िािा २९२ बमोक्तिम हुने सं सदीय सुनव


व्यवस्थावपका-सं सद सक्तचवालयमा पठाउनु पनेछ ।
ु ाईको लामग पठाईएकोमा सं सदीय सुनव
ु ाई
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सं सदीय सुनव

भई व्यवस्थावपका-सं सद सक्तचवालयबाट सवोच्च अदालिको न्यायािीशको पदमा मनयुक्तिको
ु ाई सम्बन्िी मनणतय हुन नसकेको
लामग योग्य ठहरिएको भनी ले र्ी आएको वा त्यस्िो सुनव
अवस्थामा प्रचमलि कानून बमोक्तिम मनयुक्तिको लामग बािा नपने अवस्थामा सवोच्च
अदालिको न्यायािीशको पदमा मनयुक्तिको लामग मसफारिस गिे को व्यक्तिलाई न्याय
परिषदको सक्तचवले मनयुक्तिको लामग िाष्ट्रपमि समि पेश गनत िाष्ट्रपमिको कायातलयमा पठाउनु
पनेछ ।



हाल सं घीय सं सद कायम िहेको ।
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७.

न्यायािीश पदमा मनयुि हुन नसक्नेः दे हायको व्यक्ति न्यायािीशको पदमा मनयुि हुन सक्ने
छै नः(क)

भ्रिाचाि, िवििस्िी किणी, मानव बेचववर्न िथा ओसािपसाि, लागु औषि
मबक्री ववििण वा ओसाि पसाि, सम्पक्ति शुद्धीकिण, िाहदानी दुरुपयोग,
अपहिण वा नैमिक पिन दे क्तर्ने अन्य फौिदािी कसूिमा अदालिबाट सिाय
पाएको,

(र्)

व्यावसावयक आचाि सं वहिा उल्लङ्घन गिे वापि सम्बक्तन्िि मनकायबाट सिाय
पाएको दुई वषत पूिा नभएको,

(ग)

भववष्यमा सिकािी वा सावतिमनक सं स्थाको से वाको मनममि अयोग्य ठहरिने
गिी पदबाट बर्ातस्ि गने गिी ववभागीय सिाय पाएको,

(घ)

सम्बक्तन्िि सेवा सम्बन्िी कानून बमोक्तिम नमसहि पाएकोमा त्यस्िो नमसहि
पाएको एक वषत पूिा नभएको वा बढु वा िोक्का वा िलब वृवद्ध िोक्का भएकोमा
सो िोक्का भएको अवमि पूिा नभएको,

८.

(ङ)

सं वविानको िािा २९१ बमोक्तिम अयोग्य भएको,

(च)

प्रचमलि सं घीय कानून बमोक्तिम मनलम्बनमा िहे को,

(छ)

दफा १४ बमोक्तिम सचेि गिाइएको मममिले दुई वषत पूिा नभएको,

(ि)

प्रचमलि कानून बमोक्तिम कालो सूचीमा पिे को,

(झ)

मनयुक्ति हुाँदाका बर्ि कुनै िािनीमिक दलको सदस्य िहे को,

(ञ)

दामासाहीमा पिे को, वा

(ट)

मानमसक सन्िुलन ठीक नभएको ।

क्तिल्ला न्यायािीशको पदपूमित सम्बन्िी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले क्तिल्ला अदालिमा
रिि न्यायािीशको पद सं वविानको िािा १४९ को उपिािा (२) बमोक्तिम पूमित गनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्तिम पदपूमितको लामग न्याय परिषदले क्तिल्ला न्यायािीशको
ित्काल रिि पद ि प्रत्येक वषतको चै त्र मसान्िमभत्र रिि हुन आउने पद समेि यवकन
गिी सं वविानको िािा १४९ को उपिािा (२) को र्ण्ि (क), (र्) ि (ग) बमोक्तिमको
पदपूमितको प्रमिशि मनिातिण गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तिम प्रमिशि मनिातिण भएपमछ सं वविानको िािा १४९ को
उपिािा (२) को र्ण्ि (र्) ि (ग) बमोक्तिम पदपूमित गरिने क्तिल्ला न्यायािीशको पदमा
उपयुि व्यक्ति छनौट गिी मसफारिस गनत न्याय परिषदले न्याय सेवा आयोगमा ले र्ी
पठाउनेछ ।
(४) न्याय परिषद्ले प्रत्येक वषतको चै त्र मसान्ि मभत्र यस दफा बमोक्तिम क्तिल्ला
न्यायािीशको पदपूमित गने समयिामलका बनाउनु पनेछ ।
९.

उम्मेदवाि हुन नसक्ने: दफा ७ बमोक्तिम न्यायािीशको पदमा मनयुक्ति हुन नसक्ने व्यक्ति
सं वविानको िािा १४९ को उपिािा (२) बमोक्तिम क्तिल्ला न्यायािीशको पदपूमित गदात
मलइने पिीिामा उम्मेदवाि हुन सक्ने छै न ।

१०.

कायतिमिाको अभाव : दे हायको अवस्थामा न्यायािीशमा कायतिमिाको अभाव िहेको
मामननेछः(क)

उक्तचि कािण मबना कानूनद्वािा मनिातरिि अवमिमभत्र मुद्दाको कािवाही ि
वकनािा नगिे मा,

(र्)

मुद्दामा एकै पटक गनत सवकने आदे श वा मनणतय एकै पटक नगिी वा कानून
बमोक्तिम मुलिवी िाख्नु नपने मुद्दा मुलिवी िार्ी वा मुलिवी िहे को मुद्दा
निगाई असान्दमभतक वा कानून प्रमिकूल कािवाही वा आदे श गिी मुद्दालाई
अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,

(ग)

मुद्दाको कािवाही ि वकनािा गदात स्वभाववक रूपमा भन्दा कम मात्रामा
कायतसम्पादन गिे मा,
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(घ)

मुद्दाको कािवाही ि वकनािा गदात असान्दमभतक कानूनको प्रयोग गिी वा
कानूनको स्पि ि असं ददग्ि व्याख्या वा अथतलाई उपेिा गिी अकै व्याख्या
वा अथत गिी कािवाही ि वकनािा गिे मा,

(ङ)

एकै वकमसमको कानूनी प्रश्न िहे को मभन्न मभन्न मुद्दामा मभन्न मभन्न िाय कायम
गिी कािवाही वा मनणतय गिे मा,
िि कुनै मुद्दामा पवहले व्यि गिे को िाय त्रुवटपूण त िहे को ठानी
आिाि ि कािण र्ुलाई िायमा परिवितन गिे कोमा यो र्ण्ि लागू हुने छै न।

(च)

मुद्दाका पिलाई उपक्तस्थि गिाएको वा िारिर्का ददन मनामसब कािण मबना
गनुत पने काम नगिी पन्छाएकोमा,

(छ)

प्रमाण बुझ्ने आदे श गदात पिहरूको मुर् ममले को ि नममले को िथ्य वा प्रश्न
स्पि नगिी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदे श गिे मा,

(ि)

सवोच्च अदालिबाट प्रमिपाददि कानूनी मसद्धान्िको प्रमिकूल मनणतय गिे मा,
वा
िि सवोच्च अदालिबाट प्रमिपाददि कानूनी मसद्धान्िमा एकरूपिा
वा मनक्तिििा कायम भई नसकेको अवस्थामा यो र्ण्ि लागू हुने छै न ।

(झ)

पदीय दावयत्व मनवातह गनतका लामग अपेक्तिि स्ििको कायतिमिा निहे को
पुवि हुने अन्य कुनै काम गिे मा ।

११.

र्िाव आचिण वा आचाि संवहिाको गम्भीि उल्लं घन : (१) दे हायको अवस्थामा न्यायािीशले
र्िाब आचिण गिे को मामननेछः(क)

भ्रिाचाि, िवििस्िी किणी, मानव बेचववर्न िथा ओसािपसाि, लागु औषि
मबक्री ववििण वा ओसाि पसाि, सम्पक्ति शुद्धीकिण, िाहदानी दुरुपयोग,
अपहिण वा नैमिक पिन दे क्तर्ने अन्य फौिदािी कसूि गिे मा,

(र्)

लागू औषिको सेवन गिे मा,
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(ग)

अदालिको समयमा मादक पदाथत सेवन गिे मा,

(घ)

सावतिमनक स्थल वा समािोहमा अक्तशि वा उच्छृ ङ्खल व्यवहाि गिे मा,

(ङ)

िािनीमिमा भाग मलएमा,
िि

कानून

बमोक्तिम

मिामिकािको

प्रयोग

गिे को

ववषयलाई

िािनीमिमा भाग मलएको मामनने छै न ।
(च)

अनुक्तचि प्रभावमा पिी वा कानून ववपिीि मुद्दामा कािवाही ि वकनािा गिे मा,

(छ)

सिकािी वा सावतिमनक सम्पक्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुवविाको दुरुपयोग
गिे मा, वा

(ि)

इिलासमा िहाँदा अदालिको मयातदा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा
मयातदाको प्रमिकूल हुने कुनै आचिण गिे मा ।

(२) न्यायािीशले यस ऐन बमोक्तिम बनाएको आचाि सं वहिाको गम्भीि उल्लं घन
हुने कायत गिे मा वा त्यस्िो आचाि सं वहिाको पटक पटक उल्लं घन गिे मा आचाि सं वहिाको
गम्भीि उल्लङ्घन गिे को मामननेछ ।
१२.

इमान्दािीपूवक
त कितव्य पालन नगिे को वा बदियि पूवक
त को काम कािवाही : दे हायको
अवस्थामा न्यायािीशले आफ्नो कितव्य इमान्दािीपूवक
त पालन नगिे को वा बदमनिपूवक
त
काम कािवाही गिे को मामननेछः(क)

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

(र्)

ु ाई
मनामसव कािण मबना मनिातरिि समयमा इिलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनव
नगिे मा,

(ग)

मनामसव कािण मबना मनिातरिि समयमभत्र फैसला वा आदे श नले र्ेमा,

(घ)

मबदा स्वीकृि नगिाई पटक पटक अदालिमा अनुपक्तस्थि हुने गिे मा, वा
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(ङ)

मामथल्लो अदालिले ददएको आदे श वा प्रशासकीय ववषयमा प्रिान न्यायािीश,
उच्च अदालिको मुख्य न्यायािीश वा मनिीिण गने न्यायािीशले ददएको
मनदे शनको मनामसब अवमिमभत्र पालन नगिे मा ।

१३.

कायत सम्पादन गनत असमथत मामनने : (१) कुनै न्यायािीश सं वविानको िािा १३१ को र्ण्ि
(घ), िािा १४२ को उपिािा (१) को र्ण्ि (घ) वा िािा १४९ को उपिािा (६) को
र्ण्ि (घ) बमोक्तिम शािीरिक वा मानमसक अस्वस्थिाको कािणले सेवामा िही कायत
सम्पादन गनत असमथत िहे निहे को यवकन गनत न्याय परिषदले नेपाल सिकािद्वािा गदठि
मेमिकल बोितमा ले र्ी पठाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम लेर्ी पठाइएकोमा मेमिकल बोितले कुनै न्यायािीशलाई
शािीरिक वा मानमसक कािणले कायत सम्पादन गनत असमथत भएको भनी मसफारिस गिे मा
त्यस्िो न्यायािीश शािीरिक वा मानमसक रूपले कायत सम्पादन गनत असमथत भएको मामननेछ
।
(३) कुनै न्यायािीशले यस दफा बमोक्तिम मेमिकल बोितबाट शािीरिक वा मानमसक
अवस्थाको पिीिण गिाउन इन्काि गिे मा मनि शािीरिक वा मानमसक रूपमा कायत सम्पादन
गनत असमथत भएको मामननेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तिम शािीरिक वा मानमसक रूपले कायत सम्पादन गनत
असमथत भएको न्यायािीशलाई पदमुि गनत न्याय परिषदले प्रिान न्यायािीश समि
मसफारिस गनेछ ।
िि सवोच्च अदालिको न्यायािीशको हकमा सं वविानको िािा १३१ को र्ण्ि
(घ) बमोक्तिम गरिनेछ ।

१४.

कािवाही गने : (१) न्याय परिषदले दफा १० वा १२ बमोक्तिमको अवस्थामा पवहलो पटक
सम्बक्तन्िि न्यायािीशलाई सचेि गिाउन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सचेि गिाउाँदा पमन दफा १० वा १२ बमोक्तिमको
अवस्थामा सुिाि नभएमा वा दफा ११ बमोक्तिम र्िाब आचिण वा आचाि सं वहिाको
गम्भीि उल्लं घन गिे मा त्यस्िो न्यायािीश उपि न्याय परिषदले सं वविानको िािा १४२
को उपिािा (१) को र्ण्ि (ग) वा िािा १४९ को उपिािा (६) को र्ण्ि (ग) बमोक्तिम
कािवाही गनुत पनेछ ।
िि सवोच्च अदालिका न्यायािीशको हकमा सं वविानको िािा १३१ बमोक्तिम
हुनेछ ।
१५.

मनिीिण सम्बन्िी व्यवस्था : (१) उच्च अदालिको मुख्य न्यायािीशले प्रत्येक वषत सम्बक्तन्िि
उच्च अदालि वा मािहिका क्तिल्ला अदालिका न्यायािीशको काम कािवाहीको सम्बन्िमा
मनिीिण गिी न्याय परिषदमा प्रमिवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको प्रमिवेदनमा अन्य कुिाका अमिरिि दे हायका ववविण
उल्ले र् गनुत पनेछः(क)

सम्बक्तन्िि न्यायािीशलाई र्टाइएको स्थानमा िहे को वावषतक रुिु
हाक्तििीको ववविण,

(र्)

सम्बक्तन्िि

अदालिमा

िहे को

मुद्दाको

अनुपािमा

वषतभरिमा

न्यायािीशले गिे को फैसलाको ववविण,
(ग)

सम्बक्तन्िि न्यायािीशले गिे को फैसला मामथल्लो अदालिबाट सदि
वा बदि भएकोमा सोको ववविण,

(घ)

अदालि व्यवस्थापन िथा सञ्चालन सम्बन्िी अन्य काम कािवाहीको
ववविण ।

(३) न्याय परिषदले न्यायािीशको मूल्याङ्कन वा मनि उपि कािवाही गदात उपदफा
(१) बमोक्तिमको प्रमिवेदनलाई आिाि मलन सक्नेछ ।
(४) मनिीिण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोक्तिम हुनेछ ।
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१६.

अनुगमन िथा मनगिानी सम्बन्िी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले न्यायािीशको काम
कािवाही िथा आचिणको मनयममि अनुगमन गनत वा मनगिानी िाख्न न्याय परिषदको कुनै
सदस्यको सं योिकत्वमा एक वा िीन सदस्यीय न्यावयक अनुगमन िथा मनगिानी समममि
गठन गनत सक्नेछ।
(२) न्याय परिषदको सक्तचवले उपदफा (१) बमोक्तिमको समममिको सक्तचवको रूपमा
काम गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तिम गदठि समममिले सं वविान ि कानून बमोक्तिम न्यायािीशले
पालन गनुत पने कितव्य वा पदीय आचिण पालन गिे वा नगिे को ववषयमा वा न्याय परिषदले
िोकेको अन्य काम कािवाहीको अनुगमन गनत वा मनगिानी िाख्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोिनको लामग आवश्यकिा अनुसाि सम्बक्तन्िि उच्च
अदालिका मुख्य न्यायािीश, सम्बक्तन्िि न्यायािीश बहाल िहे को अदालिको अन्य
न्यायािीश, कमतचािी, त्यस्िो अदालिमा कानून व्यवसाय गने कानून व्यवसायी वा
सेवाग्राहीसाँग सम्बक्तन्िि न्यायािीशका सम्बन्िमा िहे को िािणा बुझ्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोक्तिम अनुगमन िथा मनगिानीको काम गदात न्यावयक अनुगमन
िथा मनगिानी समममिले आवश्यकिा अनुसाि न्याय परिषदका िािपत्रावङ्कि कमतचािीको
सहयोग मलन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोक्तिम अनुगमन िथा मनगिानीको काम गदात गोप्य रूपमा गनुत
पनेछ ।
(७) न्यावयक अनुगमन िथा मनगिानी समममिले आफूले सम्पादन गिे को काम
कािवाहीको प्रमिवेदन न्याय परिषदले िोकेको अवमिमभत्र न्याय परिषद समि पेश गनुत
पनेछ ।
(८) न्याय परिषदले न्यायािीशको मूल्याङ्कन गदात वा मनि उपि कािवाही गदात
उपदफा (७) बमोक्तिमको प्रमिवेदनलाई आिाि मलन सक्नेछ ।
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१७.

ाँ सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन : (१) कुनै मुद्दाको सम्बन्िमा कुनै न्यायािीश ववरुद्ध
उिूिीसग
न्याय परिषदमा उिूिी पिे मा न्याय परिषदले त्यस्िो मुद्दाको अध्ययन गनत कुनै सदस्यलाई
िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग सम्बक्तन्िि अदालिले सदस्यले माग गिे को
कागिाि वा फाइल उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तिम िोवकएको सदस्यले उिूिीसाँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन
गिी न्याय परिषदले िोकेको अवमिमभत्र आफ्नो िाय सवहिको प्रमिवेदन न्याय परिषदमा पेश
गनुत पनेछ।

१८.

प्रािक्तम्भक छानमबन : (१) न्याय परिषदमा प्राप्त उिूिी वा अनुगमन वा मनिीिण प्रमिवेदनको
आिािमा वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको कुनै न्यायािीशको
ववरुद्धमा छानमबन गनत आवश्यक दे र्ेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सवोच्च अदालिको
कुनै न्यायािीशलाई त्यसको प्रािक्तम्भक छानमबन गनतको लामग िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम िोकेको सदस्य वा न्यायािीशले सम्बक्तन्िि न्यायािीश
वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसाँग सोिपुछ गनत सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तिम िोकेको सदस्य वा न्यायािीशले प्रािक्तम्भक छानमबनको
ववषयसाँग सम्बक्तन्िि कुनै कागिाि माग गनत सक्नेछ।त्यसिी माग गरिएको कागिाि
उपलब्ि गिाउनु त्यस्िो अदालि वा मनकायको कितव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोक्तिम िोकेको सदस्य वा न्यायािीशले न्याय परिषदले िोकेको
अवमिमभत्र आफ्नो िाय सवहिको प्रािक्तम्भक छानमबन प्रमिवेदन न्याय परिषदमा पेश गनुत
पनेछ ।

१९.

िााँचबुझ समममि : (१) दफा १७ वा १८ बमोक्तिम प्राप्त प्रमिवेदनबाट वा न्याय परिषद
आफैले उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको कुनै न्यायािीशको ववरुद्धमा िााँचबुझ गिाउन
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आवश्यक दे र्ेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सवोच्च अदालिको न्यायािीशको
अध्यििामा सम्बक्तन्िि िेत्रको ववज्ञ सवहिको िीन सदस्यीय िााँचबुझ समममि गठन गिी
ित्सम्बन्िी सूचना नेपाल िािपत्रमा प्रकाशन गनुत पनेछ ।
(२) िााँचबुझ समममिले न्याय परिषदले िोकेको अवमिमभत्र िााँचबुझ सम्पन्न गिी
न्याय परिषदमा प्रमिवेदन पेश गनुत पनेछ ।
(३) िााँचबुझ समममिको कायातलय न्याय परिषदको सक्तचवालयमा िहनेछ ि िााँचबुझ
समममिको लामग आवश्यक पने कमतचािी ि स्रोि सािन न्याय परिषदले उपलब्ि गिाउनेछ
।
(४) िााँचबुझ समममिको सक्तचवको काम न्याय परिषदको सक्तचव वा न्याय परिषदले
िोकेको सं घीय न्याय सेवाको िािपत्रांवकि कमतचािीले गनेछ ।
२०.

िााँचबुझ समममिको अमिकाि : (१) िााँचबुझ समममिले उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको
िााँचबुझ गनत लामगएको न्यायािीशलाई सूचना ददने, सूचना िामेल गने, बयान गिाउने वा
सािी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्िमा िााँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोक्तिम गदठि आयोगले प्रयोग
गने अमिकाि प्रयोग गनत सक्नेछ ।
(२) यस दफा अन्िगति हुने िााँचबुझ समममिको काम कािवाही गोप्य हुनेछ ।
(३) िााँचबुझ समममिले िााँचबुझको कािवाही भएको ठाउाँमा आिोप लागेको उच्च
अदालि वा क्तिल्ला अदालिको न्यायािीश, सम्बक्तन्िि कानून व्यवसायी िथा उिूिवाला
बाहेक अरू कुनै व्यक्तिलाई उपक्तस्थि हुने वा कािवाहीमा भाग मलने अनुममि ददने छै न ।
(४) िााँचबुझ समममिले ददएको आदे शको अवहे लना गने वा िााँचबुझको कािवाहीमा
बािा पुि ्याउने व्यक्तिलाई िााँचबुझ समममिले िीन हिाि रूपैयााँसम्म िरिवाना वा एक
मवहनासम्म कैद वा दुबै सिाय गनत सक्नेछ ।
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(५) िााँचबुझ समममिले उपदफा (४) बमोक्तिम सिायको आदे श नदददै सम्बक्तन्िि
व्यक्तिले िााँचबुझ समममि समि िमा माग्न सक्नेछ । त्यसिी िमा मागेको कुिामा
िााँचबुझ समममि सन्िुि भएमा िााँचबुझ समममिले कुनै सिाय गने छै न ।
(६) उपदफा (४) बमोक्तिम िााँचबुझ समममिले सिाय गिे को व्यक्तिले िााँचबुझ
समममिलाई सन्िोष हुने गिी िमा मागेमा िााँचबुझ समममिले आफुले गिे को सिाय
कायातन्वयन नगनत सक्नेछ ।
(७) िााँचबुझ समममिले िााँचबुझको काम समाप्त भएपमछ आफ्नो िाय सवहि
िााँचबुझको प्रमिवेदन ि ित्साँग सम्बक्तन्िि कागिाि न्याय परिषदको सक्तचवालयमा बुझाउनु
पनेछ ।
२१.

सफाईको मौका ददने : (१) दफा १७, १८ वा १९ बमोक्तिम प्राप्त प्रमिवेदन अध्ययन गदात
आिोवपि उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको न्यायािीशलाई सं वविान, यस ऐन वा अन्य
प्रचमलि कानून बमोक्तिम कािवाही गनुत पने दे क्तर्एमा न्याय परिषदले कािण ि आिाि र्ुलाई
मनामसव अवमि िोकी सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको अवमिमभत्र सफाई पेश नगिे मा वा पेश गिे को सफाई
सन्िोषिनक नदे क्तर्एमा आिोवपि न्यायािीशलाई यस ऐन बमोक्तिमको कुनै सिाय गनत वा
न्याय परिषदले उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको आिोवपि न्यायािीशलाई सं वविानको
िािा १४२ को उपिािा (१) को र्ण्ि (ग) िथा िािा १४९ को उपिािा (६) को र्ण्ि
(ग) बमोक्तिम गनत प्रिान न्यायािीश समि मसफारिस गनेछ ।
िि प्रचमलि कानून बमोक्तिम मुद्दा चलाउनु पने िहे छ भने कानून बमोक्तिम मुद्दा
दायि गनत सम्बक्तन्िि मनकायमा ले र्ी पठाउनु पनेछ ।

२२.

भ्रिाचािको कसूिमा अनुसन्िान िथा मुद्दा दायि : (१) सं वविानको िािा १५३ को उपिािा
(६) बमोक्तिमको ववषयमा अनुसन्िान गनत न्याय परिषदले सवोच्च अदालि वा उच्च
अदालिको कुनै न्यायािीशलाई अनुसन्िान अमिकृिको रूपमा काम गनत िोक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको अनुसन्िान अमिकृिले उच्च अदालिको न्यायािीश
वा क्तिल्ला अदालिको न्यायािीश उपि अनुसन्िान गदात भ्रिाचाि मनवािण ऐन, २०५९
बमोक्तिमको अनुसन्िान अमिकािीले प्रयोग गने अमिकाि प्रयोग गनत सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तिमको अनुसन्िान गदात अनुसन्िान अमिकािीले उच्च
अदालि वा क्तिल्ला अदालिको कुनै न्यायािीश उपि भ्रिाचाि गिी अक्तख्ियािको दुरुपयोग
गिे को अमभयोगमा मुद्दा चलाउनु पने दे र्ेमा सोही व्यहोिाको प्रमिवेदन न्याय परिषदमा पेश
गनुत पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तिम प्राप्त भएको प्रमिवेदनको आिािमा न्याय परिषदले मुद्दा
चलाउनु पने दे र्ेमा त्यस्िो ववषयमा मनणतय गिी भ्रिाचाि सम्बन्िी मुद्दाको कािवाही ि
वकनािा गनत प्रचमलि कानून बमोक्तिम नेपाल सिकािले िोकेको अदालिमा न्याय परिषदको
िफतबाट मुद्दा दायि गनत न्याय परिषदको सक्तचव वा न्याय परिषदको कुनै िािपत्रांवकि
अमिकृिलाई िोक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तिम मुद्दा दायि गने मनणतय गनुत अक्तघ न्याय परिषदले त्यस्िो
ववषयमा महान्यायामिविासाँग पिामशत मलन सक्नेछ।
(६) यस दफा बमोक्तिम दायि भएको मुद्दामा महान्यायामिविा वा मािहिको
सिकािी वकीलबाट प्रमिििा हुनेछ।
(७) यस दफा बमोक्तिम मुद्दा चले को ववषयमा न्यायािीश बाहे क अन्य व्यक्ति समेि
सं लग्न भएको दे क्तर्एमा न्याय परिषदले त्यस्िो व्यक्ति उपि प्रचमलि कानून बमोक्तिम मुद्दा
चलाउन सम्बक्तन्िि मनकायमा लेर्ी पठाउनेछ।
२३.

स्विः मनलम्बन हुने : भ्रिाचाि मनवािण ऐन, २०५९ बमोक्तिम स्विः मनलम्बन हुने अवस्थामा
वा र्िाब आचिणको आिािमा प्रचमलि कानून बमोक्तिम उच्च अदालि वा क्तिल्ला
अदालिको कुनै न्यायािीश ववरुद्ध मुद्दा दायि भएकोमा मुद्दा दायि भएको मममिदे क्तर् त्यस्िो
न्यायािीश आफ्नो पदबाट स्विः मनलम्बन हुनेछ ।
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२४.

मनलम्बनको समामप्त : उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको कुनै न्यायािीश ववरुद्ध यस ऐन
बमोक्तिम दायि भएको मुद्दामा त्यस्िो न्यायािीशले सफाई पाएमा सफाई पाएको मममिबाट
मनिको मनलम्बन स्विः समाप्त हुनेछ ।

२५.

कायतसम्पादन गनत नपाउने : उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको कुनै न्यायािीश ववरुद्ध
िााँचबुझ गनत िााँचबुझ समममि गठन भएको वा दफा २२ बमोक्तिम अनुसन्िान प्रािम्भ भएमा
त्यस्िो न्यायािीशले त्यस्िो कािवाहीको टुं गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कायतसम्पादन गनत
पाउने छै न ।

२६.

िामेलीमा िाख्ने : दफा १७, १८ वा १९ बमोक्तिमको प्रमिवेदनबाट उच्च अदालि वा क्तिल्ला
अदालिको कुनै न्यायािीश ववरुद्धको आिोप िथ्यहीन दे क्तर्एमा पमछ प्रमाण प्राप्त भएको
अवस्थामा कानून बमोक्तिम हुने गिी न्याय परिषदले त्यस्िो कािवाहीलाई िामेलीमा िार्ी
सोको िानकािी सम्बक्तन्िि न्यायािीशलाई ददनु पनेछ ।

२७.

न्यायािीशको सरुवा िथा काि : (१) सािािणिया एक अदालिमा दुई वषतको कायतकाल
पूिा गिी नसकेका उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको न्यायािीशलाई सरुवा गरिने छै न।
(२) उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिका न्यायािीशलाई सरुवा गदात सािािणिया
वहमाली िेत्र, पहािी िेत्र, ििाई िेत्र ि काठमािौं उपत्यकाको अनुभव हुने गिी सुगम
िेत्रको अदालिमा कायतिि न्यायािीशलाई दुगम
त िेत्रको अदालिमा ि दुगम
त िेत्रको
अदालिमा कायतिि न्यायािीशलाई सुगम िेत्रको अदालिमा पने गिी सरुवा गरिनेछ ।
(३) सािािणिया उच्च अदालि वा क्तिल्ला अदालिको कुनै न्यायािीशलाई एउटै
अदालिमा एक पटकभन्दा बढी हुने गिी सरुवा गरिने छै न ।
(४) प्रिान न्यायािीशले न्याय परिषदको मसफारिसमा आवश्यकिा अनुसाि एक
उच्च अदालिको न्यायािीशलाई अको उच्च अदालिको न्यायािीशमा कािमा र्टाउन
सक्नेछ।
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(५) प्रिान न्यायािीशले आवश्यकिा अनुसाि एक क्तिल्ला अदालिको न्यायािीशलाई
मनक्तिि अवमिको लामग अको क्तिल्ला अदालिको न्यायािीशमा कािमा र्टाउन सक्नेछ ।
२८.

वैयक्तिक ववविण िाख्ने : (१) न्याय परिषदले न्यायािीशको वैयक्तिक ववविण (मसटिोल)
िोवकए बमोक्तिम अद्यावमिक गिी िाख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग न्याय परिषदले मनिामिी वकिाबर्ाना
लगायि सम्बक्तन्िि मनकायसाँग ववविण माग गनत सक्नेछ ।
(३) पवहलो पटक न्यायािीशको पदमा मनयुि भएको व्यक्तिले आफू मनयुक्ति भएको
मममिले एक मवहनामभत्र िोवकएको ढााँचाको वैयक्तिक ववविण फािाम (मसटिोल) भिी न्याय
परिषद समि पेश गनुत पनेछ ।
(४) न्यायािीशको वैयक्तिक ववविण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोक्तिम हुनेछ
।

२९.

सम्पक्ति ववविण पेश गनुत पने : (१) सदस्य ि न्यायािीशले आफ्नो ि आफ्नो परिवािको
नाममा िहेको सम्पक्तिको ववविण प्रत्येक आमथतक वषत समाप्त भएको मममिले साठी ददनमभत्र
िोवकए बमोक्तिमको ढााँचामा न्याय परिषद समि पेश गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुिा ले क्तर्एको भए िापमन उपदफा (१) बमोक्तिमको
अवमि समाप्त भएपमछ मनयुक्ति भएको सदस्य ि न्यायािीशले आफू मनयुि भएको मममिले
साठी ददनमभत्र उपदफा (१) बमोक्तिम सम्पक्ति ववविण न्याय परिषद समि पेश गनुत पनेछ
।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्तिमको सम्पक्ति ववविण गोप्य िाक्तर्नेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोक्तिमको

अवमिमभत्र

सम्पक्ति

ववविण

पेश

नगने

न्यायािीशहरुको ववविण न्याय परिषदको सक्तचवले ियाि गिी न्याय परिषदमा पेश गनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोक्तिमको अवमिमभत्र सम्पक्ति ववविण पेश नगने न्यायािीशलाई
न्याय परिषदले पााँच हिाि रूपैयााँ िरिवाना गिी सम्पक्ति ववविण पेश गने आदे श ददनेछ ।
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(६) उपदफा (५) बमोक्तिम न्याय परिषदको आदे श बमोक्तिम सम्पक्ति ववविण पेश
नगने न्यायािीशले दफा ११ बमोक्तिम र्िाब आचिण गिे को मामननेछ ।
३०.

एकीकृि अमभलेर् ियाि गने : (१) न्याय परिषदले दे हायको ववविण सवहि प्रत्येक
न्यायािीशको एकीकृि अमभले र् ियाि गिी िाख्नु पनेछः(क)

न्यायािीश पदमा मनयुक्ति भएको ि अवकाश हुने मममि, मनिको
योग्यिा, अनुभव ि ववशेषज्ञिा सम्बन्िी ववविण,

(र्)

मनिमामथ कुनै उिूिी पिे को भए त्यस्िो उिूिीमा न्याय परिषदबाट
भएको मनणतयको सं क्तिप्त ववविण,

(ग)

सं वविान ि यस ऐन बमोक्तिम मनि उपि कुनै कािवाही भएको भए
त्यसको ववविण,

(घ)

मनिले गिे को फैसला वा आदे श मामथल्लो अदालिबाट सदि वा
वदि भएको ववविण,

(ङ)

मनिले प्रत्येक अदालिमा गिे को फैसला ि आदे शको सं ख्यात्मक
ववविण,

(च)

िोवकए बमोक्तिमको अन्य ववविण ।

(२) न्याय परिषदले उपदफा (१) बमोक्तिमको अमभले र् िाख्ने प्रयोिनको लामग
आवश्यकिा अनुसाि छु ट्टै सफ्टवेयिको मनमातण गिी सूचना प्रववमिको समेि उपयोग गनत
सक्नेछ।
३१.

पदमा निहेको िानकािी गिाउने : (१) कुनै न्यायािीश उमेिका कािणले अवकाश हुने
ु न्दा कम्िीमा साठी ददन अगावै सोको िानकािी
भएमा न्याय परिषदले मनि अवकाश हुनभ
सम्बक्तन्िि न्यायािीश ि मनकायलाई गिाउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा लेक्तर्एदे क्तर् बाहेक अन्य कािणबाट कुनै न्यायािीश पदमा
निहेमा न्याय परिषदले सोको िानकािी त्यस्िो न्यायािीश ि सम्बक्तन्िि मनकायलाई िुरून्ि
गिाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तिम अवकाश सम्बन्िी िानकािी गिाउने प्रयोिनको लामग
न्याय परिषदले दे हायको आिािमा न्यायािीशको उमेि गणना गदात िुन उमेिबाट मनि
पवहले अवकाश हुन्छ सोही आिािमा उमेि गणना गिी मनिको उमेि अद्यावमिक गिाई
िाख्नु पनेछः(क)

मनिले पेश गिे को क्तशिण सं स्थाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको िन्मददन
वा वषतबाट हुन आउने उमेि,

(र्)

मनिको नागरिकिाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको िन्म ददन वा वषतबाट
हुन आउने उमेि,

(ग)

मनिको वैयक्तिक ववविणमा ले क्तर्एको िन्म ददन वा वषतबाट हुन
आउने
उमेि ।

(४) उपदफा (३) बमोक्तिम न्यायािीशको उमेि गणना गदात शैक्तिक योग्यिा वा
नागरिकिाको प्रमाणपत्र ि वैयक्तिक ववविणमा िन्म मममि, वषत, मवहना ि गिे समेि र्ुलेको
ि सबैमा एउटै मममि निहे मा मनि िुन मममिबाट पवहले अवकाश हुन्छ सोही मममि अनुसाि
मनिको उमेि गणना गरिनेछ ।
(५) कुनै न्यायािीशको शैक्तिक योग्यिा वा नागरिकिाको प्रमाणपत्र ि वैयक्तिक
ववविणमा वषत वा सं वि् मात्र उल्ले र् भएकोमा दे हायको आिािमा िन्म मममि कायम
गरिनेछः(क) नागरिकिाको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गिे को मममिको
आिािमा,
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(र्) शैक्तिक योग्यिाको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र िािी भएको मममिको
आिािमा,
(ग) वैयक्तिक ववविणको हकमा शुरु मनयुक्ति भएको मममिको आिािमा।
(६) न्यायािीशले पेश गिे को कुनै प्रमाणपत्रमा वषत मात्र उल्ले र् भएको ि अको
प्रमाणपत्रमा पूिा िन्म मममि र्ुलेको भएमा ि सो प्रमाणपत्रमा उक्तल्लक्तर्ि िन्म मममिहरूको
बीचमा एक वषतसम्मको अन्िि दे क्तर्एमा पूिा िन्म मममि र्ुलेकोलाई आिाि मलइनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोक्तिम छु ट्टा छु ट्टै प्रमाणपत्रमा उल्ले र् भएको िन्म मममिको
अन्िि एक वषत भन्दा बढी दे क्तर्एमा वषत मात्र उल्ले र् भएको प्रमाणपत्रको आिािमा
उपदफा (३) बमोक्तिम िन्म मममि कायम गरिनेछ।
(८) परिषदले यो दफा लागू भएपमछ िीन मवहनामभत्र यस दफा बमोक्तिम
न्यायािीशको उमेि यवकन गिी अमभले र् व्यवक्तस्थि गनेछ ।
(९) उपदफा (१) बमोक्तिम िानकािी नददएको भएपमन कुनै न्यायािीश अवकाश
हुने उमेि पुगेपमछ त्यस्िो पदबाट अवकाश हुनेछ ।
३२.

पदबाट हटाउने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यिा वा अयोग्यिा लुकाई न्यायािीशको
पदमा मनयुक्ति भएको कुिा िानकािीमा आएमा वा कुनै न्यायािीश पदमा बहाल िहे को
अवस्थामा दफा ७ को र्ण्ि (क), (ङ), (ि), (झ), (ञ) वा (ट) बमोक्तिमको अवस्था भएमा
न्याय परिषदले त्यस्िो न्यायािीशलाई िुरून्ि पदबाट हटाउन प्रिान न्यायािीश समि
मसफारिस गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम मसफारिस भएमा प्रिान न्यायािीशले अववलम्ब पदबाट
हटाउनु पनेछ ।
(३) आफ्नो योग्यिा वा अयोग्यिा लुकाई न्यायािीशको पदमा मनयुि भएको
न्यायािीश उपदफा (२) बमोक्तिम पदबाट हटाइएमा त्यस्िो न्यायािीशले प्रचमलि सं घीय
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कानून बमोक्तिमको सञ्चय कोषको िकम ि बीमा बाहेकको अन्य कुनै पमन सुवविा पाउने
छै न ।
(४) परिषदले आफ्नो योग्यिा वा अयोग्यिा लुकाएको कािण उपदफा (२) बमोक्तिम
पदबाट हटाइएको न्यायािीशलाई प्रचमलि सं घीय कानून बमोक्तिम भ्रिाचािको कसूिमा मुद्दा
चलाउन सम्बक्तन्िि मनकायमा ले र्ी पठाउनेछ ।
३३.

न्याय परिषदको काम, कितव्य ि अमिकाि : सं वविान ि यस ऐनमा अन्यत्र लेक्तर्एका काम,
कितव्य ि अमिकािको अमिरिि न्याय परिषदको अन्य काम, कितव्य ि अमिकाि दे हाय
बमोक्तिम हुनेछः(क)

न्याय प्रशासन सम्बन्िी ववषयमा मसफारिस गने वा पिामशत ददने,

(र्)

न्याय प्रशासन सम्बन्िी ववषयमा अध्ययन िथा अनुसन्िान गने ,
गिाउने,

(ग)

न्यायािीशको

िालीम

िथा

प्रक्तशिणका

सम्बन्िमा

सम्बक्तन्िि

मनकायलाई पाठ्यक्रम लगायिका ववषयमा आवश्यक मनदे शन ददने,

३४.

(घ)

न्यायािीशले पालन गनुत पने आचाि सं वहिा बनाई लागू गने ,

(ङ)

िोवकए बमोक्तिम अन्य काम गने ।

न्याय परिषदको सक्तचवालय : (१) न्याय परिषदको एउटा छु ट्टै सक्तचवालय िहनेछ ।
(२) न्याय परिषदको सक्तचवालय काठमािौं उपत्यकामा िहनेछ ।

३५.

न्याय परिषदको बैठक : (१) न्याय परिषदको बैठक आवश्यकिा अनुसाि अध्यिले िोकेको
मममि, समय ि ठाउाँमा बस्नेछ ।
ु
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुिा लेक्तर्एको भए िापमन दुईिना सदस्यले सं यि
रूपमा ववषय सूची समेि समावेश गिी न्याय परिषदको बैठक बोलाउन अध्यि समि
मलक्तर्ि अनुिोि गिे मा अध्यिले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनु पनेछ ।
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(३) न्याय परिषदको सक्तचवले न्याय परिषदको बैठक बस्ने मममि ि समय िोकी
बैठकमा छलफल हुने ववषय सूची सवहिको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा सािािणिया
अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरूले पाउने गिी पठाउनु पनेछ ।
(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोक्तिम बैठकमा छलफल हुने ववषय सूचीमा
उक्तल्लक्तर्ि ववषयको अमिरिि अन्य कुनै ववषयमा छलफल गिाउन चाहे मा त्यसिी छलफल
गनत चाहेको ववषय ि कािण सवहिको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा
अगावै न्याय परिषदको सक्तचवलाई ददनु पनेछ । त्यसिी सूचना प्राप्त हुनासाथ न्याय परिषदको
सक्तचवले त्यस्िो ववषय छलफल हुने ववषय सूचीमा समावेश गिी त्यसको िानकािी
सदस्यहरुलाई ददनु पनेछ ।
(५) उपदफा (३) ि (४) मा िुनसुकै कुिा लेक्तर्एको भए िापमन न्याय परिषदको
बैठकमा उपक्तस्थि सबै सदस्यको सहममिले ववषय सूचीमा नपिे को ववषयमा पमन छलफल
गिी मनणतय गनत सवकनेछ।
(६) अध्यि ि अन्य दुईिना सदस्य उपक्तस्थि भएमा न्याय परिषदको बैठकको
लामग गणपूिक सं ख्या पुगेको मामननेछ ।
(७) न्याय परिषदको मनणतय बहुमिको आिािमा हुनेछ ि मि बिाबि भएमा
अध्यिले मनणातयक मि ददनेछ ।
(८) न्याय परिषदको मनणतयको अमभले र् न्याय परिषदको सक्तचवले ियाि गिी अध्यि
िथा सदस्यको सही गिाई िाख्नेछ ।
(९) न्याय परिषदको बैठक सम्बन्िी अन्य कायतववमि न्याय परिषद आफैंले मनिातिण
गिे बमोक्तिम हुनेछ ।
३६.

न्याय परिषदको सक्तचव : (१) न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमुर्को रूपमा नेपाल न्याय
सेवाको िािपत्रांवकि ववक्तशि श्रे णीको एकिना सक्तचव िहनेछ ।
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(२) यस ऐनमा अन्यत्र ले क्तर्एका काम, कितव्य ि अमिकािको अमिरिि न्याय
परिषदको सक्तचवको अन्य काम, कितव्य ि अमिकाि दे हाय बमोक्तिम हुनेछः–
(क)

न्याय परिषदले गिे को मनणतय कायातन्वयन गने गिाउने,

(र्)

न्याय

परिषदको

सक्तचवालयमा

िहने

अमभले र्

प्रमाक्तणि

गिी

अद्यावमिक, व्यवक्तस्थि ि सुिक्तिि िाख्ने,
(ग)

न्याय परिषदको कमतचािीलाई कायतववभािन गिी काममा लगाउने,

(घ)

न्याय परिषदको सक्तचवालयको काम कािवाहीको अनुगमन, मनयन्त्रण,
सुपिीवेिण गने,

(ङ)

न्याय परिषदको मनणतय सम्बक्तन्िि व्यक्ति वा मनकायलाई िानकािी
गिाउने,

(च)

नेपाल सिकाि ि अन्य सम्बक्तन्िि मनकायसाँग आवश्यकिा अनुसाि
सम्पकत ि समन्वय गने,

(छ)

न्याय परिषदले िोकेको अन्य काम गने ।

(३) न्याय परिषदको सक्तचवले आफूलाई प्राप्त अमिकािमध्ये आवश्यकिा अनुसाि
कुनै अमिकाि आफू मािहिको कुनै िािपत्रांवकि अमिकृिलाई प्रत्यायोिन गनत सक्नेछ।
३७.

शपथ : सं वविानको िािा १५३ को उपिािा (१) को र्ण्ि (घ) ि (ङ) बमोक्तिमका
सदस्यले अध्यि समि अनुसूचीमा िोवकए बमोक्तिम शपथ मलनु पनेछ ।

३८.

वावषतक प्रमिवेदन पेश गनुत पने : (१) न्याय परिषदले प्रत्येक वषत आफूले गिे को काम
कािबाहीको वावषतक प्रमिवेदन आमथतक वषत पूिा भएको िीन मवहनामभत्र िाष्ट्रपमि समि पेश
गनुत पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम पेश भएको प्रमिवेदन िाष्ट्रपमिले प्रिानमन्त्री माफति
सं घीय सं सद समि पेश गनत लगाउनेछ ।
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३९.

ाँ सम्पकत : न्याय परिषदले नेपाल सिकािसाँग सम्पकत िाख्दा कानून, न्याय
नेपाल सिकािसग
िथा सं सदीय माममला मन्त्रालय माफति् िाख्नु पनेछ।

४०.

मनयम बनाउने अमिकाि : न्याय परिषदले यस ऐनको कायातन्वयनको लामग आवश्यक मनयम
बनाउन सक्नेछ।

४१.

मनदे क्तशका वा कायतववमि बनाउने अमिकाि : न्याय परिषदले सम्पादन गनुत पने काम सुचारू
रूपले सञ्चालन गनत वा गिाउनको लामग यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगति बनेको मनयमको
अिीनमा िही आवश्यक मनदे क्तशका वा कायतववमि बनाउन सक्नेछ।

४२.

र्ािे िी ि बचाउ : (१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ र्ािे ि गरिएको छ।
(२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोक्तिम भए गिे का काम कािवाही यसै ऐन
बमोक्तिम भए गिे को मामननेछ।
अनुसूची
(दफा ३७ साँग सम्बक्तन्िि)
शपथ

ु ि िनिाप्रमि पूण त बफादाि िही सत्य मनष्ठापूवक
म...............................................मुलक
त
प्रमिज्ञा गछु तईश्विदे श ि िनिाको नाममा शपथ मलन्छु वक नेपालको िािकीय सिा ि सावतभौमसिा
नेपाली िनिामा मनवहि िहे को नेपालको सं वविान प्रमि पूण त बफादाि िही......................पदको
कामकाि प्रचमलि कानूनको अिीनमा िही, कसै को िि नमानी, पिपाि नगिी, कसै प्रमि पूवातग्रह वा
र्िाब भावना नमलई, इमानदािीसाथ गनेछु ि आफ्नो कितव्य पालनाको मसलमसलामा आफूलाई
िानकािी भएको कुिा म पदमा बहाल िहाँदा वा निहाँदा िुनसुकै अवस्थामा पमन प्रचमलि कानूनको
पालना गदात बाहेक अरु अवस्थामा कुनै वकमसमबाट पमन प्रकट वा सं केि गने छै न।

मममिः-

नामःदस्िर्िः-
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