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न्याय सेवा आयोगको सूचना 
 

नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील सिूहको राजपत्ाांकक  प्रथि र द्वि ीय शे्रणीिा ररक्त मनम्न पदहरु जेष्ठ ा र 
कायय सम्पादन िूल्याङ्कन  था काययक्षि ाको िूल्याङ्कनको आधारिा बढुवािारा पूम य गनुय पने भएकोले २०७6 साल आषाढ 
िसान् सम्ि मनजाि ी सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)  था उपदफा (२) बिोजजिको 
न्यून ि सेवा अवमध पगुेको र नेपाल न्याय सेवा (गठन, सिूह  था शे्रणी कवभाजन, मनयजुक्त, सरुवा र बढुवा) मनयिहरु, २०५१ 
को मनयि ११ (१) बिोजजि शैजक्षक योग्य ा पगु्ने सम्भाव्य उम्िेदवारहरुले आयोगिारा राजपत्ाकङ्क  पदिा बढुवाको लामग 
मनधायरर  ढाांचा बिोजजिको दखायस्  फाराि प्रष्ट रुपले भरी दखायस्  दाजखल गने अजन् ि मिम मभत् यस आयोगिा दखायस्  बझुाई 
सक्न ुपनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हनु आएको दखायस्  उपर कुनै कारवाही गररने छैन । नपेाल न्याय सेवा (गठन, सिूह  था 
शे्रणी कवभाजन, मनयजुक्त, सरुवा र बढुवा) मनयिहरु, २०५१ को मनयि १० बिोजजि बढुवा हनुे ररक्त पदहरुको कववरण यसैसाथ 
प्रकाजश  गररएको छ । 

मस.नां. बढुवा सूचना नां. 
बढुवाको 
ककमसि 

सेवा/सिूह पद ररक्त रहेको कायायलय शे्रणी/पद पद सांख्या 

१ 00१0÷ 

२०७६-७७ 

जेष्ठ ा र 
कायय 

सम्पादन 
िूल्याङ्कन 

न्याय/न्याय सवोच्च अदाल  र अन् गय  
रा.प.प्रथि/ सह सजचव 

वा सो सरह 
१ 

२ 00११÷ 

२०७६-७७ 

काययक्षि ा 
िूल्याङ्कन 

न्याय/न्याय सवोच्च अदाल  र अन् गय  
रा.प.प्रथि/ सह सजचव 

वा सो सरह 
१ 

३ 001२÷ 

२०७६-७७ 

जेष्ठ ा र 
कायय 

सम्पादन 
िूल्याङ्कन 

न्याय/कानून 
कानून, न्याय  था सांसदीय िामिला 

िन्त्ालय र अन् गय  

रा.प.प्रथि/ सह सजचव 
वा सो सरह 

१ 

४ 001४÷ 

२०७६-७७ 

जेष्ठ ा र 
कायय 

सम्पादन 
िूल्याङ्कन 

न्याय/सरकारी 
वककल 

िहान्यायामधवक्ताको कायायलय र 
अन् गय  

रा.प.प्रथि/ सह सजचव 
वा सो सरह 

३ 

५ 001५÷ 

२०७६-७७ 

काययक्षि ा 
िूल्याङ्कन 

न्याय/सरकारी 
वककल 

िहान्यायामधवक्ताको कायायलय र 
अन् गय  

रा.प.प्रथि/ सह सजचव 
वा सो सरह 

३ 

६ 001६÷ 

२०७६-७७ 

जेष्ठ ा र 
कायय 

सम्पादन 
िूल्याङ्कन 

न्याय/न्याय सवोच्च अदाल  र अन् गय  

रा.प.द्वि ीय/ उपसजचव 
वा सो सरह 

१५ 

७ 001७÷ 

२०७६-७७ 

काययक्षि ा 
िूल्याङ्कन 

न्याय/न्याय सवोच्च अदाल  र अन् गय  

रा.प.द्वि ीय/ उपसजचव 
वा सो सरह 
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८ 001८÷ 

२०७६-७७ 

जेष्ठ ा र 
कायय 

सम्पादन 
िूल्याङ्कन 

न्याय/कानून 

कानून, न्याय  था सांसदीय िामिला 
िन्त्ालय र अन् गय  

रा.प.द्वि ीय/ उपसजचव 
वा सो सरह 

३ 

९ 001९÷ 

२०७६-७७ 

काययक्षि ा 
िूल्याङ्कन 

न्याय/कानून 

कानून, न्याय  था सांसदीय िामिला 
िन्त्ालय र अन् गय  

रा.प.द्वि ीय/ उपसजचव 
वा सो सरह 

३ 

१० 002०÷ 

२०७६-७७ 

जेष्ठ ा र 
कायय 

सम्पादन 
िूल्याङ्कन 

न्याय/सरकारी 
वककल 

िहान्यायामधवक्ताको कायायलय र 
अन् गय  

रा.प.द्वि ीय/ उपसजचव 
वा सो सरह 

५ 

११ 002१÷ 

२०७६-७७ 

काययक्षि ा 
िूल्याङ्कन 

न्याय/सरकारी 
वककल 

िहान्यायामधवक्ताको कायायलय र 
अन् गय  

रा.प.द्वि ीय/ उपसजचव 
वा सो सरह 

५ 

 
दरखास्  पेश गदाय ध्यान द्वदन ुपने कुराहरु  

 (क) आवश्यक न्यून ि योग्य ािः- जेष्ठ ा र कायय सम्पादन िूल्याड्ढन बढुवाको लामग मनजाि ी सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क 
र काययक्षि ाको लामग दफा २१ को उपदफा  (१) को खण्ड(ख)  था उपदफा (२) र नेपाल न्याय सेवा (गठन, सिूह  था 
शे्रणी कवभाजन, मनयजुक्त, सरुवा र बढुवा) मनयिहरु,२०५१ को मनयि ११ (१) बिोजजि । साथै मनजाि ी सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २२ बिोजजि बढुवाको लामग अयोग्य नभएको हनुपुने ।  

 (ख) जेष्ठ ा र असाधारण कवदािः- बढुवाको दखायस्  फारािको नोकरीको जेष्ठ ा सम्बन्धी िहलको कैकफय िा असाधारण कवदािा 
बसेको भए सो को मिम  र अवमध अमनवायय रुपिा खलुाउन ुपनेछ । स्थायी, कवकास, अस्थायी  था सेवा पररव यन कसरी आएको 
नोकरीको जेष्ठ ा िहलिा स्पष्ट उल्लेख हनु ुपनेछ ।  

  (ग) शैजक्षक योग्य ा र  ालीििः- फाराििा उल्लेजख  सवै उपामधहरुको प्रिाजण  प्रम मलकप र सकटयकफकेट वा िाकय मसट र सेवाकालीन 
 ालीिको अवमध खलेुको प्रिाजण  प्रम मलकप पेश गनुय पनेछ । सिकक्ष ा मनधायरण गनुय पने शैजक्षक योग्य ाको हकिा सिकक्ष ा 
मनधायरर  गरेको प्रिाजण  प्रम मलपी अमनवायय रुपिा पेश गनुयपनेछ । 

  (घ) भौगोमलक क्षेत् सम्बन्धिािः- भौगोमलक क्षेत्को कुन वगयिा काि गरेको हो सो वगय र रुज ुहाजजर कम  भएको हो वषय, िकहना 
र द्वदन उल्लेख गरी अध्ययन कवदा मलएको भए सो सिे  दरखास्  फारािको कैकफय  िहलिा स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ ।  

(ङ) अङ्क गणनाका लामग पेश गनुयपने कागजा हरुिः- जेष्ठ ा, शैजक्षक योग्य ा, सेवाकालीन  ालीि र भौगोमलक क्षेत् सिे को अङ्क 
गणनाको लामग आवश्यक पने मनयजुक्त,सरुवा र रिाना पत् सिे का कागजा को प्रिाजण  प्रम मलकप अमनवायय रुपले पेश गनुय 
पनेछ । साथै मनजाि ी सेवा मनयिावलीको मनयि १२३ अनसुारको सेवा अवमध भएिा प्रिाजण  भएको हनुपुदयछ।  
(च) दरखास्  द्वदने स्थानिः- न्याय सेवा आयोगको कायायलय, रािशाहपथ काठिाडौं । 

(छ) दरखास्  द्वदने अजन् ि मिम िः- गोरखापत्िा सूचना प्रकाजश  मिम ले ३५ (पैं ीस) द्वदन मभत् ।    
 (ज) परीक्षा दस् रुिः-  रा.प. प्रथि शे्रणीको पदिा रु. १,५००।- (एक हजार पाांच सय) र रा.प. द्वि ीय शे्रणीको लामग रु. १,२००।- 

(एक हजार दईु सय) िात् । 

(झ) मनजाि ी कक ाबखानाबाट पाएको कियचारी सांके  नम्बर, नागररक ाको प्रिाजण  प्रम मलकप अमनवायय रुपिा उल्लेख गनुय 
पनेछ । 

  
 
 
 

 


