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नपेाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन, ननयकु्ति सरुवा र बढुवा) 
ननयमहरू, २०५१ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्तित नमनत 

          २०५१/३/६ 

संिोधन 

१. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन,  

ननयकु्ति, सरुवा र बढुवा) (पवहलो संिोधन) ननयमहरू, २०५३  २०५३/९/११ 

२. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन,  

ननयकु्ति, सरुवा र बढुवा) (दोस्रो संिोधन) ननयमहरू, २०६८  २०६८/१२/२७ 

३. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन,  

ननयकु्ति, सरुवा र बढुवा) (तेस्रो संिोधन) ननयमहरू, २०६९  २०६९/९/२३ 

 

 ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देहायका ननयमहरू बनाएको छ ।  

 

१.  संक्तिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरूको नाम “नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा 
शे्रणी ववभाजन, ननयकु्ति, सरुवा र बढुवा) ननयमहरू, २०५१” रहेको छ ।  

  (२) यी ननयमहरू तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछन ्।  

 

२.  पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यी ननयमहरूमा, 

  (क) “ऐन” भन्नाले ननजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झन ुपछथ ।  

  (ख) “ननयमावली” भन्नाले ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० सम्झन ुपछथ ।  

  (ग) “सेवा” भन्नाले ननयम ३ बमोक्तजमको नेपाल न्याय सेवा सम्झन ुपछथ ।  

(घ) “समूह”   भन्नाले ननयम ४ को उपननयम (१) बमोक्तजमको समूह सम्झन ु
पछथ ।  
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  (ङ) “आयोग” भन्नाले  नेपालको अन्तररम संववधान, २०६३ को धारा, ११४ 
  बमोक्तजमको न्याय सेवा आयोग सम्झन ुपछथ ।  

  (च)  “कमथचारी” भन्नाले सेवाको ननजामती कमथचारी सम्झन ुपछथ ।  

 

३.  सेवाको गठनः ऐनको दफा ३ बमोक्तजम नेपाल न्याय सेवा गठन गररएको छ ।  

 

४.  सेवामा रहन ेसमूह, शे्रणी र पदः- (१) सेवामा कामको प्रकृनत, सो काम सम्पादन गनथ 
चावहने न्यूनतम िैक्तिक योग्यता र कायथ ववक्तिष्टता समेतको आधारमा सेवा नभत्रका समान 
प्रकृनतका पदहरू समावेि भएका अनसूुची –१ बमोक्तजमका समूहहरू रहनेछन ्।  

   (२) सेवामा देहायका शे्रणीहरू रहनेछन ्- 

    (क) राजपत्रांवकत 

     (१) ववक्तिष्ट 

     (२) प्रथम 

     (३) दितीय 

     (४) ततृीय 

    (ख) राजपत्र अनवित 

     (१) प्रथम 

     (२) दितीय 

     (३) ततृीय 

     (४) चतथुथ 

   (३) सेवाको ववक्तिष्ट शे्रणीमा अनसूुची–२ बमोक्तजमका पदहरू रहनेछन ्।  

   (४) ववनभन्न समूहहरूमा रहने शे्रणीका र शे्रणी ववहीन पदहरू अनसूुची–३ 
बमोक्तजम हनुेछन ्।  

                                                 
     दोस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 

    हाल नेपालको संववधान लागू भएको । 
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५. समूहीकृत गननः यी ननयमहरू प्रारम्भ हुुँदाको बखत देहायको कायाथलयमा कायथरत नेपाल 
न्याय सेवाका कमथचारीहरूमध्ये ववक्तिष्ट शे्रणीका कमथचारीहरू बाहेक अन्य शे्रणीका 
कमथचारीहरू देहायको समूहहरूमा स्वतः समूहीकृत भएका मानननेछन-् 

(क) सवोच्च अदालत, पनुरावेदन अदालत, क्तजल्ला अदालत, न्याय पररषद् 
सक्तचवालय, राजश्व न्यायाधीकरण र प्रिासकीय अदालतमा कायथरत 
कमथचारीहरू न्याय समूहमा ।  

(ख) काननु तथा न्याय मन्त्रालय, न्याय सेवा तानलम केन्र, नेपाल काननु सधुार 
आयोग, मक्तन्त्रपररषद् सक्तचवालय, ववनभन्न मन्त्रालय र सो अन्तगथतका ववभाग 
ताथ कायाथलय, जल तथा िक्ति आयोग, राविय योजना आयोगको 
सक्तचवालय, संसद सक्तचवालय, अक्तततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग र 
लोकसेवा आयोगमा कायथरत कमथचारीहरू  (सरकारी वकील बाहेक) 
काननु समूहमा । 

(ग)  महान्यायानधविाको कायाथलय, पनुरावेदन सरकारी वकील कायाथलय तथा 
क्तजल्ला सरकारी वकील कायाथलयमा कायथरत कमथचारीहरू र ववनभन्न 
सरकारी ननकायहरूमा कायथरत सरकारी वकीलहरू सरकारी वकील 
समूहमा ।  

 

६. ररि पदको पूनतथः (१) सेवा तथा समूहका ररि पदहरूको पूनतथ ऐनको दफा ७ को 
उपदफा (१) बमोक्तजम हनुेछ ।  

   (२) सेवा तथा समूहमा ररि रहेको राजपत्रावित पदको पूनतथ आयोगको 
नसफाररिमा गररनेछ ।  

   (३) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापनन समूहको राजपत्रावित 
पदमा खलुा प्रनतयोनगतािारा पूनतथ गदाथ वा राजपत्रावित तनृतय शे्रणीको पदमा बढुवािारा 
पूनतथ गदाथ उम्मेदवारको उपयिुताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामिथ प्राप्त भएको 
हनु ुपननछ ।  

   (४) शे्रणी ववहीन पदहरू िरुु ननयकु्तििारा पूनतथ गदाथ खलुा प्रनतयोनगतािारा 
गररनेछ ।  
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७. पदपूनतथ प्रनतितको आधारमा पदसंतया ननधाथरण गननः सेवाको समूहमा ररि पदहरूमध्ये 
ऐनको दफा ७ बमोक्तजम पूनतथ हनुे प्रनतितको आधारमा आयोगले राजपत्रावित प्रथम र 
दितीय शे्रणीको पदसंतया ननधाथरण गननछ ।  

 

८. ननयकु्तिको लानग योग्यताः  सम्बक्तन्धत समूहको ररि पदमा खलुा प्रनतयोनगतािारा पूनतथ 
गदाथ ऐनको दफा १० बमोक्तजम अयोग्य नभएका र अनसूुची–४ बमोक्तजमको योग्यता 
पगेुका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्।  

 

९. सेवा, समूह पररवतथन गननः नपेाल सरकारले कुनै पनन कमथचारीलाई ननजको िैक्तिक 
योग्यता, कायथ िमता, ववक्तिष्टता र दिता समेतको आधारमा ऐनको दफा २६ बमोक्तजम 
सेवा तथा समूह पररवतथन गनथ सक्नेछ । राजपत्रावित कमथचारीको सेवा समूह पररवतथन 
गदाथ आयोगको समेत सहमनत ददन ुपननछ ।  

 

१०. कायथ सम्पादनको मूल्यािनको आधारमा हनु ेबढुवाको सूचना प्रकािन र दरखास्तः (१) 
ननयम ७ बमोक्तजम पदपूनतथ प्रनतित तथा पदसंतया ननधाथरण भएपनछ आयोगले कायथ 
िमताको मूल्यािनिारा बढुवा हनुे पदहरूको वववरण सवहतको सूचना प्रकािन गननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोक्तजमको सूचनामा बढुवा गररने पदको लानग आवश्यक 
पनन सेवा अवनध, सम्भाव्य उम्मेदवार हनु जेष्टता गणना गनन (असार मसान्तको वहसावले) 
अवनध, िैक्तिम योग्यता, बढुवा हनुे पदको वववरण तथा संतया, पद ररि भएको कायाथलय, 

दरखास्त ददने अक्तन्तम म्याद र स्थान समेत खलुाउन ुपननछ ।  

   (३) बढुवाको लानग योग्यता पगेुका सम्बक्तन्धत उम्मेदवारले उपननयम (१) 
बमोक्तजमको सूचनामा तोवकएको म्यादनभत्र आयोगिारा ननधाथररत ढाुँचामा दरखास्त पेि गनुथ 
पननछ ।  

 

११. कायथिमताको मूल्यािनको आधारमा हनु े वढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवारः (१) कुनै 
समूहमा ररि राजपत्रावित पदहरूमा कायथ िमताको मूल्यािनिारा बढुवा गनथको नननमत्त 
त्यस्तो ररि पद भन्दा एक शे्रणी मनुनको पदमा ननयमावलीको ननयम ७५ को खण्ड (ख) 
बमोक्तजमको सेवा अवनध र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेिको लानग ननधाथररत 
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न्यूनतम िैक्तिक योग्यता पगेुका सम्बक्तन्धत समूहका कमथचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार 
हनुेछन ्। तर– 

   (क) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ज) 
बमोक्तजम खलुा प्रनतयोनगतािारा पूनतथ हनुे राजपत्रावित दितीय र 
प्रथम शे्रणीको पदको नननमत्त ननधाथररत न्यूनतम िैक्तिम योग्यता 
बाहेक राजपत्रावित दितीय शे्रणीभन्दा मानथको पदमा हनुे बढुवाको 
लानग पनन राजपत्रावित ततृीय शे्रणीको पदमा सेवा प्रवेिको लानग 
ननधाथररत न्यूनतम िैक्तिक योग्यतालाई नै न्यूनतम िैक्तिक योग्यता 
पगेुको मानननेछ ।  

   (ख) यी ननयमहरू प्रारम्भ हुुँदाका बखत सेवामा बहाल रहेका 
राजपत्रावित कमथचारीहरूको हकमा ररि पदहरूको पच्चीस 
प्रनतितसम्म पदका लानग सेवा प्रवेिको लानग आवश्यक न्यूनतम 
िैक्तिक योग्यता नपगेुका कमथचारीहरू पनन सम्भाव्य उम्मेदवार 
हनु सक्नेछन ्।  

  (२) कुनै समूहमा ररि राजपत्र अनवित पदहरूमा कायथ िमताको मूल्यािनिारा 
बढुवा गनथको नननमत्त त्यस्तो ररि पद भन्दा एक शे्रणी मनुनको पदमा ऐनको दफा २१ 
को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोक्तजमको सेवा अवनध र हाल वहाल रहेको पदमा 
सेवा प्रवेिको नननमत्त ननधाथररत न्यूनतम िैक्तिम योग्यता पगेुका देहायका कायाथलयहरूका 
लानग देहायबमोक्तजमका कमथचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हनुेछन-् 

    (क) सवोच्च अदालत, फैसला कायाथन्वयन ननदनिनालय, न्याय पररषद् 
सक्तचवालय, प्रिासकीय अदालत, श्रम अदालत, वविेष अदालत, 
वैदेक्तिक रोजगार न्यायानधकरण, ऋण असूली न्यायानधकरण र 
ऋण असूली पनुरावेदन न्यावयधकरणमा ररि पदहरुको लानग 
सवोच्च अदालत,प्रिासकीय अदालत, श्रम अदालत, वविेष 
अदालत,वैदेक्तिक रोजगार न्यायानधकरण, ऋण असूली 
न्यायानधकरण र ऋण असूली पनुरावेदन न्यावयधकरणका 
कमथचारीहरु, 

                                                 
     दोस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 

 तेस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 
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   (ख) राजश्व न्यायानधकरणमा ररि पदहरूका लानग सोही कायाथलयका 
कमथचारीहरू,  

   (ग) पनुरावेदन अदालत वा सो अदालतको िेत्र अन्तगथत क्तजल्ला 
अदालतहरूमा ररि राजपत्र अनवित प्रथम शे्रणीको पदहरूका 
लानग सम्बक्तन्धत पनुरावेदन अदालत र सो अदालतको िेत्र 
अन्तगथतका क्तजल्ला अदालतहरूमा कायथरत कमचारीहरू ।  

   (घ) क्तजल्ला अदालतमा ररि राजपत्र अनवित प्रथम शे्रणी बाहेक अन्य 
राजपत्र अनवित पदहरूका लानग सोही अदालतमा कायथरत 
कमथचारीहरू ।  

   (ङ) काननु तथा न्याय मन्त्रालय, नेपाल काननु सधुार आयोग, न्याय 
सेवा तानलम केन्र वा ववनभन्न सरकारी ननकायमा ररि पदहरूको 
लनग काननु तथा न्याय मन्त्रालय, नेपाल काननु सधुार आयोग, 

न्याय सेवा तानलम केन्र र ववनभन्न सरकारी ननकायमा कायथरत  
कमथचारीहरू ।  

   (च) महान्यायानधविाको कायाथलयमा ररि पदहरूको लानग सोही 
कायाथलयमा कायथरत कमथचारीहरू ।  

   (छ) पनुरावेदन सरकारी वकील कायाथलय वा सो कायाथलयको िेत्र 
अन्तगथतका क्तजल्ला सरकारी वकील कायाथलयमा ररि पदहरूको 
लानग सम्बक्तन्धत पनुरावेदन सरकारी वकील कायाथलय र सो 
कायाथलयको िेत्र अन्तगथतका क्तजल्ला सरकारी वकील कायाथलयमा 
कायथरत कमथचारीहरू ।  

   (३) यी ननयमहरू प्रारम्भ हुुँदाका बखत सेवामा कायथरत राजपत्र अनवित 
कमथचारीहरूको हकमा ररि पद भन्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको संतया कम भएमा 
त्यस्तो कम हनु आउने ररि पदको लानग हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेिको लानग 
ननधाथररत न्यूनतम िैक्तिक योग्यता नपगेुका कमथचारीहरू पनन कायथ िमताको मूल्यािनिारा 
हनुे बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्। 

   (४) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापनन पद पूनतथ प्रनतित 
ननधाथरण भई बढुवाको लानग पदसंतया छुट्याई सकेपनछ सम्बक्तन्धत कायाथलयबाट कुनै 
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कमथचारीको सरुवा अन्य कायाथलयमा भए तापनन ननजलाई साववकको कायाथलयमा 
छुट्याइएको पदमा हनुे बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हनुबाट वक्तित गररन ेछैन ।  

 

१२. बढुवा सनमनतः (१) सेवाका राजपत्र अनवित पदमा बढुवा गनन ननयमावलीको ननयम ७२ 
बमोक्तजमका बढुवा सनमनतहरू हनुेछन ्।  

   (२) वढुवा सनमनतको सक्तचवालयको काम पद ररि रहेको सम्बक्तन्धत ननकायले   
गननछ ।  

    तर काननु समूहमा ररि रहेको पदको लानग बढुवा सनमनतको सक्तचवालयको 
काम काननु तथा न्याय मन्त्रालयले गननछ ।  

   (३)  .................... 

 

१३. जेष्ठता ननधाथरणः ननयमावलीको ननयम ७७ मा ननधाथररत आधार बमोक्तजम कमथचारीको 
जेष्ठता कायम हनु नसकेमा आयोगले राजपत्रावित कमथचारीको सम्बन्धमा उक्तचत र 
न्यायसंगत तररकाबाट जेष्ठता ननधाथरण गनथ सक्नेछ ।  

 

१४.  कायथसम्पादन मूल्यािनसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कमथचारीको कायथ सम्पादन मूल्यािन गदाथ 
राजपत्र अनवित कमथचारीको हकमा ननयमावलीको अनसूुची–१५ र राजपत्रावित 
कमथचारीको हकमा ननयमावलीको अनसूुक्तच-१५क. बमोक्तजमको कायथ सम्पादन पूल्यािन 
फाराम प्रयोग गररनेछ र सोही फाराममा उक्तल्लक्तखत आधार अनरुूप मूल्यािन गररनेछ ।  

   (२) कायथ सम्पादन मूल्यािनको लानग सपुरीवेिक र पनुरावलोनकताथ 
ननयमावलीको ननयम ७८ को उपननयम (२) बमोक्तजम हनुेछन ्।  

   तर पनुरावेदन अदालतका राजपत्रावित ततृीय शे्रणी र दितीय शे्रणीका कमथचारीहरू 
र क्तजल्ला अदालतका सबै कमथचारीको कायथ सम्पादन मूल्यािनको लानग सपुरीवेिक र 
पनुरावलोकनकताथ अनसूुची–५, बमोक्तजम हनुेछन ्। 

                                                 
   पवहलो संिोधनिारा थप । 

  दोस्रो संिोधनिारा क्तझवकएको । 

     दोस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 
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   (३) ववनभन्न समूहका राजपत्रावित प्रथम, दितीय र ततृीय शे्रणीका कमथचारीहरू र 
क्तजल्ला अदालतका राजपत्र अनवित कमथचारीहरूको कायथ सम्पादन मूल्यािनको प्रयोजनको 
लानग अनसूुची–६ बमोक्तजमको पनुरावलोकन सनमनत रहनेछ ।  

   (४) यस ननयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तावपन ननकायमा ववक्तिष्ट 
शे्रणीको पद ररि रहेको अवस्थामा त्यस्तो ननकायका राजपत्रावित प्रथम शे्रणीका 
कमथचारी तथा सो ननकाय अन्तगथतका ववभागीय प्रमखुको सपुररवेिक र पनुरावलोकनकताथ 
तथा पनुरावलोकन सनमनतमा सम्बक्तन्धत ववक्तिष्ट शे्रणीको हैनसयतले गनन काम सेवानभत्रका 
ववक्तिष्ट शे्रणीका अनधकृतमध्ये प्रधान न्यायाधीिले तोकेको अनधकृतले गननछ । 

 

१५. बढुवाको नामावली प्रकािनः आयोगले कायथिमताको मूल्यािनको आधारमा बढुवाको 
लानग नसफाररि भएका राजपत्रावित कमथचारीको नामावली सावथजननक रूपमा प्रकािन 
गननछ । त्यस्तो नामावलीमा सबै भन्दा न्यूनतम अि प्राप्त गनन कमथचारीले प्राप्त गरेको 
अि समेत उल्लेख गनुथ पननछ । त्यसरी बढुवा नामावली प्रकाक्तित भएपनछ कुनै 
उम्मेदवारले आफूले प्राप्त गरेको अिक हेनथ चाहेमा कायथ सम्पादनको अंक बाहेक अन्य 
आधारहरू बापत ननजले प्राप्त गरेको अि हेनथ ददन ुपननछ ।  

 

१६. बढुवा क्तचत्त नबझु्न ेउम्मेदवारले ननवेदन ददन सक्नःे (१) सेवाको राजपत्रावित पदमा कायथ 
िमताको मूल्यािनको आधारमा हनुे बढुवामा स्थान नपाई क्तचत्त नबझु्न े सम्बक्तन्धत 
कमथचारीले सो बढुवा ननणथय उपर पनुरावलोकनको लानग ननवेदन ददन चाहेमा ननयम १५ 
बमोक्तजम बढुवाको नामावली प्रकाक्तित भएको नमनतले पैंतीस ददननभत्र आयोगमा ननवेदन 
ददन सक्नेछ । त्यसरी ननवेदन ददने कमथचारीले ननवेदनमा आफूले बढुवा पाउन ुपनन स्पष्ट 
आधारहरू समेत खलुाउन ुपननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोक्तजम पनथ आएको ननवेदन उपर आयोगले पनुरावलोकन 
गरी ननवेदन परेको नमनतले साठी ददननभत्र सो ननवेदनको टंुगो लगाउन ुपननछ । 

   (३) उपननयम (१) बमोक्तजम पनथ आएको ननवेदन उपननयम (२) बमोक्तजम टंुगो 
लागेपनछ पवहलो पटक प्रकाक्तित बढुवा नामावलीमा संिोधन गनुथ पनन भएमा आयोगले 
त्यस्तो संिोनधत नामावली प्रकािन गनुथ पननछ ।  

                                                 
    दोस्रो संिोधनिारा थप । 
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   (४) उपननयम (१) बमोक्तजम पनथ आएको ननवेदन आधारहीन ठहररएमा सोको 
कारण समेत खोली त्यसको जानकारी सम्बक्तन्धत ननवेदकलाई ददन ुपननछ ।  

 

१७. बढुवा नमनत र ननयकु्तिः (१) ननयम १५ बमोक्तजम बढुवाको नामावली प्रकाक्तित भएपनछ 
ननयम १६ को प्रयोजनको नननमत्त सो नामावली प्रकाक्तित भएको नमनतबाट पैंतीस 
ददनसम्म बढुवा नसफाररि पाउन े उम्मेदवारलाई बढुवा ननयकु्ति नददई प्रनतिा सूचीमा 
राक्तखनेछ । बढुवा नसफानसि उपर पनुरावलोकनको लानग आयोगमा ननवेदन नपरेमा सो 
नामावली प्रकाक्तित भएको नमनतले छत्तीसौं ददनको नमनतबाट बढुवा हनुे शे्रणीको जेष्ठता 
कायम हनु ेगरी ननयकु्ति ददन ुपननछ ।  

   (२) बढुवा नसफाररि उपर ननयम १६ बमोक्तजम ननवेदन परेमा देहाय अनसुार 
जेष्ठता नमनत कायम गरी ननयकु्ति ददइनेछ ।  

   (क) ननयम १६ को उपननयम (३) बमोक्तजम बढुवा नसफाररि संिोधन 
गनन ननणथय भएमा सो बमोक्तजम संिोनधत नामावली प्रकािन भएको 
नमनतदेक्तख, र  

   (ख) ननवेदन खारेज भएमा वा पवहलेको बढुवा नसफाररि नै कायम 
भएमा पवहलो पटक बढुवा नसफाररि प्रकाक्तित भएको नमनतले 
छत्तीसौं ददनदेक्तख ।  

 

१८. प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा बढुवाको लानग ववज्ञापन गननः कुनै समूहको राजपत्रावित पदमा 
आन्तररक ........... प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा हनुे बढुवाको लानग आयोगले बढुवा 
हनुे पदहरूको संतया तथा वववरण आवश्यक िैक्तिक योग्यता, सेवा अवनध, दरखास्त ददन े
अक्तन्तम नमनत तथा दरखास्त बझुाउने स्थान समेत खलुाई सम्बक्तन्धत उम्मेदवारको 
जानकारीको लानग ववज्ञापन गनुथ पननछ ।  

 

१९.  प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा हनु ेबढुवामा उम्मेदवारको व्यवस्थाः (१) कुनै समूहको ररि 
पद आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिािारा बढुवा गरी पूनतथ गदाथ ररि पद भन्दा एक 

                                                 

  दोस्रो संिोधनिारा क्तझवकएको । 
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शे्रणी मनुनको पदमा ऐनको दफा २१ बमोक्तजमको सेवा अवनध र हाल बहाल रहेको 
पदमा सेवा प्रवेिको नननमत्त ननधाथररत न्यूनतम िैक्तिक योग्यता पगेुका सेवाका 
कमथचारीहरू उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्। 

   (२) ................  

 

२०. प्रनतयोनगतात्मक परीिामा बढुवाको आधारः (१) ननयम १९ बमोक्तजम आन्तररक 
प्रनतयोनगतात्मक वा ........... परीिािारा बढुवा गदाथ आयोगले संचालन गरेको परीिमा 
सफल हनु ेउम्मेलवारहरूमध्येबाट नसफाररि गरेको आधारमा बढुवा गररनेछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोक्तजमको परीिा नलंदा ररि पदको लानग उपयिुता जाुँच्ने 
वकनसमको सैद्धाक्तन्तक ज्ञानको साथै व्यवहाररक ज्ञानको परीिणमा वविेष जोड ददइनेछ ।  

 

२१. परीिा र पाठ्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ववनभन्न समूहको राजपत्रावित पदमा आन्तररक 
....... प्रनतयानगतात्मक परीिािारा हनुे बढुवाको लानग आयोगले नलक्तखत, अन्तरवाताथ वा 
आयोगले तोकेको अन्य तररकामध्ये कुनै एक वा सबै तररकािारा परीिा नलन सक्नेछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोक्तजमको परीिाको नननमत्त पाठ्यक्रम ननधाथरण गनथ तथा 
परीिा संचालन गनथ आयोगलाई सल्लाह र सहयोग ददनको लानग काननु तथा न्याय 
मन्त्रालयको सक्तचव, महान्यायानधविाको कायाथलयको नायव महान्यायानधविा, सवोच्च 
अदालतको रक्तजिार र न्याय पररषद्को सक्तचव सक्तम्मनलत एक सल्लाहकार सनमनत   
रहनेछ ।  

 

२२. ननयम लागू नहनुःे सेवाको ववक्तिष्ठ शे्रणीको पदमा हनु ेबढुवाको सम्बन्धमा ननयम १०,१५ 
र १६ लागू हनुे छैनन ्। 

 

२३. काजसम्बन्धी व्यवस्थाः सेवा वा समूहका राजपत्रावित कमथचारीलाई ननज कायथरत रहेको 
कायाथलयबाट अन्य कायाथलयमा तीन मवहनाभन्दा बढी अवनधको लानग काजमा राख्न ुपदाथ 
आयोगको सहमनत नलन ुपननछ ।  

                                                 
     दोस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 


   दोस्रो संिोधनिारा क्तझवकएको । 
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२४. सरुवाको व्यवस्थाः समूहका कमथचारीलाई सरुवा गदाथ ऐनको पररच्छेद–४ र 
ननयमावलीको पररच्छेद–६ को अधीनमा रही समूह नभत्रको पदमा मात्र गररनेछ ।  

 

२५. ...................  

 

२६. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी 
अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ ।  

  

२७. खारेजी र बचाउः (१) नेपाल न्याय सेवा (शे्रणी ववभाजन, भनाथ, सरुवा र  बढुवा) 
ननयमावली, २०२९ खारेज गररएको छ । उि ननयमावली बमोक्तजम भए गरेका काम 
कारवाहीहरू यी ननयमहरू बमोक्तजम नै भए गरेका मानननेछन ्। 

   (२) यी ननयमहरूमा लेक्तखएजनतमा वयनै ननयमहरू बमोक्तजम र अरूमा ननयमावली 
बमोक्तजम हनुेछ ।  

 

                                                 
     दोस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 

    दोस्रो संिोधनिारा खारेज । 

रष्टव्यः  

१. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन, ननयकु्ति सरुवा र बढुवा) (पवहलो संिोधन) ननयमहरू, 

२०५३ िारा रूपान्तर गररएका िब्दहरूः 
   “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय“ को सट्टा “काननु तथा न्याय मन्त्रालय“ । 

२. केही नेपाल ऐन संिोधन गनन ऐन २०५५ िारा रूपान्तर गररएका िब्दहरूः 
   “वररष्ठ सरकारी अनधविा“ को सट्टा “नायव महान्यायानधविा“ । 

   “सरकारी अनधविा“ को सट्टा “सहन्यायानधविा“ । 

   “उप–सरकारी अनधविा“ को सट्टा “उपन्यायानधविा“ । 

   “क्तजल्ला सरकारी अनधविा“ को सट्टा “क्तजल्ला न्यायानधविा“ । 

   “सहायक क्तजल्ला सरकारी अनधविा“ को सट्टा “सहायक क्तजल्ला न्यायानधविा“ । 

३. केही नेपाल कानून संिोधन गनन ऐन, २०६३ िारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः– 

              “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

४.  नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन, ननयकु्ति सरुवा र बढुवा) (दोस्रो संिोधन) ननयमहरू, 

२०५३ िारा रूपान्तर गररएका िब्दहरूः 
   “नेपाल कानून  सधुार आयोग“ को सट्टा “नेपाल काननु आयोग“ । 

५. न्याय प्रिासन ऐन, २०७३ िारा रुपान्तर गररएका िब्दहरुः 
   "पनुरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" । 

६. हाल पनुरावेदन सरकारी वकील कायाथलयको नाम "उच्च सरकारी वकील कायाथलय" रहेको । 
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अनसूुची –१ 

(ननयम ४ को उपननयम (१) सुँग सम्बक्तन्धत) 

सेवामा रहन ेसमूहहरू 

 (क) न्याय समूह, 

 (ख) काननु समूह, 

 (ग) सरकारी वकील समूह ।  
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अनसूुची –२ 

(ननयम ४ को उपननयम (३) सुँग सम्बक्तन्धत) 

सेवाको ववक्तिष्ट शे्रणीमा रहन ेपदहरू 

 (क) सक्तचव 

 (ख) रक्तजिार 

 (ग)  नायव महान्यायानधविा 

 (घ)  ................  

  

                                                 

  दोस्रो संिोधनिारा क्तझवकएको । 
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अनसूुची –३ 

(ननयम ४ को उपननयम (४) सुँग सम्बक्तन्धत) 

सेवाका समूहमा रहन ेपदहरू 

 

(क) न्याय समूहमा रहने 
पदहरू 

(ख) काननु समूहमा रहन े
पदहरू 

(ग) सरकारी वकील समूहमा 
रहन ेपदहरू 

१. राजपत्रावित प्रथम 

शे्रणी 
 रक्तजिार 

 सहरक्तजिार 

 सहसक्तचव 

१. राजपत्रवित प्रथम शे्रणी 
 सहसक्तचव 

 तानलम प्रमखु 

 कायथकारी ननदनिक 

१. राजपत्रावित प्रथम शे्रणी 
 सहन्यायानधविा 
 

२. राजपत्रावित दितीय 
शे्रणी 

 उपसक्तचव 

 रक्तजिार 

 उपरक्तजिार 

 अनसुन्धान अनधकृत 

 सम्पादक 

 इजलाि सहायक 

 ननजी सहायक 

२.राजपत्रावित दितीय 
शे्रणी 

 उपसक्तचव 

 काननु अनधकृत 

 उप–तानलम प्रमखु 

 

२.राजपत्रावित दितीय शे्रणी 
उपन्यायानधविा 
क्तजल्ला न्यायानधविा 
अनसुन्धान अनधकृत 

३. राजपत्रावित ततृीय 
शे्रणी 

 िाखा अनधकृत 

 शे्रष्तेदार 

 तहनसलदार 

 ननजी सहायक 

  रक्तजिार 

३. राजपत्रावित ततृीय 
शे्रणी 

 िाखा अनधकृत 

 काननु अनधकृत 

 

३.राजपत्रावित ततृीय शे्रणी 
 िाखा अनधकृत 

 क्तजल्ला न्यायानधविा 
 सहायक क्तजल्ला 

न्यायानधविा 
 ननजी सहायक 

  

४. राजपत्र अनवित प्रथम  ४. राजपत्र अनवित प्रथम ४. राजपत्र अनवित प्रथम 

                                                 
   पवहलो संिोधनिारा थप ।   
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शे्रणी 
 नायब सबु्बा 
 शे्रस्तेदार 

 तहनसलदार 

शे्रणी 
  

नायब सबु्बा 

शे्रणी 
 नायव सबु्बा 
 

५. राजपत्र अनवित दितीय 
शे्रणी 

 खररदार 

 नडठ्ठा 
    तामेलदार 

५. राजपत्र अनवित दितीय 
शे्रणी 

     खररदार 

 

५. राजपत्र अनवित दितीय 
शे्रणी 

 खररदार 

 

६. राजपत्र अनवित ततृीय 
शे्रणी 

 मकु्तखया 
 ववचारी 
 तामेलदार 

६. राजपत्र अनवित ततृीय 
शे्रणी 

 मकु्तखया 
 

६. राजपत्र अनवित ततृीय 
शे्रणी 

 मकु्तखया 
 

७. राजपत्र अनवित चतथुथ 
शे्रणी 

     बवहदार 

    .............. 

  

८. शे्रणी ववहीन पद 

नेपाल सरकारले तोके 
बमोक्तजम 

८. शे्रणी ववहीन पद 

नेपाल सरकारले तोके 
बमोक्तजम 

 

८. शे्रणी ववहीन पद 

नेपाल सरकारले तोके 
बमोक्तजम 

 

 

   
  

 

 

                                                 
     तेस्रो संिोधनिारा थप । 

  तेस्रो संिोधनिारा क्तझवकएको । 
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अनसूुची–४ 

(ननयम ८ सुँग सम्बक्तन्धत) 

सेवा प्रवेिको लानग चावहन ेन्यूनतम योग्यता 

क्र. स.  पद न्यूनतम योग्यता 

 

  १.  शे्रणी ववहीन नेपाल सरकारले तोकेबमोक्तजमको योग्यता । 

२. राजपत्र अनवित चतथुथ 
शे्रणीको पद 

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट अष्टम किा 
उत्तीणथ । 

३. राजपत्र अनवित ततृीय 
शे्रणीको पद 

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट दिम किा 
उत्तीणथ । 

४. राजपत्र अनवित दितीय 
शे्रणीको पद 

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट प्रवेक्तिका परीिा 

(एस.एल.सी) वा सो सरह उत्तीणथ ।  

 ५.  राजपत्र अनवित प्रथम 
शे्रणीको पद 

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट प्रववणता प्रमाण 
पत्र तह वा सो सरह उत्तीणथ । 

६. राजपत्रावित ततृीय 
शे्रणीको पद  

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट कानूनमा स्नातक 
तह उत्तीणथ । 

७. राजपत्रावित दितीय र 
प्रथम शे्रणीको पद 

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट कानूनमा 
स्नातकोत्तर उपानध प्राप्त गरर ऐनको दफा ७ 
को उपदफा (१६) बमोक्तजम अनभुव प्राप्त ।  

 

   
 

     

स्पष्टीकरणः यस अनसूुचीको प्रयोजनको लानग मान्यता प्राप्त क्तििण संस्था भन्नाले लोकसेवा 
आयोगबाट मान्यता प्राप्त क्तििण संस्था सम्झन ुपछथ ।  

                                                 

    पवहलो संिोधनिारा संिोनधत । 

     दोस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 
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अनसूुची–५ 

(ननयम १४ को उपननपयम (२) सुँग सम्बक्तन्धत) 

सपुरीवेिण र पनुरावलोकनकताथ 

(क) पनुरावेदन अदालतको लानगः 

शे्रणी सपुरीवेिक पनुरावलोकनकताथ 

१. राजपत्रावित 
दितीय 

पनुरावेदन अदालतको रक्तजिार  पनुरावेदन अदालतका 
मतुय न्यायाधीिले 
तोकेको सोही पनुरावेदन 
अदालतको न्यायाधीि 

२. राजपत्रावित ततृीय पनुरावेदन अदालतका रक्तजिारले 
तोकेको राजपत्रावित दितीय 
शे्रणीको अनधकृत 

पनुरावेदन अदालतको 
रक्तजिार 

 

     

(ख) क्तजल्ला अदालतको लानगः 

शे्रणी सपुरीवेिक पनुरावलोकनकताथ 

१. राजपत्रावित ततृीय क्तजल्ला न्यायाधीि क्तजल्ला न्यायाधीि 

 

२. राजपत्र अनवित  अनधकृत स्तरको शे्रस्तेदार 
भएमा ननज र त्यस्तो 
शे्रस्तेदार नभएमा क्तजल्ला 
न्यायाधीि 
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अनसूुची–६ 

(ननयम १४ को उपननयम (३) सुँग सम्बक्तन्धत) 

पनुरावलोकन सनमनत 

(अ) सवोच्च अदालतः 

(क) राजपत्रावित प्रथम शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. प्रधान न्यायाधीिले तोकेको सवोच्च अदालतको न्यायाधीि अध्यि 

२. सवोच्च अदालतको रक्तजिार सदस्य 

३. न्याय सेवा आयोगको सक्तचव सदस्य 

(ख) राजपत्रावित दितीय र ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानग 

१. सवोच्च अदालतको रक्तजिार अध्यि 

२. न्याय सेवा आयोगको सक्तचव सदस्य 

३. सवोच्च अदालतको सह–रक्तजिार (कमथचारी प्रिासन हेनन) सदस्य 

 

(आ) उच्च अदालतः 

(क) राजपत्रावित प्रथम शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. प्रधान न्यायाधीिले तोकेको सवोच्च अदालतको न्यायाधीि अध्यि 

२. सवोच्च अदालतको रक्तजिार सदस्य 

३.  न्याय सेवा आयोगको सक्तचव सदस्य 

(ख) राजपत्रावित दितीय र ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानग 

१.  सम्बक्तन्धत पनुरावेदन अदालतको मतुय न्यायाधीि अध्यि 

२. सम्बक्तन्धत पनुरावलोकन कताथ सदस्य 

३. सम्बक्तन्धत सपुरीवेिक सदस्य 
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(इ) क्तजल्ला अदालतः 

(क) राजपत्रावित ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. सम्बक्तन्धत पनुरावेदन अदालतको मतुय न्यायाधीि अध्यि 

२. सम्बक्तन्धत पनुरावलोकन कताथ  सदस्य 

३. सम्बक्तन्धत सपुरीवेिक सदस्य 

(ख) राजपत्र अनवित कमथचारीको लानग 

१. सम्बक्तन्धत पनुरावेदन अदालतको मतुय न्यायाधीिले तोकेको सोही 
अदालतको न्यायाधीि 

अध्यि 

२. सम्बक्तन्धत पनुरावलोकनकताथ सदस्य 

३. सम्बक्तन्धत सपुरीवेिक सदस्य 

 

 (ई) प्रिासकीय अदालतः 
 (क) राजपत्रावित प्रथम शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. प्रधान न्याधीिले तोकेको सवोच्च अदालतको न्यायाधीि अध्यि 

२. न्याय सेवा आयोगको सक्तचव सदस्य 

३. प्रिासकीय अदालतको अध्यि सदस्य 

(ख) राजपत्रावित ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानग 

१. प्रिासकीय अदालतको अध्यि अध्यि 

२. प्रिासकीय अदालतको अध्यिले तोकेको सोही अदालतको सदस्य सदस्य 

३. प्रिासकीय अदालतको रक्तजिार सदस्य सदस्य 

 

         

   
  

                                                 

    पवहलो संिोधनिारा संिोनधत । 
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(उ) न्याय पररषद् सक्तचवालयः 

(क) राजपत्रावित प्रथम शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. न्याय पररषद्को अध्यिले तोकेको न्याय पररषदको सदस्य अध्यि 

२. न्याय पररषद्को सक्तचव सदस्य 

३. सवोच्च अदालतको रक्तजिार सदस्य 

(ख) राजपत्रावित दितीय र ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानग 

 १. न्याय पररषद्को सक्तचव  अध्यि 

२. न्याय पररषद् सक्तचवालयको सह–सक्तचव सदस्य 

३.  सवोच्च अदालतको सह–रक्तजिार सदस्य 

 

       


(उ१) श्रम अदालतः 

(क) राजपत्रावित ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. श्रम अदालतको मदु्दा हेनन अनधकारी अध्यि 

२. सवोच्च अदालतको सह–रक्तजिार (प्रिासन हेनन) सदस्य 

३. न्यायपररषद् सक्तचवालयको सहसक्तचव सदस्य 

 

 (ऊ) काननु समूहः 

(क) राजपत्रावित प्रथम शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. काननु तथा न्याय मन्त्रालयको सक्तचव अध्यि 

२. न्याय सेवा आयोगको सक्तचव सदस्य 

३. काननु तथा न्याय मन्त्रालय र न्याय सेवा तालीम केन्रको सदस्य 

                                                 
    पवहलो संिोधनिारा थप ।   
     दोस्रो संिोधनिारा संिोनधत । 
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लानग प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद् को कायाथलयको सक्तचव  

(काननु) र अन्य ननकायमा कायथरत कमथचारीको लानग 
सम्बक्तन्धत ननकायको ववभागीय प्रमखु 

 

(ख) राजपत्रावित दितीय र ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानग 

१. काननु तथा न्याय मन्त्रालयको सक्तचव अध्यि 

२. काननु तथा न्यामन्त्रालयको वविेष सक्तचव सदस्य 

३. काननु तथा न्याय मन्त्रालयमा कायथरत कमथचारीको लानग 
सोही मन्त्रालयका सहसक्तचव (प्रिासन हेनन) र अन्य ननकायमा 
कायथरत कमथचारीको लानग सम्बक्तन्धत ननकायका ववभागीय 
प्रमखु 

सदस्य 

 

(ए) सरकारी वकील समूहः 

(क) राजपत्रावित प्रथम शे्रणीको कमथचारीको लानगः 

१. महान्यायानधविा अध्यि 

२. न्याय सेवा आयोगको सक्तचव सदस्य 

३. महान्यायानधविाको कायाथलयको नायव महान्यायानधविा सदस्य 

(ख) राजपत्रावित दितीय र ततृीय शे्रणीको कमथचारीको लानग 

१. महान्यायानधविाको कायाथलयको नायव महान्यायानधविा अध्यि 

२. महान्यायानधविको कायाथलय र सो अन्तगथतका कायाथलयको 
लानग काननु तथा न्याय मन्त्रालयका सहसक्तचव (प्रिासन हेनन) र 
अन्य ननकायमा कायथरत सरकारी वकील समूहका कमथचारीको 
लानग सम्बक्तन्धत ववभागीय प्रमखु 

सदस्य 

 

३. हान्यायानधविाको कायाथलयको सहन्यायानधविा (प्रिासन हेनन) सदस्य 

 

     

   


