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राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
प्रमाणीकरण र प्रकाशन तमति
२०६३।८।८
२०६३ सालको ऐन न. २४
राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावना: न्याष्ट्रयक तनकायमा कायनरि न्यायाधीश, कमनचारी िथा कानून व्यवसायीको कायन क्षमिा
र व्यावसाष्ट्रयक दक्षिामा अतिवृष्ट्रि

गनन िथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन िथा अनुसन्धान

गने सम्बन्धमा राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठानको व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले,
प्रतितनतधसिाको घोषणा, २०६३ जारी िएको पष्ट्रिलो वषनमा प्रतितनतधसिाले यो ऐन बनाएको
छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्िक
१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३” रिे को
छ ।
(२) यो ऐन सम्वि् २०६३ साल िाद्र २४ गिे देम्ि प्रारम्ि िएको मातननेछ ।

२.

पररिाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“प्रतिष्ठान” िन्नाले दफा ३ बमोम्जम स्थापना िएको राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान
सम्झनु पछन ।

(ि)

“पररषद्” िन्नाले दफा ६ बमोम्जम गठन िएको न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान पररषद्
सम्झनु पछन ।

(ग)

“सतमति” िन्नाले दफा ९ बमोम्जम गठन िएको कायनकारी सतमति सम्झनु
पछन ।
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(घ)

“कायनकारी तनदे शक” िन्नाले दफा १७ को उपदफा (२) बमोम्जम िष्ट्रिएको
वा तनयुक्त िएको कायनकारी तनदे शक सम्झनु पछन ।

(ङ)

“न्याष्ट्रयक तनकाय” िन्नाले प्रचतलि कानूनबमोम्जम स्थापना िएको अदालि,
ष्ट्रवशेष अदालि, न्यायातधकरण वा न्याष्ट्रयक तनणनय गने तनकाय सम्झनु पछन
र सो शब्दले सरकारी वकील कायानलय र कानून िथा न्यायको क्षेत्रसँग
सम्बम्न्धि अन्य तनकाय समेिलाई जनाउँछ ।

(च)

“िोष्ट्रकएको” वा “िोष्ट्रकए बमोम्जम” िन्नाले यस ऐनअन्िगनि बनेको तनयममा
िोष्ट्रकएको वा िोष्ट्रकए बमोम्जम सम्झनु पछन ।
पररच्छे द–२
प्रतिष्ठानको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था

३.

राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठानको स्थापना : (१) न्याष्ट्रयक तनकायमा कायनरि न्यायाधीश, कमनचारी
िथा कानून व्यवसायीको कायन क्षमिा र व्यावसाष्ट्रयक दक्षिा अतिवृष्ट्रि गनन िथा कानून र
न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन िथा अनुसन्धान गने

काम समेिको लातग राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक

प्रतिष्ठान स्थापना गररएकोछ ।
(२)

प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रिनेछ र प्रतिष्ठानले

आवश्यकिा अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाष्ट्रिर पतन प्रतिष्ठानको कायानलय िोल्न सक्नेछ।
४.

प्रतिष्ठान स्वशातसि र सङ्गठठि सं स्था िुने : (१) प्रतिष्ठान अष्ट्रवम्च्छन्न उत्तरातधकारवाला
स्वशातसि र सङ्गठठि सं स्था िुनेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको काम कारबािीको तनतमत्त यसको एउिा छु ट्टै छाप िुनेछ ।
(३) प्रतिष्ठानले व्यम्क्तसरि चल, अचल सम्पम्त्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन र बेचतबिन
गनन वा अन्य ष्ट्रकतसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
(४)

प्रतिष्ठानले व्यम्क्तसरि आफ्नो नामबाि नातलस उजुर गनन र प्रतिष्ठान उपर

पतन सोिी नामबाि नातलस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
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५.

प्रतिष्ठानको काम, किनव्य र अतधकार :

प्रतिष्ठानको

काम,

किनव्य

र

अतधकार

दे िायबमोम्जम िुनेछः–
(क)

न्याष्ट्रयक तनकायमा कायनरि न्यायाधीश, कमनचारी िथा कानून व्यवसायीको
कायन क्षमिा र व्यावसाष्ट्रयक दक्षिा अतिवृष्ट्रि गननको तनतमत्त आवश्यकिा
अनुसार िालीम, प्रम्शक्षण, सम्मेलन, कायनशाला, गोष्ठी, सेतमनार, अन्िरष्ट्रिया
िथा त्यस्िै ष्ट्रकतसमका अन्य कायनिम सञ्चालन गने,

(ि)

कानून र न्यायको क्षेत्रसँग सम्बम्न्धि ष्ट्रवषयमा अनुसन्धान गने िथा
अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गने,

(ग)

कानून र न्यायसँग सम्बम्न्धि ष्ट्रवषयमा परामशन िथा सूचना सेवा उपलब्ध
गने, गराउने,

(घ)

न्याष्ट्रयक तनकायमा कायनरि न्यायाधीश, कमनचारी िथा कानून व्यवसायीको
कायन

क्षमिा

र

मिान्यायातधवक्ताको

कायन

दक्षिा

अतिवृष्ट्रि

गनन

सवोच्च

अदालि,

कायानलय, कानून, न्याय

िथा

सं सदीय

व्यवस्था

मन्त्रालय, न्याय पररषद्, न्याय सेवा आयोग िथा नेपाल कानून व्यवसायी
पररषद्सँग समन्वय गने ,
(ङ)

अधनन्याष्ट्रयक तनकायमा कायनरि न्याष्ट्रयक काम गने कमनचारीको कायन क्षमिा
र कायन दक्षिा अतिवृष्ट्रि गनन आवश्यकिा अनुसार िालीम, गोष्ठी, सम्मेलन
सञ्चालन गने,

(च)

कानून र न्यायको क्षेत्रमा दे म्िएका कमी, कमजोरी र त्रुिीलाई सुधार गनन
सम्बम्न्धि तनकायलाई सियोग गने ,

(छ)

कानून र न्यायको क्षेत्रमा ष्ट्रवकतसि नयाँ प्रष्ट्रवतध र प्रयोगको सम्बन्धमा
न्याष्ट्रयक तनकायमा कायनरि जनशम्क्तलाई प्रम्शम्क्षि गराउने,
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(ज)

न्याष्ट्रयक प्रम्शक्षण कायनिमलाई न्याय प्रशासनको अतिन्न अङ्गको रुपमा
आबि गने,

(झ)

ु ि गराउने
न्याष्ट्रयक प्रम्शक्षण कायनिमलाई न्याय तछिो, सरल र सवनसल
उद्देश्यसँग आबि गने,

(ञ)

न्याय सम्पादन, फैसला कायानन्वयन, कानून िजुम
न ा र न्याय प्रशासनसम्बन्धी
कायनष्ट्रवतधका सम्बन्धमा ज्ञान र सीप अतिवृष्ट्रि गरी प्रम्शक्षणलाई वृम्त्त
ष्ट्रवकाससँग आबि गने ,

(ि)

कानून

व्यवसायलाई

प्रतिस्पतधन, सक्षम, सेवामूलक

िथा

प्रिावकारी

व्यवसायको रुपमा ष्ट्रवकास गनेसम्बन्धी कायनिम सञ्चालन गने ,
(ठ)

कानून र न्यायका क्षेत्रमा दे म्िएका समस्या समाधानको लातग सम्बम्न्धि
ष्ट्रवषयका ष्ट्रवज्ञिरुलाई सििागी गराई आवश्यकिा अनुसार सेतमनार, गोष्ठी,
सम्मेलन, कायनशाला सञ्चालन गने,

(ड)

ु का न्याष्ट्रयक प्रम्शक्षणसम्बन्धी सं स्थासँग सम्पकन रािी प्रम्शक्षण
अन्य मुलक
कायनिमलाई स्िरीय र प्रिावकारी बनाउन आवश्यक सिकायन गने,

(ढ)

कानून र न्यायको क्षेत्रमा सञ्चालन गररने क्षमिा ष्ट्रवकाससम्बन्धी कायनिमको
सम्बन्धमा नेपाल सरकार िथा अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्था बीच सम्पकन
तनकायको रुपमा काम गने,

(ण)

न्याष्ट्रयक तनकायमा कायनरि न्यायाधीश, कमनचारी िथा कानून व्यवसायीको
कायन क्षमिा र व्यावसाष्ट्रयक दक्षिामा अतिवृष्ट्रि गनन िथा कानून र न्यायको
क्षेत्रमा अध्ययन िथा अनुसन्धान गनन आवश्यकिा अनुसार नेपाल सरकार,
ु रुपमा कायनिम सञ्चालन गने,
राष्ट्रिय वा अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्थासँग सं यक्त
गराउने,
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(ि)

प्रतिष्ठानको कायनिम सञ्चालन र ष्ट्रवकासको लातग नेपाल सरकार, ष्ट्रवदे शी
सरकार, अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्था वा व्यम्क्तबाि आवश्यक स्रोि साधन
जुिाउने,

(थ)

न्याष्ट्रयक जनशम्क्तको क्षमिा ष्ट्रवकासको लातग ष्ट्रवदे शी न्याष्ट्रयक सं स्था िथा
प्रम्शक्षण सं स्थािरुको अवलोकन भ्रमण िथा वैदेम्शक िालीम, गोष्ठी,
कायनशाला आठद आवश्यक ष्ट्रवष्ट्रवध कायनिमको व्यवस्था तमलाउने,

(द)

िोष्ट्रकएबमोम्जमको अन्य कायन गने, गराउने।
पररच्छे द–३
पररषद् सम्बन्धी व्यवस्था

६.

पररषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको सवोच्च तनकायको रुपमा काम गनन एक न्याष्ट्रयक
प्रतिष्ठान पररषद् रिनेछ।
(२)

पररषद्को गठन दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
(क)

प्रधान न्यायाधीश

– अध्यक्ष

(ि)

कानून, न्याय िथा सं सदीय व्यवस्था मन्त्री

– सदस्य

(ग)

उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

– सदस्य

(घ)

सवोच्च अदालिका न्यायाधीशिरुमध्येबाि दुईजना

–सदस्य

(ङ)

मिान्यायातधवक्ता

– सदस्य

(च)

सवोच्च अदालिका सेवा तनवृत्त न्यायाधीशिरुमध्येबाि
एकजना

– सदस्य

(छ)

ु न ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय
डीन, कानून सं काय, तत्रिव

– सदस्य

(ज)

पुनरावेदन अदालिका न्यायाधीशिरुमध्येबाि एकजना – सदस्य

(झ)

कानून ष्ट्रवषयमा प्राध्यापक िई कम्िीमा पाँच वषन
अध्यापन गरे का व्यम्क्तिरुमध्येबाि एकजना

– सदस्य
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(ञ)

अध्यक्ष, नेपाल बार एशोतसयसन

– सदस्य

(ि)

म्जल्ला अदालिका न्यायाधीशिरुमध्येबाि एकजना

– सदस्य

(ठ)

कानूनमा स्नािकोपातध िातसल गरी न्याय र कानूनको
क्षेत्रमा कम्िीमा पन्र वषन काम गरे का व्यम्क्तिरुमध्येबाि
मष्ट्रिला, जनजाति र दतलिबाि प्रतितनतधत्व िुनेगरी
िीनजना

(ड)

कायनकारी तनदे शक

– सदस्य
सदस्य–सम्चव

(३) उपदफा (२) को िण्ड (घ), (च), (ज), (झ) र (ि) बमोम्जमका सदस्यिरुको
मनोनयन प्रधान न्यायाधीशले र िण्ड (ठ) बमोम्जमका सदस्यिरुको मनोनयन नेपाल
सरकारले गनेछ । त्यसरी मनोनीि सदस्यिरुको पदावतध दुई वषनको िुनेछ ।
(४) पररषद्ले आवश्यक दे िेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गने कुनै ष्ट्रवशेषज्ञलाई
पररषद्को बैठकमा पयनवेक्षकको रुपमा िाग तलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।
७.

पररषद्को बैठक : (१) पररषद्को बैठक वषनको कम्िीमा दुई पिक बस्नेछ ।
(२) पररषद्को बैठक पररषद्को अध्यक्षको तनदे शनमा पररषद्को सदस्य–सम्चवले
बोलाउनेछ ।
(३) पररषद्को सदस्य–सम्चवले पररषद्को बैठक बस्ने सूचना सष्ट्रिि बैठकमा
छलफल िुने ष्ट्रवषयिरुको सूची साि ठदन अगावै पररषद्का सदस्यिरुलाई उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
(४) पररषद्मा ित्काल कायम रिेका सदस्य सं ख्याको पचास प्रतिशििन्दा बढी
सदस्यिरु उपम्स्थि िएमा पररषद्को बैठकको लातग गणपूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ ।
(५)

पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा पररषद्को अध्यक्षले गनेछ र तनजको

अनुपम्स्थतिमा पररषद्का सदस्यिरुले आपूmमध्येबाि छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा
गनेछ ।
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(६) पररषद्को बैठकमा बिुमिको राय मान्य िुनेछ र मि बराबर िएमा बैठकमा
अध्यक्षिा गने व्यम्क्तले तनणानयक मि ठदनेछ ।
(७) पररषद्को बैठकको तनणनय पररषद्को सदस्य–सम्चवद्वारा प्रमाम्णि गररनेछ ।
(८) पररषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रवतध पररषद् आफैले तनधानरण गरे बमोम्जम
िुनेछ ।
८.

पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार : पररषद्को काम, किनव्य र अतधकार दे िाय बमोम्जम
िुनेछः–
(क)

प्रतिष्ठानबाि सञ्चालन गररने प्रम्शक्षण िथा अनुसन्धान कायनिम सम्बन्धी
नीति तनधानरण गने,

(ि)

प्रतिष्ठानको दीघनकातलन योजना स्वीकृि गने,

(ग)

प्रतिष्ठानको वाष्ट्रषक
न कायनिम िथा बजेि स्वीकृि गने ,

(घ)

प्रतिष्ठानबाि िए गरे का कामको समीक्षा गने ,

(ङ)

प्रतिष्ठानको लातग आवश्यक तनयम बनाउने,

(च)

िोष्ट्रकएबमोम्जमको अन्य काम गने।
पररच्छे द–४
सतमति सम्बन्धी व्यवस्था

९.

सतमतिको गठन : (१) यस ऐनमा अन्यथा ले म्िएकोमा बािे क प्रतिष्ठानको िफनबाि गनुन पने
काम गननको लातग एक कायनकारी सतमति रिनेछ ।
(२) सतमतिको गठन दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
(क)

कायनकारी तनदे शक

– अध्यक्ष

(ि)

सम्चव, कानून, न्याय िथा सं सदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य

(ग)

सम्चव, न्याय पररषद्

– सदस्य

(घ)

रम्जिार, सवोच्च अदालि

– सदस्य
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(ङ)

वररष्ठिम् नायव मिान्यायातधवक्ता,
मिान्यायातधवक्ताको कायानलय

(च)

सम्चव, नेपाल बार एशोतसयसन – सदस्य

(छ)

पररषद्ले िोकेको प्रतिष्ठानको वररष्ठ कमनचारी

– सदस्य

– सदस्य–सम्चव

(३) सतमतिले आवश्यक दे िेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गने कुनै
ष्ट्रवशेषज्ञलाई सतमतिको बैठकमा पयनवेक्षकको रुपमा िाग तलनको लातग आमन्त्रण गनन
सक्नेछ ।
१०.

सतमतिको बैठक : (१) सतमतिको बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
(२) सतमतिको बैठक सतमतिको अध्यक्षको तनदे शनमा सतमतिको सदस्य–सम्चवले
बोलाउनेछ ।
(३) सतमतिको सदस्य–सम्चवले बैठक बस्ने सूचना सष्ट्रिि बैठकमा छलफल िुने
ष्ट्रवषयिरुको सूची िीन ठदन अगावै सदस्यिरुलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(४) सतमतिमा ित्काल कायम रिे को सदस्य सं ख्याको पचास प्रतिशििन्दा बढी
सदस्यिरु उपम्स्थि िएमा सतमतिको बैठकको लातग गणपूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ ।
(५) सतमतिको बैठकको अध्यक्षिा सतमतिको अध्यक्षले

गनेछ र तनजको

अनुपम्स्थतिमा सतमतिको सदस्यिरुले आपूmमध्येबाि छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा
गनेछ ।
(६) सतमतिको बैठकमा बिुमिको राय मान्य िुनेछ र मि बराबर िएमा बैठकमा
अध्यक्षिा गने व्यम्क्तले तनणानयक मि ठदनेछ ।
(७) सतमतिको तनणनय सतमतिको सदस्य–सम्चवद्वारा प्रमाम्णि गररनेछ ।
(८) सतमतिको बैठकसम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रवतध सतमति आफैले तनधानरण गरे बमोम्जम
िुनेछ ।
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११.

सतमतिको काम, किनव्य र अतधकार : सतमतिको काम, किनव्य र अतधकार दे िाय बमोम्जम
िुनेछः–
(क)

प्रतिष्ठानको योजना िजुम
न ा गने,

(ि)

प्रतिष्ठानबाि सञ्चालन गररने प्रम्शक्षण िथा अनुसन्धान कायनिम सम्बन्धी
नीति िजुम
न ा गने,

(ग)

प्रतिष्ठानको वाष्ट्रषक
न कायनिम िथा बजेि ियार गरी पररषद् समक्ष पेश गने,

(घ)

अनुसन्धान िथा प्रम्शक्षण सम्बन्धी कायनिम सञ्चालन गने िथा परामशन
सेवा उपलब्ध गने, गराउने,

(ङ)

प्रतिष्ठानबाि सञ्चातलि प्रम्शक्षण कायनिमिरुको मूल्याङ्कन गने, गराउने,

(च)

प्रम्शक्षणलाई कायनमूलक िथा व्याविाररक बनाउन ष्ट्रवतिन्न क्षेत्रका अनुिवी
व्यम्क्तिरुको सेवा आवतधक रुपमा आदान प्रदान गने व्यवस्था तमलाउने,

(छ)

िोष्ट्रकए बमोम्जमको अन्य काम गने, गराउने ।
पररच्छे द–५
प्रम्शक्षण कायनिम सम्बन्धी व्यवस्था

१२.

प्रम्शक्षण कायनिम र क्षेत्र तनधानरण गनन सक्ने : (१) प्रतिष्ठानले आवश्यकिा अनुसार न्याष्ट्रयक
तनकायसँग परामशन गरी प्रम्शक्षण कायनिम र ित्सम्बन्धी क्षेत्र तनधानरण गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम तनधानररि प्रम्शक्षण कायनिम र क्षेत्रको आधारमा
प्रतिष्ठानले प्रम्शक्षण िथा मूल्याङ्कन पिति, सामग्री र ष्ट्रवषय तनधानरण गनेछ।

१३.

प्रम्शक्षण कायनिमको मूल्याङ्कन गराउने : (१) प्रतिष्ठानले आफुले सञ्चालन गरे को
कायनिमलाई सम्बम्न्धि ष्ट्रवशेषज्ञको सियोग तलई समय समयमा मूल्याङ्कन

गराउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गररएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रतिष्ठानले आफ्नो
प्रम्शक्षण कायनिममा आवश्यकिा अनुसार पररमाजनन वा पररविनन गनन सक्नेछ।

9

www.lawcommission.gov.np

१४.

प्रम्शक्षण प्रष्ट्रवतध प्रयोग गनन सक्ने : प्रतिष्ठानले प्रम्शक्षण कायनिममा प्रम्शक्षाथीको काम िथा
ष्ट्रवषयको प्रकृति िे री उपयोगी िथा आधुतनक प्रम्शक्षण प्रष्ट्रवतध प्रयोग गनन सक्नेछ।

१५.

प्रम्शक्षण सामग्री व्यवस्था गनन सक्ने : प्रतिष्ठानले प्रम्शक्षण कायनिमिरुको लातग आवश्यक
र उपयुक्त प्रम्शक्षण सामग्रीको व्यवस्था गनन सक्नेछ।

१६.

प्रम्शक्षक सूची ियार गने : (१) प्रतिष्ठानले कानून र न्यायको ष्ट्रवषयमा िालीम वा प्रम्शक्षण
ठदन सक्ने व्यम्क्तिरुको प्रम्शक्षक सूची ियार गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सूची ियार गदान प्रतिष्ठानले सम्िव िएसम्म ष्ट्रवषयगि
र क्षेत्रगि रुपमा अलग अलग सूची ियार गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम ियार गररएको सूचीलाई प्रतिष्ठानले समय समयमा
अद्यावतधक गनेछ।
पररच्छे द–६
कायनकारी तनदे शक िथा कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था

१७.

कायनकारी तनदे शक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुिको रुपमा काम
गननको लातग एक कायनकारी तनदे शक रिनेछ ।
(२) सवोच्च अदालिको न्यायाधीशको पदमा बिाल रिे को, पुनरावेदन अदालिको
मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा बिाल रिे को, सवोच्च अदालिको न्यायाधीशको
पदमा वा पुनरावेदन अदालिको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा काम गररसकेको
वा पुनरावेदन अदालिको न्यायाधीश िुन योग्य व्यम्क्तिरुमध्येबाि व्यवस्थापन, अनुसन्धान
िथा प्रम्शक्षण कायनमा दक्षिा िएको व्यम्क्तलाई न्याय पररषद्को तसफाररसमा प्रधान
न्यायाधीशले कायनकारी तनदे शकको पदमा ििाउन वा तनयुक्त गनन सक्नेछ ।
(३) कायनकारी तनदे शकको पदावतध बढीमा चार वषनको िुनेछ र तनजको कायन
सन्िोषजनक दे म्िएमा तनजलाई एक अवतधको लातग पुनः ििाउन वा तनयुक्त गनन सष्ट्रकनेछ
।
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िर कायनकारी तनदे शकको पदमा िष्ट्रिएको बिालवाला न्यायाधीशलाई तनजको
पदावतध पूरा निुँदै न्याय पररषद्को तसफाररसमा न्यायाधीशकै पदमा काम गने गरी ष्ट्रफिान
गनन सष्ट्रकनेछ ।
(४) कायनकारी तनदे शकको पाररश्रतमक िथा सेवाका अन्य शिन र सुष्ट्रवधा सम्बन्धी
व्यवस्था िोष्ट्रकए बमोम्जम िुनेछन् ।
१८.

कायनकारी तनदे शकलाई पदबाि ििाउन सक्ने : (१) कायनकारी तनदे शकले आफ्नो पदीय
म्जम्मेवारी इमान्दारीपूवक
न पूरा नगरे मा वा तनजको कायन सन्िोषजनक नदे म्िएमा वा तनज
िराव आचरणमा लागेको छ िन्ने पररषद्लाई लागेमा न्याय पररषद्को तसफाररसमा प्रधान
न्यायाधीशले तनजलाई पदावतध समाप्त निुँदै कायनकारी तनदे शक पदबाि ििाउन सक्नेछ।
िर त्यसरी पदबाि ििाउनुअम्घ तनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने मौकाबाि वम्ञ्चि
गररने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको िए िापतन विालवाला न्यायाधीशको
पदबाि िष्ट्रिएको कायनकारी तनदे शकलाई िराब आचरणको आधारमा गररने कारबािी
तनजको सेवा शिनसम्बन्धी कानून बमोम्जम िुनेछ ।

१९.

कायनकारी तनदे शकको काम, किनव्य र अतधकार : कायनकारी तनदे शकको काम, किनव्य र
अतधकार दे िाय बमोम्जम िुनेछः–
(क)

पररषद् िथा सतमतिबाि िएका तनणनय िथा तनदे शनको कायानन्वयन गने ,
गराउने,

(ि)

प्रतिष्ठानको दीघनकातलन योजना, वाष्ट्रषक
न कायनिम िथा बजेि ियार गरी
पररषद् िथा सतमतिमा पेश गने,

(ग)

प्रतिष्ठानको प्रगति ष्ट्रववरण िथा वाष्ट्रषक
न प्रतिवेदन पररषद् िथा सतमति समक्ष
पेश गने,
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(घ)

प्रतिष्ठानबाि सञ्चातलि प्रम्शक्षण कायनिमको तनरीक्षण, अनुगमन िथा
मूल्याङ्कन गने, गराउने,

(ङ)
२०.

िोष्ट्रकए बमोम्जमको अन्य काम गने ।

न्यायाधीशलाई प्रतिष्ठानको काममा ििाउन सष्ट्रकने : प्रतिष्ठानको अनुरोधमा पुनरावेदन
अदालि वा म्जल्ला अदालिको न्यायाधीशलाई प्रतिष्ठानको अनुसन्धान, अन्वेषण वा प्रम्शक्षण
सम्बन्धी कुनै काम गने गरी अवतध िोकी काजमा ििाउन सष्ट्रकनेछ ।

२१.

प्रतिष्ठानका कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानमा िोष्ट्रकए बमोम्जमका कमनचारीिरु
रिनेछन् ।
(२) प्रतिष्ठानका कमनचारीको तनयुम्क्त, पाररश्रतमक, सेवाको शिन िथा सुष्ट्रवधा
िोष्ट्रकएबमोम्जम िुनेछन् ।
(३) प्रतिष्ठानको अनुरोधमा नेपाल न्याय सेवाको कमनचारीलाई प्रतिष्ठानको काम
गननको लातग अवतध िोकी काजमा ििाउन सष्ट्रकनेछ ।
पररच्छे द–७
कोष िथा लेिापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२२.

प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रतिष्ठानको एउिा छु ट्टै कोष िुनेछ र सो कोषमा दे िायका रकमिरु
रिनेछन्ः–
(क)

नेपाल सरकारबाि अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम,

(ि)

कुनै ष्ट्रवदे शी सरकार, व्यम्क्त, अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्था आठदबाि प्राप्त
रकम,

(ग)

प्रतिष्ठानबाि परामशन सेवा िथा अनुसन्धान कायनबाि प्राप्त रकम,

(घ)

प्रतिष्ठानबाि प्रकाम्शि प्रकाशनिरुको तबिीबाि प्राप्त रकम,

(ङ)

अन्य स्रोिबाि प्राप्त रकम ।
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(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोम्जमको रकम प्राप्त गनुअ
न म्घ प्रतिष्ठानले नेपाल
सरकारको स्वीकृति तलनु पनेछ ।
(३) प्रतिष्ठानको कोषको रकम कुनै बैंकमा िािा िोली जम्मा गररनेछ ।
(४) प्रतिष्ठानको नामबाि गररने सबै िचन उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा जम्मा
िएको रकमबाि व्यिोररनेछ ।
(५) प्रतिष्ठानको कोषको िािाको सञ्चालन िोष्ट्रकए बमोम्जम िुनेछ ।
२३.

लेिा र लेिापरीक्षण : (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको ले िा प्रचतलि कानून बमोम्जम
राम्िनेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको ले िापरीक्षण मिाले िा परीक्षकबाि िुनेछ ।
पररच्छे द–८
ष्ट्रवष्ट्रवध

२४.

उपसतमति वा कायनिोली गठन गनन सक्ने : (१) प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोम्जम गनुन पने कुनै
कामको लातग आवश्यकिा अनुसार उपसतमति वा कायनिोली गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम गठठि उपसतमति वा कायनिोलीको काम, किनव्य,
अतधकार र कायनष्ट्रवतध िथा त्यस्िो उपसतमति वा कायनिोलीका सदस्यले पाउने सुष्ट्रवधा
प्रतिष्ठानले िोष्ट्रकठदए बमोम्जम िुनेछ ।

२५.

वाष्ट्रषक
न प्रतिवेदन प्रकाशन गनुन पने : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक वषन आफूले गरे को काम
कारबािी सम्बन्धी प्रतिवेदन ियार गरी सावनजतनक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिररक्त प्रतिष्ठानले
वषनिररमा सञ्चालन गरे को कायनिम, प्राप्त गरे को रकम, कायनिम सञ्चालन गदान िुन गएको
लागि, कायनिमबाि िएको उपलब्धी िथा िष्ट्रवष्यमा गनुन पने सुधार समेिका कुरािरु
समावेश गनुन पनेछ ।
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२६.

अतधकार प्रत्यायोजन: (१) पररषद्ले यस ऐनबमोम्जम आफूलाई प्राप्त िएको अतधकारमध्ये
आवश्यकिा अनुसार कुनै अतधकार सतमति वा कायनकारी तनदे शकलाई प्रत्यायोजन गनन
सक्नेछ।
(२) सतमतिले यस ऐन बमोम्जम आफूलाई प्राप्त िएको अतधकारमध्ये आवश्यकिा
अनुसार कुनै अतधकार दफा २४ बमोम्जम गठठि उपसतमति वा कायनिोली, कायनकारी
तनदे शक वा प्रतिष्ठानको अतधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
(३) कायनकारी तनदे शकले यस ऐन बमोम्जम आफूलाई प्राप्त िएको अतधकारमध्ये
आवश्यकिा अनुसार कुनै अतधकार आफू मािििका अतधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन
सक्नेछ ।

२७.

ँ सम्पकन : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा कानून, न्याय िथा
नेपाल सरकारसग
सं सदीय व्यवस्था मन्त्रालय माफनि राख्नु पनेछ ।

२८.

तनयम बनाउने अतधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गननको लातग प्रतिष्ठानले आवश्यक
तनयम बनाउन सक्नेछ ।
िर पाररश्रतमक, सुष्ट्रवधा िथा नेपाल सरकारलाई आतथनक व्ययिार पने ष्ट्रवषयमा तनयम
बनाउँदा नेपाल सरकारसँग परामशन गनुन पनेछ ।

२९.

राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान अध्यादे श, २०६२ तनम्ष्िय िएपतछ त्यसको पररणाम : राष्ट्रिय
न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान अध्यादे श, २०६२ तनम्ष्िय िएपतछ अको अतिप्राय नदे म्िएमा सो
तनम्ष्ियिाले,
(क)

सो अध्यादे श तनम्ष्िय िुँदाका बिि चल्िी निएको वा कायम नरिे को कुनै
कुरा पतन जगाउने छै न ।

(ि)

सो अध्यादे श बमोम्जम चालू िएको कुरा वा सो बमोम्जम रीि पुर ्याई अम्घ
नै गररएको कुनै काम वा िोतगसकेको कुनै कुरालाई असर पाने छै न,
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(ग)

सो अध्यादे श बमोम्जम पाएको, िातसल गरे को वा िोगेको कुनै िक, सुष्ट्रवधा,
किनव्य वा दाष्ट्रयत्वमा असर पाने छै न,

(घ)

सो अध्यादे श बमोम्जम गररएको कुनै दण्ड सजाय वा जफिलाई असर पाने
छै न,

(ङ)

मातथ ले म्िएको कुनै त्यस्िो िक, सुष्ट्रवधा, किनव्य, दाष्ट्रयत्व वा दण्ड सजायका
सम्बन्धमा गररएको कुनै काम कारबािी वा उपायलाई असर पाने छै न र
उक्त अध्यादे श कायम रिे सरि त्यस्िो कुनै कानूनी कारबािी वा उपायलाई
पतन शुरु गनन, चालू राख्न वा लागू गनन सष्ट्रकनेछ ।



द्रष्टव्य :
(१)

केिी नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्िरण िएका शब्दिरुः–

“कानून, न्याय िथा सं सदीय व्यवस्था मन्त्रालय”, “कानून, न्याय, सं ष्ट्रवधानसिा िथा सं सदीय

मातमला मन्त्रालय” वा “कानून, न्याय िथा सं ष्ट्रवधानसिा व्यवस्था मन्त्रालय” को सट्टा “कानून, न्याय
िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय”,

(२)

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रपान्िर िएका शव्दिरुः–

“पुनरावेदन अदालिको” को सट्टा “उच्च अदालि” ।
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