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उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सवुिधा ि 

सेिाका अन्य शतत सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

प्रिाणीकिण मिमत ि प्रकाशन मिमत 

           २०७४।६।२९  

संित ्२०७४ सालको ऐन नं. २९ 

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सवुिधा ि  

सेिाका अन्य शतत सम्बन्धिा व्यिस्था गनत बनेको ऐन 

प्रस्तािना : उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सवुिधा ि सेिाका 

अन्य शतत सम्बन्धी प्रचमलत कानूनिा संशोधन ि एकीकिण गनत िाञ्छनीय भएकाले, 

 नेपालको संविधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बिोजििको व्यिस्थावपका संसदले 

यो ऐन बनाएको छ। 

१. संजिप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाि “उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका 

न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सवुिधा ि सेिाका अन्य शतत सम्बन्धी ऐन, २०७४” िहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथत नलागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “उच्च अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संविधानको धािा १४० 

बिोजिि मनयकु्त भएको उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीश ि न्यायाधीश 

सम्झन ुपछत। 

(ख) “जिल्ला अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संविधानको धािा 

१४९ बिोजिि मनयकु्त भएको जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झन ु

पछत। 



www.lawcommission.gov.np 

2 
 

(ग)  “न्यायाधीश” भन्नाले उच्च अदालत ि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश 

सम्झन ुपछत । 

(घ) “परििाि” भन्नाले न्यायाधीशसँग बस्ने तथा मनि आफैँ ले पालनपोषण गनुत 

पने पमत, पत्नी, छोिा, अवििावहता छोिी, धितपतु्र, अवििावहता धितपतु्री िा 

बाब,ु आिा िा सौतेनी आिा सम्झन ु पछत ि सो शब्दले परुुष ि 

अवििावहता िवहला न्यायाधीशको हकिा मनिको बािे बज्यै तथा 

वििावहता िवहला न्यायाधीशको हकिा मनिको सासू ससिुालाई सिेत 

िनाउँछ। 

३. पारिश्रमिक : उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीश, उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश ि जिल्ला 

अदालतको न्यायाधीशले अनसूुची–१ िा उल्लेख भए बिोजििको पारिश्रमिक तथा भत्ता पाउनेिा 

सो सिेत पाउनेछ। 

४. सञ्चय कोष : न्यायाधीशको िामसक पारिश्रमिकबाट दश प्रमतशतका दिले िकि कट्टा गिी 

त्यस्तो िकििा नेपाल सिकािले शतप्रमतशत िकि थप गिी कितचािी सञ्चय कोषिा िम्िा 

गरिददनेछ। 

५. आिास सवुिधा : (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत िहेको ठाउँिा आफ्नो घि नहनु े

न्यायाधीशलाई आिासको मनमित्त नेपाल सिकािबाट सिकािी घिको बन्दोबस्त गरिनेछ। 

त्यस्तो घिको बन्दोबस्त नभएकोिा न्यायाधीशलाई अनसूुची–१ िा उल्लेख भए बिोजििको 

िकि आिास सवुिधा बापत ददइनेछ । 

(२) आफ्नो घििा बस्ने न्यायाधीशलाई घि सफाई तथा ििततको लामग अनसूुची–१ 

िा उल्लेख भए बिोजििको िकि ददइनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजिि उपलब्ध आिास सवुिधा न्यायाधीशले आफ्नो 

कायतकाल सिाप्त भएको मिमतले सात ददनसम्ि उपभोग गनत पाउनेछ। 
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६. मबिलुी, धािा ि टेमलफोन सवुिधा : (१) न्यायाधीशको आिासिा इन्टिनेट ि एक लाइन 

टेमलफोन, खानेपानीको धािा ि मबिलुी सम्बजन्धत अदालतले िडान गनत लगाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि टेमलफोन, खानेपानीको धािा ि मबिलुी िडान गनत लाग्न े

खचत बापत लाग्ने िकि सम्बजन्धत अदालतले व्यहोनेछ ि त्यस्तो टेमलफोन, धािा ि मबिलुी 

सम्बजन्धत अदालतको स्िामित्ििा िहनेछ। 

(३) न्यायाधीशको आिासिा िडान गरिएको मबिलुी, खानेपानीको धािा ि टेमलफोन 

िहसलु बापत न्यायाधीशलाई अनसूुची–१ िा उल्लेख भए बिोजििको िकि ददइनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजििको सवुिधा आफ्नो घििा बसोबास गने न्यायाधीशले पमन 

पाउनेछ।  

७. सिािी, इन्धन ि सिािी िितत सवुिधा : (१) न्यायाधीशलाई सिािीको लामग ड्राइभि सवहतको 

िोटि एक ि अनसूुची–१ िा उल्लेख भए बिोजििको इन्धन ि िोमबल उपलब्ध गिाइनेछ। 

२) उपदफा (१) बिोजिि उपलब्ध गिाइएको िोटि प्रयोग नगिी आफ्नो मनिी िोटि 

प्रयोग गने न्यायाधीशलाई ड्राइभिको मनमित्त नेपाल सिकािको हलकुा सिािी चालकको 

तलबिानको शरुु अङ्क बिाबिको िकि ि उपदफा (१) बिोजििको इन्धन ि िोमबल उपलब्ध 

गिाइनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोजिि उपलब्ध गिाइएको सिकािी िोटिको मनयमित िितत ि 

सम्भािको बन्दोबस्त सम्बजन्धत अदालतले गनेछ।  

(४) उपदफा (१) ि (२) बिोजिि प्राप्त हनुे इन्धन ि चालकको पारिश्रमिकको मबल 

भिपाई पेश गनुत पने छैन।  

५) उपदफा (१) बिोजिि न्यायाधीशलाई उपलब्ध गिाइएको सिकािी िोटि खरिद 

भएको मिमतले बाह्र िषतसम्ि त्यस्तो न्यायाधीश सरुिा िा मनयजुक्त भई अन्य अदालतिा िाँदा 

सिेत प्रयोग गनुत पनेछ। 
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(६) यस दफा बिोजििको सवुिधा न्यायाधीशलाई मनिको कायतकाल सिाप्त भएको 

मिमतले सात ददनसम्ि ददइनेछ। 

(७) उपदफा (५) बिोजिि न्यायाधीशले प्रयोग गरििहेको सिािी साधन त्यस्तो 

न्यायाधीश अिकाश हुँदा आफैँ ले खरिद गिी लैिान चाहेिा सो सिािी साधनको वकताबी िूल्य 

मलई मनिलाई हस्तान्तिण गरिनेछ। 

(८) उपदफा (७) बिोजिि सिािी साधनको वकताबी िूल्य कायि गदात त्यस्तो सिािी 

साधनको खरिद िूल्यको दश प्रमतशतभन्दा कि नहनुे गिी गनुत पनेछ।  

(९) उपदफा (७) बिोजिि आफूले प्रयोग गरििहेको सिािी साधन अिकाश हुँदा खरिद 

गिी मलन चाहने न्यायाधीशले अिकाश हनुे मिमतभन्दा कम्तीिा छ िवहना अगािै त्यसको 

मलजखत िानकािी सम्बजन्धत अदालत िाफत त सिोच्च अदालतलाई गिाउन ुपनेछ।  

ति यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बखत कायतित न्यायाधीशको अिकाश हनु छ 

िवहनाभन्दा कि अिमध भएकोिा अिकाश हनुभुन्दा अगािै त्यस्तो िानकािी गिाउन 

बाधा पने छैन।  

८. दैमनक तथा भ्रिण भत्ता : (१) न्यायाधीश आफू मनयकु्त िा सरुिा भएको िा काि खवटएको 

स्थानिा िाँदा िा न्यायाधीशले सिकािी कािको मसलमसलािा नेपालमभत्र भ्रिण गदात भ्रिण खचत 

सम्बन्धी प्रचमलत कानून बिोजििको दैमनक तथा भ्रिण खचत पाउनेछ।  

(२) न्यायाधीशले कुनै विदेशी िलुकु, संयकु्त िाष्ट्रसङ्घ िा त्यसको विजशष्टीकृत मनकाय 

िा दजिण एजशयाली िेत्रीय सहयोग सङ्गठन (साकत ) को मनिन्त्रणा िा नेपाल सिकािको मनणतय 

बिोजिि सिकािी कािको मसलमसलािा विदेशी िलुकुको भ्रिण गदात खाना ि बस्नको व्यिस्था 

आफैँ ले गनुत पने भएिा भ्रिण खचत सम्बन्धी प्रचमलत कानून बिोजििको दैमनक तथा भ्रिण 

खचत पाउनेछ।  

(३) न्यायाधीशले कुनै विदेशी िलुकु, संयकु्त िाष्ट्रसङ्घ िा त्यसको विजशवष्टकृत मनकाय 

िा दजिण एजशयाली िेत्रीय सहयोग सङ्गठन (साकत ) को मनिन्त्रणािा त्यस्तो िलुकु, संस्था िा 
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मनकायको अमतमथको रूपिा भ्रिण गदात बस्ने व्यिस्था िात्र भएकोिा त्यस्ता िलुकुिा बसेको 

अिमधको लामग उपदफा (१) बिोजिि पाउने िकिको आधा िकि दैमनक तथा भ्रिण भत्ताको 

रूपिा पाउनेछ। 

(४) न्यायाधीश उपदफा (२) िा (३) बिोजिि विदेश भ्रिणिा िाँदा आयोिक संस्था 

िा सम्बजन्धत विदेशी िलुकुले खान बस्नको लामग व्यिस्था गने गिी आमतथ्यता प्रदान गिेको 

ि पाकेट खचत नददएको भएिा पाकेट खचत बापत उपदफा (२) बिोजिि पाउने िकिको एक 

मतहाई िकि िात्र पाकेट खचत बापत पाउनेछ। 

(५) उपदफा (२), (३) ि (४) िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन विदेशी िलुकुको 

भ्रिण गदात आयोिक संस्था िा सम्बजन्धत विदेशी िलुकुले दैमनक तथा भ्रिण भत्ता उपलब्ध 

गिाएकोिा यस दफा बिोजििको दैमनक तथा भ्रिण भत्ता िा पाकेट खचत उपलब्ध गिाइने 

छैन।    

(६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन स्िदेशी िा विदेशी 

गैिसिकािी संस्थाको मनिन्त्रणािा न्यायाधीशले विदेश भ्रिण गने छैनन।् 

(७) कुनै पमन कािणबाट न्यायाधीश सेिाबाट अलग भई घि फकत न ुपिेिा मनि ि 

मनिको परििािको सदस्यले यस ऐन बिोजिि दैमनक तथा भ्रिण भत्ता पाउनछे ि त्यस्तो भत्ता 

मनिको बहाल टुटेको अदालतबाट ददइनेछ। 

(८) न्यायाधीशको ितृ्य ुभएिा मनिको परििािको सदस्यले उपदफा (७) बिोजिि 

पाउने दैमनक तथा भ्रिण भत्ता त्यस्तो ितृ न्यायाधीश बहाल िहेको अदालतबाट मलन पाउनेछ। 

ति अदालतको सदििकुाि बाहेक अन्यत्र बसेको परििािका सदस्यलाई यस उपदफा 

बिोजिि दैमनक तथा भ्रिण भत्ता ददइने छैन। 

(९) भैपिी आउने मबदा, पित मबदा ि वििािी मबदा बाहेक अन्य कुनै पमन मबदा नमलई 

एकै अदालतिा तीन िषत मबताई सकेको न्यायाधीशले घि मबदािा आफ्नो घि िाँदा ि घिबाट 
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फकत दा यस ऐन बिोजिि पाउने दैमनक तथा भ्रिण भत्ताको आधाको दिले दैमनक तथा भ्रिण 

भत्ता पाउनेछ। 

ति यस उपदफा बिोजिि मनिको परििािका सदस्यलाई दैमनक तथा भ्रिण 

भत्ता ददइने छैन। 

(१०) सरुिा भई िाने न्यायाधीशले सरुिा भएको अदालतिा वहसाब बझुाउने गिी 

आफू बहाल िहेको अदालतबाट यस ऐन बिोजिि पाउने दैमनक तथा भ्रिण भत्ताको िकि 

पेश्की मलन पाउनेछ। 

(११) नयाँ मनयजुक्त भई िा एक अदालतबाट अकात अदालतिा सरुिा भई िाँदा 

न्यायाधीशले आफ्नो परििािलाई आफू तत्काल बहाल भएको ठाउँबाट आफ्नो घि फकातउँदा 

िा आफू मनयकु्त भएको िा सरुिा भएको ठाउँिा लैिाँदा एक पटक मनिको परििािका 

सदस्यलाई देहायका दिले दैमनक तथा भ्रिण भत्ता ददइनेछ: – 

(क) दश िषत िा सोभन्दा िामथका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाए सिह। 

(ख)  दश िषत िमुनका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाउने भत्ताको आधा। 

९. दगुति स्थान भत्ता : दगुति स्थानिा िहेको उच्च अदालत ि जिल्ला अदालतिा कायतित 

न्यायाधीशले पारिश्रमिकको अमतरिक्त मनिािती कितचािीले पाए सिहको दििा दगुति स्थान 

भत्ता सिेत पाउनेछ। 

१०. प्रशासकीय भत्ता : जिल्ला अदालतको प्रिखु भई काि गने िरिष्ठति ्न्यायाधीशलाई प्रशासकीय 

भत्ता बापत अनसूुची–१ िा उल्लेख भए बिोजििको िकि ददइनेछ।  

११. लगुा भत्ता : न्यायाधीशलाई प्रत्यक िषतको चैत्र िसान्तिा अनसूुची–१ िा उल्लेख भए 

बिोजििको िकि लगुा भत्ता बापत ददइनेछ।  

१२. चाडपित खचत : (१) न्यायाधीशले आफ्नो धित, संस्कृमत ि पिम्पिा अनसुाि िनाउने चाडपितको 

लामग आफूले खाईपाई आएको एक िवहनाको पारिश्रमिक बिाबिको िकि प्रत्येक िषत चाडपित 

खचतको रूपिा पाउनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोजििको िकि न्यायाधीशले एक आमथतक िषतिा एक पटक 

आफ्नो धित, संस्कृमत ि पिम्पिा अनसुाि िनाउने िखु्य चाडपितको अिसििा भकु्तानी मलन 

सक्नेछ। 

१३. सहयोगी भनात गनत पाउन े: न्यायाधीशले आफू पदिा बहाल िहेसम्ि मनिासको कािका लामग 

एक िना शे्रणीविहीन प्रथिस्ति सिहको कायातलय सहयोगी भनात गनत पाउनेछ ि मनिको 

पारिश्रमिक नेपाल सिकािले व्यहोनेछ।  

१४. मनितृ्तभिण ि उपदान : (१) उच्च अदालतको न्यायाधीशले सो पदिा बाह्र िषत ि जिल्ला 

अदालतको न्यायाधीशले बीस िषतको सेिाको अिमध पूिा गिेको िहेछ भने मनिले अिकाश 

प्राप्त गिेपमछ आफ्नो िामसक पारिश्रमिकको पचास प्रमतशत िामसक मनितृ्तभिण पाउनेछ। 

(२) उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदिा बाह्र िषतभन्दा बढी सेिा अिमध पूिा गने 

न्यायाधीशले उपदफा (१) बिोजिि पाउने मनितृ्तभिणिा त्यसिी सेिा गिेको प्रत्येक िषतको 

लामग मनिको िामसक पारिश्रमिकको शून्य दशिलि पाँच प्रमतशतले हनुे िकि थप मनितृ्तभिण 

पाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन नेपाल सिकािको सेिा िा 

मनितृ्तभिण प्रदान गने व्यिस्था भएको नेपाल सिकािको स्िामित्ि भएको संस्थाबाट 

न्यायाधीशको पदिा मनयजुक्त भई अिकाश प्राप्त गने न्यायाधीशले सिकािी सेिा ि न्यायाधीशको 

पदिा मनयकु्त भई सेिाबाट अिकाश पाएिा मनिले त्यसिी अजघ गिेको सेिा अिमध ि जिल्ला 

अदालतको न्यायाधीश िा उच्च अदालतको न्यायाधीश िा सो दिैु पदिा काि गिेको सेिा 

अिमध गणना गदात बीस िषत िा सोभन्दा बढी सेिा अिमध पूिा गिेको िहेछ भने मनिले उपदफा 

(१) बिोजििको िामसक मनितृ्तभिण िा देहायको वहसाबले हनुे िामसक मनितृ्तभिणिध्ये कुनै 

एक िोज्न सक्नेछ :– 

िम्िा सेिा अिमध X िामसक पारिश्रमिक 

५० 
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(४) उपदफा (१) बिोजिि मनितृ्तभिण पाउनको लामग सेिाको अिमध नपगेुको 

न्यायाधीशले आफूले काि गिेको िम्िा िषतलाई मनिले अिकाश प्राप्त गदात खाईपाई आएको 

एक िवहनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गणुन गदात हनु आउने अङ्क बिाबिको एकिषु्ट िकि 

उपदान पाउनेछ । 

(५) मनितृ्तभिण पाइिहेको व्यजक्तले उच्च अदालतको न्यायाधीश िा जिल्ला अदालतको 

न्यायाधीश पदिा सेिा गिे बापत उपदान पाउने छैन । 

(६) यस दफा बिोजिि न्यायाधीशले पाउने उपदानको िकि मनिको बाह्र िवहनाको 

पारिश्रमिकभन्दा बढी हनुे छैन । 

(७) नेपाल सिकाि िा मनितृ्तभिण प्रदान गने व्यिस्था भएको नेपाल सिकािको 

स्िामित्ि भएको संस्थाको सेिा गिे बापत मनितृ्तभिण पाइिहेको व्यजक्त न्यायाधीश पदिा मनयकु्त 

भई यस ऐन बिोजिि पमन मनितृ्तभिण पाउन सक्ने भएिा मनिले अजघ पाइिहेको मनितृ्तभिण 

ि यस ऐन बिोजिि पाउने मनितृ्तभिणिध्ये कुनै एक िोज्न सक्नेछ । 

८) न्यायाधीशको पारिश्रमिक िवृि हुँदा पारिश्रमिकको अङ्किा िमत प्रमतशतले िवृि 

भएको छ मनितृ्तभिण पाइिहेको न्यायाधीशको पमन मनिले खाइपाई आएको मनितृ्तभिणको 

अङ्किा त्यस्तो िवृिको छैसठ्ठी प्रमतशतको दिले िवृि हनुेछ । 

ति यसिी मनितृ्तभिणको अङ्किा िवृि गदात न्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिकको 

आधा िकिभन्दा कि हनुे भएिा आधा िकि हनुे गिी मनितृ्तभिणिा िवृि गरिनेछ। 

(९) उपदफा (१), (२), (३) ि (४) को प्रयोिनको लामग उच्च अदालत गठन हनुभुन्दा 

पवहले पनुिािेदन अदालतको न्यायाधीशको पदिा काि गिेको अिमधलाई सिेत उच्च 

अदालतको न्यायाधीशको पदिा काि गिेको अिमध िामननेछ। 

(१०) यस दफािा अन्यत्र िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन नपेालको संविधानको 

धािा १४२ को उपधािा (१) को खण्ड (ग) िा (ङ) ि धािा १४९ को उपधािा (६) को 
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खण्ड (ग) िा (ङ) बिोजिि पदिकु्त भएको न्यायाधीशले यस ऐन बिोजिि मनितृ्तभिण िा 

उपदान पाउने छैन। 

१५. पारििारिक मनितृ्तभिण ि उपदान : (१) देहायको अिस्थािा देहायका अिमधसम्िको लामग 

न्यायाधीशले आफ्नो परििािका सदस्यहरूिध्ये इच्छाएको व्यजक्तलाई ि त्यस्तो इच्छाएको 

व्यजक्तको ितृ्य ु भएको िा न्यायाधीशले कसैलाई पमन नइच्छाएकोिा मनिको परििािका 

सदस्यहरूिध्ये नजिकको हकदािलाई दफा १४ बिोजििको मनितृ्तभिण ददइनेछ :– 

(क) पदिा बहाल छँदै न्यायाधीशको ितृ्य ुभएिा ितृ्य ुभएदेजख सात  

  िषतसम्ि, 

(ख) दफा १४ बिोजिि मनितृ्तभिण पाउन थालेको सात िषत नपगु्दै ितृ्य ु

भएिा सो सात िषत नपगेुको बाँकी अिमधसम्ि । 

(२) पदिा बहाल छँदै न्यायाधीशको ितृ्य ुभएिा दफा १४ बिोजिि मनितृ्तभिण पाउन े

नभई उपदानसम्ि पाउने िहेछ भने त्यस्तो उपदानको िकि मनिको परििािका सदस्यहरूिध्ये 

उपदफा (१) बिोजििको व्यजक्तले पाउनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजििको पारििारिक मनितृ्तभिण पाउने अिमध भकु्तान भइसकेपमछ 

न्यायाधीशको विधिा पत्नी िा विधिु पमतले आफ्नो िीिनभि त्यस्तो मनितृ्तभिणको आधा िकि 

पाउनेछ। 

  ति मनितृ्तभिण पाइिहेको व्यजक्तले दोहोिो मनितृ्तभिण पाउने छैन ।  

१६. अशक्त िजृत्त : (१) पदीय कािको मसलमसलािा दघुतटनािा पिी अङ्गभङ्ग भई िा चोटपटकको 

कािण कुनै न्यायाधीश आफ्नो पदको काि गनतको लामग अशक्त भएिा त्यस्तो न्यायाधीशले 

बाचञु्जलेसम्ि उपदफा (२) िा लेजखए बिोजििको मनितृ्तभिणको अमतरिक्त उपदफा (५) िा 

लेजखए बिोजििको अशक्त िजृत्त सिेत पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि अशक्त भएको न्यायाधीशले दफा १४ बिोजिि मनितृ्तभिण 

पाउने सेिा अिमध पूिा गिेको भए सोही बिोजिि ि पूिा नगिेको भए त्यस्तो अिमध पिुय्ाउन 
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नपगु अिमधको लामग दािासाहीको वहसाबले कट्टी गिी बाँकी हनु आउने मनितृ्तभिणको िकि 

पाउनेछ। 

ति त्यसिी कट्टी गदात मनिले मनितृ्तभिण पाउन सक्ने सेिा अिमध पूिा गिेिा 

पाउन सक्ने न्यूनति मनितृ्तभिणको तीन खण्डको एक खण्डभन्दा बढी कट्टी गरिने 

छैन। 

(३) उपदफा (१) बिोजिि अशक्त भएको न्यायाधीशलाई आमथतक सहायता बापत दश 

हिाि रुपैयाँसम्ि एकिषु्ट िकि ददन सवकनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजिि चोटपटक लामग उपचाि गिाउँदा लाग्ने उपचाि खचतको 

शत प्रमतशत िकि त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ । 

(५) अशक्तता बापत उपदफा (२) बिोजिि पाउने मनितृ्तभिणको अमतरिक्त पाउने थप 

िामसक अशक्त भत्ता देहायको अशक्तता बापत देहाय बिोजिि हनुेछ: – 

 

अशक्तताको प्रमतशत भत्ता प्रमतशत 

१०० रु. १२५।– 

९० रु. ११२।५० 

८० रु. १००।– 

७० रु.८७।५० 

६० रु. ७५।– 

५० रु. ७५।– 

४० रु. 50 

३० रु. ३७।५० 

२० रु. २५।– 
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 स्पष्टीकिण : 

(१) बीस प्रमतशतभन्दा कि अशक्तलाई अशक्त भएको िामनने छैन। 

२) अशक्त िजृत्त पाउन थालेको न्यायाधीशले आफ्नो कायतभाि सम्हाल्न 

सिि भएिा यो दफा बिोजििको अशक्त िजृत्त पाउने छैन । 

(६) अशक्त िजृत्त पाइिहेको कुनै न्यायाधीशको ितृ्य ुत्यस्तो अशक्त िजृत्त पाउन थालेको 

मिमतले सात िषतमभत्र भएिा सो सात िषत पूिा हनु बाँकी अिमध बापत पाउने अशक्त िजृत्त 

उपदानको रूपिा एकिषु्ट िकि दफा १५ को उपदफा (१) िा तोवकएको व्यजक्तलाई 

ददइनेछ। 

१७. अङ्गभङ्ग भए बापत पाउन े सवुिधा : (१) कुनै न्यायाधीशलाई पदीय कािको मसलमसलािा 

चोटपटक लाग्न गई मनिले सेिाबाट अिकाश मलन ुपने नभए तापमन सो चोटपटकको कािणबाट 

मनिको िितािा बाधा पने भएिा त्यस्तो न्यायाधीशलाई लागेको चोटपटकको गम्भीितालाई 

विचाि गिी दश हिाि रुपैयाँसम्िको एकिषु्ट िकि आमथतक सहायता ददन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको चोटपटकको उपचाि गिाउन आिश्यक पने अिमधभिको 

मनमित्त न्यायाधीशले कुनै पमन सजञ्चत मबदाबाट कट्टा नहनुे गिी पूिा तलब सवहतको थप वििािी 

मबदा पाउनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोजििको चोटपटकको उपचाि गिाउँदा लागेको उपचाि खचतको 

शत प्रमतशत िकि त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ।यसिी उपचाि गदात भएको खचत दफा ३१ 

बिोजिि मनिले पाउन सक्ने उपचाि खचतबाट कट्टी हनुे छैन। 

(४) कुनै न्यायाधीशले िानािान आफ्नै गम्भीि लापिबाहीको कािण चोटपटक लगाई 

अङ्गभङ्ग भएकोिा यस ऐन बिोजििको सवुिधा पाउने छैन। 

१८. असाधािण पारििारिक मनितृ्तभिण तथा उपदान : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कािको 

मसलमसलािा दघुतटनािा पिी तत्कालै ितृ्य ुभएिा िा त्यसैको कािणबाट मनको नहुँदै पमछ ितृ्य ु
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भएिा मनिको विधिा पत्नी िा विधिु पमतलाई देहाय बिोजििको छुटै्ट आिीिन िामसक 

पारििारिक िजृत्त ि त्यसिा थप देहाय बिोजििको पटके उपदान सिेत ददइनेछ :– 

     पारििारिक 

          िजृत्तको िामसक दि         पटके उपदान 

(क) उच्च अदालतको   दईु सय             आठ हिाि सात सय  

    न्यायाधीश        पचास रुपैयाँ                   पचास रुपैयाँ 

(ख) जिल्ला अदालतको एक सय                      छ हिाि  

    न्यायाधीश         पञ्चानब्बे रुपैयाँ              पाँच सय रुपैयाँ 

(२) उपदफा (१) बिोजििको आिीिन िामसक पारििारिक िजृत्त तथा थप उपदान 

ददने प्रयोिनको लामग न्यायाधीशको विधिा पत्नी िा विधिु पमतलाई देहायको अिस्थािा िात्र 

िान्यता ददइनेछ: – 

(क) न्यायाधीशको ितृ्य ुहनुअुजघ मनिसँग िैिावहक सम्बन्ध कायि  

  भइसकेको, 

(ख) न्यायाधीशको ितृ्य ुभएको सियिा मनिसँग सगोलिा बसेको। 

(३) विधिा पत्नी नभएिा िा पमतको ितृ्यअुजघ मनिबाट छुदट्टसकेको भएिा िा विधिा 

पत्नीको पनुवितिाह भइसकेकोिा विधिा पत्नीबाट िन्िेको सन्तानलाई उपदफा (१) बिोजििको 

पटके उपदान दािासाहीले एकिषु्ट ददन सवकनेछ। 

ति अठाि िषतभन्दा कि उिेिका सन्तान िहेछन ्भने मनिहरूको गिुािाको 

मनमित्त नेपाल सिकािले िनामसब देखेको अिमधसम्िको लामग विधिा पत्नीले पाउने 

पारििारिक िजृत्तको अङ्कको दईु मतहाईिा नबढ्ने गिी िनामसब दिले पारििारिक िजृत्त 

पमन प्रदान गनत सक्नेछ। 

(४) ितृ न्यायाधीशको विधिा पत्नी, विधिु पमत िा सन्तान िहेनछन ् ि त्यस्तो 

न्यायाधीशको आजश्रत आिा, बाब ुिा सासू, ससिुा दिैु िा दईुिध्ये एक िहेछन ्भने मनिहरूको 
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गिुािाको मनमित्त नेपाल सिकािले िनामसब देखेको अिमधसम्िको लामग विधिा पत्नी िा विधिु 

पमतले पाउने पारििारिक िजृत्तको अङ्को दईु मतहाईिा नबढ्ने गिी िनामसब दिले पारििारिक 

िजृत्त प्रदान गनत सक्नेछ। 

(५) ितृ न्यायाधीशको विधिा पत्नी, सन्तान िा आिा बाब ुिा सासू, ससिुा कुनै िहेनछन ्

ि त्यस्तो न्यायाधीशको आजश्रत दािभुाइ िा अवििावहता दददी बवहनीिध्ये कुनै िहेछन ्भन े

मनिहरूको गिुािाको मनमित्त नेपाल सिकािले िनामसब देखेको अिमधसम्िको लामग दािासाहीले 

विधिा पत्नी िा विधिु पमतले पाउने पारििारिक िजृत्तको अङ्कको दईु मतहाईिा नबढ्ने गिी 

िनामसब िकि पारििारिक िजृत्त प्रदान गनत सक्नेछ। 

१९. शैजिक भत्ता िा सन्तमत िजृत्त : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कािको मसलमसलािा दघुतटनािा 

पिी ितृ्य ुभएिा िा सोही कािणले गदात आिीिन काि गनत नसक्ने भएिा त्यस्ता ितृ िा 

अशक्त न्यायाधीशको प्रत्येक सन्तमतलाई अठाि िषतको उिेि नपगुञु्जले नौ सय रुपैयाँका दिले 

िावषतक शैजिक भत्ता ददइनछे। 

स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोिनको लामग “सन्तमत” भन्नाले ितृ्य ु भएका िा अशक्त 

न्यायाधीशको छोिाछोिी सम्झन ुपछत। 

(२) पदीय कािको मसलमसलािा ितृ्य ुभएको न्यायाधीशको आिा बाब ुदिैु िीवित 

नहनुे सन्तमतलाई उपदफा (१) बिोजििको शैजिक भत्ताको अमतरिक्त िामसक पचहत्ति रुपैयाँका 

दिले सन्तमत िजृत्त ददइनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोजििको िजृत्त सम्बजन्धत सन्तमतले एक्काईस िषत उिेि पूिा गिेको 

िा सिकािी सेिािा प्रिेश गिेकोिा िनु अगामड हनु्छ सो मिमतसम्ि पाउनेछ। 

(४) कुनै न्यायाधीशको पदीय कािको मसलमसलािा ितृ्य ुभएिा िा मनि आिीिन 

अशक्त भएिा मनिले, मनिको परििाि िा सन्तमतले पाउने िजृत्त िा उपदानको सम्बन्धिा न्याय 

परिषद्ले नेपाल सिकाििा मसफारिस गनेछ। 

२०. मबदा : (१) न्यायाधीशले देहायका मबदाहरू पाउनेछ :– 
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(क)  भैपिी आउने मबदा, 

(ख)  पित मबदा, 

(ग)  घि मबदा, 

(घ)  वििािी मबदा, 

(ङ)  वकरिया मबदा, 

(च)  विशेष मबदा, 

(छ)  प्रसूमत मबदा, 

(ि)  प्रसूमत स्याहाि मबदा । 

(२) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उपदफा (१) िा लेजखएको मबदाको अमतरिक्त 

अध्ययन मबदा सिेत पाउन सक्नेछ। 

२१. भैपिी ि पित मबदा : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक िषत पूिा पारिश्रमिक सवहतको छ ददन भैपिी 

आउने मबदा ि छ ददन पित मबदा मलन पाउनेछ। 

  (२) एक िषतको भैपिी ि पित मबदा अको िषतलाई सजञ्चत गनत पाइने छैन। 

  (३) भैपिी ि पित मबदा आधा ददन सिेत मलन पाइनछे। 

२२. घि मबदा : (१) न्यायाधीशले काि गिेको अिमधको एघाि ददनको एक ददनको दिले पूिा 

पारिश्रमिक सवहतको घि मबदा पाउनेछ। 

स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोिनको लामग “काि गिेको अिमध” भन्नाले भैपिी आउने मबदा ि 

पित मबदािा बसेको ददन ि साितिमनक मबदाको ददनलाई सिेत िनाउँनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको घि मबदा बढीिा एक सय पचास ददनसम्ि सजञ्चत गिी 

िाख्न सवकनेछ।  

(३) एक सय बीस ददनभन्दा बढी घि मबदा सजञ्चत हनुे न्यायाधीशले सो बढी घि 

मबदािध्ये प्रत्येक िषतको चैत्र िसान्तसम्ि सजञ्चत िहेको घि मबदािध्ये बढीिा तीस ददनसम्िको 



www.lawcommission.gov.np 

15 
 

घि मबदा बापत मनिले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दिले हनु आउने िकि सोही आमथतक 

िषतको अन्त्य सम्ििा एकिषु्ट मलन सक्नेछ। 

(४) िनुसकैु व्यहोिाले न्यायाधीश सेिाबाट अलग भएिा पमन मनिको उपदफा (२) 

बिोजिि सजञ्चत िहेको घि मबदािध्ये बढीिा एक सय बीस ददनको घि मबदा बापत मनिले 

खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दिले हनु आउने िकि एकिषु्ट मलन पाउनेछ। 

(५) न्यायाधीशले घि मबदािा घि िाँदा ि घि मबदा भकु्तान गिी घिबाट अदालतिा 

हाजिि हनु आउँदा िषतको एक पटक पैदलको बाटोलाई आठ कोषको मनमित्त एक ददनको 

दिले तथा िोटि, िेल, हिाईिहािको बाटोलाई िमत ददन लाग्ने हो त्यमत ददन बाटाको म्याद 

पाउनेछ।  

(६) उपदफा (२) बिोजिि सजञ्चत घि मबदा िा सो बापतको िकि मलन नपाउँदै 

न्यायाधीशको ितृ्य ुभएिा त्यस्तो िकि दफा १५ को उपदफा (१) बिोजििको व्यजक्तले 

एकिषु्ट मलन पाउनेछ। 

(७) यस दफा बिोजिि न्यायाधीशले मलएको घि मबदाको अिमधिा कुनै साितिमनक 

मबदा पनत आएिा त्यस्तो साितिमनक मबदा घि मबदािा िोमडने छैन। 

२३. वििािी मबदा : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक िषत बाह्र ददनका दिले पारिश्रमिक सवहतको वििािी 

मबदा पाउनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बिोजििको वििािी मबदा नमलएिा सजञ्चत हुँदै िानेछ। 

 (३) उपदफा (२) बिोजिि सजञ्चत िहेको मबिािी मबदा बापत न्यायाधीशले सेिाबाट 

मनितृ्त हुँदाका बखत आफूले खाईपाई आएको िामसक पारिश्रमिकले वहसाब गदात हनु आउन े

िकि एकिषु्ट मलन पाउन ेछ।   

(४) न्यायाधीशले कुनै ठूलो ि कडा िोग लामग स्िीकृत जचवकत्सकको प्रिाणपत्र पेश 

गिेिा वििािी मबदा बाँकी नभए पमन दईु िवहनासम्ि पारिश्रमिक सवहतको ि त्यस्तो पारिश्रमिक 
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सवहतको थप वििािी मबदा मलइसकेपमछ एक पटकिा थप चाि िवहनासम्ि ि सेिाको 

अिमधभििा िम्िा बाह्र िवहनािा नबढ्ने गिी मबना पारिश्रमिकको वििािी मबदा पाउन सक्नेछ।  

ति त्यसिी पारिश्रमिक सवहतको थप वििािी मबदा मलँदा प्रत्येक दईु ददन थप 

वििािी मबदा बापत एक ददनका दिले घि मबदाबाट कट्टा हनुेछ। 

(५) सात ददनभन्दा बढी अिमधको वििािी मबदा िाग गने न्यायाधीशले स्िीकृत 

जचवकत्सकको प्रिाणपत्र पेश गनुत पनेछ। 

ति त्यस्तो प्रिाणपत्र पेश गनत साधािणतया सम्भि छैन भने्न उच्च अदालतको 

िखु्य न्यायाधीशको हकिा प्रधानन्यायाधीशलाई ि अन्य न्यायाधीशहरूको हकिा उच्च 

अदालतको िखु्य न्यायाधीशलाई विश्वास भएिा मनिले सो व्यहोिा िनाई प्रिाणपत्र पेश 

गनत नपने गिी वििािी मबदा स्िीकृत गनत सक्नेछ। 

(६) सजञ्चत वििािी मबदा िा सो बापतको िकि मलन नपाउँदै न्यायाधीशको ितृ्य ुभएिा 

त्यस्तो िकि दफा १५ को उपदफा (१) बिोजििको व्यजक्तले एकिषु्ट मलन   पाउनेछ। 

२४. वकरिया मबदा : न्यायाधीश आफैँ ले वकरिया बस्न ुपदात कुलधित िा संस्काि अनसुाि बढीिा पन्र 

ददनको पारिश्रमिक सवहतको वकरिया मबदा पाउनेछ। 

२५. विशषे मबदा : (१) न्यायाधीशले विशेष कािण पिेिा एक पटकिा एक िवहनािा नबढाई िम्िा 

सेिाको अिमधभििा तीन िवहनासम्ि विशेष मबदा पाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि विशेष मबदािा बसेको अिमधिा न्यायाधीशले आधा 

पारिश्रमिक पाउनेछ। 

२६. प्रसूमत मबदा : (१) िवहला न्यायाधीशले प्रसूमतको अजघपमछ गिी अण्ठानब्बे ददन प्रसूती मबदा 

मलन पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्रसूमत मबदा मलएको न्यायाधीशले चाहेिा कुनै पमन मबदाबाट 

कट्टा नहनुे गिी थप छ िवहनासम्ि बेतलिी प्रसूमत मबदा मलन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) ि (२) बिोजििको मबदा लगाताि रूपिा मलन ुपनेछ। 
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(४) उपदफा (२) बिोजिि बेतलिी मबदािा बसेको अिमध सेिा अिमधिा िोमडनेछ। 

(५) उपदफा (१) बिोजििको प्रसूमत मबदािा बस्ने न्यायाधीशले पूिा तलब   पाउनेछ। 

(६) प्रसूमत मबदा मलएको अमभलेख सम्बजन्धत अदालतले िाखी त्यसको िानकािी न्याय 

परिषद्लाई गिाउन ुपनेछ।   

२७. प्रसूमत स्याहाि मबदा : (१) न्यायाधीशको पत्नी सतु्केिी हनुे भएिा त्यस्तो न्यायाधीशले सतु्केिीको 

अजघ िा पमछ गिी पन्र ददन प्रसूमत स्याहाि मबदा मलन पाउनेछ । 

(२) प्रसूमत स्याहाि मबदािा बस्ने न्यायाधीशले पूिा तलब पाउनेछ । 

(३) प्रसूमत स्याहाि मबदा सेिा अिमधभि दईु पटक िात्र ददइनेछ । 

(४) प्रसूमत स्याहाि मबदा मलएको न्यायाधीशले मबदा मलएको मिमतले तीन िवहनामभत्रिा 

बच्चाको िन्िदतात प्रिाणपत्र कायतित अदालतिा पेश गनुत पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजििको अिमधमभत्र त्यस्तो प्रिाणपत्र पेश नगने न्यायाधीशले 

त्यस्तो मबदाको अिमध मनिले पाउने अन्य मबदाबाट कट्टा गरिनेछ । 

(६) प्रसूमत स्याहाि मबदाको अद्यािमधक अमभलेख सम्बजन्धत अदालतले िाखी त्यसको 

िानकािी न्याय परिषद्लाई गिाउन ुपनेछ।   

२८. अध्ययन मबदा : न्याय सम्पादनको लामग उपयोगी ि आिश्यक पने विषयिा नेपाल सिकािको 

िा नेपाल सिकािलाई प्राप्त भएको छात्रिजृत्तिा छामनई अध्ययन गनत िाने जिल्ला अदालतको 

न्यायाधीशले पारिश्रमिक सवहतको अध्ययन मबदा पाउनेछ । 

ति त्यस्तो मबदा तीन िषतभन्दा बढी अिमधको हनुे छैन। 

२९. मबदा ददन े अमधकािी : (१) उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीशले आफूपमछको िरिष्ठ 

न्यायाधीशलाई िौजखक िानकािी ददई भैपिी आउने मबदा ि पित मबदा आफैँ  मलन सक्नेछ । 

अन्य मबदाको स्िीकृमत प्रधान न्यायाधीशबाट मलन ुपनेछ । 
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(२) उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले िखु्य न्यायाधीशलाई िौजखक िानकािी गिाई 

भैपिी आउने मबदा ि पित मबदा आफैँ  मलन सक्नेछ । अन्य मबदाको स्िीकृमत िखु्य 

न्यायाधीशबाट मलन ुपनेछ । 

(३) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले भैपिी आउने ि पित मबदा आफैँ ले मलन   

सक्नेछ।अन्य मबदाको स्िीकृमत सम्बजन्धत उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीशबाट मलन ुपनेछ। 

ति सम्भि भएसम्ि त्यसिी भैपिी आउने ि पित मबदा मलनअुजघ जिल्ला अदालतको 

न्यायाधीशले सम्बजन्धत उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीशलाई िौजखक िानकािी गिाउन ुपनेछ 

। एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले िरिष्ठति ्जिल्ला 

न्यायाधीशलाई िौजखक िानकािी गिाई भैपिी आउने ि पित मबदा मलन बाधा पने छैन। 

(४) यस दफा बिोजिि उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीशले कुनै न्यायाधीशलाई एक 

िवहनाभन्दा बढी अिमधको लामग मबदाको स्िीकृमत ददँदा प्रधान न्यायाधीशसँग पिािशत गनुत 

पनेछ। 

३०.  अन्य सेिािा छँदाको सजञ्चत मबदा : कुनै संिैधामनक पदिा िा नेपाल सिकािको िा नेपाल 

सिकािको पूणत स्िामित्ििा िहेको संस्थाको स्थायी सेिािा िहेको व्यजक्त न्यायाधीशको पदिा 

मनयकु्त भएिा मनिले त्यस्तो पद िा सेिािा बहाल छँदा आितन गिेको सजञ्चत घि मबदा िा 

वििािी मबदा मनिले यसै ऐन बिोजिि आितन गिी सजञ्चत गिे सिह िामननेछ ।  

३१.  उपचाि खचत : (१) न्यायाधीश वििािी भई जचवकत्सकको प्रजेस्िप्सनिा िोगको मनदान 

(डाइग्नोसीस) गिी उपचाि गिाउँदा लागेको देहायको खचत मनिले उपचाि खचत बापत पाउनेछ 

:– 

(क) अस्पतालिा भनात हुँदा ि अस्पतालिा उपचाि गिाउँदा लागेको 

अस्पतालको मबल बिोजििको खचत ि अस्पतालको जचवकत्सकको 

प्रजेस्िप्सन बिोजिि खरिद गिेको औषमध खचत, 
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(ख) अस्पतालिा भनात हनु नपने िा भनात हनु नसकेको अिस्थािा िा 

अस्पतालिा भनात भई अस्पतालबाट मनस्केपमछ पमन िोगको उपचािको 

लामग कुनै जचवकत्सक, कवििाि िा िैद्यले िाँच गदात मलएको शलु्क तथा 

िाँच गिी लेखी ददएको प्रजेस्िप्सन अनसुाि खरिद गिेको औषमध खचत 

। 

(ग) प्लावष्टक सितिी बाहेक सबै वकमसिको जचिफाि  

(सजितकल अपिेशन) गदात लागेको मबल बिोजििको खचत, 

(घ) चस्िा, दाँत, एअिफोन आदद उपकिणको लामग नेपाल सिकािले सिय 

सियिा आदेश िािी गिी तोवकददएको हदसम्िको िकिको लागेको 

मबल बिोजििको खचत, 

(ङ) आफ्नो घि िा डेिा छाडी अको जिल्लािा िा विदेशिा गई औषमध 

उपचाि गिाउँदा त्यस्तो स्थानसम्ि पगु्दाको ि फकँदाको वििािीको ि 

कुरुिा चावहने अिस्था भए एक िना कुरुिा सम्िको यातायात खचतको 

पूिै िकि ि खाना खचत बापत मनिले पाउने दैमनक भत्ताको पचहत्ति 

प्रमतशत िकि । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन एक पटकिा पाँच सय 

रुपैयाँभन्दा घटी खचत भएकोिा उपचाि खचत ददइने छैन ि कुल सेिा अिमधभि न्यायाधीशले 

पाउने बाह्र िवहनाको पारिश्रमिकभन्दा बढी िकिको उपचाि खचत ददइने छैन। 

(३) उपदफा (१) ि (२) िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन पदीय कािको 

मसलमसलािा चोटपटक लाग्न गई घाइते भएको न्यायाधीशलाई स्िदेशिा उपचाि गिाउनको 

लामग ि मनिको स्िदेशिा उपचाि हनु नसक्ने भई विदेशिा उपचाि गिाउन नेपाल सिकािद्वािा 

गठन भएको िेमडकल बोडतले मसफारिस गिेिा विदेशिा उपचाि गिाउँदा लागेको प्रजेस्िप्सन 

तथा मबल बिोजििको खचत नेपाल सिकािले व्यहोनेछ। 
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(४) यस ऐन बिोजिि पाउने उपचाि खचत न्यायाधीशले पेश्कीको रूपिा मलन चाहेिा 

उपदफा (२) को अमधनिा िही पमछ वहसाब बझुाउने गिी पेश्की ददन सवकनेछ ि त्यसिी 

पेश्की मलएको िकि पमछ वहसाब गदात उपचाि बापत पाउने िकिभन्दा बढी हनु आएिा बढी 

भए िमत िकि न्यायाधीशको पारिश्रमिकबाट वकस्ताबन्दीिा कट्टा गरिनेछ । 

ति त्यसिी कट्टा गनुत पने िकि भकु्तानी नहुँदै न्यायाधीशको ितृ्य ुभएिा कट्टा 

गनत बाँकी िहेको िकि मिन्हा हनुेछ। 

(५) न्यायाधीशको परििािको कुनै सदस्य वििािी भएिा उपदफा (२) बिोजिि पाउने 

अमधकति उपचाि खचतको िकिबाट कट्टा हनुे गिी सो िकिको आधासम्ि मबल बिोजिि 

भएको उपचाि खचतको नब्बे प्रमतशत िकि न्यायाधीशले मलन पाउनेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोजिि उपचाि खचतको िाग गदात िोगको मनदान (डाइग्नोमसस) 

उल्लेख गरिएको जचवकत्सकको प्रजेस्िप्सन पेश गनुत पनेछ।  

(७) न्यायाधीशको परििािको कुनै सदस्य वििािी भई विदेशिा गई उपचाि गिाउन ु

पदात िा स्िदेशिै अस्पताल भनात भई शल्यविया िा उपचाि गिाउन ुपदात अस्पतालिा लागेको 

मबल बिोजििको खचत ि अस्पतालको जचवकत्सकको प्रसेविप्शन बिोजिि लागेको औषमध 

उपचािको खचतको नब्बे प्रमतशत िकि न्यायाधीशले उपदफा (२) बिोजिि पाउने 

िकििध्येबाट पाउनेछ।  

(८) उपदफा (५) ि (७) िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन न्यायाधीशको 

सगोलको पमत िा पत्नी, आिा िा बाब ुिा सासू िा ससिुा कुनै संिैधामनक पदिा िा सिकािी 

सेिािा िा सिकािी स्िामित्ि िा मनयन्त्रण भएको संस्थाको सेिािा बहालिाला कितचािी भएिा 

त्यस्तो उपचाि खचत पाउने छैन। 

स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोिनको लामग “संिैधामनक पद” भन्नाले संिैधामनक मनकायको प्रिखु 

िा पदामधकािीको पद सम्झन ुपछत। 
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(९) न्यायाधीशले सेिाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बिोजिि पाउने उपचाि खचत मलन 

बाँकी िहेको भए त्यस्तो बाँकी िकि एकिषु्ट िकि मलन पाउनेछ। 

ति मनितृ्तभिण पाउने गिी सेिाबाट अिकाश पाएका उच्च अदालतको न्यायाधीशले 

पन्र िषत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पच्चीस िषत सेिा अिमध पूिा गिेको िहेछ भन े

त्यसिा अको दश प्रमतशत थप गिी हनु आउने िकि एकिषु्ट मनिहरूले त्यसिी सेिाबाट 

अलग हुँदा मलन पाउनेछ। 

(१०) उपदफा (९) िा िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन नपेाल सिकािको सेिा गिे 

बापत उपचाि खचत मलइसकेको न्यायाधीशले अजघ पाएको उपचाि खचत कट्टा गिी बाँकी िकि 

िात्र मलन पाउनेछ। 

(११) न्यायाधीशलाई देहायको अिस्थािा बाहेक परििाि ि आफ्नो मनमित्त सिेत गिेि 

एक िषतिा मनिले पाई आएको डेढ िवहनाको पारिश्रमिक बिाबिको िकिभन्दा बढी उपचाि 

खचत ददइने छैन: – 

(क) यस दफा बिोजिि विदेशिा गई उपचाि गिाउन ुपदात िा स्िदेशिै पमन 

अस्पतालिा भनात भई उपचाि गिाउन ुपदात, 

(ख) उपदफा (७) बिोजिि परििािलाई उपचाि गिाउँदा । 

(१२) यस दफा बिोजिि उपचाि खचत िाग गने न्यायाधीशले अदालतिा उपजस्थत हनु 

नसक्ने गिी वििािी भएको अिस्थािा वििािी मबदा बाँकी भएसम्ि वििािी मबदा नै िाग गनुत 

पनेछ।  

   ति वििािी मबदा बाँकी नभएिा अरू मबदा िाग गनत बाधा पने छैन। 

(१३) यस दफा बिोजिि पाउने उपचाि खचत मलन नपाउँदै न्यायाधीशको ितृ्य ुभएिा 

त्यस्तो उपचाि खचत दफा १५ को उपदफा (१) बिोजििको व्यजक्तले मलन पाउनेछ। 

(१४) यस दफा बिोजिि न्यायाधीशले पाएको उपचाि खचतको विििण न्यायाधीशको 

मबदाको अमभलेख ि व्यजक्तगत अमभलेखिा िाख्न ुपनेछ। 
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३२. थप आमथतक सहायता : (१) सेिािा बहाल िहेको कुनै न्यायाधीश िा मनिको पमत िा पत्नीलाई 

स्िदेश तथा विदेशिा उपचाि गनत नेपाल सिकािद्वािा गदठत िेमडकल बोडतले मसफारिस गिेको 

आधाििा दफा ३१ को उपदफा (१) बिोजिि पाउने उपचाि खचतको अमतरिक्त नेपाल 

सिकािले उजचत ठह¥याएको िकि थप आमथतक सहायताको रूपिा ददन सक्नेछ।  

(२) उपमनयि (१) बिोजििको थप आमथतक सहायता ददँदा िगृौला, िटुु ि क्यान्सि 

िस्ता कडा िोगको हकिा उपचाि गदात लागेकोेे िकिको मबल बिोजिि बढीिा पाँच लाख 

रुपैयाँसम्ि ददन सक्नेछ।   

(३) यस दफा बिोजििको आमथतक सहायता प्राप्त गनतको लामग न्यायाधीशले दफा ३१ 

को उपदफा (१) बिोजिि पाउने उपचाि खचत मलइसकेको ि थप उपचाि गिाउन ुपने गिी 

नेपाल सिकािद्वािा गदठत िेमडकल बोडतले गिेको मसफारिस तथा उपचाि सम्बन्धी कागिात 

तथा खचतको मबल भिपाई पेश गनुत पनेछ।  

३३.  कायि िकुायिको व्यिस्था : (१) उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएिा िा 

अस्िस्थताको िा अरु कुनै कािणले िखु्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काि गनत असिथत भएिा 

िा मबदा बसेको िा नेपालबाट बावहि गएको कािणले िखु्य न्यायाधीश अदालतिा उपजस्थत 

नहनुे अिस्था पिेिा प्रधान न्यायाधीशले सोही उच्च अदालतको िरिष्ठति ्न्यायाधीशलाई कायि 

िकुायि िखु्य न्यायाधीश भई काि गनत तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि कायि िकुायि िखु्य न्यायाधीश भई काि गने उच्च 

अदालतको न्यायाधीशले त्यसिी कायि िकुायि भएको अिमधसम्ि िखु्य न्यायाधीशले पाए 

सिहको पारिश्रमिक ि सवुिधा पाउनेछ। 

३४.  बहाली म्याद : (१) न्यायाधीशको पदिा मनयकु्त भएको व्यजक्तले मनयकु्त भएको एक िवहनामभत्र 

आफ्नो पदिा बहाल भई कायतभाि सम्हाल्न ुपनेछ । मनिले कायतभाि सम्हालेको मिमतदेजख 

िात्र पारिश्रमिक ि सवुिधा पाउनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोजििको म्यादमभत्र कुनै न्यायाधीशले िनामसब कािण मबना 

आफ्नो पदको कायतभाि नसम्हालेिा मनिको पद स्ितः रिक्त भएको िामननेछ । 

(३) एक अदालतबाट अको अदालतिा सरुिा हनुे न्यायाधीशले तयािीको मनमित्त बढीिा 

सात ददनसम्िको म्याद पाउनेछ।  

३५. मनलम्बन भएिा पाउन ेतलब : कुनै न्यायाधीश प्रचमलत कानून बिोजिि मनलम्बनिा पिेिा 

त्यस्तो मनलम्बनको अिमधभि मनिले आफ्नो तलबको आधा िकि िात्र पाउनेछ। 

 ति लागेको आिोप प्रिाजणत नभई मनिले सफाई पाएिा मनलम्बन िहेको अिमधिा आधा 

तलब पाएको भए सो कट्टा गिी ि नपाएको भए पूिै तलब पाउनेछ।कसूिदाि ठहरिएिा 

मनलम्बन भएको मिमतदेजखको बाँकी तलब पाउने छैन। 

३६. शपथ ग्रहण : आफ्नो पदको कायतभाि सम्हाल्न ुअजघ उच्च अदालतको िखु्य न्यायाधीशले 

प्रधान न्यायाधीश सिि ि उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका 

न्यायाधीशले सम्बजन्धत उच्च अदालतका िखु्य न्यायाधीशसिि अनसूुची–२ बिोजििको ढाँचािा 

पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गनुत पनेछ। 

३७. पारिश्रमिक तथा सवुिधािा पनुिािलोकन : नेपाल सिकािले सिोच्च अदालतसँग पिािशत गिी 

प्रत्येक तीन िषतिा न्यायाधीशको पारिश्रमिकिा पनुिािलोकन गनेछ।  

३८. अनसूुचीिा हेिफेि : नपेाल सिकािले नेपाल िािपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी अुनसूुचीिा हेिफेि 

गनत सक्नेछ।  

३९. खािेिी ि बचाउ : (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, 

सवुिधा तथा सेिाका अन्य शतत सम्बन्धी ऐन, २०४८ खािेि गरिएको छ । 

(२) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सवुिधा तथा 

सेिाका अन्य शतत सम्बन्धी ऐन, २०४८ बिोजिि भए गिेका काि कािबाही यसै ऐन अन्तगतत 

भए गिेको िामननेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दफा ३, दफा ५ को उपदफा (१) ि (२), दफा ६ को उपदफा (३), दफा ७ को उपदफा (१), 

दफा ८ को उपदफा (५), दफा १० ि दफा ११ सँग सम्बजन्धत) 

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा अन्य सवुिधा 

ि. 
सं. 

सवुिधाको प्रकाि ईकाई दि 

उच्च 
अदालतको 

िखु्य 
न्यायाधीश 

उच्च 

अदालतका 
न्यायाधीश 

जिल्ला 
अदालतको 
न्यायाधीश 

१ पारिश्रमिक प्रमत िवहना रु. ५७,७८०।– ५४,५९०।– ४६,१२०।– 

२ विशेष भत्ता प्रमत िवहना रु. १,०००।– १,०००।– १,०००।– 

३ आिास सवुिधा प्रमत िवहना रु. १७,९९५।– १७,९५०।– १७,०००।– 

४ 

आफ्नो घििा बस्ने 
न्यायाधीशलाई घि 
सफाई तथा िितत 

सवुिधा 

प्रमत िवहना रु. ८,९९८।– ८,९७५।– ८,५००।– 

५ मबिलुी, धािा, टेमलफोन प्रमत िवहना रु. १,५००।– १,५००।– १,२००।– 

६ सिािी इन्धन प्रमत िवहना मल. १०० ८० ७२ 

७ िोविल तै्रिामसक मल. ५ ५ ५ 

८ 

प्रशासकीय भत्ता प्रमत 

िवहना रु.(जिल्ला 
अदालतको प्रिखु भई 
काि गने िरिष्ठति ्
न्यायाधीशलाई) 

प्रमत िवहना रु. - - ५००।– 

९ लगुा भत्ता िावषतक रु. १०,०००।– १०,०००।– १०,०००।– 
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अनसूुची–२ 

(दफा ३६ सँग सम्बजन्धत) 

 

शपथ 

 

ि ... ... ... ... ... ... ... सत्य, मनष्ठापूितक प्रमतज्ञा गछुत  ईश्विको नाििा शपथ मलन्छु वक नेपाली 

िनता, नेपालको संविधान तथा प्रचमलत अन्य कानूनप्रमत पूणत मनष्ठािान िही आफूले ग्रहण गिेको ... 

... ... पदको जिम्िेिािी न्यायपामलकाको स्िच्छता ि ियातदा विपिीत नहनुे गिी, कसैको डि, िोलावहिा, 

पिपात, दे्वष िा लोभिा नपिी इिान्दािीसाथ पालना गनेछु ि आफ्नो कततव्य पालनको मसलमसलािा 

आफूलाई ज्ञात हनु आएको कुिा प्रचमलत कानूनको पालना गदात बाहेक ि पदिा बहाल िहेको िा 

निहेको कुनै पमन अिस्थािा प्रकट गने छैन । 

 

 

..................... 

मिमत ... ... ... ...                                                    हस्तािि 

 

 


