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प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
प्रमाणीकरण मममत
२०७६।०६।२४
प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्तावना: प्रशासकीय अदालतको गठन, अमधकार र कायनववमधका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था
गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६” रहे को छ
।

२.

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अदालत” भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत
सम्झनु पछन ।
(ख) “अध्यि” भन्नाले अदालतको अध्यि सम्झनु पछन ।
(ग) “कमनचारी” भन्नाले नेपाल सरकारको मनिामती सेवा, नेपाल स्वास््य सेवा,
नेपाल सं घीय सं सद सेवा वा सावनिमनक सं स्थाको से वामा कायनरत कमनचारी
सम्झनु पछन र सो शब्दले दे हायका व्यक्षिलाई समेत
िनाउँछः-

(१) सामुदावयक ववद्यालयमा कायनरत क्षशिक,
(२) प्रदे श कानून बमोक्षिम गठन हुने प्रदे श मनिामती सेवा, अन्य सरकारी

सेवा वा प्रदे श सरकारको पचास प्रमतशतभन्दा बढी स्वाममत्व हुने
सं स्थाको सेवामा रहे को कमनचारी,

(३) स्थानीय तहका कमनचारी ।
(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोक्षिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा
तोवकएको वा तोवकए बमोक्षिम सम्झनु पछन ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले अदालतको सदस्य सम्झनु पछन र सो शब्दले अध्यि
समेतलाई िनाउँछ ।

(च) “सावनिमनक सं स्था” भन्नाले दे हायको सं स्था सम्झनु पछनः(१) पचास

प्रमतशत

वा

सोभन्दा

बढी

शेयर

वा

िायिेथामा

नेपाल

सरकारको स्वाममत्व वा मनयन्रण भएको कम्पनी, बैंक, सं स्थान,
प्रामधकरण, मनगम, प्रमतष्ठान, बोर्न, केन्र, पररषद् वा नेपाल सरकारबाट

मनयममत रुपमा अनुदानप्राप्त ववद्यालय र यस्तै प्रकृमतका अन्य सं गठठत
सं स्था,
(२) प्रचमलत सं घीय कानून बमोक्षिम गठन भएको मनयमनकारी मनकाय,
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(३) नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी सावनिमनक
सं स्था भनी तोकेको अन्य सं स्था ।

३. अदालतको गठन: (१) दफा ७ बमोक्षिमको मुद्दा वा

सो दफा बमोक्षिमको ववषयमा

पुनरावेदन सुन्नको लामग नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी दे हाय
बमोक्षिमका अध्यि र सदस्य रहे को प्रशासकीय अदालत गठन गनेछः(क)

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहे का वा हुने योग्यता
पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका ववक्षशष्ट श्रे णीको पदमा काम

गरे का व्यक्षिहरुमध्येबाट न्याय पररषद्को परामशनमा नेपाल
सरकारले तोकेको वा मनयुि गरे को व्यक्षि

- अध्यि

(ख) नेपाल न्याय सेवाको ववक्षशष्ट श्रे णीको पदबाट से वा मनवृत्त वा
कानूनमा स्नातकोपामध प्राप्त गरी कानून वा न्यायको िेरमा
कम्तीमा

बीस

वषनको

अनुभवप्राप्त

व्यक्षिहरुमध्येबाट

नेपाल

सरकारले मनयुि गरे को एकिना

(ग) मनिामती सेवाको ववक्षशष्ट श्रे णीको पदबाट सेवा मनवृत्त वा कुनै

- सदस्य

ववषयमा स्नातकोपामध प्राप्त गरी सावनिमनक प्रशासनको िेरमा
कम्तीमा
(२)

बीस

वषनको

अनुभवप्राप्त

सरकारले मनयुि गरे को एकिना
उपदफा

(१)

बमोक्षिम

गठन

व्यक्षिहरुमध्येबाट
भएको

अदालतको

नेपाल
मुकाम

- सदस्य

काठमार्ौं

उपत्यकामा रहनेछ र सो अदालतको प्रादे क्षशक िेरामधकार नेपालभर हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन कुनै प्रदे शबाट दुई

सयभन्दा बढी मुद्दा उपदफा (२) बमोक्षिमको अदालतमा दतान भई चालू अवस्थामा रहे मा
त्यस प्रदे शमा नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदे शको
रािधानीमा मुकाम रहने गरी उपदफा (१) बमोक्षिम अदालत गठन गनेछ ।
तर उपदफा (२) बमोक्षिमको अदालत रहेको प्रदे शको हकमा यस उपदफा
बमोक्षिमको छु ट्टै अदालत गठन गररने छै न ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षिम गठन भएको अदालतको प्रादे क्षशक िेरामधकार न्याय
पररषद्को परामशनमा नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोके

बमोक्षिम हुनेछ।त्यसरी िेरामधकार तोक्दा सो अदालत रहे को प्रदे शको अमतररि
नक्षिकको अन्य प्रदे शको समेत िेरामधकार हुने गरी तोक्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोक्षिम अदालत गठन हुँदाका बखत सो अदालतको

प्रादे क्षशक िेरामधकारमभर पने कुनै मुद्दा उपदफा (२) बमोक्षिमको अदालतमा ववचाराधीन
रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दा उपदफा (३) बमोक्षिमको अदालतमा सनेछ।
४.

अध्यि तथा सदस्यको पदावमध:

(१) अध्यि तथा सदस्यको पदावमध दफा ५ को

अधीनमा रही पाँच वषनको हुनेछ।
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(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन कुनै पमन व्यक्षिलाई

दुईपटकभन्दा बढी अवमधको लामग अध्यि तथा सदस्यको पदमा मनयुि गररने छै न।
५.

पदमा नरहने अवस्था: (१) यस ऐन बमोक्षिम मनयुि अध्यि तथा सदस्य दे हायका
अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहने छै नः(क) दफा ४ बमोक्षिम मनिको पदावमध समाप्त भएमा,

(ख) मनिले आफ्नो पदबाट ठदएको रािीनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा,
(ग) खराब आचरण, कायन िमताको अभाव वा इमान्दारीपूवक
न
आफ्नो पदीय
कतनव्यको पालना नगरे को आधारमा नेपाल सरकारले मनिलाई पदमुि
गरे मा,
(घ) मनिको उमेर मरसठ्ठी वषन पूरा भएमा,
(ङ) मनिको मृत्यु भएमा ।
(२) यस ऐन बमोक्षिम मनयुि अध्यि वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अक्षघ
नेपाल सरकारले मनिलाई आफ्नो सफाई पेश गनन मनामसब मौका ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन उच्च अदालतको
बहालवाला न्यायाधीश अदालतको सदस्य तोवकएको अवस्थामा मनि िुनसुकै व्यहोराले
उच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरे मा यस ऐन बमोक्षिम गठठत
अदालतबाट स्वतः अवकाश प्राप्त गरे को मामननेछ । यसरी अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले
पाउने सुववधा मनिको सेवा शतन सम्बन्धी प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था भए बमोक्षिम
हुनेछ ।
६.

पाररश्रममक, सेवाका शतन र सुववधा: यस ऐन बमोक्षिम मनयुि अध्यि तथा सदस्यको
पाररश्रममक, सुववधा र सेवाका शतन क्रमशः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र
न्यायाधीश सरह हुनेछ ।

७.

अदालतको अमधकार िेर: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन
अदालतलाई दे हायका मुद्दा वा ववषयमा भएको मनणनय वा अक्षन्तम आदे श उपर पुनरावेदन
सुन्ने अमधकार हुनेछः(क) प्रचमलत कानून बमोक्षिम कमनचारीलाई ठदइएको ववभागीय सिाय,
(ख) कमनचारीको बढु वा,
(ग) कमनचारीको सरुवा ।

(२) उपदफा (१) को खण्र् (क) वा (ख) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए

तापमन कमनचारीको सेवा शतन सम्बन्धी कानूनमा कुनै कमनचारीलाई ठदइएको ववभागीय
सिाय वा बढु वाको सम्बन्धमा कुनै मनकाय वा पदामधकारी समि उिुरी वा पुनरावेदन
3
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लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो मनकाय वा पदामधकारीले सो ववषयमा मनणनय गरे पमछ मार सो
मनणनय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
८.

अदालतको अमधकार िेरको प्रयोग: (१) अदालतको अमधकार िेरको प्रयोग तीनैिना
सदस्यले सामूवहक रुपमा गनेछन् ।
तर एकिना सदस्य उपक्षस्थत भएको इिलासले मुद्दाको कारबाही र अध्यि
सवहत दुईिना सदस्य उपक्षस्थत भएको इिलासले मुद्दाको कारबाही र वकनारा गनन
सक्नेछ ।
(२) तीनिना सदस्य उपक्षस्थत भएको इिलासमा तीनैिना सदस्यको एकमत वा
दुईिना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको मनणनय मामननेछ ।
(३)

दुईिना

सदस्य

उपक्षस्थत

भएको

इिलासमा

एकमत

कायम

नभए

कारबाहीको हकमा अध्यि सवहतको इिलास भए अध्यिको राय बमोक्षिम र अध्यि
बाहेकको इिलास भए वररष्ठ सदस्यको राय बमोक्षिम गनुन पनेछ । मुद्दाको फैसला वा
अक्षन्तम आदे शको हकमा पवहला अनुपक्षस्थत रहे को सदस्य समि पेश गरी मनिले समथनन
गरे को राय अदालतको मनणनय

मामननेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोक्षिम पवहला अनुपक्षस्थत रहे को सदस्य समि पेश गदान
पमन फरक-फरक राय हुन गएमा अध्यिको राय नै अदालतको मनणनय हुनेछ ।
९.

अदालतको अमधकार: अदालतलाई दे हाय बमोक्षिमको अमधकार हुनेछः(क) सम्बक्षन्धत मनकाय वा अमधकारीले गरे को मनणनय वा अक्षन्तम आदे शलाई सदर,
बदर वा आंक्षशक बदर गने,

(ख) सम्बक्षन्धत मनकाय वा अमधकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छु टाएको रहे छ भने सो

प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायमै राखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको लामग
मममसल सम्बक्षन्धत मनकाय वा अमधकारी समि पठाउने,

(ग) सम्बक्षन्धत पिसँग केही कुरा बुझ्नु पने दे क्षखएमा सो पि क्षझकाई बुझ्ने र
सम्बक्षन्धत कागिपर दाक्षखल गनन लगाउने ।

१०.

मममसल, मलखत वा िवाफ पठाउनु पने: (१) अदालतले मुद्दामा प्रमाणको मनममत्त आवश्यक
पने कुनै मममसल, मलखत वा अन्य कुनै कुरा पेश गनन कुनै मनकाय वा अमधकारीलाई
आदे श ठदएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा िवाफ माग गरे मा सम्बक्षन्धत मनकाय वा
अमधकारीले अदालतले तोकेको समयमभर सो आदे शको पालना गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम अदालतले ठदएको आदे शको पालना नगरे को
कारणबाट मुद्दाको कारबाही वा वकनारा गनन बाधा परे मा, कुनै पिलाई अनावश्यक है रानी
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भएमा वा मनिको हकमा प्रमतकूल असर परे मा अदालतले सम्बक्षन्धत मनकायको प्रमुख वा
अमधकारीलाई

पटकैवपच्छे

एक

हिार

रुपैयाँसम्म

िररबाना

गनन

सक्नेछ ।
तर त्यस्तो सिाय पाएको कुनै मनकायको प्रमुख वा अमधकारीले अदालतको
आदे श पालना गनन नसकेको मनामसब कारण सवहत सो िररबाना हुन नपने सम्बन्धमा
अदालतलाई मनवेदन ठदएमा र त्यस्तो

मनवेदनको व्यहोरा िाँचबुझ गदान मनामसब

दे क्षखएमा अदालतले सो िररबानाको रकम कम गनन वा िररबाना गने गरी भएको त्यस्तो
आदे श रद्द गनन सक्नेछ ।
११.

पुनरावेदन गने: (१) पुनरावेदकले िुन मनकाय वा अमधकारीको मनणनय वा अक्षन्तम आदे श
उपर पुनरावेदन गने हो सो मनकाय वा अमधकारी माफनत् वा सोझै अदालत समि
पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पुनरावेदकले कुनै मनकाय माफनत् पुनरावेदन गरे कोमा
सो मनकायले त्यस्तो पुनरावेदन र सो पुनरावेदनसँग सम्बक्षन्धत मममसल सात ठदनमभर
सम्बक्षन्धत अदालतमा पठाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षिम प्राप्त भएको पुनरावेदन िाँचबुझ गदान रीत
पुगेको तथा स्पष्ट आधार र पयानप्त प्रमाण रहे को दे क्षखएमा अदालतको रक्षिष्ट्रारले त्यस्तो
पुनरावेदन दतान गनन सक्नेछ । रीत नपुगेको, स्पष्ट आधार र पयानप्त प्रमाण नभएको वा
म्याद नाघेको दे क्षखएमा सोही व्यहोरा खुलाई दरपीठ गनुन पनेछ ।
(४) पुनरावेदन गदान रीत पुर्याउनु पने कुरा, पुनरावेदन बापत लाग्ने दस्तुर तथा
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोक्षिम हुनेछ ।
(५) यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन सरुवा सम्बन्धमा
अदालतमा पुनरावेदन गने कमनचारीले अदालतबाट अक्षन्तम फैसला नहुँदासम्म प्रचमलत
कानून बमोक्षिमको म्यादमभर सरुवा भएको कायानलयमा हाक्षिर भई मनयममत रुपमा
कामकाि गनुन पनेछ ।

१२.

पुनरावेदन गने म्याद: प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन यस ऐन
बमोक्षिम अदालतमा पुनरावेदन गदान त्यस्तो मनणनय वा अक्षन्तम आदे शको सूचना वा
िानकारी पाएको मममतले पैंतीस ठदनमभर पुनरावेदन गनुन पनेछ ।
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तर सम्बक्षन्धत पिले काबूबावहरको पररक्षस्थमतले गदान म्याद गुक्षिएको कारण
दे खाई मनवेदन ठदएमा र सो व्यहोरा िाँचबुझ गदान मनामसब दे क्षखएमा अदालतले तीस
ठदनसम्मको म्याद थाममठदन सक्नेछ ।
१३.

पुनरावेदन खारे ि नहुन:े सवोच्च अदालत वा अदालतमा परे को पुनरावेदनको टु ङ्गो नलाग्दै
पुनरावेदन ठदने व्यक्षि सेवाबाट अवकाश भएमा वा मनिको मृत्यु भएमा अदालतले सो
पुनरावेदन खारे ि नगरी अक्षन्तम वकनारा गनुन पनेछ ।

१४. मनणनय गनुन पने अवमध: सवोच्च अदालत वा अदालतले आफू समि पुनरावेदन परे को एक
वषनमभर त्यस्तो मुद्दामा मनणनय गररसक्नु पनेछ ।
१५.

अदालतको मनणनय अक्षन्तम हुन:े अदालतको मनणनय अक्षन्तम हुनेछ र दफा १६ बमोक्षिम
अनुममत प्राप्त गरे को अवस्थामा बाहे क त्यस उपर पुनरावेदन लाग्ने छै न ।

१६.

पुनरावेदन गनन अनुममत ठदन सक्ने: (१) दफा १५ मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन
दे हायको अवस्थामा अदालतले गरे को मनणनय वा अक्षन्तम आदे श उपर सवोच्च अदालतले
पुनरावेदन गनन अनुममत ठदन सक्नेछः(क) अदालतको मनणनय वा अक्षन्तम आदे शमा गम्भीर सं वैधामनक वा कानूनी रुटी
भएको,

(ख) सवोच्च अदालतबाट स्थावपत कानूनी मसद्धान्त वा नक्षिरको पालना नगरे को
वा गलत वकमसमले व्याख्या गरी प्रयोग गरे को ।
(२) सम्बक्षन्धत पिले अदालतबाट मुद्दामा मनणनय वा अक्षन्तम आदे श भएको थाहा
पाएको मममतले पैंतीस ठदनमभर अदालत माफनत् वा मसधै सवोच्च अदालतमा पुनरावेदन गने
अनुममतको लामग मनवेदन ठदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षिम ठदइने मनवेदन साथ तोवकए बमोक्षिमका वववरण तथा
कागिात सं लग्न गनुन पनेछ ।
१७.

मनणनय वा आदे श

पालना गनुन पने: अदालतबाट भएका मनणनय वा अक्षन्तम आदे शको

पालना गनुन सम्बक्षन्धत सबैको कतनव्य हुनेछ ।
१८

हाक्षिर नभए नोकरी नथाममने: (१) सवोच्च अदालत वा अदालतको फैसलाबाट नोकरीमा
पुनः स्थावपत भएको कमनचारी फैसलाको िानकारी पाएको मममतले पैंतीस ठदनमभर आफ्नो
कायानलयमा हाक्षिर हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको अवमधमभर कायानलयमा हाक्षिर नहुने कमनचारीको
नोकरी थाममने छै न ।
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१९.

अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने: (१) अदालतले आफ्नो न्याय सम्पादनको
कायनमा कसै ले अवरोध गरे मा वा मनणनय वा अक्षन्तम आदे शको अवज्ञा गरे मा अदालतको
अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहे लना गरे को
ठहरे मा अदालतले कसूरदारलाई एक वषनसम्म कैद वा दश हिार रूपैयाँसम्म िररबाना
वा दुवै सिाय वा अन्य उपयुि आदे श गनन सक्नेछ ।
(३) अदालतको अवहे लनामा कारबाही चलाइएको व्यक्षिले मुद्दाको फैसला नहुँदै
िुनसुकै अवस्थामा अदालत समि िमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी िमा मागेको कुरामा
अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन अदालतको
अवहेलनामा सिाय पाएको व्यक्षिले अदालत सन्तुष्ट हुने गरी िमा मागेमा अदालतले
त्यस्तो सिाय कायानन्वयन नगनन, घटाउन, पररवनतन गनन वा शतन तोकी त्यस्तो शतन पूरा
गरे मा सिाय कायानन्वयन नगने आदे श गनन सक्नेछ ।

२०.

रक्षिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अध्यिको सामान्य मनदे शन र मनयन्रणमा रही
अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गनन अदालतमा नेपाल न्याय सेवाको
रािपरावित प्रथम श्रे णीको एकिना रक्षिष्ट्रार रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको रक्षिष्ट्रारको काम, कतनव्य र अमधकार दे हाय
बमोक्षिम हुनेछः(क) अदालतमा दतान गराउन ल्याएका मनवेदन तथा पुनरावेदनपर दतान गने र दतान
गनन नममल्ने भएमा दरपीठ गने,
(ख) पुनरावेदकले कानून व्यवसायी मनयुि गरे कोमा वकालतनामा दतान गने,
(ग) अदालतमा दतान हुन आएका पुनरावेदनपरमा प्रचमलत कानून बमोक्षिम लाग्ने
रकम दाक्षखला गराउने,
(घ) अदालतको म्याद तथा सूचना िारी गने, तामेल गराउने र सो सम्बन्धमा
आवश्यक मनकासा ठदने,

(ङ) कानून बमोक्षिम मुद्दाका पिहरुको म्याद ताररख थाम्ने र तारीखसँग
सम्बक्षन्धत व्यवस्था ममलाउने,
(च) अदालतको वावषनक प्रमतवेदन तयार गरी प्रकाशन गने, गराउने,
(छ) अदालतको मनणनय कायानन्वयन गने, गराउने,
(ि) मुद्दाको काम कारबाही सम्बन्धी अन्य कायन गने,
(झ) तोवकए बमोक्षिमका अन्य कायन गने।
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(३) उपदफा

(१)

बमोक्षिमको

रक्षिष्ट्रारले

आफूलाई

प्राप्त

अमधकारमध्ये

आवश्यकता अनुसार कुनै अमधकार आफ्ना मातहतका अमधकृत कमनचारीलाई प्रत्यायोिन
गनन सक्नेछ।
२१.

कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था: अदालतलाई आवश्यक पने अन्य कमनचारीहरु नेपाल
सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

२२.

शपथ ग्रहण: आफ्नो कायनभार सम्हाल्नुअक्षघ यस ऐन बमोक्षिम मनयुि अध्यिले सवोच्च
अदालतको प्रधान न्यायाधीश समि र सदस्यले अध्यि समि अनुसूची बमोक्षिमको
ढाँचामा शपथ ग्रहण गनुन पनेछ ।

२३.

मुद्दा सने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मनिामती सेवा ऐन, २०४९ बमोक्षिम गठठत
प्रशासकीय अदालतमा दायर भई मछन्न बाँकी रहे का मुद्दाहरु यस ऐन बमोक्षिम गठठत
अदालतमा सनेछन् ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापमन यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ
अदालतको िेरामधकार अन्तगनत पने मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै मनकाय वा
अमधकारी समि दायर भई कारबाही चमलरहेको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा सोही मनकाय वा
अमधकारीबाट अक्षन्तम वकनारा लगाउनु पनेछ ।

२४.

ँ सम्पकन:
नेपाल सरकारसग

अदालतले नेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा कानून तथा

न्याय सम्बन्धी ववषय हे ने नेपाल सरकारको मन्रालय माफनत राख्नु पनेछ ।
२५.

मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको कायानन्वयनको लामग नेपाल सरकारले सवोच्च
अदालतसँग परामशन गरी आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ ।

२६.

संशोधन, खारे िी तथा बचाउ: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ अदालतको िेरामधकार रहे को
ववषयमा सावनिमनक सं स्थाका कमनचारीको सेवा शतन सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोक्षिम
त्यस्तो सं स्थाको कुनै कमनचारीलाई ठदइएको ववभागीय सिाय वा बढु वाको मनणनय उपर
कुनै मनकाय वा पदामधकारी समि उिूरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहे छ भने त्यस्तो मनकाय
वा पदामधकारीले मनणनय गरे पमछ सो मनणनय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी त्यस्ता
कानूनमा स्वतः सं शोधन भएको मामननेछ ।
(२) दे हायका ऐनमा दे हाय बमोक्षिम खारे िी वा सं शोधन गररएकोछः–
(क) मनिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ खारे ि गररएको छ ।
(ख) नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१) मा रहे का
“मनिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोक्षिम गठन
भएको

प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
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बमोक्षिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन् ।
(ग) सं घीय सं सद सक्षचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९१ को उपदफा
(१) मा रहेका "मनिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा
(१) बमोक्षिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"प्रचमलत कानून बमोक्षिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन् ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मनिामती से वा ऐन, २०४९ बमोक्षिम गठठत
प्रशासकीय अदालतबाट भए गरे का काम कारबाही यसै अदालतबाट भए गरे सरह
मामननेछ ।
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अनुसूची

(दफा २२ सँग सम्बक्षन्धत)
शपथ ग्रहण
ु र िनताप्रमत पूण न वफादार रही सत्य मनष्ठापूवक
म ... ... ... ... ... मुलक
न
प्रमतज्ञा
गछु न/ईश्वरको नाममा शपथ मलन्छु वक नेपाली िनता, प्रचमलत सं ववधान तथा अन्य कानूनप्रमत पूण न
वफादार रही प्रशासकीय अदालतको अध्यि/सदस्य पदको कामकाि प्रचमलत कानूनको अधीनमा
रही, कसैको र्र नमानी, पिपात नगरी, कसै प्रमत पूवानग्रह वा खराब भावना नमलई, इमान्दारी साथ

पालना गनेछु र आफ्नो कतनव्य पालनाको मसलमसलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचमलत
कानून पालना गदान बाहे क म पदमा बहाल रहे को वा नरहे को कुनै पमन अवस्थामा प्रकट वा
सिेत गने छै न ।
नाम: == === === == === === ===
मममत: === === ====== === ===

दस्तखत: === === === === ===
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