
 

याष्ट्रिम ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रमोगशारा ष्ट्रिकास सधभधत 

(ऩदऩूधति सधभधत) 
खभुरटाय, रधरतऩयु 

(पोन नॊ. ५५२६९२७/५५५३०४९) 
 

खरुा प्रधतमोधगताद्धाया ऩदऩूधति गने सम्फन्धी सूचना 
(सूचना प्रकाशशत धभधत् २०७७।१०।०९) 

 

रोक सेिा आमोगको सहभधत अनसुाय धरशखत ऩयीऺा रोक सेिा आमोगफाट सॊचारन हनुे गयी मस प्रमोगशाराको शाखा कामािरमहरु (िर्दििास 
य धनगढी) भा रयक्त यहेका देहामका ऩदहरु खरुा प्रधतमोधगतात्भक ऩयीऺाको भाध्मभद्धाया स्थामी ऩदऩूधति गनुिऩने बएकोरे तोष्ट्रकएको मोग्मता 
ऩगुेका इच्छुक उम्भेदिायहरुफाट नेऩारी नागरयकता य शैशऺक मोग्मताका प्रभाणऩत्रहरुको प्रधतधरष्ट्रऩ स्िमॊ आपैरे प्रभाशणत गयी सो सभेत 
सॊरग्न गयी मो सूचना प्रकाशशत बएको धभधतरे ३०(तीस) र्दन य दोब्फय दस्तयु धतयी थऩ ७(सात) र्दन धबत्र रयतऩूििक दयखास्त ऩेश      
गनि आह  िान गरयएको छ । दयखास्त पायाभ रु. १०० (एक सम) धतयी प्रमोगशाराको कामािरम खभुरटाय, रधरतऩयुफाट प्राऩ   त गनि     

सष्ट्रकनेछ । सम्फशन्धत ऩद/तहको राधग तोष्ट्रकएको ऩयीऺा दस्तयु कृष्ट्रि ष्ट्रिकास फैंक, सातदोफाटो, रधरतऩयु शस्थत याष्ट्रिम ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान 
प्रमोगशाराको खाता नॊ. ०२११८०१२४६०५७०१९ भा जम्भा गयी सोको सक्कर बौचय दयखास्त साथ ऩेश गनुिऩनेछ । यीत नऩगुेका य 
म्माद नाघी आएको दयखास्त भाथी कुनै कायिाही नहनुे व्महोया सभेत सूशचत गरयन्छ । ऩयीऺाको ऩाठ् मक्रमभ प्रमोगशाराको िेिसाइट    
www. forensic.gov.np  फाट डाउनरोड गयी प्राप् त गनि सष्ट्रकनेछ । 

 

ष्ट्रिऻाऩन नॊ. ऩद तह सेिा सभूह आिश्मक न्मूनतभ शैशऺक 
मोग्मता 

आिश्मक सॊख्मा ऩयीऺा दस्तयु 

खरुा/ 

सभािेशी 
भाग 
सॊख्मा 

१/०७७-०७८ सहामक 
िैऻाधनक 
अधधकृत  

६ प्राष्ट्रिधधक यसामन 
ष्ट्रिऻान 

भान्मता प्राप्त शशऺण सॊस्थाफाट 
ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻानभा स्नातकोत्तय िा 
केभेिी/ पाभेसी/टशससकोरोजी 
भखु्म ष्ट्रििम धरई ष्ट्रिऻानभा 
स्नातकोत्तय उऩाधी प्राप्त गयेको 
िा ष्ट्रिऻानभा स्नातक तहको 
ऩयीऺा उत्तीणि गयी ष्ट्रिधध 
ष्ट्रिऻानको कुनै ष्ट्रििमभा 
धडप्रोभा िा कम्तीभा ६ 
भष्ट्रहनाको ताधरभ िा सम्फशन्धत 
ऺेत्रभा २ िििको अनबुि प्राप्त 
गयेको । 

खरुा १ 

 

 

 

 

 

 

 

रु. ७००।- य सभािेशी 
तपि  सभेत दयखास्त र्दन े
उम्भेदिायको हकभा प्रधत 
सभािेशी ऩदका राधग थऩ 
रु.३००।–  

 

२/०७७-०७८ सहामक 
िैऻाधनक 
अधधकृत  

६ प्राष्ट्रिधधक यसामन 
ष्ट्रिऻान 

आ.ज. १ 

३/०७७-०७८ सहामक 
िैऻाधनक 
अधधकृत  

६ प्राष्ट्रिधधक जीि ष्ट्रिऻान भान्मता प्राप्त शशऺण सॊस्थाफाट 
ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻानभा स्नातकोत्तय िा 
िामोरोजी / िामोकेभेिी / 
भाइक्रमोिामोरोजी/फामो 
टेसनोरोजी भखु्म ष्ट्रििम धरई 
ष्ट्रिऻानभा स्नातकोत्तय उऩाधी 
प्राप्त गयेको िा ष्ट्रिऻानभा 
स्नातक तहको ऩयीऺा उतीणि 
गयी ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻानको कुनै 
ष्ट्रििमभा धडप्रोभा िा कम्तीभा 
६ भष्ट्रहनाको तारीभ िा 
सम्फशन्धत ऺेत्रभा २ िििको 
अनबुि प्राप्त गयेको ।  

खरुा १ 

 

 

 

 

 

 

 

 

रु. ७००।- य सभािेशी 
तपि  सभेत दयखास्त र्दन े
उम्भेदिायको हकभा प्रधत 
सभािेशी ऩदका राधग थऩ 
रु.३००।–  

 

४/०७७-०७८ सहामक 
िैऻाधनक 
अधधकृत  

६ प्राष्ट्रिधधक जीि ष्ट्रिऻान आ.ज. १ 

  



 

५/०७७-०७८ सहामक 
िैऻाधनक 
अधधकृत  

६ प्राष्ट्रिधधक बौधतक 
ष्ट्रिऻान 

भान्मता प्राप्त शशऺण सॊस्थाफाट 
ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻानभा स्नातकोत्तय िा 
ष्ट्रपशजसस/केभेिी 
/स्टाष्ट्रटशस्टसस भखु्म ष्ट्रििम 
धरई ष्ट्रिऻानभा स्नातकोत्तय 
उऩाधी प्राप्त गयेको िा 
ष्ट्रिऻानभा स्नातक तहको ऩयीऺा 
उतीणि गरय ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻानको 
कुनै ष्ट्रििमभा धडप्रोभा िा  

कम्तीभा ६ भष्ट्रहनाको ताधरभ 
िा सम्फशन्धत ऺेत्रभा २ िििको 
अनबुि प्राप्त गयेको । 

खरुा १ 

 

 

 

 

 

रु. ७००।- य सभािेशी 
तपि  सभेत दयखास्त र्दने 
उम्भेदिायको हकभा प्रधत 
सभािेशी ऩदका राधग थऩ 
रु.३००।–  

 

६/०७७-०७८ सहामक 
िैऻाधनक 
अधधकृत  

६ प्राष्ट्रिधधक बौधतक 
ष्ट्रिऻान 

आ.ज. १ 

७/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक यसामन 
ष्ट्रिऻान 

केभेिी िा पाभेसी िा 
टशससकोरोजी भखु्म ष्ट्रििम धरई 
ष्ट्रिऻानभा स्नातक तह उत्तीणि 
गयेको । 

 

खरुा  १ रु.४००।- य सभािेशी 
तपि  सभेत दयखास्त र्दने 
उम्भेदिायको हकभा प्रधत 
सभािेशी ऩदका राधग थऩ 
रु.२००।–  

८/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक यसामन 
ष्ट्रिऻान 

भधेशी  १ 

९/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक जीि ष्ट्रिऻान  

िामोरोजी िा िामोकेभेष्ट्रि िा 
भाइक्रमोिामोरोजी िा 
िामोटेसनोरोजी भखु्म ष्ट्रििम 
धरई ष्ट्रिऻानभा स्नातक तह 
उत्तीणि गयेको । 

खरुा २ रु.४००।- य सभािेशी 
तपि  सभेत दयखास्त र्दने 
उम्भेदिायको हकभा प्रधत 
सभािेशी ऩदका राधग थऩ 
रु.२००।– 

१०/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक जीि ष्ट्रिऻान आ.ज. १ 

११/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक जीि ष्ट्रिऻान भधेशी  १ 

१२/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक बौधतक 
ष्ट्रिऻान 

 

ष्ट्रपशजसस िा केभेिी िा 
स्टाष्ट्रटशस्टसस भखु्म ष्ट्रििम धरई 
ष्ट्रिऻानभा स्नातक तह उत्तीणि 
गयेको । 

खरुा  १ रु.४००।- य सभािेशी तपि  
सभेत दयखास्त र्दन े
उम्भेदिायको हकभा प्रधत 
सभािेशी ऩदका राधग थऩ 
रु.२००।– 

१३/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक बौधतक 
ष्ट्रिऻान 

भधेशी  १ 

१४/०७७-०७८ िैऻाधनक 
सहामक 

५ प्राष्ट्रिधधक बौधतक 
ष्ट्रिऻान 

दधरत १ 

१५/०७७-०७८ प्रशासकीम 
सहामक 

५ प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

प्रष्ट्रिणता प्रभाणऩत्र तह िा सो 
सयह उत्तीणि गयेको । 

खरुा १  रु. ४००।- 

१६/०७७-०७८ रेखाऩार ५ प्रशासन रेखा व्मिस्थाऩन िा िाशणज्म 
शास्त्रभा प्रष्ट्रिणता प्रभाणऩत्र तह 
िा सो सयह उत्तीणि गयेको । 

भष्ट्रहरा १  रु.४००।- 

१७/०७७-०७८ कामािरम 
सहामक 

४ प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

प्रिेशशका ऩयीऺा (एस.एर.सी) 
िा सो सयह उत्तीणि गयेको । 

खरुा १ रु.३००।- 

ऩयीऺाको ष्ट्रकधसभ् धरशखत तथा अन्तिािताि । 

सभकऺता धनधाियण प्रभाणऩत्र : उऩमुिक्त ऩदहरुभा दयखास्त र्दने उभेदिायरे ष्ट्रिदेशभा हाधसर गयेको शैशऺक मोग्मता बएभा सोको साथभा 
सम्फशन्धत धनकामफाट सभकऺता धनधाियण गयेको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरष्ट्रऩ सभेत अधनिामि ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

उभेयको हद्  प्राष्ट्रिधधक सेिा तपि  अधधकृत तहको राधग २१ ििि ऩयुा बई ४५ ििि ननाघेको एिॊ सहामक तहको राधग १८ ििि ऩयुा बई ४५ 
ििि ननाघेको य प्रशासन सेिा तपि  १८ ििि ऩयुा बई ३५ ििि ननाघेको (भष्ट्रहराको हकभा ४० ििि ननाघेको)। मसैगयी प्रमोगशाराभा कामियत 
स्थामी कभिचायीको हकभा उभेयको हद राग्न ेछैन । 

तरि तथा अन्म सषु्ट्रिधा् प्रमोगशाराको धनमभानसुाय । 

दयखास्त र्दन ेअशन्तभ धभधत् २०७७।११। ०९ गते सम्भ य दोब्फय दस्तयु धतयी २०७७।११।१६ गतेसम्भ । दयखास्त ऩेश गने अशन्तभ 
र्दन (दोब्फय दस्तयु फाहेक) साििजधनक धफदा ऩयेभा सो ऩधछ कामािरम खरेुको र्दन)  ।                   

धरशखत ऩयीऺाको कामिक्रमभ ऩधछ प्रकाशशत गरयनेछ । सोको सूचना मस प्रमोगशाराको िेफसाइटभा याखी गोयखाऩत्रभा सभेत प्रकाशन   
गरयनेछ । 

दोब्फय दस्तयुको म्मादराई उभेय, शैशऺक मोग्मता, तारीभ, अनबुि तथा नोकयी अिधधको प्रमोजनको राधग गणना गरयने छैन । 



 

 

 

 

 

 

 
समावेशी समूहका ववज्ञापनमा दरखास्त ददने उम्मेदवारहरुका लागग ववशेष जानकारी 

 

 

१.  आर्दिासी/जनजाधतका हकभा: नेऩार आर्दिासी/जनजाधत उत्थान याष्ट्रिम प्रधतष्ठान ऐनभा सूचीकृत बएको जाधतको हकभा सोही सूचीको 
आधायभा, तय नेऩार आर्दिासी/जनजाधत उत्थान याष्ट्रिम प्रधतष्ठान ऐनभा सूचीकृत बएको जाधतधबत्र एक बन्दा िढी थयहरु बएभा 
सम्फशन्धत स्थानीम तहको प्रभखुको धसपारयसभा प्रभखु शजल्रा अधधकायीफाट सूचीकृत बएको जाधतधबत्रको थय बनी प्रभाशणत गयाएको 
कागजात ।  

२. भधेशीका हकभा: नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोके फभोशजभको सॊस्थाफाट भधेसी बनी प्रभाशणत गयेको 
कागजात, तय नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सॊस्था नतोकेसम्भ सम्फशन्धत स्थानीम तहको प्रभखुको धसपारयशभा प्रभखु शजल्रा 
अधधकायीफाट भधेसी बनी प्रभाशणत गयाएको कागजात । 

३. दधरतका हकभा: याष्ट्रिम दधरत आमोगफाट सूशचकृत बएको जाधतको हकभा सोही सूचीको आधायभा, तय याष्ट्रिम दधरत आमोगफाट सूशचकृत 
बएको जाधत धबत्र एकबन्दा फढी थयहरु बएभा सम्फशन्धत स्थानीम तहको प्रभखुको धसपारयशभा प्रभखु शजल्रा अधधकायीफाट सूशचकृत 
बएको जाधत धबत्रको थय बनी प्रभाशणत गयाएको कागजात । 

  



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 याष्ट्रिम ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रमोगशारा ष्ट्रिकास सधभधत 

खभुरटाय, रधरतऩयु 
(ऩदऩूधति सधभधत) 

 

 
 

(सूचना प्रकाशशत धभधत : २०७७/१०/०९) 
 

रोक सेिा आमोगफाट प्राऩ   त सहभधत अनसुाय मस प्रमोगशाराभा रयक्त ऩदहरु भध्मे तऩधसरभा उल्रेशखत 
ऩदहरुभा याष्ट्रिम ष्ट्रिधध ष्ट्रिऻान प्रमोगशारा ष्ट्रिकास सधभधतको कभिचायी सेिाशति धनमभािरी, २०६५(ऩष्ट्रहरो 
सॊसोधन २०७४ सष्ट्रहत) को धनमभ १४ फभोशजभ जेष्ठता य कामिसम्ऩादन भूल्माङ्कन तथा कामिऺ भता 
भूल्माङ्कनको आधायभा हनुे िढुिा द्धाया ऩूधति गनुिऩने बएकोरे २०७७ आिाढ भसान्त सम्भभा उक्त धनमभािरी 
फभोशजभ सम्बाव्म उम्भेदिाय हनु मोग्मता ऩगुेका कभिचायीहरुराई मो सूचना प्रकाशन बएको धभधतरे ३० 
(तीस) र्दन धबत्र मस प्रमोगशाराको कामािरम, खभुरटाय, रधरतऩयुभा रयतऩूििक दयखास्त ऩेश गनिको राधग 
सूशचत गरयन्छ ।  

तऩधसर 

ष्ट्रिऻाऩन नॊ. ऩद तह सेिा सभूह ऩद 

सॊख्मा 
फढुिाको ष्ट्रकधसभ 

१/०७७-७८ िरयष्ठ िैऻाधनक अधधकृत आठौं प्राष्ट्रिधधक यसामन ष्ट्रिऻान १ कामिऺ भता  

२/०७७-७८ िरयष्ठ िैऻाधनक अधधकृत आठौं प्राष्ट्रिधधक बौधतक ष्ट्रिऻान १ कामिऺ भता  

३/०७७-७८ िैऻाधनक अधधकृत सातौं प्राष्ट्रिधधक यसामन ष्ट्रिऻान १ जेष्ठता य कामिसम्ऩादन  
४/०७७-७८ िैऻाधनक अधधकृत सातौं प्राष्ट्रिधधक जीि ष्ट्रिऻान १ कामिऺ भता  
५/०७७-७८ िैऻाधनक सहामक ऩाॉचौं प्राष्ट्रिधधक यसामन ष्ट्रिऻान १  जेष्ठता य कामिसम्ऩादन  
६/०७७-७८ िैऻाधनक सहामक ऩाॉचौं प्राष्ट्रिधधक यसामन ष्ट्रिऻान १  कामिऺ भता  
७/०७७-७८ िैऻाधनक सहामक ऩाॉचौं प्राष्ट्रिधधक बौधतक ष्ट्रिऻान १ जेष्ठता य कामिसम्ऩादन 

८/०७७-७८ प्रशासकीम सहामक ऩाॉचौं प्रशासन साभान्म प्रशासन १ कामिऺ भता  
९/०७७-७८ रेखाऩार ऩाॉचौं प्रशासन रेखा १ जेष्ठता य कामिसम्ऩादन 

 

 जेष्ठता य कामिसम्ऩादन भूल्माॉकन तथा कामिऺ भता भूल्माॉकन द्धाया हनुे फढुिा सम्फन्धी सूचना 


