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सूचना प्रकाशन मिम िः २०७६।०९।०९ 
 

न्याय सेवा आयोग 

परीक्षा िहाशाखाको सूचना 
 

जिल्ला न्यायाधीशको आन् ररक खलुा, खलुा  था सिावेशी प्रम योमग ात्िक मलजख  परीक्षाको ववज्ञापन 

नेपालको संववधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बिोजिि देहायको सिूह अन् गग  जिल्ला 
न्यायाधीशको पदिा प्रम योमग ात्िक परीक्षाद्वारा पदपूम ग गनगको लामग देहाय बिोजिि योग्य ा पगेुका उम्िेदवारहरूले  
दरखास्  ददन ुहनु सम्बजन्ध  सबैको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 
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मलजख  परीक्षा कायगक्रि मिम  र सिय 

प्रथि पत्र 

(ववमधशास्त्र, 

संवैधामनक कानून 

र कानून प्रणाली) 
 

 

दि ीय पत्र 

(देवानी कानून र 

देवानी कायगववमध) 
 

 
 

  ृीय पत्र 

(फौिदारी कानून र 

फौिदारी कायगववमध) 
 
 

चौथो पत्र 

(मिमसल अध्ययन) 
 
 

 

प्रथि खण्ड 

(फैसला लेखन) 
दोस्रो खण्ड 

(आदेश लेखन) 
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अपरान्ह १.०० बिे 

 

२०७६।११।२४ 

ववहान ९.०० बिे 

 

२०७६।११। २४ 

अपरान्ह २ .०० बिे 

२. 0002/07६-7७ खलुा ९ 
३. 0003/07६-7७ िवहला १ 
४. 0004/07६-7७ आददवासी/िनिा ी २ 
५. 0005/07६-7७ िधेशी १ 
६. 000७/07६-7७ अपाङ्ग १ 

७. 000८/07६-7७ वपछमडएको क्षेत्र १ 

 

परीक्षाको वकमसििः- मलजख  र अन् रवा ाग । 

परीक्षा केन्रिः-  परीक्षा काठिाण्डौ उपत्यकािा िात्र मलइन ेर केन्रहरू पमछ सूचनाद्वारा  ोवकन े
छ। 

परीक्षा दस् रुिः- आन् ररक खलुाको लामग रु.2000।-(दईु हिार), खलुाको लामग रु. २०००।- 
(दईु हिार) र प्रत्येक सिावेशी सिूहका लामग थप रु. ५००।- (पााँच सय) 
दस् रु बझुाउन ुपनेछ । 

दरखास्  दस् रु बझुाउन ेस्थानिः- न्याय पररषद सजचवालय, रािशाहपथ जस्थ  कायागलय । 

दरखास्  ददन ेअजन् ि मिम िः- ववज्ञापन सूचना प्रकाशन भएको मिम ले 30 ददन र दोब्बर दस् रु म री थप ७ 
ददन सम्ि। 

अन् वाग ाग हनु ेमिम िः- मलजख  परीक्षाको नम िा प्रकाजश  हुाँदा सूचना गररनछे । 

 लबिः प्रचमल  स्केल बिोजिि ।  

पदिा रही गनुगपने कािको वववरणिः- जिल्ला न्यायाधीशलाई प्रचमल  कानून बिोजिि  ोवकएको काि ।  

आवश्यक न्यून ि योग्य ा र अनभुविः -नेपालको संववधानिा  ोवकए बिोजिि । 
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रष्टव्यिः 
1. अनभुवको अवमध आवश्यक पने उम्िेदवारको हकिा जिल्ला न्यायाधीश पदको लामग  ोवकएको दरखास्  ददन 

पाउने अजन् ि मिम  सम्ििा न्यून ि सेवा अवमध परुा भएको हनुपुनेछ । दोब्बर दस् रुको म्यादलाई शैजक्षक 
योग्य ा, अनभुव र सेवा अवमध  था अन्य योग्य ाको प्रयोिनको लामग गणना गररन ेछैन । 

2.   न्याय सेवा आयोगद्वारा  ोवकएको म्यादमभत्र पेश नभएको वा न्यून ि योग्य ा नपगेुको वा  ोवकएको अन्य वववरण 
नखलेुको वा  ोवकएको दस् रु नबझुाएको दरखास्  स्वीकृ  गररने छैन ।  

३.   मलजख  परीक्षािा सहयोगी िाग गने उम्िेदवारले ववशेष पररजस्थम  परेको अवस्थािा बाहेक परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा 
दश ददन अगावै आयोगिा मलजख  मनवेदन ददन ुपनेछ । 

४. आन् ररक खलुा, खलुा, र सिावेशी  फग को परीक्षा संयकु्त हनुेछ । अन् रवा ागका लामग छनौट भएका 
उम्िेदवारहरुको नम िा प्रकाशन गदाग आन् ररक खलुा,  खलुा र सिावेशी सिूह फग  एकिषु्ठ रुपिा बणागनकु्रिका 
आधारिा प्रकाशन हनुछे र अन् रवा ाग एकै पटक मलइन ेर एकिषु्ठ योग्य ाक्रि प्रकाशन गररनेछ। 

५. आन् ररक खलुा, खलुा  र सिावेशी सिूहिा दरखास्  ददने उम्िेदवारहरुले दरखास् साथ दरखास् को िहलिा 
उजल्लजख  वववरणहरु प्रिाजण  गने प्रिाणपत्रहरुको प्रम मलवपहरु र सम्वजन्ध  मनकायिा कायगर  उम्िेदवारहरुले 
सोही मनकायबाट र अन्य उम्िेदवारहरुले नोटरी पजव्लकबाट प्रिाजण  गराई पेश गनुग पनेछ। 

६. आन् ररक खलुा फग  दरखास्  पेश गनग चाहने उम्िेदवारले नेपालको संववधानको धारा 149 को उपधारा (२) 
को खण्ड (ख) बिोजिि न्याय सेवाको रािपत्रांवक  दि ीय शे्रणीको पदिा कम् ीिा  ीन वषग काि गरेको अनभुव 
भएको व्यहोरा आफू कायगर  मनकायको प्रिखुबाट दरखास् को  ोवकएको िहलिा प्रिाजण  गररएको हनु ुपनेछ। 

७. खलुा फग  दरखास्  पेश गनग चाहने उम्िेदवारले नेपालको संववधानको धारा 149 को उपधारा (२) को खण्ड 
(ग) बिोजिि न्याय सेवाको रािपत्रांवक  पदिा कम् ीिा आठ वषग काि गरेको अनभुव भएको व्यहोरा आफू 
कायगर  रहेको मनकायको प्रिखुबाट दरखास् को  ोवकएको िहलिा प्रिाजण  गररएको हनुपुनेछ । 

८. खलुा फग  दरखास्  पेश गनग चाहने कानूनिा स्ना क उपामध प्राप्त गरी अमधवक्ताको रूपिा मनरन् र कम् ीिा 
आठ वषग वकाल  गरेको वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै के्षत्रिा 
कम् ीिा आठ वषग काि गरेका उम्िेदवारहरूले त्यस् ो काि गरेको अनभुवको वववरण दरखास् को  ोवकएको 
िहलिा उल्लेख गरर अमधवक्ताको हकिा नेपाल कानून व्यवसायी पररषदबाट प्रिाजण  गराई  था अन्यको हकिा 
सम्बजन्ध  मनकाय वा संस्थाको प्रिखुबाट प्रिाजण  गराई त्यस् ो अनभुवको प्रिाणपत्र सिे  पेश गनुग पनेछ ।  

 

  स्पवष्टकरणिः यस दफाको प्रयोिनको लामग "काि गरेको अनभुव" भन्नाले कानूनका स्ना क उपामध हामसल 
गरेपमछ प्राप्त अनभुवलाई िनाउछ । साथै "कानूनको अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै के्षत्रिा 
कम् ीिा आठ वषग काि गरेको अनभुव" भन्नाले अमधकृ स् रिा काि गरेको अवमधलाई बझु्न ुपछग । 

 

9. एउटै अवमधिा दईु वा सो भन्दा बवि मनकायिा काि गरेको भएिा परुा सिय काि गरेको कुनै एकको अनभुव 
िात्र गणना गररने छ । 

10. मनयजुक्त पत्र वा करारनािािा नै आजंशक रूपिा काि गनग उल्लेख भएकोिा सो अनभुवलाई िान्य ा ददइने छैन। 

11. एक वषग भन्दा कि अवमधको अस्थायी वा करार सेवाको अनभुवलाई गणना गररन ेछैन । 
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12. सहायक स् रिा पदामधकार रही अमधकृ स् रका कायि िकुायि वा मनमित्त भई सेवा गरेको अनभुवलाई िान्य ा 
ददइने छैन ।  

१३. मलजख  परीक्षािा उत्तीणग हनु ेउम्िेदवारहरूले अन् वाग ाग ददन ुअगाडी शैजक्षक योग्य ाको प्रिाणपत्र, नागररक ा 
 था सिावेशी फग  दरखास्  ददने उम्िेदवारको लामग पेश गनुग पने भनी उल्लेख गररएका सम्पूणग कागिा हरूको 
सक्कलका साथै नक्कल प्रम मलवप अमनवायग रूपिा पेश गनुगपने छ । 

१४. उम्िेदवारले प्रवेशपत्रिा आफू उम्िेदवार हनुे सिूहहरूको वववरण मनधागरर  िााँचािा अमनवायग रूपिा खलुाउन ु
पनेछ । अन्यथा परीक्षािा सिावेश गराइन ेछैन ।  

१५. दरखास्  ददने उम्िेदवारले ववदेशी संस्थािा अध्ययन गरेको भएिा सम्बजन्ध  मनकायबाट आफूले प्राप्त गरेको 
योग्य ाको सिकक्ष ा मनधागरण गराएको हनुपुने छ ।  

१६. परीक्षािा परीक्षाथीले अमनवायग रूपिा कालो िसीको िात्र प्रयोग गनुग पनेछ । अन्यथा उत्तरपजुस् का रद्द हनुछे। 

१७. परीक्षा फाराि र पाठ्यक्रि आयोगको वेबसाइट http://www.jcs.gov.np बाट प्राप्त गनग सवकने छ । 

 
सिावेशी सिूह फग  दरखास्  ददाँदा उम्िेदवारले पेश गनुगपने थप कागिा हरू  

सिावेशी सिूह फग का ववज्ञापनहरूिा दरखास्  ददन चाहने उम्िेदवारहरूले दरखास्  ददने सियिा देहाय अनसुारका 
कागिा हरू संलग्न गरर दरखास्  ददनपुने छ । मलख  परीक्षाको नम िाबाट अन् वाग ागको लामग छनौट भएपमछ 
अन् वाग ाग ददन आउाँदा त्यस् ा कागिा हरूको सक् कल सवह  आफैले प्रिाजण  गरेको नक् कल सिे  साथिा मलई 
आउन ुपदगछ । उजल्लजख  कागिा हरू नभएिा िनुसकैु सियिा दरखास्  फाराि रद्द हनुेछ । 

1. आददवासी / िनिाम का हकिा नेपाल आददवासी/िनिाम  उत्थान राविय प्रम ष्ठान ऐनिा सूचीकृ  
भएको िाम को हकिा सोही सूचीको आधारिा, 
 र नेपाल आददवासी / िनिाम  उत्थान राविय प्रम ष्ठान ऐनिा सूचीकृ  भएको िाम मभत्र एक भन्दा 
बिी थरहरू भएिा सम्बजन्ध  स्थानीय  हको प्रिखुको मसफाररसिा प्रिखु जिल्ला अमधकारीबाट 
सूचीकृ  भएको िाम मभत्रको थर भनी प्रिाजण  गराएको कागिा  । 

2. िधेशीका हकिा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी  ोके बिोजििको संस्थाबाट 
िधेशी भनी प्रिाजण  गरेको आधारिा, 

 र नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी संस्था न ोकेसम्ि सम्बजन्ध  स्थानीय  हको प्रिखुको 
मसफाररसिा प्रिखु जिल्ला अमधकारीबाट िधेशी भनी प्रिाजण  गराएको कागिा । 

3. अपाङ्गको हकिा स्वीकृ  जचवकत्सकको मसफाररसिा सिाि कल्याण पररषदबाट अपाङ्ग ा प्रिाजण  
गरेको आधारिा, 

4. वपछमडएको क्षेत्रको हकिा न्याय पररषद मनयिावली, 2074 को मनयि ६ को उपमनयि (३) िा 
उजल्लजख  बझाङ, अछाि, बािरुा, कामलकोट, हमु्ला, िमु्ला, िगु,ु डोल्पा र िािरकोट जिल्लािा 
स्थायी बसोबास गरी सम्बजन्ध  जिल्लाबाट प्राप्त गररएको नागररक ाको प्रिाणपत्र  था सम्बजन्ध  
गाउपामलका वा नगरपामलकाबाट हाल सोही स्थानिा स्थायी बसोबास भएको भमन प्रिाजण  गरेको 
आधारिा ।  
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