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न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
प्रमाणिकरि र प्रकाशन मममि
२०७३।५।२७
संवि् २०७३ को ऐन नं. ६
न्याय सेवा आयोगको काम, कितव्य र अमिकारको सम्बन्िमा सं शोिन र एकीकरि
गनत बनेको ऐन
प्रस्िावना: सं घीय न्याय सेवाको राजपत्ांककि पदमा मनयुणि, सरुवा, बढु वा वा त्यस्िो पदमा बहाल
रहेको कुनै कमतचारीलाई कवभागीय सजायको लामग मसफाररस गने िथा णजल्ला न्यायािीशको पदमा
मनयुणिको लामग परीक्षा सञ्चालन गने सम्बन्िमा न्याय सेवा आयोगको काम, कितव्य र अमिकार
सम्बन्िी प्रचमलि कानूनलाई सं शोिन र एकीकरि गनत वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं कविानको िारा २९६ को उपिारा (१) बमोणजमको व्यवस्थाकपका-सं सदले यो
ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारणम्भक
१.

संणक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३” रहे को छ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: कवषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछत।

(ख)

“आयोग” भन्नाले सं कविानको िारा १५४ बमोणजमको न्याय सेवा आयोग
सम्झनु पछत।

(ग)

“िोककएको” वा “िोककए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगति बनेको मनयममा
िोककएको वा िोककए बमोणजम सम्झनु पछत।
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(घ)

“णजल्ला न्यायािीश” भन्नाले सं कविानको िारा १४९ को उपिारा (२) को
खण्ड (ख) र (ग) बमोणजम मनयुि हुने णजल्ला अदालिको न्यायािीश
सम्झनु पछत।

(ङ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछत।

(च)

“सेवा” भन्नाले सं घीय न्याय सेवा सम्झनु पछत।

(छ)

“सं कविान” भन्नाले नेपालको सं कविान सम्झनु पछत।
पररच्छे द–२
आयोगको कायत सञ्चालन

३.

आयोगको सणचवालय : (१) आयोगको कायत सञ्चालनको लामग आयोगको एक सणचवालय
रहनेछ।
(२) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरे मा बाहे क आयोगको सणचवालय न्याय पररषद
सणचवालय रहेको ठाउँमा रहनेछ ।

४.

आयोगको बैठक : (१) आयोगको बैठक आवश्यकिानुसार अध्यक्षले िोकेको मममि, समय
र ठाउँमा बस्नेछ।
(२) आयोगको सणचवले आयोगको बैठक बस्ने मममि र समय िोकी बैठकमा
छलफल हुने कवषय सूची सकहिको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा अठ्चालीस घण्टा अगावै
सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
िर उणचि र पयातप्त कारि भएमा अध्यक्षले त्यस्िो कारि खुलाई अठ्चालीस घण्टा
अगावै आयोगको बैठक बोलाउन बािा पने छै न ।
(३) कुनै सदस्यले उपदफा (२) बमोणजम बैठकमा छलफल हुने कवषय सूचीमा
उणल्लणखि कवषयको अमिररि अन्य कुनै कवषयमा छलफल गराउन चाहे मा त्यसरी छलफल
गनत चाहेको कवषय र कारि सकहिको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा
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अगावै आयोगको सणचवलाई ददनु पनेछ।त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सणचवले
त्यसको जानकारी सदस्यलाई ददनु पनेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा ले णखएको भए िापमन आयोगको बैठकमा
उपणस्थि सबै सदस्यको सहममिले कवषय सूचीमा नपरे को कवषयमा पमन छलफल गरी मनितय
गनत सककनेछ।
(५) अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपणस्थि भएमा आयोगको बैठकको लामग
गिपूरक सं ख्या पुगेको मामननेछ।
(६) आयोगको मनितय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा अध्यक्षले मनिातयक
मि ददनेछ।
(७) आयोगको मनितयको अमभले ख आयोगको सणचवले ियार गरी अध्यक्ष िथा
सदस्यको सही गराई राख्नेछ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्िी अन्य कायतकवमि आयोगले मनिातरि गरे बमोणजम
हुनेछ।
५.

आयोगको सणचव : (१) न्याय पररषदको सणचवले आयोगको सणचव भई काम गनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत् लेणखएका काम, कितव्य र अमिकारको अमिररि आयोगको
सणचवको अन्य काम, कितव्य र अमिकार दे हाय बमोणजम हुनेछः(क)

आयोगको मनितय कायातन्वयन गने वा गराउने,

(ख)

आयोगको सणचवालयमा रहने अमभले ख अद्यावमिक, व्यवणस्थि र
सुरणक्षि राख्ने,

(ग)

आयोगका कमतचारीलाई कायतकवभाजन गरी काममा लगाउने,

(घ)

आयोगको सणचवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, मनयन्त्ि,
सुपरीवेक्षि गने,

3

www.lawcommission.gov.np

(ङ)

आयोगको मनितय सम्बणन्िि व्यणि वा मनकायलाई जानकारी
गराउने,

(च)

नेपाल सरकार र अन्य सम्बणन्िि मनकायसँग आवश्यकिा अनुसार
सम्पकत र समन्वय गने,

(छ)

आयोगले िोकेको अन्य काम गने ।

(३) आयोगको सणचवले आफूलाई प्राप्त अमिकारमध्ये कुनै अमिकार आवश्यकिा
अनुसार आफू मािहिको कुनै राजपत्ांककि अमिकृिलाई प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ ।
६.

आयोगको कमतचारी : आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरे कोमा बाहे क आयोगको सणचवालयको
काम न्याय पररषद सणचवालयका कमतचारीले गनेछन् ।
पररच्छे द–३
मसफाररस िथा परामशत

७.

कायतिामलका बनाउने : आयोगले सेवाका राजपत्ांककि कमतचारीको मनयुणि वा बढु वा
ु ान योग्य बनाउन आवश्यक कायतिामलका बनाई
लगायिका कवषय पारदशी िथा पूवातनम
कायातन्वयन गनेछ।

८

पदपूमितको माग : सं घीय न्याय सेवाको राजपत्ांककि दद्विीय श्रे िी र सो भन्दा मामथको ररि
पदपूमितको लामग सम्बणन्िि मनकायले िोककए बमोणजमको माग फारम भरी आयोगमा पठाउनु
पनेछ।

९.

प्रमिशि मनिातरि गरी परीक्षा सञ्चालन गनत लेखी पठाउने : (१) दफा ८ बमोणजम माग प्राप्त
भए पमछ आयोगले सेवाका राजपत्ांककि प्रथम र दद्विीय श्रे िीका कमतचारीको पदपूमितको
लामग सेवा सम्बन्िी प्रचमलि कानूनमा उल्ले ख भएको प्रमिशि बमोणजम खुला वा आन्िररक
प्रमियोमगिात्मक परीक्षा िथा बढु वाद्धारा पूमित गररने पदसं ख्या मनिातरि गनेछ।
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(२) आयोगले उपदफा (१) बमोणजम खुला र आन्िररक प्रमियोमगिात्मक परीक्षाद्धारा
पदपूमित गनत छु ट्याइएको पदमा मसफाररस गनत उपयुि उम्मेदवार छनौटको लामग परीक्षा
सञ्चालन गनत लोकसेवा आयोगमा ले खी पठाउनेछ ।
१०.

मसफाररस गने: (१) आयोगले सेवाका राजपत्ांककि अमिकृिको मनयुणि, सरुवा वा बढु वाको
मसफाररस गदात सेवा सम्बन्िी प्रचमलि कानून बमोणजम गनेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गदात सं कविान वमोणजम समानुपामिक समावेशी
मसद्धान्िको आिारमा गनेछ ।
(३) मसफाररस सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोककए बमोणजम हुनेछ ।

११.

कवभागीय कारबाही सम्बन्िी परामशत: (१) सेवाको राजपत्ांककि पदमा वहाल रहे को कुनै
कमतचारीलाई कवभागीय सजाय गनत आयोगको परामशत माग गदात से वा शित सम्बन्िी प्रचमलि
कानूनको प्रकिया पूरा गरी आरोप र प्रस्िाकवि सजायको सम्बन्िमा सम्बणन्िि कमतचारीले
पेश गरे को स्पष्टीकरि िथा सवुि प्रमािलाई मूल्यांकन गरी कमतचारीलाई गनत खोणजएको
सजायको ककटानी साथ सजाय गने अमिकारीको मनितय सकहि सक्कलै फाईल आयोगमा
पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त फाइल सं लग्न कागजािको अमिररि त्यस्िो
कमतचारी

सम्बन्िी

अन्य

कुनै

कववरिको

आवश्यकिा

परे मा आयोगले

सम्बणन्िि

अमिकारीसँग माग गनत सक्नेछ र त्यसरी आयोगबाट माग भएको कववरि उपलब्ि गराउनु
त्यस्िो अमिकारीको कितव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोणजम प्राप्त कागजािबाट मात् कवषयवस्िुको यथाथत
जानकारी प्राप्त हुन नसक्ने दे णखएमा आयोगले सम्बणन्िि कमतचारीलाई आफु समक्ष उपणस्थि
गराई आवश्यक सोिपुछ गनत सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोणजम सोिपुछ गररएको कमतचारीले मलणखि स्पष्टीकरि पेश
गनतको मनममत्त समय मागेमा आयोगले मुनामसव माकफकको समय ददन सक्नेछ ।
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१२.

पुनरावलोकनका लामग उजुरी ददन सक्ने: (१) आयोगले गरे को बढु वा मसफाररस सम्बन्िमा
णचत्त नबुझ्ने कमतचारीले मसफाररसको मनितय भएको मममिले पैंिीस ददनमभत् त्यस्िो मनितयको
पुनरावलोकनका लामग आयोगमा उजुरी ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम उजुरी परे मा आयोगले ित्सम्बन्िमा उपयुि मनितय
गनेछ ।
पररच्छे द–४
न्यायािीशको पदमा मनयुणिको लामग मसफाररस

१३.

पाठ्यिम, उत्तीिातङ्क र परीक्षि कवमि: (१) णजल्ला न्यायािीश पदमा मनयुणिको लामग
मसफाररस गनत आयोगले मलने परीक्षाको पाठ्यिम र अङ्कभार लोक सेवा आयोग, न्याय
पररषद िथा सम्बणन्िि कवषयका कवशेषज्ञसँग परामशत गरी आयोगले मनिातरि गरे बमोणजम
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम पाठ्यिम मनमाति गदात न्यायािीशको पदमा रही गनुत
पने कामको कवश्लेषि गरी त्यस्िो पदको काम र शैणक्षक योग्यिालाई समेि आिार मलनु
पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोणजम पाठ्यिम मनमाति गदात पाठ्यिम लागू हुने मममि,
प्रत्येक कवषयको पूिातङ्क, परीक्षा प्रिाली, परीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको अङ्क भार र समय
समेिका कुराहरू समावेश गनुत पनेछ।
(४) णजल्ला न्यायािीश पदमा मनयुणिको लामग मसफाररस गनत आयोगले मलने
परीक्षामा उत्तीित हुनको लामग प्रत्येक पत्मा कम्िीमा पचास प्रमिशि अं क प्राप्त गनुत पनेछ।
(५) णजल्ला न्यायािीश पदमा मनयुणिको लामग मसफाररस गनत आयोगले मलने
परीक्षाको परीक्षि कवमि, परीक्षा दस्िुर र ित्सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोककए बमोणजम हुनेछ।
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१४.

कवज्ञापन प्रकाशन: (१) णजल्ला न्यायािीशको पदपूमितको लामग न्याय पररषदबाट आयोगलाई
अनुरोि भई आएमा त्यस्िो पद पूमितको लामग आयोगले यस ऐनको दफा १० को उपदफा
(२) बमोणजम कवज्ञापन प्रकाशन गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रकाशन गररने कवज्ञापनमा दरखास्ि फाराम बुझाउने
म्याद, ररि पद स्ख्या, परीक्षा दस्िुर र आवश्यकिा अनुसार आयोगले मनिातरि गरे
बमोणजमका अन्य कुराहरू समेि खुलाउनु पनेछ ।

१५.

दरखास्ि अस्वीकृि गनत सक्ने: दफा १४ बमोणजम प्रकाशन गरे को कवज्ञापन अनुसार कुनै
`उम्मेदवारले पेश गरे को दरखास्ि आयोगले मनिातरि गरे को ढाँचा बमोणजम नभएमा वा
सं कविान बमोणजमको उम्मेदवारको योग्यिा नभएमा परीक्षा सञ्चालन हुन अगावै आयोगले
त्यस्िो उम्मेदवारको दरखास्ि अस्वीकृि गनत सक्नेछ ।

१६.

कवज्ञापन वा परीक्षा रद्द गनत सक्ने: (१) दफा १४ बमोणजम प्रकाणशि कवज्ञापन बमोणजम
पदपूमित गनुत नपने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुन ु अगावै न्याय पररषदले
त्यस्िो कवज्ञापन रद्द गनत कारि सकहि मलणखि अनुरोि गरे मा आयोगले त्यस्िो कवज्ञापन रद्द
गनत सक्नेछ ।
(२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरे को केन्रमा कुनै ककमसमको अमनयममििा भएमा
वा कुनै बािा अवरोि उत्पन्न भई आंणशक वा पूिरू
त पले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा
आयोगले त्यसको कारि खुलाई परीक्षा भएको ददनको परीक्षा वा सम्बणन्िि कवज्ञापनको
आंणशक वा सम्पूित परीक्षा रद्द गनत सक्नेछ।

१७.

परीक्षा दस्िुर कफिात पाउने : (१) दफा १५ बमोणजम दरखास्ि अस्वीकृि भएमा वा दफा
१६ को उपदफा (१) बमोणजम कवज्ञापन रद्द भएमा त्यस्िो कवज्ञापनको लामग आयोगले
मलएको परीक्षा दस्िुर सम्बणन्िि व्यणिले कफिात पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम परीक्षा दस्िुर कफिात पाउन आयोगले िोकेको अवमिमभत्
आयोगमा मनवेदन ददनु पनेछ।
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१८.

प्रश्नपत् मनमाति, पररमाजतन िथा परीक्षा सञ्चालन : (१) आयोगले परीक्षाको लामग प्रश्नपत्को
मनमाति गदात सम्बणन्िि कवषयका दक्ष वा कवशेषज्ञद्वारा गराउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रश्नपत्को मनमाति गने दक्ष वा कवशेषज्ञलाई सम्बणन्िि
कवषयको पाठ्यिम, नमूना प्रश्न, प्रश्नपत् मनमाति गदात पालन गनुत पने शित र अन्य आवश्यक
कववरि समेि गोप्य रुपले उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(३) कुनै एक कवज्ञापन बमोणजम हुने परीक्षाको लामग सामान्यिः प्रत्येक कवषयको
पाँच सेट प्रश्नपत् मनमाति गनु,त गराउनु पनेछ।
(४) आयोगको वाकषतक कायतिामलका अनुसार ररि पदको माग प्राप्त हुने समय र
प्रश्नपत् भण्डारमा मौज्दािको अवस्था समेिलाई दृकष्टगि गरी प्रश्नपत् मनमाति गराउनु पनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोणजम मनमाति गररएका प्रश्नपत्को पररमाजतन (मोडरे शन)
आवश्यकिा अनुसार एक वा एक भन्दा बढी दक्ष वा कवशेषज्ञद्वारा गराउनु पनेछ । यसरी
प्रश्नपत्को पररमाजतन गराउँदा दुई वा सोभन्दा बढी समूहबाट अलग अलग रुपमा गराउन
सककनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोणजम प्रश्नपत्को पररमाजतन गदात सकभर सबै पाठ्यांश (खण्ड,
समूह, उपसमूह) बाट समानुपामिक रुपमा प्रश्न समावेश गनुु
त ु पनेछ । प्रश्नको चयन गदात
पाठ्यिममा िोककएको समयमभत् उम्मेदवारले उत्तर ले ख्न सक्ने ककमसमको हुन ु पनेछ।
(७)

प्रश्न पररमाजतन गदात दे हायका कुराहरूमा ध्यान ददनु पनेछः(क)

कववादस्पद िथा दद्वकविायुि प्रश्न नराख्ने,

(ख)

पाठ्यिमभन्दा बाकहरका प्रश्न नराख्ने,

(ग)

णजल्ला न्यायािीशको पदको स्िरसँग ममल्ने ककमसमका प्रश्न राख्ने,

(घ)

प्रश्नपत्को सेट ियार गदात एक सेटमभत् रहने प्रश्नहरू नदोहोररने
गरी ियार गने,
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(ङ)

प्रश्नको पररमाजतन सम्बन्िमा आयोगले िोकेको कायतकवमिको पालन
गने।

(८) आयोगले णजल्ला न्यायािीशको पदपूमितको लामग प्रकाशन गरे को कवज्ञापन
बमोणजम उम्मेदवारको छनौट गनत सोही कवज्ञापनमा उल्ले ख भए बमोणजम परीक्षा सञ्चालन
गनेछ।
(९) आयोगले मलने परीक्षाको लामग प्रश्नपत् मनमाति वा पररमाजतन, प्रश्नपत् मनमाति
वा पररमाजतन गने कवज्ञको योग्यिा, मनजले पालन गनुत पने शित र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्िी
अन्य व्यवस्था आयोगले मनिातरि गरे बमोणजम हुनेछ।
१९.

रोक लगाउने वा मनष्काशन गने : (१) कुनै परीक्षा केन्रमा उम्मेदवारले अमनयममि काम
गरे मा वा आयोगले िोकेको शितको उल्लङ्घन गरे मा वा कसै ले अकातको नामबाट परीक्षा
ददएमा आयोगले त्यस्िो उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी मनज वा अकातको नामबाट परीक्षा
ददने व्यणिलाई आयोगद्वारा मलइने परीक्षामा पाँच वषतसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक
लगाउन सक्नेछ।
(२) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा बािा
अवरोि पुर ्याएमा त्यस्िो उम्मेदवारलाई केन्राध्यक्षले ित्काल परीक्षा केन्रबाट मनष्काशन
गनत सक्नेछ र त्यसरी मनष्काशन भएमा मनजको उि कवज्ञापन बमोणजमको सबै कवषयको
परीक्षा स्विः रद्द हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोणजमको कायत कुनै सरकारी कमतचारीले गरे मा त्यस्िो
कमतचारीलाई कवभागीय कारबाही समेि हुनेछ।

२०.

कवभागीय कारबाहीको लामग लेखी पठाउने : (१) यस ऐन बमोणजमको परीक्षा सञ्चालनमा
सं लग्न कमतचारीले परीक्षा केन्रमा कुनै अमनयममि काम कारबाही गरे मा आयोगले त्यस्िो
कमतचारीलाई ित्काल कामबाट हटाई कवभागीय कारबाहीको लामग सम्बणन्िि मनकायमा
लेखी पठाउन सक्नेछ।
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(२) आयोगले सञ्चालन गरे को परीक्षामा सं लग्न कमतचारी बाहे क अन्य व्यणिले
परीक्षा केन्रमा कुनै अमनयममि काम कारबाही गरे मा त्यस्िो व्यणिलाई ित्काल कामबाट
हटाउनु पनेछ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोणजम हटाईएको व्यणिको अमभले ख राखी भकवष्यमा
त्यस्िो व्यणिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको काममा सं लग्न हुन नपाउने गरी रोक
लगाउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोणजम आयोगले कवभागीय कारबाहीको लामग ले खी पठाएमा
अणख्ियारवालाले सम्बणन्िि कमतचारीलाई प्रचमलि कानून बमोणजम कवभागीय कारबाही गरी
सोको जानकारी आयोगलाई ददनु पनेछ।
२१.

उत्तरपुणस्िकामा सङ्केि नम्बर: (१) आयोगले मलने मलणखि परीक्षा सम्पन्न भएपमछ
उत्तरपुणस्िकामा पकहलो िथा दोस्रो सङ्केि राख्नु पनेछ।
(२)

कवद्युिीय

प्रिालीबाट

उत्तरपुणस्िका

परीक्षि

गने

प्रयोजनको

लामग

उत्तरपुणस्िकामा िोककए बमोणजम बारकोडको प्रयोग गनत सककनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम बारकोडको प्रयोग गररएकोमा छु ट्टै सङ्केि नम्बर
प्रयोग गनुत पने छै न।
(४) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहे क सामान्यिः उत्तरपुणस्िकामा पकहलो सङ्केि
राख्ने वा राख्न लगाउने णजम्मेवारी आयोगको सम्बणन्िि महाशाखा प्रमुखको हुनेछ।
(५) उत्तरपुणस्िकामा पकहलो सङ्केि राखेपमछ दोस्रो सङ्केि आयोगको सणचवले राख्नेछ।
(६) उत्तरपुणस्िकामा राणखएको पकहलो सङ्केिको अितकट्टीको मसलबन्दी पोका
आयोगको सणचव वा मनजले िोकेको कमतचारीको र दोस्रो सङ्केिको अितकट्टीको मसलबन्दी
पोका अध्यक्ष वा मनजले िोकेको सदस्य वा आयोगको कमतचारीको णजम्मामा रहनेछ।
(७) मलणखि परीक्षाको नमिजा प्रकाशन गनत सम्बणन्िि शाखाबाट मलणखि अनुरोि
भएपमछ अितकट्टीको मसलबन्दी पोका सम्बणन्िि शाखामा उपलब्ि गराउनु पनेछ।
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२२.

उत्तरपुणस्िका परीक्षि : (१) दफा २१ बमोणजम उत्तरपुणस्िकामा सङ्केि नम्बर राखी सकेपमछ
कवज्ञ वा दक्षद्वारा उत्तरपुणस्िकाको परीक्षि गराउनु पनेछ।
(२) उत्तरपुणस्िकाको परीक्षि गने वा कवज्ञ वा दक्षको योग्यिा, पालना गनुत पने शित
वा उत्तरपुणस्िका परीक्षि गने स्थान सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोककए बमोणजम हुनेछ।

२३.

परीक्षाको नमिजा: (१) आयोगले मलणखि परीक्षाको नमिजा प्रकाशन गदात त्यस्िो परीक्षामा
उत्तीित भएका उम्मेदवारमध्ये ररि पदको अनुपािमा िोककए बमोणजमको स्ख्यामा
ु म अनुसार नाम, थर, रोल नम्बर समेि
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारको विातनि
उल्लेख गरी नमिजा प्रकाशन गनुत पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम नमिजा प्रकाशन गदात अन्िवातिातको मममि, समय र
ठाउँ समेि खुलाउनु पनेछ।

२४.

समममि गठन गनत सक्ने: (१) आयोगले मलने परीक्षाको लामग आयोगको अध्यक्ष वा मनजले
िोकेको सदस्यको अध्यक्षिामा िोककए बमोणजम परीक्षा सञ्चालन समममि र अन्िवातिात समममि
गठन गनत सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको अन्िवातिात समममिमा अध्यक्षले िोकेको एकजना कवज्ञ
रहने छ ।
(३) परीक्षा सञ्चालन िथा अन्िवातिात सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोककए बमोणजम
हुनेछ।

२५.

अणन्िम नमिजा प्रकाशन: आयोगले मलएको परीक्षा सम्बन्िी सम्पूि त प्रकिया सम्पन्न भएपमछ
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठे गाना सकहि योग्यिािम
अनुसार अणन्िम नमिजा प्रकाशन गनुत पनेछ।

२६.

मनयुणिको मसफाररस: दफा २५ बमोणजमको उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यिािम बमोणजम
णजल्ला न्यायािीशको पदमा मनयुणिको लामग न्याय पररषदमा मसफाररस गनुत पनेछ।
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२७.

मसफाररस रद्द गनत सक्ने: (१) आयोगको कवज्ञापन बमोणजम णजल्ला न्यायािीशको पदमा
मसफाररस गनत मलइएको परीक्षाको उम्मेदवारले पेश गरे को कुनै कववरि झुट्टा वा गलि
प्रमाणिि भएमा आयोगले त्यस्िो उम्मेदवारको परीक्षा वा मनयुणिको मसफाररस रद्द गनेछ
र मनजले मनयुणि पाइसकेको भए प्रचमलि कानून बमोणजम आवश्यक कारबाही चलाउन
न्याय पररषदमा मसफाररस गनुत पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम झुट्टा वा गलि कववरि पेश गने व्यणिलाई आयोगबाट
सञ्चालन हुने परीक्षामा पाँच वषतसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।
(३) उम्मेदवारको मनयुणिको मसफाररस सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोककए बमोणजम
हुनेछ।

२८.

कवद्युिीय माध्यमको प्रयोग : आयोगले णजल्ला न्यायािीशको पदमा मनयुणिको लामग मसफाररस
गनत कवज्ञापन, नमिजा प्रकाशन िथा िोककए बमोणजमका अन्य कवषयमा कवद्युिीय माध्यमको
प्रयोग गनत सक्नेछ।

२९.

आयोगको काममा सहयोग : (१) आयोगको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्िी कामको लामग
सं वैिामनक मनकाय, सरकारी मनकाय वा णशक्षि सं स्थाले आयोगको माग बमोणजम कमतचारी,
भवन वा कक्षा कोठा उपलब्ि गराई सहयोग गनुत पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम आयोगको काममा सं लग्न कमतचारीको भत्ता, प्रयोग
भएका भवन वा कक्षा कोठाको भाडा रकम आयोगले व्यहोने छ।

३०.

मलखिको गोपनीयिा: (१) आयोगले सञ्चालन गने परीक्षासँग सम्बणन्िि मलखि र कागजाि
गोप्य रहनेछन् र अदालिको आदे श भएकोमा बाहे क त्यस्िा कागजाि सावतजमनक गनत
आयोग बाध्य हुने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले णखएको भए िापमन आयोगले िोके बमोणजमका
परीक्षा सम्बन्िी कागजाि वा कववरि सम्बणन्िि व्यणिलाई ददन वा सावतजमनक गनत सककनेछ
।
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पररच्छे द–५
कवकवि
३१.

मसफाररस गदात कानूनको उपयुि व्याख्या गनत सक्ने : आयोगले सं कविान वा यस ऐन
बमोणजम कुनै मसफाररस गदात सेवा सम्बन्िी प्रचमलि कानूनको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट भई
दद्वकविा भएमा वा कुनै कवषयको सम्वन्िमा कानूनमा व्यवस्था नभएको दे णखएमा आयोगले
सं कविान र प्रचमलि कानूनको प्रमिकूल नहुने गरी उपयुि व्याख्या गनत सक्नेछ ।

३२.

कवज्ञ वा दक्षको सेवा मलन सक्ने : (१) आयोगले सम्पादन गनुत पने परीक्षा सम्बन्िी कामको
लामग सम्बणन्िि कवषयको कवज्ञ, दक्ष वा कवणशष्टीकृि मनकायको सेवा मलन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम सेवा मलने प्रयोजनको लामग कवज्ञ, दक्ष वा कवणशष्टीकृि
मनकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोणजम सेवा मलए बापि सम्बणन्िि कवज्ञ, दक्ष वा मनकायलाई
आयोगले मनिातरि गरे बमोणजमको रकम, सुकविा वा सेवाशुल्क ददइनेछ।

३३.

अनुसन्िानात्मक िथा प्रवद्र्िनात्मक कायत गनत सक्ने : आयोगले न्याय सेवालाई सक्षम र
प्रभावकारी बनाउन िथा न्याय सेवाप्रमि आकषति बढाउन समय समयमा अनुसन्िानात्मक
िथा प्रवद्र्िनात्मक कायत गनत सक्नेछ।

३४.

समन्वय र सहयोग: आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राकिय िथा अन्िरातकिय
सं स्थासँग समन्वय गनत वा त्यस्िा सं स्थासँग आपसी सम्बन्ि कायम गरी सहयोग मलन
सक्नेछ।

३५.

अमिकार प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नोुे अमिकारमध्ये कुनै अमिकार आयोगले िोकेको
शितको अिीनमा रही प्रयोग िथा पालन गने गरी कुनै सदस्य, समममि, आयोगको सणचव वा
सेवाको राजपत्ांककि कमतचारीलाई प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ ।

३६.

ँ सम्पकत : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकत गदात कानून, न्याय िथा
नेपाल सरकारसग
सं सदीय माममला मन्त्ालय माफति् गनुत पनेछ ।
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३७.

मनयम बनाउने अमिकार : यो ऐन कायातन्वयन गनत आयोगले मनयम बनाउन सक्नेछ र
त्यस्िो मनयम नेपाल राजपत्मा प्रकाशन भएपमछ लागू हुनेछ ।

३८.

खारे जी र बचाउ : (१) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ खारे ज गररएको छ ।
(२) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ बमोणजम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन
बमोणजम भए गरे को मामननेछ ।
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