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न्याय सेवा आयोग 

परीक्षा महाशाखाको सूचना 
जिल्ला न्यायाधीश पदको आन्तररक खलुा, खलुा तथा समावेशी प्रततयोतगतात्मक तलजखत परीक्षाको ववज्ञापन 

 

नेपालको संववधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम देहायको समूह अन्तगगत 
जिल्ला न्यायाधीशको पदमा प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूततग गनगको लातग न्याय पररषदबाट लेखी आएको हुुँदा 
देहायबमोजिम योग्यता पगेुका उम्मेदवारहरुले दरखास्त ददन हनु सम्बजन्धत सबैको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ। 

 

क्र.सं. 
 
 
 
 

ववज्ञापन नं. 
 
 
 
 

समूह 

 
 

 

माग 

पद 

संख्या 
 
 

तलजखत परीक्षा कायगक्रम तमतत र समय 

प्रथम पत्र 

(ववतधशास्त्र, 

संवैधातनक कानून 

र कानून प्रणाली) 
 

 

दितीय पत्र 

(देवानी कानून र 

देवानी कायगववतध) 
 
 
 

ततृीय पत्र 

(फौिदारी कानून र 

फौिदारी कायगववतध) 
 
 

 
 

चौथो पत्र 

(तमतसल अध्ययन) 
 

प्रथम खण्ड दोस्रो खण्ड 

१. 000१/07५-7६ आन्तररक 
 खलुा 

  ३  
(तीन) 

 

२०७५।१२।१० गते 

ददनको १.00 बिे 

 
 

२०७५।१२।११ गते 

ददनको १.00 बिे 

 

२०७५।१२।१२ गते 

ददनको. १.00 बिे 

 
 

२०७५।१२।१३ गते 

ददनको १.00 बिे 

 

 

२०७५।१२।१४ गते 

ददनको. १.00 बिे 
२. 0002/07५-7६ खलुा 

१  
(एक) 

३. 0003/07५-7६ मवहला 
१  

(एक) 

 

परीक्षाको वकतसमः-  तलजखत र अन्तरवाताग । 

परीक्षा केन्रः-   परीक्षा काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्र तलइन ेर केन्रहरु पतछ लोकसेवा 
आयोगको सूचनाद्वारा तोवकन ेछ। 

परीक्षा दस्तरुः-  आन्तररक खलुाको लातग रु.2000।-(दईु हिार), खलुाको लातग रु. 
२०००।- (दईु हिार) र प्रत्येक समावेशी समूहका लातग थप रु. 
५००।- (पाुँच सय) दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेस्थानः-  न्याय पररषद सजचवालय, रामशाहपथ जस्थत कायागलय । 

दरखास्त दस्तरु बझुाउन ेअवतधः-  ववज्ञापन भएको तमततले ३० ददन तभत्र ।  

दरखास्त ददन ेअजन्तम तमततः- २०७५।११।१२  गते सम्म र दोब्बर दस्तरु २०७५।११।१९ गते    
सम्म । 

अन्तवागताग हनु ेतमततः-  तलजखत परीक्षाको नततिा प्रकाजशत हुुँदा सूचना गररनछे । 

तलबः  प्रचतलत स्केल बमोजिम ।  

पदमा रही गनुगपने कामको वववरणः-  जिल्ला न्यायाधीशलाई प्रचतलत कानून बमोजिम तोवकएको काम ।  

आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनभुवः  नेपालको संववधानमा तोवकए बमोजिम । 

 

रष्टव्यः 
1. अनभुवको अवतध आवश्यक पने उम्मेदवारको हकमा जिल्ला न्यायाधीश पदको लातग तोवकएको दरखास्त 

ददन पाउने अजन्तम तमतत सम्ममा न्यूनतम सेवा अवतध परुा भएको हनुपुनेछ । दोब्बर दस्तरुको म्यादलाई 
शैजक्षक योग्यता, अनभुव र सेवा अवतध तथा अन्य योग्यताको प्रयोिनको लातग गणना गररने छैन । 

2.   न्याय सेवा आयोगद्वारा तोवकएको म्यादतभत्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपगेुको वा तोवकएको अन्य 
वववरण नखलेुको वा तोवकएको दस्तरु नबझुाएको दरखास्त स्वीकृत गररन ेछैन ।  

३.   तलजखत पररक्षामा सहयोगी माग गने उम्मेदवारले ववशेष पररजस्थतत परेको अवस्थामा बाहेक परीक्षा शरुु हनु ु
भन्दा दश ददन अगावै आयोगमा तलजखत तनवेदन ददन ुपनेछ । 
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४. आन्तररक खलुा, खलुा, र समावेशी तफग को पररक्षा संयकु्त हनुेछ । अन्तरवातागका लातग छनौट भएका 
उम्मेदवारहरुको नततिा प्रकाशन गदाग आन्तररक खलुा,  खलुा र समावेशी समूहतफग  एकमषु्ठ रुपमा 
बणागनकु्रमका आधारमा प्रकाशन हनुेछ र अन्तरवाताग एकै पटक तलइने र एकमषु्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन 
गररनेछ। 

५. आन्तररक खलुा, खलुा र समावेशी समूहमा दरखास्त ददने उम्मेदवारहरुले दरखास्तसाथ दरखास्तको महलमा 
उजल्लजखत वववरणहरु प्रमाजणत गने प्रमाणपत्रहरुको प्रतततलवपहरु र सम्बजन्धत तनकायमा कायगरत 
उम्मेदवारहरुले सोही तनकायबाट र अन्य उम्मेदवारहरुले नोटरी पजव्लकबाट प्रमाजणत गराई पेश गनुग पनेछ। 

६. आन्तररक खलुातफग  दरखास्त पेश गनग चाहने उम्मेदवारले नेपालको संववधानको धारा 149 को उपधारा 
(२) को खण्ड (ख) बमोजिम न्याय सेवाको रािपत्रांवकत दितीय शे्रणीको पदमा कम्तीमा तीन वषग काम 
गरेको अनभुव भएको व्यहोरा आफु कायगरत तनकायको प्रमखुबाट दरखास्तको तोवकएको महलमा प्रमाजणत 
गररएको हनु ुपनेछ। 

७. खलुातफग  दरखास्त पेश गनग चाहन ेउम्मेदवारले नेपालको संववधानको धारा 149 को उपधारा (२) को 
खण्ड (ग) बमोजिम न्याय सेवाको रािपत्रांवकत पदमा कम्तीमा आठ वषग काम गरेको अनभुव भएको ब्यहोरा 
आफु कायगरत रहेको तनकायको प्रमखुबाट दरखास्तको तोवकएको महलमा प्रमाजणत गररएको हनुपुनेछ । 

८. खलुातफग  दरखास्त पेश गनग चाहने कानूनमा स्नातक उपातध प्राप्त गरी अतधवक्ताको रुपमा तनरन्तर कम्तीमा 
आठ बषग वकालत गरेको वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्वन्धी अन्य कुनै के्षत्रमा 
कम्तीमा आठ बषग काम गरेका उम्मेदवारहरुले त्यस्तो काम गरेको अनभुवको वववरण दरखास्तको तोवकएको 
महलमा उल्लेख गरी अतधवक्ताको हकमा नेपाल कानून व्यवसायी पररषदबाट प्रमाजणत गराई तथा अन्यको 
हकमा सम्बजन्धत तनकाय वा संस्थाको प्रमखुबाट प्रमाजणत गराई त्यस्तो अनभुवको प्रमाणपत्र समेत पेश गनुग 
पनेछ ।  

 

 स्पवष्टकरणः यस दफाको प्रयोिनको लातग "काम गरेको अनभुव" भन्नाले कानूनकमा स्नातक उपातध हातसल 
गरेपतछ प्राप्त अनभुवलाई िनाउछ । साथै "कानूनको अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै 
क्षेत्रमा कम्तीमा आठ बषग काम गरेको अनभुव" भन्नाले अतधकृतस्तरमा काम गरेको अवतधलाइ वझु्न ुपछग। 

 

9. एउटै अवतधमा दईु वा सो भन्दा बवि तनकायमा काम गरेको भएमा परुा समय काम गरेको कुनै एकको 
अनभुव मात्र गणना गररन ेछ । 

10. तनयजुक्त पत्र वा करारनामामा नै आजंशक रुपमा काम गने उल्लेख भएकोमा सो अनभुवलाई मान्यता ददइन े
छैन। 

11. एक वषग भन्दा कम अवतधको अस्थायी वा करार सेवाको अनभुवलाई गणना गररन ेछैन । 

12. सहायकस्तरमा पदातधकार रही अतधकृतस्तरमा कायम मकुायम वा तनतमत्त भई सेवा गरेको अनभुवलाई 
मान्यता ददइने छैन ।  

१३. तलजखत परीक्षामा उजत्तणग हनुे उम्मेदवारहरुले अन्तरवाताग ददन ुअगातड शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागररकता 
तथा समावेशीतफग  दरखास्त ददने उम्मेदवारको लातग पेश गनुग पने भनी उल्लेख गररएका सम्पूणग कागिातहरुको 
सक्कलका साथै नक्कल प्रतततलवप अतनवायग रुपमा पेश गनुगपनेछ । 

१४. उम्मेदवारले प्रवेशपत्रमा आफू उम्मेदवार हनुे समूहहरुको वववरण तनधागररत िाुँचामा अतनवायग रुपमा खलुाउन ु
पनेछ । अन्यथा परीक्षामा समावेश गराइन ेछैन ।  

१५. दरखास्त ददन ेउम्मेदवारले ववदेशी संस्थामा अध्ययन गरेको भएमा सम्बजन्धत तनकायबाट आफुले प्राप्त गरेको 
योग्यताको समकक्षता तनधागरण गराएको हनुपुनेछ ।  

१६. परीक्षामा परीक्षाथीले अतनवायग रुपमा कालो मसीको मात्र प्रयोग गनुगपनेछ । अन्यथा उत्तरपजुस्तका रद्द 
हनुेछ। 

१७. परीक्षा फाराम र पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट http:// www.jcs.gov.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गनग 
सवकने छ । 


