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सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८
लालमोहर र प्रकाशन मममत
२०४८।७।२८
संशोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।०७



२. केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

३. सर्वोच्च अदालत (पहहलो सं शोधन) ऐन, २०७३

२०७३।५।२७

४. न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३

२०७३।५।२७



५. केही नेपाल कानूनलाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन
र खारे ज गने ऐन, २०७४

२०७४।६।३०

२०४८ सालको ऐन नं . २९


……………………………
सर्वोच्च अदालतको सम्बन्त्धमा व्यर्वस्था गनन बनेको ऐन

प्रस्तार्वना : सर्वोच्च अदालतको सम्बन्त्धमा केही कानुनी व्यर्वस्था गनन र्वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज र्वीरे न्त्र र्वीर हर्वक्रम शाहदे र्वको शासनकालको बीसौं र्वर्नमा सं सदले यो
ऐन बनाएकोछ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : ९१० यस ऐनको नाम सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ रहे कोछ।

 यो ऐन सं र्वत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेक्षख लागू भएको ।

 यो ऐन सम्र्वत् २०७३ साल असोज ३ गते दे क्षख प्रारम्भ हुने गरी तोहकएको । (नेपाल राजपर २०७३।५।२९)





यो ऐन सं र्वत् २०७५ साल भार १ गतेदेक्षख लागू भएको ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिहकएको ।
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(२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभार्ा : हर्वर्य र्वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–


(क)

“सं हर्वधान” भन्नाले नेपालको सं हर्वधान सम्िनु पछन।

(ख) “प्रधान न्त्यायाधीश” भन्नाले नेपालको प्रधान न्त्यायाधीश सम्िनु पछन र सो
शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्त्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ।
(ग)

“न्त्यायाधीश” भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्त्यायाधीश सम्िनु पछन र सो शब्दले
प्रधान न्त्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ।

(घ) “तोहकएको” र्वा “तोहकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत बनेको मनयममा
तोहकएको र्वा तोहकए बमोक्षजम सम्िनु पछन।
३.

सर्वोच्च अदालत रहने स्थान : सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रहनेछ।
तर नेपाल सरकारसँग परामशन गरी प्रधान न्त्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पमन
सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अमधकार िेरको प्रयोग गनन र्वा अन्त्य काम
कारर्वाई गनन सक्नेछ।

४.

सर्वोच्च अदालतको अमधकारिेरको प्रयोग : (१) सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा माममलाको
सुनर्वाई र हकनारा गने अमधकारको प्रयोग

सं र्वैधामनक इजलास, तोहकएबमोक्षजम एक जना



ु
न्त्यायाधीशको इजलासबाट र्वा एक भन्त्दा बढी न्त्यायाधीशहरूको सं यक्त
इजलास, पूण न
इजलास र्वा बृहज पूण न इजलास र सं र्वैधामनक इजालसबाट हुनेछ।



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधत।
 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा सं शोमधत।


केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप।

 पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधत।
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(२) उपदफा

(१) मा

ले क्षखएदे क्षख

बाहेक

सर्वोच्च

अदालतलाई

भएको अन्त्य

अमधकारको प्रयोग तोहकएबमोक्षजम सर्वोच्च अदालतका न्त्यायाधीशहरूको पूण न बैठक, समममत
र्वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रक्षजष्ट्रारबाट हुनेछ।
४क.

आदे श जारी गने : सर्वोच्च अदालतले सं हर्वधानको धारा १३३ को उपधारा (१)
बमोक्षजम कुनै कानूनलाई प्रारम्भ दे क्षखनै र्वा मनणनय भएको मममत दे क्षख अमान्त्य र्वा बदर
घोहर्त गदान उपयुक्त आदे श जारी गनन सक्नेछ।

४ख.

समममत र्वा कायनदल गठन गनन सक्ने : सर्वोच्च अदालतका न्त्यायाधीशहरुको पूण न
बैठक र्वा प्रधान न्त्यायाधीशले दफा ४ मा उक्षललक्षखत काम बाहे क अन्त्य कामको
लामग आर्वश्यकता अनुसार समममत र्वा कायनदल गठन गरी त्यस्तो समममत र्वा
कायनदलको काम, कतनर्वय तथा कायनर्वमध तोक्न सक्नेछ।

५.
५क

…………………………….
सर्वोच्च अदालत अमभलेख अदालतको रुपमा रहने : सर्वोच्च अदालत अमभले ख

.

अदालत हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले गरे को फैसला, अक्षन्त्तम आदे श तथा तोहकएका
न्त्याहयक कारबाई सम्बन्त्धी मलखत तोहकए बमोक्षजम सधैं का लामग सुरक्षित राक्षखनेछ।
६.

……………………

७.



८.

शपथ : प्रधान न्त्यायाधीशको पदमा मनयुक्त व्यक्षक्तले राष्ट्रपमत समि र न्त्यायाधीशको पदमा

……………………

मनयुक्त व्यक्षक्तले प्रधान न्त्यायाधीश समि अनुसूचीमा तोहकए बमोक्षजम शपथ मलनु पनेछ l

 पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधत।


पहहलो सं शोधनद्वारा थप।

 केही नेपाल कानूनलाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा खारे ज।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खारे ज।
 न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा खारे ज।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६६ द्वारा सं शोमधत।
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९.

मुख्य रक्षजष्ट्रार : (१) सर्वोच्च अदालतमा एक जना मुख्य रक्षजष्ट्रार रहनेछ।
(२) मुख्य रक्षजष्ट्रारले प्रधान न्त्यायाधीशको सामान्त्य मनदे शन र मनयन्त्रमा रही सर्वोच्च
अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनेछ।
(३) मुख्य रक्षजष्ट्रारको काम, कतनव्य र अमधकार तोहकए बमोक्षज हुनेछ।
(४) मुख्य रक्षजष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आर्वश्यकता अनुसार र केही
अमधकार रक्षजष्ट्रार र्वा मातहतका अमधकृत कमनचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

१०.

=…………………………………

११.

मनयम बनउने अमधकार : (१) सर्वोच्च

अदालतले

आफनो

अमधकारिेरको

प्रयोग

तथा

कायनहर्वमध व्यर्वक्षस्थत गनन आर्वश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सर्वनसामान्त्यतामा कुनै प्रमतकूल प्रभार्व नपने
गरी …………………… दे हायका हर्वर्यहरूमा मनयम बनाउन सहकनेछ :–


(क) सर्वोच्च अदालतको अमधकारिेरको प्रयोग एक जना न्त्यायाधीशको
ु
इजलासबाट र्वा एक भन्त्दा बढी न्त्यायाधीशको सं यक्त
इजलास, पूण न
इजलास, बृहत पूण न इजलास र्वा सं र्वैधामनक इजलासबाट गने हर्वर्य।

(ख)

सर्वोच्च

अदालतमा

पुनरार्वेदन, साधक, पुनरार्वलोकन

र

मुद्दा

दोह्रयाउनको लामग ददइने मनर्वेदनहरू सम्बन्त्धी हर्वर्य।
(ग)



सं हर्वधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र (२) अन्त्तगनत पने

मनर्वेदनपरहरू सम्बन्त्धी हर्वर्य।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधत।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खारे ज।


पहहलो सं शोधनद्वारा क्षिहकएको।



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधत।
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(घ)

फौजदारी मुद्दामा तललो अदालतबाट कसुरदार ठहरी भएको फैसला
उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरार्वेदन ददने व्यक्षक्तलाई थुना र्वा कैदमा
राख्ने र्वा धरौटी र्वा जमानतमा छाड्ने हर्वर्य।



(ङ)

अदालतको अर्वहे लना सम्बन्त्धी कायनहर्वमध।

(च)

अदालतको प्रशासमनक काम कारबाई एर्वं न्त्याहयक कायनहर्वमध सम्बन्त्धी
अन्त्य हर्वर्य।

१२.



खारे जीीः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ खारे ज गररएको छ।

पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधत।

5

www.lawcommission.gov.np
अनुसूची

(दफा ८ सँग सम्बक्षन्त्धत)
शपथ

म …………………………………सत्य मनष्ठापूर्वक
न प्रमतज्ञा गछु न / ईश्वरको नाममा शपथ मलन्त्छु हक नेपाली
जनता, प्रचमलत

सं हर्वधान

तथा

अन्त्य

कानुनप्रमत

पूण न

मनष्ठार्वान

रही

आफुले

ग्रहण

गरे को

…………………………………पदको क्षजम्मेर्वारी न्त्यायपामलकाको स्र्वच्छता र मयानदा हर्वपरीत नहुने गरी,
कसैको डर, मोलाहहजा, पिपात, द्वे र् र्वा लोभमा नपरी इमान्त्दारीताका साथ पालना गनेछु र आफ्नो
कतनव्य पालनाको मसलमसलामा आफुलाई ज्ञात

हुन आएको कुरा प्रचमलत कानुनको पालना गदान

बाहेक म पदमा बहाल रहे को र्वा नरहे को कुनै पमन अर्वस्थामा प्रकट गने छै न।

…………………………………………………
मममत :

हस्तािर

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा सं शोमधत।
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