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न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

  २०७४।६।२३ 

न्याय सेवा आयोग ऐि, २०७३ को दफा ३७ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी न्याय सेवा 
आयोगले देहायका नियमहरु बिाएको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारशभिक 
१.  संशिप्त िाम र प्रारभि: (१) यी नियमहरुको िाम “न्याय सेवा आयोग नियमावली, 

२०७४” रहेको छ ।  

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ ।  

२.  पररिाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,– 

(क)  “आयोग” िन्नाले संवविािको िारा १५४ बमोशजमको न्याय सेवा आयोग 
सभझि ुपछथ । 

(ख)  “ऐि” िन्नाले न्याय सेवा आयोग ऐि, २०७३ सभझि ुपछथ । 

(ग)  “सशिव” िन्नाले न्याय पररषदको सशिव सभझि ुपछथ । 
(घ)  “सशिवालय” िन्नाले न्याय पररषद सशिवालय सभझि ुपछथ । 

(ङ)  "सेवासँग सभबशन्ित ऐि" िन्नाले निजामती सेवा ऐि, २०४९ सभझि ु   

पछथ । 

(ि)  “संवविाि” िन्नाले िेपालको संवविाि सभझि ुपछथ । 

पररच्छेद-२ 

सेवाका अनिकृतहरुको सरुवा, बढुवा तर्ा वविागीय कारवाही 
३.  कायथ तानलका : सेवाका अनिकृतहरुको नियशुि, सरुवा, बढुवा तर्ा शजल्ला न्यायािीिको 

लानग नलइिे प्रनतयोनगतात्मक परीिा संिालि तर्ा नसफाररि सभबन्िी कायथतानलका 
अिसुिुी -१ मा उल्लेख िए बमोशजम हिुेछ । 

४. माग संकलि र पदसंख्या नििाथरण : (१) सेवाका राजपत्रांवकत प्रर्म र दितीय शे्रणीको 
ररि पद पनुतथकालानग सभबशन्ित निकायले अिसुिुी - २ बमोशजमको माग आकृनत फाराम 
िरी आयोगमा लेशख पठाउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम माग प्राप्त िएपनछ आयोगले संघीय न्याय सेवाका 
राजपत्रांवकत प्रर्म र दितीय शे्रणीका हकमा सेवासँग सभबशन्ित कािूिमा नििाथरण 
गररएको प्रनतितका आिारमा अिसुिुी-३ मा उशल्लशखत सतु्र बमोशजम पदसंख्या नििाथरण 
गिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम पदसंख्या नििाथरण िै सकेपनछ सशिवालयले 
आन्तररक र खलुा प्रनतयोनगताबाट पनुतथ हिु े पदका लानग लोकसेवा आयोगमा लेशख 
पठाउि ुपिेछ ।  
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५. बढुवाको सूििा प्रकाििः (१) आयोगले सेवासँग सभबशन्ित कािूि बमोशजम सेवाका 
राजपत्रांवकत प्रर्म र दितीय शे्रणीको पदमा जेष्ठता तर्ा कायथसभपादि मलु्यांकि र 
कायथिमताको आिारमा हिुे बढुवाको लानग सूििा प्रकािि गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सूििा प्रकािि गदाथ बढुवा गररि ेपद, शे्रणी वा तह, 

संख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, उभमेदवार हिु आवश्यक पिे सेवा अवनि, न्यूितम िैशिक 
योग्यता, दरखास्त बझुाउिे भयाद र स्र्ाि तर्ा आयोगले तोकेको अन्य आवश्यक वववरण 
समेत खलुाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशित सूििामा उल्लेख िए बमोशजमको वववरण 
संलग्ि गरी आयोगले नििाथरण गरेको तररका बमोशजम सभिाव्य उभमेदवारहरूले दरखास्त 
फाराम बझुाउि ुपिेछ । 

(४) बढुवा सभबन्िी दरखास्त फारामको ढाँिा र दस्तरु आयोगले नििाथरण गरे 
बमोशजम हिुेछ । 

६.  बढुवा  नसफाररस : आयोगले सेवा, समूह सभबन्िी प्रिनलत कािूि बमोशजम जेष्ठता तर्ा 
कायथसभपादि मलु्यांकि र कायथिमताको आिारमा बढुवा नसफाररस गिेछ । 

७.   बढुवा उजरुी उपरको कारवाहीः ऐिको दफा १२ बमोशजम उजूरी परेमा उजूरी गिे भयाद 
िाघेको नमनतले ६० ददि नित्र आयोगले उजरुीमा उल्लेशखत आिार, कारण तर्ा संलग्ि 
प्रमाण समेत हेरी निणथय गिुथ पिेछ ।  

८.   वविागीय कारवाही सभबन्िी परामिथ: (१) ऐिको दफा ११ को उपदफा (१) बमोशजम 
आयोग समि वविागीय सजायको परामिथ माग गदाथ सभबशन्ित निकायले अिसूुिी –४ 
बमोशजमको फाराम िरी सो सँग सभबशन्ित सक्कल फाइल समेत संलग्ि गरी पठाउि ु
पिेछ। 

(२) कुिै कमथिारीलाई कुिै आरोपमा वविागीय सजाय गिथ आयोगसँग एक पटक 
परामिथ माग गररएकोमा सोही आरोपमा पवहले प्रस्ताव गररएको सजायमा पररवतथि गिे 
गरी पिुः परामिथ माग गिथ सवकिे छैि। 

      तर, सभबशन्ित कमथिारीले काब ुबावहरको पररशस्र्नत परी अशघ स्पष्टीकरण ददि 
िसकेको कारण देखाई निवेदि ददएमा वा अशघ पेि गिथ िसकेको महत्वपूणथ सबूत प्रमाण 
पनछ पेि हिु आएको कारणबाट सजाय गिे अनिकारीलाई सजाय पररवतथि गिुथ पछथ िन्न े
लागेमा सो को कारण सवहत आफ्िो राय उल्लेख गरी पवहले प्रस्ताव गरेको सजाय 
पररवतथि गिथ आयोगसँग पिुः परामिथ माग गिथ सवकिेछ । 

पररच्छेद-३ 

शजल्ला न्यायािीिको पदमा नियशुिका लानग परीिा संिालि र नसफाररस  
९.   परीिण ववनिः आयोगले संवविािको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) 

बमोशजम शजल्ला न्यायािीिको पदमा छिौट गदाथ नलशखत परीिा र अन्तरवाताथका 
आिारमा योग्यताक्रम कायम गरर सोही आिारमा नसफाररस गिेछ । 
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१०.  पाठ्यक्रम निमाथण: (१) संवविािको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) 
बमोशजम शजल्ला न्यायािीि पदको परीिाको पाठ्यक्रम निमाथण वा पररमाजथि गिथ देहाय 
बमोशजमको सनमनत रहिेछ । 

(क) सशिव, न्याय पररषद्     - संयोजक 

(ख) सह-रशजष्ट्रार, सवोच्ि अदालत     - सदस्य 

(ग) सह-सशिव, कािूि, न्याय तर्ा संसदीय मानमला मन्त्रालय- सदस्य  

(घ) सह-न्यायानिविा, महान्यायानिविाको कायाथलय  - सदस्य  

(ङ) सह-सशिव, लोकसेवा आयोग (पाठ्यक्रम हेिे)   - सदस्य 

(ि) आयोगले तोकेको पाठ्यक्रम ववज्ञ    - सदस्य 

(छ) सह-सशिव, न्याय पररषद् सशिवालय  - सदस्य सशिव 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले पाठ्यक्रम निमाथण तर्ा पररमाजथि गदाथ 
आवश्यकता अिसुार ववज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गिथ सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको बैठक सभबन्िी कायथववनि सनमनतले 
नििाथरण गरे बमोशजम हिुेछ । 

११.  पाठ्यक्रमको स्वीकृतीः (१) सशिवालयले नियम १० बमोशजमको सनमनतले तयार गरी पेस 
गरेको पाठ्यक्रमको मस्यौदा उपर राय परामिथका लानग न्याय पररषद् तर्ा लोक सेवा 
आयोगमा लेशख पठाउि ुपिेछ ।  

(२) न्याय पररषद् तर्ा लोकसेवा आयोगबाट राय परामिथ प्राप्त िए पनछ प्राप्त 
राय परामिथका आिारमा आवश्यकता अिसुार पाठ्यक्रममा पररमाजथि गरी स्वीकृनतका 
लानग आयोगमा पेि गिुथ पिेछ ।  

१२.  ववज्ञापि प्रकािि: (१) आयोगले ववज्ञापि प्रकािि गदाथ ररि पदसंख्या, आवश्यक 
न्यूितम योग्यता, परीिा दस्तरु, दरखास्त फाराम बझुाउिे भयाद र स्र्ाि, परीिा हिु े
नमनत तर्ा परीिाको तररका समेत खलुाई रावष्ट्रयस्तरको दैनिक समािारपनत्रका, आयोगको 
वेबसाइट तर्ा आवश्यकता अिसुार अन्य सञ्चार माध्यम माफथ त प्रकािि गिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम बझुाउिे भयाद पवहलो पटक 

ववज्ञापि प्रकािि िएको नमनतले कभतीमा ३० (तीस) ददिको हिुेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि दरखास्त फाराम 

बझुाउिे भयाद समाप्त िएको नमनतले सात ददिनित्र दोब्वर दस्तरु नतरी  दरखास्त फाराम 
बझुाउि सवकिेछ । 

तर यस अवनिमा प्राप्त िएको िैशिक योग्यता, तालीम, अििुव वा सेवा अवनि 
गणिा गररिे छैि । 

(४) यस नियममा अन्यन्त्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि कुिै वविेष 

पररशस्र्नत परी दरखास्त फाराम बझुाउिे भयाद र्प गिथ आवश्यक छ िन्न ेआयोगलाई 

लागेमा आयोगले दरखास्त फाराम बझुाउिे भयाद र्प गिथ सक्िेछ । 
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१३. दरखास्त फाराम बझुाउि े : नियम १२ बमोशजम प्रकाशित ववज्ञापि बमोशजमको 
प्रनतयोनगतामा िाग नलि िाहिे व्यशिले आयोगले नििाथरण गरे बमोशजमको दरखास्त 
फाराम िरी आवश्यक परीिा दस्तरु सवहत ववज्ञापिमा उल्लेख िएको भयादनित्र 
आयोगबाट तोवकएको स्र्ािमा दरखास्त फाराम बझुाउि ुपिेछ ।  

१४.  दरखास्त फाराम उपर छािनबि : (१) नियम १३ बमोशजम आयोगमा प्राप्त दरखास्त 
फाराम उपर ववज्ञापिमा उल्लेख िए बमोशजम रीत पगेु िपगेुको सभबन्िमा सशिवालयले 
छािनबि गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम उपर छािनबि गदाथ भयादनित्र प्राप्त 
ििएको, न्यूितम योग्यता िपगेुको, ववज्ञापिमा उशल्लशखत अन्य वववरण िखलुाएको वा 
िनमलेको, परीिा दस्तरु िबझुाएको वा अन्य रीत िपगेुको पाइएमा त्यस्तो दरखास्त 
फाराम उपर कुिै कारबाही गररिे छैि ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम दरखास्त फाराम उपर छािनबि गदाथ 
उभमेदवारको दरखास्त रीतपूवथकको देशखएमा दताथ गरी परीिामा सहिागी हिुको लानग 
आयोगले नििाथरण गरेको ढाँिामा प्रवेिपत्र उपलब्ि गराईिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम आयोगले प्रदाि गरेको प्रवेिपत्र हराएमा वा 
िानसएमा सभबशन्ित व्यशिको निवेदि मागका आिारमा आयोगले नििाथरण गरेको दस्तूर 
नलई प्रवेिपत्रको प्रनतनलपी उपलब्ि गराईिेछ । 

(५) कुिै पनि उभमेदवारको दरखास्त फाराम ितथ राखी स्वीकृत गररि ेछैि । 

(६) कुिै उभमेदवारको दरखास्त फाराम रीत पूवथकको िदेशखएमा त्यस्तो 
दरखास्त फाराम जिुसकैु अवस्र्ामा पनि रद्द गिथ सवकिेछ । 

१५.  उभमेदवारको िामावली प्रकाििः आयोगले दरखास्त फाराम बझुाउिे भयाद समाप्त 
िएपनछ दरखास्त फाराम स्वीकृत िएका सबै उभमेदवारहरूको िामावली सूििा पाटी 
तर्ा सशिवालयको वेबसाइटमा प्रकािि गिुथ पिेछ । 

१६.  परीिाकेन्र र स्र्ाि : नियम १५ बमोशजम उभमेदवारको िामावली प्रकािि िएपनछ 
आयोगले परीिाकेन्र र स्र्ाि तोकी सभबशन्ित सबैको जािकारीको लानग सूििा प्रकािि 
गिेछ ।  

१७.  प्रश्नपत्रको िण्डारण तर्ा छपाई : (१) ऐिको दफा १८ बमोशजम निमाथण र पररमाजथि 
गररएका प्रश्नपत्रको िण्डारण गिथ आयोगमा एक प्रश्नपत्र िण्डार रहिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रश्नपत्र िण्डार आयोगको सशिवको सामान्य 
रेखदेख र नियन्त्रणमा सभबशन्ित महािाखा प्रमखुको शजभमामा रहिेछ । 

(३) प्रश्नपत्रको छपाई सभबन्िी काम आयोगको सशिवले तोकेको कमथिारीले गिुथ 
पिेछ । 

१८.  परीिा सञ्चालिः (१) आयोगले पदपूनतथको लानग प्रकािि गरेको ववज्ञापि बमोशजम 
उभमेदवारको छिौट गिथ सोही ववज्ञापिमा उल्लेख िए बमोशजम परीिा सञ्चालि गिेछ । 
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  (२) परीिा संिालि सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले नििाथरण गरे बमोशजम 
हिुेछ । 

१९.  परीिाका िरणहरुः (१) संवविािको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) 
बमोशजमको परीिा नलशखत र अन्तरवाताथ गरी दईु िरणमा नलइिेछ । 

 (२) संवविािको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोशजम 
नलईिे नलशखत परीिा छुट्टाछुटै्ट वा संयिु रुपमा संिालि गिथ सवकिेछ । 

२०.  उत्तरपशुस्तकाको परीिण : (१) आयोगले नलशखत परीिाको उत्तरपशुस्तकाको परीिण 
सभबशन्ित ववषयको ववज्ञिारा गराउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम उत्तरपशुस्तका परीिणको लानग आयोगले 
आवश्यकता अिसुार परीिण गिे तररका र मूल्याङ्कि गिे ववनि समेत सभबशन्ित ववज्ञ 
दिलाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको उत्तरपशुस्तका आयोगले सभबशन्ित ववज्ञबाट 
समयमै गोप्य रुपमा परीिण गराउिेछ । 

२१.  उत्तरपशुस्तका रुज ु : (१) नियम २० को उपनियम (३) बमोशजम ववज्ञबाट परीिण 
िएका उत्तरपशुस्तका रुज ुगरी राशखिेछ । 

(२) उत्तरपशुस्तका रुज ुगदाथ देहायका कुराहरूलाई ध्याि ददि ुपिेछ :– 

(क) उभमेदवारले लेखेको सबै उत्तर परीिण गरी अङ्क ददइएको छ, छैि, 

(ख) परीिकले ददएका सबै अङ्कहरू ठीकसँग जोनडएको छ, छैि, 

(ग) आयोगले तोकेका अन्य कुराहरू । 

२२.  उत्तरपशुस्तकाको सभपरीिण तर्ा पिुःपरीिणः (१) आयोगले आवश्यक देखेमा नियम २० 
बमोशजम परीिण िएका उत्तरपशुस्तकामध्ये सबै वा केही उत्तरपशुस्तका सभपरीिण गराउि 
सक्िेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम उत्तरपशुस्तका सभपरीिण गदाथ कुिै ववज्ञ वा दिले 
पालिा गिुथ पिे ितथहरु पालिा गरेको िपाइएमा त्यस्ता ववज्ञले परीिण गरेका 
उत्तरपशुस्तकाको पिुःपरीिण गराईिेछ। 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि नलशखत परीिाको 
िनतजा प्रकािि िएपनछ उत्तरपशुस्तकाको पिुः परीिण गररि ेछैि । 

२३. नलशखत परीिाको िनतजा : ऐिको दफा २३ बमोशजम आयोगले नलशखत परीिाको िनतजा 
प्रकािि गदाथ नलशखत परीिामा प्राप्त अङ्कका आिारमा ररि पदको अिपुातमा अिसूुिी–५ 
बमोशजमको सङ्खख्यामा वणाथिकु्रम अिसुार प्रकािि गिुथ पिेछ । 

२४.  पिुयोग : (१) आयोगले सञ्चालि गरेको नलशखत परीिाको िनतजा प्रकािि िएपनछ कुिै 
उभमेदवारले आफ्िो नलशखत परीिाको कुिै वा सबै पत्रको पिुयोग गरी पाउँ ििी 
पिुयोग गिुथ पिे पत्र उल्लेख गरी प्रनत पत्र सो पदका लानग तोवकएको परीिा दस्तरुको 
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आिा दस्तरु संलग्ि गरी नलशखत परीिाको िनतजा प्रकािि िएको सात ददिनित्र 
आयोगमा निवेदि ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि पिथ आएमा आयोगको सशिवले नलशखत 
परीिाको प्राप्तांकको पिुयोग गरी निवेदकलाई सो को िनतजा जािकारी गराउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम पिुयोग गदाथ निवेदकको िाम नलशखत परीिाको 
िनतजामा समावेि गिुथ पिे देशखएमा नियम १९ र २३ बमोशजमको िनतजामा समावेि 
गररिेछ ।  

२५.  अन्तरवाताथमा समावेि गराईि े : ऐिको दफा २३ तर्ा नियम २३ र २४ बमोशजम 
प्रकाशित िनतजामा िाम समावेि िएका उभमेदवारहरूलाई मात्र अन्तरवाताथमा समावेि 
गराइिेछ । 

२६.  अन्तरवाताथ सनमनतको गठिः (१) आयोगका अध्यि वा निजले तोकेको सदस्यको 
अध्यितामा एक जिा ववज्ञ वा दि समेत रहिे गरी बढीमा पाँि जिा सदस्य रहेको 
अन्तरवाताथ सनमनत गठि हिुेछ । 

(२) आयोगको अध्यिले सामान्यतया अन्तवाथताथ हिु ेनमनत िन्दा एक ददि अगानड 
अन्तवाथताथ सनमनतको गठि गिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम गदठत अन्तवाथताथ सनमनतका अध्यि र सदस्यलाई 
गोप्य तररकाले सूििा गिुथ पिेछ । 

(४) अन्तरवाताथ सनमनत गठि सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले नििाथरण गरे 
बमोशजम हिुेछ । 

२७.  अन्तरवाताथको मूल्याङ्कि सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) अन्तरवाताथमा उभमेदवारको मूल्याङ्कि 
गिथको लानग अिसूुिी–६ बमोशजमको फाराम प्रयोग गररिेछ । 

(२) अन्तवाथताथको अङ्किार देहाय बमोशजम हिुेछ । 

(क)  एक सय पूणाथङ्कको नलशखत परीिाको लानग बीस अङ्क । 

(ख)  एक सय िन्दा मानर् प्रत्येक एक एक सय पूणाथङ्कको लानग र्प 
दि अङ्क। 

(३) अन्तरवाताथ सनमनतको प्रत्येक सदस्यलाई पाठ्यक्रम र उभमेदवारको 
व्यशिगत वववरण एक एक प्रनत उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

(४) अन्तवाथताथमा पूणाथङ्कको सत्तरी प्रनतितिन्दा बढी वा िालीस प्रनतितिन्दा घटी 
अङ्क ददि ुपरेमा सोको कारण खलुाउि ुपिेछ । यसरी कारण िखलुाई अनिकतम िन्दा 
बढी वा न्यूितम िन्दा घटी अङ्क ददएकोमा बढीमा सत्तरी प्रनतित र घटीमा िालीस 
प्रनतित अङ्क ददएको मािी गणिा गररिेछ । 

(५) अन्तरवाताथ सनमनतको कुिै सदस्यले कारण खलुाई कुिै उभमेदवारलाई 
उपनियम (४) बमोशजम सत्तरी प्रनतित िन्दा बढी वा िालीस प्रनतित िन्दा कम अङ्क 
प्रदाि गरेको अवस्र्ामा पनि अन्तरवाताथ सनमनतका पिास प्रनतित िन्दा बढी सदस्यले 
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त्यसरी कारण खलुाई कम वा बढी अङ्क प्रदाि गरेको अवस्र्ामा मात्र मान्य हिुेछ । 
अन्यर्ा बढीमा सत्तरी प्रनतित र घटीमा िालीस प्रनतित िै अङ्क मािी गणिा गररिेछ । 

(६) अन्तरवाताथ सनमनतको अध्यि वा सदस्यको अन्तरवाताथमा िाग नलिे कुिै 
उभमेदवारसँग अिसूुिी–६ मा उशल्लशखत िाता पिे िएमा अन्तरवाताथ सनमनतको त्यस्तो 
अध्यि वा सदस्यले उि ददिको अन्तरवाताथमा बस्ि हुँदैि । यसरी िातानित्र पिे 
व्यशिको अन्तरवाताथमा बसेको कुरा अशन्तम िनतजा प्रकािि हिुपूुवथ जािकारी हिु 
आएमा सो अन्तरवाताथकताथले ददएको अंक बाहेक गरी बांकी अन्तरवाताथकताथको औषत 
अंक गणिा गररिेछ । 

२८.  अनिम वा छुट अन्तरवाताथ नलि सवकिःे (१) नलशखत परीिाको प्रकाशित िनतजामा 
समावेि िएको कुिै उभमेदवारले अन्तरवाताथको लानग तोवकएको नमनतिन्दा अगानड िै 
अन्तरवाताथ नलइददि सो को आिार र कारण उल्लेख गरी निवेदि ददएमा र निवेदिको 
व्यहोरा मिानसव देशखएमा आयोगले त्यस्तो व्यशिको लानग अनिम अन्तरवाताथ नलि े
व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ । 

(२) कुिै उभमेदवारले देहायको अवस्र्ा परी अन्तरवाताथको लानग आयोगबाट 
नििाथरण िएको नमनत र समयमा उपशस्र्त हिु िसकेमा सोको प्रमाण सवहत अन्तरवाताथका 
लानग तोवकएको नमनतले उभमेदवार आफै वकररया बस्ि ुपरेको वा सतु्केरी िएको हकमा 
पन्र ददि र अन्य अवस्र्ाको हकमा सात ददिनित्र निवेदि ददएमा आयोगले निवेदिको 
व्यहोरा मिानसव देखेमा छुट अन्तवाथताथ नलि ेव्यवस्र्ा गिथ सक्िछेः– 

(क) वकररया बस्ि ुपरेमा, 
(ख) सतु्केरी िएमा, 
(ग) अन्तवाथताथमा उपशस्र्त हिु िसक्ि ेनबरामी िएमा,  

(घ) काब ुबावहरको पररशस्र्नत परेमा । 

(३) अनिम तर्ा छुट अन्तरवाताथमा समावेि हिुे उभमेदवारले तोवकएको परीिा 
दस्तरुको दोव्वर दस्तरु बझुाउि ुपिेछ । 

२९.  अशन्तम िनतजाको लानग योग्यताक्रमको सूिी प्रकाििः (१) आयोगबाट नलइएको परीिामा 
उभमेदवारले प्राप्त गरेको अङ्कको आिारमा योग्यताक्रमको सूिी तयार गरी ऐिको दफा 
२५ बमोशजम अशन्तम िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम योग्यताक्रमको सूिी तयार गदाथ उभमेदवारहरूको 
कुल प्राप्ताङ्क बराबर िएमा देहायका आिारमा योग्यताक्रम कायम गिुथ पिेछ :– 

(क)  नलशखत परीिाको प्राप्ताङ्कका आिारमा, 
(ख)  खण्ड (क) बमोशजम उभमेदवारको योग्यताक्रम िछुवट्टएमा 

अनतररि िैशिक योग्यता िए सो योग्यतामा प्राप्त अंकको 
प्रनतितका आिारमा, 
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(ग)  खण्ड (ख) बमोशजम पनि उभमेदवारको योग्यताक्रम िछुवट्टएमा 
न्यूितम िैशिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रनतितको आिारमा । 

३०.  वैकशल्पक उभमेदवारको सूिीः नियम २९ बमोशजम उभमेदवारको योग्यताक्रम अिसुार 
अशन्तम िनतजा प्रकािि गदाथ अिसूुिी–७ बमोशजमको सङ्खख्यामा बैकशल्पक उभमेदवारको 
सूिी समेत प्रकािि गिुथ पिेछ । 

तर, वैकशल्पक उभमेदवारको सूिी प्रकािि गदाथ पयाथप्त सङ्खख्यामा उभमेदवार 
उपलब्ि हिु िसकेमा सो अिसूुिीमा उल्लेख िएको िन्दा कम सङ्खख्यामा पनि 
उभमेदवारको वैकशल्पक सूिी प्रकािि गिथ सवकिेछ । 

३१.  नसफाररसः ऐिको दफा २६ बमोशजम आयोगले न्याय पररषद् समि नसफाररस पठाउँदा 
सभबशन्ित उभमेदवारले बझुाएको एक प्रनत दरखास्त फाराम र सो सार् पेि िएका 
सक्कलै कागजात पठाउि ुपिेछ । 

३२.  वैकशल्पक उभमेदवार नसफाररसः (१) आयोगले देहायको अवस्र्ामा वैकशल्पक 
उभमेदवारको सूिीमा रहेका उभमेदवारलाई योग्यताक्रम अिसुार नियशुिको लानग 
नसफाररस गिेछः– 

(क)  नियशुिको लानग नसफाररस गररएको उभमेदवारले नियशुिको सूििा 
पाएको वा सूििा प्रकाशित िएको नमनतले तीस ददिनित्र नियशुि 
पत्र िनलएमा, 

(ख)  नियशुिको लानग नसफाररस गररएको उभमेदवारको नसफाररस िएको 
नमनतले एक वषथनित्र मतृ्य ुिई वा निजले नियशुि नलएको पदबाट 
राजीिामा ददई वा निजले नियशुि नलएको पद अन्य कुिै तररकाले 
ररि हिु आएमा । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोशजमको अवस्र्ा परेमा न्याय 
पररषद्ले पद ररि िएको नमनतले सात ददिनित्र आयोगलाई जािकारी ददि ुपिेछ । 

३३.  ववज्ञ वा दिको सूिी राख  िःे (१) आयोगले शजल्ला न्यायािीिको परीिाका लानग 
पाठ्यक्रम निमाथण तर्ा पररमाजथि गिथ, प्रश्न प्रत्र तयार गिथ, उत्तरपशुस्तका परीिण गिथ र 
अन्तवाथताथ सभबन्िी कामका लानग ववज्ञ वा दिको सूिी तयार गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूिी आवश्यकता अिसुार आयोगले अद्यावनिक 
गिेछ । 

पररच्छेद-४ 

ववववि 
३४.  आयोगको बैठकबाट अिमुोदि गिे गरी लेखी पठाउि सक्िःे संवविािको िारा १५४ को 

उपिारा (१) तर्ा ऐिको दफा १० को उपदफा (१) बमोशजम संघीय न्याय सेवाको 
राजपत्रांवकत अनिकृतको पदमा नियशुि तर्ा पदस्र्ापिाको नसफाररस सभबन्िमा तत्काल 
न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्ि सक्िे अवस्र्ा ििएमा न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट 
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पनछ अिमुोदि गिे गरी अध्यिको निदेििमा सशिवले नियशुि तर्ा पदस्र्ापिाको लानग 
लेखी पठाउि सक्िेछ । 

३५.  आयोगले नििाथरण गरे बमोशजम हिुःे संवविाि, ऐि र यस नियमावलीमा लेशखएको बाहेक 
अन्य कुराका हकमा सेवाका राजपत्रांवकत अनिकृतहरुका नियशुि, सरुवा र बढुवा तर्ा 
शजल्ला न्यायािीि पदको परीिा तर्ा नसफाररि सभबन्िमा सभबशन्ित सेवा सभबशन्ि 
कािूि तर्ा आयोगले नििाथरण गरे बमोशजम हिुेछ ।  

३६.  अिसुिुीमा हेरफेर वा र्पघटः आयोगले िेपाल राजपत्रमा सूििा प्रकािि गरी अिसूुिीमा 
आवश्यकता अिसुार हेरफेर वा र्पघट गिथ सक्िेछ । 

३७.  निदेशिका बिाई लागू गिथ सक्िःे आयोगले ऐि तर्ा यस नियमावलीको अिीिमा रही 
आवश्यकतािसुार निदेशिका बिाई लागू गिथ सक्िेछ । 
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अिसुिुी- १ 

(नियम ३ संग सभबशन्ित) 
 

बावषथक कायथतानलका 
 

 
पद्पनुतथ कायथतानलका (संघीय न्याय सेवाका राजपत्रावंकत अनिकृत) 
क्र.स. शे्रणी/तह पद्पनुतथको वकनसम पदसंख्या नििाथरण ववज्ञापि प्रकािि परीिा 

सञ्चालि  

नलशखत परीिा 
िनतजा/बढुवा 
सूििा प्रकािि 

अन्तवाथताथ र 
नसफाररस/बढुवा 
नसफारीस 

१ राजपत्रांवकत प्रर्म शे्रणी खलुा प्रनतयोनगता असोज कानतथक लोकसेवा आयोगबाट 

  आन्तररक प्रनतयोनगतािारा बढुवा लोकसेवा आयोगबाट 

  कायथिमता मलु्यांकििारा बढुवा असोज कानतथक  पषु माघ माघ- फागिु 
  जेष्ठता तर्ा कायथसभपादि 

मलु्यांकििारा बढुवा 
असोज कानतथक  पषु माघ माघ- फागिु 

२ राजपत्रांवकत दिनतय शे्रणी खलुा प्रनतयोनगता असोज कानतथक लोकसेवा आयोगबाट 

  आन्तररक प्रनतयोनगतािारा बढुवा लोकसेवा आयोगबाट 

  कायथिमता मलु्यांकििारा बढुवा असोज कानतथक  पषु माघ माघ- फागिु 

  जेष्ठता तर्ा कायथसभपादि 
मलु्यांकििारा बढुवा 

असोज कानतथक  पषु माघ माघ- फागिु 
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३ राजपत्रांवकत तनृतय शे्रणी खलुा प्रनतयोनगता लोकसेवा 
आयोगबाट 

लोकसेवा आयोगबाट 

  जेष्ठता तर्ा कायथसभपादि 
मलु्यांकििारा बढुवा 

लोकसेवा आयोगबाट 

सरुवा (संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांवकत अनिकृत) 
१ राजपत्रांवकत प्रर्म शे्रणी सरुवा सेवासँग सभबशन्ित ऐि अिसुार 

२ राजपत्रांवकत दिनतय शे्रणी सरुवा सेवासँग सभबशन्ित ऐि अिसुार 

३ राजपत्रांवकत तनृतय शे्रणी सरुवा सेवासँग सभबशन्ित ऐि अिसुार 

शजल्ला न्यायािीि पदको परीिा संिालि 

१. संवविािको िारा १४९ को 
उपिारा (२) को खण्ड (ख) 
र (ग) बमोशजमको पद 

  असोज-कानतथक मंनसर-पौष माघ-फागिु फागिु- िैत्र 
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अिसुिुी -२ 

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित) 
 

ररि पदपूनतथको लानग माग गदाथ ििुथपिे फाराम 

 

माग गिे निकायको िाम र ठेगािाः 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
क्र.सं

. 
 

पद  शे्रणी, 
त
ह 

 

सेवा / 
स
मू
ह 

 

आवश्यक न्यूितम  

िैशिक योग्यता 
संशिप्त 
कायथवववरण 

 

अशघल्लो आ.व. मा 
माग िई पूनतथ हिु े
बाकँी पदसंख्या 

यस आ.व.मा िया ँपद 
सजृिा वा ररि िई माग 
गररएको संख्या 

कूल माग 

पदसंख्या 
कैवफयत 

    खलुाको लानग 

 

बढुवाको लानग 

 

 ियाँ पद सजृिा  ररि 
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रष्टव्यः 
(१)  महल ७ अन्तरगतको दोस्रो कोलममा ियाँ पद सजृिा िएको िए कुि नमनतमा िएको हो खलुाउिे र ररि िएको िए कसरी ररि िएको हो 

कैवफयत महलमा अनिवायथ रुपमा खलुाउि ुपिेछ । 

(२)  अन्य आवश्यक कुराहरु िएमा उल्लेख गिे । 

 

 

सभबशन्ित निकायको प्रमखुको, दस्तखतः 
िाम, र्रः 
पदः 
नमनतः 
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अिसुिुी-३ 

(नियम ४ को उपनियम (२) संग सभबशन्ित) 
 

पदसंख्या नििाथरण गिे सभबन्िी सूत्र 

 

निजामती सेवा ऐि, २०४९ अन्तरगतका राजपत्रावित प्रर्म र दितीय शे्रणीका पदमा 
पदसंख्या (प्रनतित) नििाथरण गिे सतु्र र सो अिसुार प्रनतित नििाथरण गदाथ कायम हिु आउि े
पदसंख्या देहाय वमोशजम हिुेछः- 
 

(क) प्रनतित नििाथरण गिे सूत्रः 
कायथिमताको 

मूल्यािििारा हिु े
पदपूनतथका लानग 

३५% 

जेष्ठता र 
कायथसभपादि 

मूल्यािििारा हिु े
पदपूनतथक लानग 

३५% 

आन्तररक 
प्रनतयोनगतािारा हिु े
पदपूनतथका लानग 

२०% 

खलुा प्रनतयेनगतािारा 
हिु ेपदपूनतथका लानग 

१०% 

hDdf dfu kb ;+Vof X #% 
       !)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X #% 
       !)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X @) 
       !)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X !) 
       !)) 

 

(ख)  खण्ड (क) वमोशजम कुिै पद वा पदहरुको सभबन्िमा सूत्र प्रयोग गदाथ िागफल 
दिमलवमा आएमा कायथिमता मूल्यािि बढुवा, जेष्ठता र कायथसभपादि मूल्यािििारा 
हिु े बढुवा। आन्तररक प्रनतयोनगता र खु ल्ला प्रनतयोनगता मध्ये जिुमा बढी आउँछ 
त्यसैका लानग प्रनतित नििाथरण गिे । दिमलव पनछको अंक बराबर आएमा 
क्रमिः कायथिमताको मूल्यािि बढुवा , जेष्ठता र कायथसभपादि मूलयािििारा हिुे 
बढुवा, आन्तररक प्रनतयोनगता र खलुा प्रनतयोनगतालाई प्रार्नमकता ददिे । यसरी 
पदसंख्या प्रनतित नििाथरण गदाथ देहाय वमोशजम पदसंख्या कायम हिुेछः 
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जभमा 
पद 
संख्या 

जेष्ठता र कायथसभपादि 
मूल्यािििारा हिु े

पदपूनतथका लानग ३५% 

कायथिमताको 
मूल्यािििारा हिु े

पदपूनतथका लानग ३५% 

आन्तररक प्रनतयोनगतािारा 
हिु ेपदपूनतथका लानग 

२०% 

खलुा प्रनतयोनगतािारा हिु े
पदपूनतथका लानग १०% 

सूत्रको प्रयोग 
पद 
संख्या 

सूत्रको प्रयोग 
पद 
संख्या 

सूत्रको प्रयोग 
पद 
संख्या 

सूत्रको प्रयोग 
पद 
संख्या 

1  ! X #% = )=#% 
 !)) 

! 
! X #% = )=#% 
 !)) 

 ! X @) = )=@) 
 !)) 

 ! X !) = )=!) 
 !)) 

 

2  @ X #% = )=&) 
 !)) 

! 
@ X #% = )=&) 
 !)) 

! 
@ X @) = )=$) 
 !)) 

 @ X !) = )=@) 
 !)) 

 

3  # X #% = !=)% 
 !)) 

! 
# X #% = !=)% 
 !)) 

! 
# X @) = )=^) 
 !)) 

! 
# X !) = )=#) 
 !)) 

 

4  $ X #% = !=$) 
 !)) 

@ 
$ X #% = !=$) 
 !)) 

! 
$ X @) = )=*) 
 !)) 

! 
$ X !) = )=$) 
 !)) 

 

5  % X #% = !=&% 
 !)) 

@ 
% X #% = !=&% 
 !)) 

@ 
% X @) = !=)) 
 !)) 

! 
% X !) = )=%) 
 !)) 

 

6  ̂ X #% = @=!) 
 !)) 

@ 
^ X #% = @=!) 
 !)) 

@ 
^ X @) = !=@) 
 !)) 

! 
^ X !) = )=^) 
 !)) 

! 

7  & X #% = @=$% 
 !)) 

# 
& X #% = @=$% 
 !)) 

@ 
& X @) = !=$) 
 !)) 

! 
& X !) = )=&) 
 !)) 

! 

8  * X #% = @=*) 
 !)) 

# 
* X #% = @=*) 
 !)) 

# 
* X @) = !=^) 
 !)) 

! 
* X !) = )=*) 
 !)) 

! 

9  ( X #% = #=!% 
 !)) 

# 
( X #% = #=!% 
 !)) 

# 
( X @) = !=*) 
 !)) 

@ 
( X !) = )=() 
 !)) 

! 

10  !) X #% = #=%) 
 !)) 

$ 
!) X #% = #=%) 
 !)) 

# 
!) X @) = @=)) 
 !)) 

@ 
!) X !) = !=)) 
 !)) 

! 

11  !! X #% = #=*% 
 !)) 

$ 
!! X #% = #=*% 
 !)) 

$ 
!! X @) = @=@) 
 !)) 

@ 
!! X !) = !=!) 
 !)) 

! 

12  !@ X #% = $=@) 
 !)) 

$ 
!@ X #% = $=@) 
 !)) 

$ 
!@ X @) = @=$) 
 !)) 

# 
!@ X !) = !=@) 
 !)) 

! 

13  !# X #% = $=%% 
 !)) 

% 
!# X #% = $=%% 
 !)) 

$ 
!# X @) = @=^) 
 !)) 

# 
!# X !) = !=#) 
 !)) 

! 

14  !$ X #% = $=() 
 !)) 

% 
!$ X #% = $=() 
 !)) 

% 
!$ X @) = @=*) 
 !)) 

# 
!$ X !) = !=$) 
 !)) 

! 

15  !% X #% = %=@% 
 !)) 

% 
!% X #% = %=@% 
 !)) 

% 
!% X @) = #=)) 
 !)) 

# 
!% X !) = !=%) 
 !)) 

@ 

16  !^ X #% = %=^) 
 !)) 

^ 
!^ X #% = %=^) 
 !)) 

% 
!^ X @) = #=@) 
 !)) 

# 
!^ X !) = !=^) 
 !)) 

@ 
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17  !& X #% = %=(% 
 !)) 

^ 
!& X #% = %=(% 
 !)) 

^ 
!& X @) = #=$) 
 !)) 

# 
!& X !) = !=&) 
 !)) 

@ 

18  !* X #% = ^=#) 
 !)) 

^ 
!* X #% = ^=#) 
 !)) 

^ 
!* X @) = #=^) 
 !)) 

$ 
!* X !) = !=*) 
 !)) 

@ 

19  !( X #% = ^=^% 
 !)) 

& 
!( X #% = ^=^% 
 !)) 

^ 
!( X @) = #=*) 
 !)) 

$ 
!( X !) = !=() 
 !)) 

@ 

20  @) X #% = &=)) 
 !)) 

& 
@) X #% = &=)) 
 !)) 

& 
@) X @) = $=)) 
 !)) 

$ 
@) X !) = @=)) 
 !)) 

@ 

 

मानर् उल्लेख िएअिसुार प्रनतित नििाथरण गदाथ माग पटक पटक गरी प्राप्त गरी 
िएका २० (बीस) पद िपगेुसभम अवनिका मागहरु जोडी गणिा गिे र २१ औ ं
देशखको पदहरुलाई पिुः ियाँ गणिा गिे । 

(ग)  खण्ड (ख) वमोशजम खलु्ला प्रनतयोनगतािारा पदपूनतथका लानग छुट्टाईिे पद मध्ये 
निजामती सेवा ऐि, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) अिसुार ४५ प्रनतितबाट 
(मवहला, आददवासी÷जिजाती, मिेसी, दनलत, अपा∙ र वपछनडएको िेत्रका उभमेदवारवीि 
मात्र प्रनतस्पिाथ गराउिका लानग छुटयाउँदा) हिुे पद र बाँकी ५५ प्रनतित सबै 
उभमेदवारहरु वीि खलु्ला प्रनतस्पिाथका लानग पदसंख्या (प्रनतित) नििाथरण गिे सूत्र र 
सो अिसुार प्रनतित नििाथरण गदाथ कायम हिु आउिे पदसंख्या देहाय वमोशजम हिुेछः 

 

५५ प्रनतित खलु्ला प्रनतयोनगतािारा पदपूनतथका 
लानग 

४५ प्रनतित खलु्ला प्रनतयोनगतािारा पदपूनतथका 
लानग 

v'Nnf kbsf] nflu 5'§fOPsf] kb ;+Vof X %% 
  !)) 

v'Nnf kbsf] nflu 5'§fOPsf] kb ;+Vof X $% 
  !)) 

 

(घ)  खण्ड (ग) वमोशजम कुिै पद वा पदहरुको सभबन्िमा सूत्र प्रयोग गदाथ िागफल 
दिमलवमा आएमा ५५ प्रनतित र ४५ प्रनतितमा मध्ये जिुमा बढी आउँछ, त्यसैका 
लानग प्रनतित नििाथरण गिे । दिमलव पनछ दवैु समूहमा वरावर अि आएमा पवहले 
५५ प्रनतित खलु्लालाई प्रार्नमकता ददि े। यसरी पदसंख्या प्रनतित नििाथरण गदाथ 
देहाय वमोशजम पदसंख्या कायम हिुेछः 
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खलु्ला 
प्रनतयोनगताका 
प्रनतित 

नििाथरण पनछ 
कायम िएको 
पद संख्या 

५५ प्रनतित खलु्ला प्रनतयोनगतािारा 
पदपूनतथका लानग 

४५ प्रनतित खलु्ला प्रनतयोनगतािारा 
पदपूनतथका लानग 

सूत्रको प्रयोग पद संख्या सूत्रको प्रयोग पद संख्या 

1  ! X %% = )=%% 
 !)) 

! 
! X $% = )=$% 
 !)) 

 

2  @ X %% = !=!) 
 !)) 

! 
@ X $% = )=() 
 !)) 

! 

3  # X %% = !=^% 
 !)) 

@ 
# X $% = !=#% 
 !)) 

! 

4  $ X %% = @=@) 
 !)) 

@ 
$ X $% = !=*) 
 !)) 

@ 

5  % X %% = @=&% 
 !)) 

# 
% X $% = @=@% 
 !)) 

@ 

6  ^ X %% = #=#) 
 !)) 

# 
^ X $% = @=&) 
 !)) 

# 

7  & X %% = #=*% 
 !)) 

$ 
& X $% = #=!% 
 !)) 

# 

8  * X %% = $=$) 
 !)) 

$ 
* X $% = #=^) 
 !)) 

$ 

9  ( X %% = $=(% 
 !)) 

% 
( X $% = $=)% 
 !)) 

$ 

10  !) X %% = %=%) 
 !)) 

^ 
!) X $% = $=%) 
 !)) 

$ 

11  !! X %% = ^=)% 
 !)) 

^ 
!! X $% = $=(% 
 !)) 

% 

12  !@ X %% = ^=^) 
 !)) 

& 
!@ X $% = %=$) 
 !)) 

% 

13  !# X %% = &=!% 
 !)) 

& 
!# X $% = %=*% 
 !)) 

^ 

14  !$ X %% = &=&) 
 !)) 

* 
!$ X $% = ^=#) 
 !)) 

^ 

15  !% X %% = *=@% 
 !)) 

* 
!% X $% = ^=&% 
 !)) 

& 

16  !^ X %% = *=*) 
 !)) 

( 
!^ X $% = &=@) 
 !)) 

& 

17  !& X %% = (=#% 
 !)) 

( 
!& X $% = &=^% 
 !)) 

* 
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18  !* X %% = (=() 
 !)) 

!) 
!* X $% = *=!) 
 !)) 

* 

19  !( X %% = !)=$% 
 !)) 

!) 
!( X $% = *=%% 
 !)) 

( 

20  @) X %% = !!=)) 
 !)) 

!! 
@) X $% = (=)) 
 !)) 

( 

 

(ङ)  खण्ड (घ) बमोशजम ऐििारा तोवकएको ४५ प्रनतित खलु्ला प्रनतयोनगताका लानग 
छुट्याइएका पदलाई ित प्रनतित मािी ती पद मध्ये निजामती सेवा ऐि, २०४९ को 
दफा ७ को उपदफा (७) अिसुार (क) मवहला (ख) आददवासी÷जिजाती (ग) मिेसी 
(घ) दनलत (ङ) अपाङ्ग (ि) वपछनडएको िेत्रका उभमेदवार वीि मात्र प्रनतस्पिाथका 
लानग पदसंख्या (प्रनतित) नििाथण गिे सूत्र र सो अिसुार प्रनतित नििाथरण गदाथ 
कायम हिु आउिे पदसंख्य देहाय वमोशजम हिुेछ 

 
l;=g+= lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf & sf] pkbkmf -&_ df 

pNn]lvt ;d"x 
kb;+Vof 5'6ofpg] 
;"q 

s_ dlxnf -##Ü_ 
kb;+Vof X ## 
  !)) 

v_ cflbjf;L÷hghftL -@&Ü_ 
kb;+Vof X @& 
  !)) 

u_ dw];L -@@Ü_ 
kb;+Vof X @@ 

  !)) 

3_  blnt -(Ü_ 
kb;+Vof X ( 
  !)) 

ª_ ckf∙ -%Ü_ 
kb;+Vof X % 
  !)) 

r_ lk5l8Psf] If]q -$Ü_ 
kb;+Vof X $ 
  !)) 

 

(ि)  खण्ड (ङ) वमोशजम कुिै पद वा पदहरुको सभबन्िमा सूत्र प्रयोग गदथ िागफल 
दिमलवमा आएका मवहला, आददवासी÷जिजाती, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग र वपछनडएको 
िेत्र जिुमा बढी आउछ, त्यसैका लानग प्रनतित नििाथरण गिे । दिमलव पनछ 
मवहला आददवासी÷जिजाती, मिेसी, दनलत, अपा∙ र वपछनडएको िेत्रमा वरावर अि 
आएमा मवहलालाई प्रार्नमकता ददि े । आददवासी÷जिजाती, मिेसी, दनलत, अपाङ्ग र 
वपछनडएको िेत्रमा वरावर अि आएमा आददवासी÷जिजातीलाई प्रार्नमकता ददि े। 
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मिेसी, दनलत, अपाङ्ग र वपछनडएको िेत्रमा वरावर अि आएमा मिेसीलाई प्रार्नमकता 
ददिे । दनलत, अपाङ्ग र वपछनडएको िेत्रमा वरावर अि आएमा दनलतलाई 
प्रार्नमकता ददिे । अपाङ्ग र वपछनडएको िेत्रमा वरावर अि आएमा अपाङ्गलाई 
प्रार्नमकता ददिे । यसरी पदसंख्या प्रनतित नििाथरण गदाथ देहाय वमोशजम पदसंख्या 
कायम हिुेछः 

  

v'Nnf 
? 

dlxnf 
cflbjf;÷ 
hghftL 

dw];L blnt ckf∙ 
lk5l8Psf] 
If]q 

##Ü n] x'g 
cfpg] ef/ 
c+s 

kb 
;+V
of 

@&Ü n] 
x'g 
cfpg] 
ef/ 
c+s 

kb 
;+Vo
f 

@@Ü 
n] x'g 
cfpg] 
ef/ 
c+s 

kb 
;+Vo
f 

(Ü 
n] 
x'g 
cfpg] 
ef/ 
c+s 

kb 
;+Vof 

%Ü 
n] x'g 
cfpg] 
ef/ 
c+s 

kb 
;+Vof 

$Ü 
n] x'g 
cfpg] 
ef/ 
c+s 

kb 
;+V
of 

 

0=33   0=27   0=22   0=0   0=05   0=0   

1 0=33 0 0=27 0 0=22 0 0=0 0 0=05 0 0=0 0 

2 0=66 1 0=54 1 0=44 0 0=18 0 0=10 0 0=0 0 

3 0=99 1 0=81 1 0=66 1 0=27 0 0=15 0 0=12 0 

4 1=32 1 1=08 1 0=88 1 0=36 0 0=20 0 0=16 0 

5 1=65 2 1=35 1 1=10 1 0=4 0 0=25 0 0=20 0 

6 1=98 2 1=62 2 1=32 1 0=5 1 0=30 0 0=24 0 

7 2=31 2 1=89 2 1=54 2 0=63 1 0=35 0 0=28 0 

8 2=64 3 2=16 2 1=76 2 0=72 1 0=4 0 0=32 0 

9 2=97 3 2=43 2 1=98 2 0=81 1 0=4 0 0=36 0 

10 3=30 3 2=70 3 2=20 2 0=9 1 0=50 1 0=4 0 

11 3=63 4 2=97 3 2=42 2 0=9 1 0=55 1 0=4 0 

12 3=96 4 3=24 3 2=64 3 1=08 1 0=60 1 0=4 0 

13 4=29 4 3=51 4 2=86 3 1=17 1 0=65 1 0=52 1 

14 4=62 5 3=78 4 3=08 3 1=26 1 0=70 1 0=56 1 

15 4=95 5 4=05 4 3=30 3 1=35 1 0=75 1 0=60 1 

16 5=28 5 4=32 4 3=52 4 1=4 1 0=8 1 0=64 1 

17 5=61 6 4=59 5 3=74 4 1=53 2 0=85 1 0=68 1 

18 5=94 6 4=86 5 3=96 4 1=62 2 0=90 1 0=72 1 

19 6=27 6 5=13 5 4=18 4 1=71 2 0=95 1 0=76 1 

20 6=60 7 5=40 5 4=40 4 1=80 2 1=00 1 0=8 1 

21 6=93 7 5=67 6 4=62 5 1=89 2 1=05 1 0=8 1 
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22 7=26 7 5=94 6 4=84 5 1=98 2 1=10 1 0=8 1 

23 7=59 8 6=21 6 5=06 5 2=07 2 1=15 1 0=92 1 

24 7=92 8 6=48 6 5=28 5 2=16 2 1=20 1 0=96 1 

25 8=25 8 6=75 7 5=50 6 2=25 2 1=25 1 1=00 1 

26 8=58 9 7=02 7 5=72 6 2=34 2 1=30 1 1=04 1 

27 8=91 9 7=29 7 5=94 6 2=43 2 1=35 1 1=08 1 

28 9=24 9 7=56 8 6=16 6 2=52 3 1=40 1 1=12 1 

29 9=57 10 7=83 8 6=38 6 2=61 3 1=45 1 1=16 1 

30 9=90 10 8=10 8 6=60 7 2=70 3 1=50 2 1=20 1 

31 10=23 10 8=37 8 6=82 7 2=79 3 1=55 2 1=24 1 

32 10=56 11 8=64 9 7=04 7 2=8 3 1=60 2 1=28 1 

33 10=89 11 8=91 9 7=26 7 2=97 3 1=65 2 1=32 1 

34 11=22 11 9=18 9 7=48 7 3=06 3 1=70 2 1=36 1 

35 11=55 12 9=45 9 7=70 8 3=15 3 1=75 2 1=40 1 

36 11=88 12 9=72 10 7=92 8 3=24 3 1=80 2 1=44 1 

37 12=21 12 9=99 10 8=14 8 3=33 3 1=85 2 1=48 1 

38 12=54 13 10=26 10 8=36 8 3=42 3 1=90 2 1=52 2 

39 12=87 13 10=53 11 8=58 9 3=51 4 1=95 2 1=56 2 

40 13=20 13 10=8 11 8=80 9 3=60 4 2=00 2 1=60 2 

41 13=53 14 11=07 11 9=02 9 3=69 4 2=05 2 1=64 2 

42 13=86 14 11=34 11 9=24 9 3=78 4 2=10 2 1=68 2 

43 14=19 14 11=61 12 9=46 9 3=87 4 2=15 2 1=72 2 

44 14=52 15 11=88 12 9=68 10 3=96 4 2=20 2 1=76 2 

45 14=85 15 12=15 12 9=90 10 4=0 4 2=25 2 1=80 2 

46 15=18 15 12=42 12 10=12 10 4=1 4 2=30 2 1=84 2 

47 15=51 16 12=69 13 10=34 10 4=23 4 2=35 2 1=88 2 

48 15=84 16 12=96 13 10=56 11 4=32 4 2=40 2 1=92 2 

49 16=17 16 13=23 13 10=7 11 4=4 4 2=45 2 1=96 2 

50 16=50 17 13=50 14 11=00 11 4=5 5 2=50 3 2=00 2 

51 16=83 17 13=77 14 11=22 11 4=5 5 2=55 3 2=04 2 

52 17=16 17 14=04 14 11=4 11 4=6 5 2=60 3 2=08 2 

53 17=49 17 14=31 14 11=66 12 4=7 5 2=65 3 2=12 2 

54 17=82 18 14=58 15 11=88 12 4=8 5 2=70 3 2=16 2 

55 18=15 18 14=85 15 12=10 12 4=9 5 2=75 3 2=20 2 

56 18=48 18 15=12 15 12=32 12 5=0 5 2=80 3 2=24 2 

57 18=81 19 15=39 15 12=54 13 5=13 5 2=85 3 2=28 2 

58 19=14 19 15=66 16 12=76 13 5=22 5 2=90 3 2=32 2 
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59 19=47 19 15=93 16 12=98 13 5=31 5 2=95 3 2=36 2 

60 19=80 20 16=20 16 13=20 13 5=4 5 3=00 3 2=40 2 

61 20=13 20 16=47 16 13=42 13 5=4 5 3=05 3 2=4 2 

62 20=46 20 16=74 17 13=64 14 5=5 6 3=10 3 2=4 2 

63 20=79 21 17=01 17 13=86 14 5=67 6 3=15 3 2=52 3 

64 21=12 21 17=28 17 14=0 14 5=76 6 3=20 3 2=56 3 

65 21=45 21 17=55 18 14=30 14 5=8 6 3=25 3 2=60 3 

66 21=78 22 17=82 18 14=52 15 5=9 6 3=30 3 2=64 3 

67 22=11 22 18=09 18 14=7 15 6=03 6 3=35 3 2=68 3 

68 22=44 22 18=36 18 14=96 15 6=12 6 3=40 3 2=72 3 

69 22=77 23 18=63 19 15=18 15 6=21 6 3=45 3 2=76 3 

70 23=10 23 18=90 19 15=4 15 6=30 6 3=50 4 2=80 3 

71 23=43 23 19=17 19 15=62 16 6=39 6 3=55 4 2=8 3 

72 23=76 24 19=44 19 15=8 16 6=4 6 3=60 4 2=88 3 

73 24=09 24 19=71 20 16=06 16 6=57 7 3=65 4 2=92 3 

74 24=42 24 19=98 20 16=28 16 6=66 7 3=70 4 2=96 3 

75 24=75 25 20=25 20 16=50 17 6=75 7 3=75 4 3=00 3 

76 25=08 25 20=52 21 16=72 17 6=8 7 3=80 4 3=04 3 

77 25=41 25 20=79 21 16=94 17 6=93 7 3=85 4 3=08 3 

78 25=74 26 21=06 21 17=16 17 7=02 7 3=90 4 3=12 3 

79 26=07 26 21=33 21 17=38 17 7=11 7 3=95 4 3=16 3 

80 26=40 26 21=60 22 17=60 18 7=20 7 4=0 4 3=20 3 

81 26=73 27 21=87 22 17=82 18 7=29 7 4=0 4 3=24 3 

82 27=06 27 22=14 22 18=0 18 7=38 7 4=10 4 3=28 3 

83 27=39 27 22=41 22 18=26 18 7=4 7 4=15 4 3=32 3 

84 27=72 28 22=68 23 18=48 18 7=56 8 4=20 4 3=36 3 

85 28=05 28 22=95 23 18=7 19 7=65 8 4=25 4 3=40 3 

86 28=38 28 23=22 23 18=92 19 7=7 8 4=30 4 3=44 3 

87 28=71 29 23=49 23 19=14 19 7=83 8 4=35 4 3=48 3 

88 29=04 29 23=76 24 19=36 19 7=92 8 4=4 4 3=52 4 

89 29=37 29 24=03 24 19=58 20 8=01 8 4=4 4 3=56 4 

90 29=70 30 24=30 24 19=8 20 8=10 8 4=5 5 3=60 4 

91 30=03 30 24=57 25 20=02 20 8=19 8 4=55 5 3=64 4 

92 30=36 30 24=84 25 20=2 20 8=2 8 4=60 5 3=68 4 

93 30=69 31 25=11 25 20=4 20 8=37 8 4=65 5 3=72 4 

94 31=02 31 25=38 25 

20=6

8 21 8=4 8 4=70 5 3=76 4 
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95 31=35 31 25=65 26 20=9 21 8=5 9 4=75 5 3=80 4 

96 31=68 32 25=92 26 21=12 21 8=6 9 4=8 5 3=84 4 

97 32=01 32 26=19 26 21=34 21 8=73 9 4=8 5 3=88 4 

98 32=34 32 26=46 26 21=56 22 8=8 9 4=9 5 3=92 4 

99 32=67 33 26=73 27 21=78 22 8=91 9 4=95 5 3=96 4 

100 33=00 33 27=00 27 22=00 22 9=0 9 5=00 5 4=0 4 
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अिसुिुी- ४ 

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित) 
 

वविागीय सजायको परामिथ माग गदाथ ििुथ  पिे फाराम 

 

१.  सजायको लानग प्रस्ताववत कमथिारीको,– 

िाम, र्रः   शे्रणी र तहः 
पद :    सेवा /समूह/उपसमूहः 
स्र्ायी नियशुि नमनतः   तलव ववृि (िडे) संख्या : 

हालको पदमा बढुवा नमनतः   खाईपाई आएको तलव रकमः 
२.  वविागीय सजाय सभवन्िी वववरण 

(क)  प्रस्ताववत सजायको वववरणः 
(१)  कमथिारीले गरेको कसूरको छोटकरी वववरण र निज उपर लगाईएको 

अनियोगः 
(सभवशन्ित ऐि/नियमको दफा/नियम समेत उल्लेख गिे) 

(२)  प्रस्ताववत सजायको वववरणः 
(सेवा सभवन्िी ऐिको दफा /नियमको नियम समेत उल्लेख गिे) 

(ख)  यसअशघ वविागीय सजाय िए ििएकोः 
(िएको िए ) 
(१)  कुि कसूरमा सजाय िएको हो, कसूरको प्रकृनत र नमनत समेत 

छोटकरीमा उल्लेख गिेः 
(२)  प्रिनलत कािूिको कुि दफासँग सभवशन्ित अनियोग लगाईएको हो, 

सो खलुाउिेः 
(३)  आयोगबाट परामिथ नलएको िए कुि नमनतमा परामिथ प्राप्त िएको हो, 

सो समेत खलुाउिेः 
३.  यसै प्रकृनतको कसूरमा यस अशघ त्यस निकाय अन्तगथतका अन्य कमथिारीलाई 

वविागीय सजाय गररएको िए सो खलुाउिेः 
४.  यसै कसूरमा संलग्ि अन्य कमथिारी िए सो को नबवरण र निजहरु उपर लगाएको 

अनियोग वा सजायको नबवरण : 
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५.  सजाय गिे अनिकारीकोः 
िाम,र्र:..................................................... 
सेवा/समूह/उपसमूह:....................................... 
पद:......................................  शे्रणी/तह :...................................... 
कायाथलयः ..................................... 

६.  फाईल पठाउिे अनिकृतकोः 
िाम,र्रः ........................................... 
दस्तखतः......................................... 
पद : ..........................................   नमनतः ........................... 
कायाथलयः ............................... 
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अिसुिुी- ५ 

(नियम २३ सँग सभबशन्ित) 
 

नलशखत परीिाको िनतजा प्रकािि गदाथको संख्या 
(क)  नलशखत परीिाको िनतजा प्रकािि गदाथ माग िएको ररि पदसंख्यामा देहाय बमोशजम 

उत्तीणथ उभमेदवारहरू र्प गिुथ पिेछ :– 

 माग िएको ररि पद संख्या           र्प हिुे संख्या                    कायम हिुे उभमेदवार संख्या 
१. १ देशख ५ सभम िएमा  २  ३ देशख ७ सभम 

२. ६ देशख १० सभम िएमा  ३  ९ देशख १३ सभम 

३. ११ देशख १५ सभम िएमा  ४  १५ देशख १९ सभम 

४. १६ देशख २० सभम िएमा  ५  २१ देशख २५ सभम 

५. २१ देशख २५ सभम िएमा  ६  २७ देशख ३१ सभम 

६. २६ देशख ३० सभम िएमा  ७  ३३ देशख ३७ सभम 

७. ३१ देशख ३५ सभम िएमा  ८  ३९ देशख ४३ सभम 

८. ३६ देशख ४० सभम िएमा  ९  ४५ देशख ४९ सभम 

९. ४१ र सो मानर् जनतसकैु िएमा  २० प्रनतित 

(ख)  समाि स्तरको पदको लानग एउटै समयमा िएको निन्दा निन्दै नबज्ञापि बमोशजमको 
नलशखत परीिाको िनतजा प्रकािि गदाथ अशघल्लो ववज्ञापिको िनतजामा िाम समावेि 
िएकामध्ये जनतजिा उभमेदवारको िाम त्यसपनछ प्रकािि हिु े पदको िनतजामा 
समावेि िएको छ त्यनतकै संख्यामा र्प उभमेदवारहरूको िाम समावेि गरी िनतजा 
प्रकािि गिुथ पिेछ । 

(ग)  खण्ड (क) बमोशजम िनतजा प्रकािि गदाथ कुिै कदठिाई आईपरेमा आयोगले 
आवश्यक व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ । 
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अिसुिुी – ६ 

(नियम २७ को उपनियम (१) र (६) सँग सभबशन्ित) 
अन्तवाथताथको मूल्याङ्कि फाराम 

 

 ववज्ञापि िं.:          पद:  पदसंख्या:    
उभमेदवार संख्या:   अन्तवाथताथ नमनत: 

क्र.सं. रोल िं. उभमेदवारको 
िाम, र्र 

सामान्य ज्ञाि, ववषयसभबन्िी ज्ञाि र व्यशित्व कैवफयत 

 प्राप्ताङ्क 

अङ्कमा अिरमा 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

मानर् उशल्लशखत कुिै पनि उभमेदवार मेरो पनत, पत्नी तर्ा छोरा–छोरी, दाज–ुिाई, दददी–बवहिी, 
िाउज–ुबहुारी, काका–काकी, ठुलोबबुा–ठुलीआमा, सािाबा–सािीआमा, िनतजा–िनतजी, िाञ्जा–
िाञ्जी, नििाज–ुज्वाई, मामा–माइज्यू, फुप–ुफुपाज्यू, साला–साली र तीिका छोराछोरी िाता   
पदैि । 

 

अन्तवाथताथ सनमनतको 
अध्यि/सदस्यको दस्तखत: 
िाम, र्रः 
पद: 
नमनत: 
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रष्टव्य 

(१)  अन्तवाथताथ नलइि लागेको पदको ववज्ञापिमा अन्तवाथताथ सनमनतका अध्यि तर्ा 
सदस्यहरूका मानर् उशल्लशखत कुिै िाता पिे िएमा त्यस्तो अन्तवाथताथकताथले उि 
समूहको सो ददिको अन्तवाथताथमा िाग नलि ुहुंदैि । 

(२)  अन्तवाथताथमा अनिकतम ७०% िन्दा बढी र न्यूितम ४०% िन्दा कम अङ्क ददंदा 
पषु्ट्ट्याई ददि ुपिेछ । 



 

28 
 

अिसुिुी – ७ 

(नियम ३० सँग सभबशन्ित) 
 

वैकशल्पक उभमेदवारको संख्या 
 

१.  उभमेदवारको नियशुिको लानग योग्यताक्रम सूिी प्रकािि गदाथ देहाय बमोशजमको 
संख्यामा वैकशल्पक उभमेदवार समावेि गरी सूिी प्रकािि गिुथ पिेछ । 

नस.िं.   माग िएको ररि पदसंख्या वैकशल्पक उभमेदवारको संख्या 
१.   १ देशख ३ सभम िएमा  १ 

२.   ४ देशख ८ सभम िएमा  २ 

३.   ९ देशख १५ सभम िएमा  ३ 

४.   १६ देशख २० सभम िएमा  ४ 

५.    

२१ र सो िन्दा मानर् जनतसकैु िएपनि   २० प्रनतित 

 

२.  खण्ड १ बमोशजम बैकशल्पक उभमेदवारको सूिी तयार गदाथ एकिन्दा बढी 
उभमेदवारको अशन्तम प्राप्ताङ्क समाि िएमा नियम २७ को उपनियम (२) बमोशजम 
योग्यताक्रम कायम गरी िनतजा प्रकािि गिुथ पिेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


