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जनुीचााँदे राजपत्र 

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड १_ मजकोट, जाजरकोट फागनु ३० गते, २०७५ साि -अलतररक्ताङ्क १ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सूचना  
नेपािको संविधानद्धारा प्रद्धत अलधकारको प्रर्ोग गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ को दफा ११ को उपदफा  ७ बमोशजम 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे बनाएको ति िेशखए बमोशजमका कानूनहरु सियसाधारणको जानकारीको िालग 
प्रकािन गररएको छ ।  

 भाग २ 

संित ्२०७५ सािको आदेि नं १ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संघ संस्था दताय आदेि, २०७५ 

स्थानीर् सरकार सञ् चािन आदेि, २०७४ लनर्म ११ को उपलनर्म ७ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी नेपािको संविधानको अलधनमा रही 
जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संविधान प्रद्धत अलधकारको समशुचत उपर्ोग तथा व्र्िस्थापनको िालग लमलत २०७५।११।३० को लनणयर्ानसुार 
र्ो जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संघ संस्था दताय सम्बन्धमा व्र्िस्थापन गनय बनेको आदेि, २०७५ जारी गरेको छ । 

प्रस्तािनााः र्स गाउाँ क्षेत्रलभत्र सामाशजक, धालमयक, आलथयक, सावहशयर्क, बैज्ञालनक, बौवद्धक, िारीररक, आलथयक, व्र्िसावर्क तथा परोपकारी 
संस्थाहरुको स्थापना तथा दताय गने सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ७ िे 
ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी गाउाँपालिकाको संस्था दताय आदेि, २०७५ जारी गररएको छ ।  

1. संशक्षप् त नामाः (१) र्स आदेिको नाम जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संघ संस्था दताय आदेि, २०७५ रहेको छ ।  

(२) र्ो तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

2. पररभाषााः विषर् प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स आदेिमााः 

खण्ड १_ अलतररक्ताङ्क १ जनुीचााँदे राजपत्र लमलत २०७५।११।३० 
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(क) संस्था भन् नािे सामाशजक, धालमयक, आलथयक, सावहशयर्क, बैज्ञालनक, बौवद्धक, िारीररक, आलथयक, व्र्िसावर्क तथा परोपकारी 
कार्यहरुको विकास तथा विस्तार गने उद्देश्र्िे स्थापना भएको संघ संस्था क्िि मण्डि पररषद अध्र्र्न केन्र आदद सम्झनपुछय 
सो िब्दिे मैत्री संघिाई समेत जनाउनेछ ।  

(क) गाउाँपालिका भन् नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिका सम्झनपुछय ।  

(ख) अध्र्क्ष भन् नािे गाउाँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झनपुछय ।  

(ग) उपाध्र्क्ष भन् नािे गाउाँपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झनपुछय ।  

(घ) प्रिन्ध सलमलत भन् नािे संस्थाको वियानान अनसुार ग न भएको प्रिन्ध सलमलत सम्झनपुछय  

(ङ) तोवकएको िा तोवकए िमोशजम भन् नािे र्स आदेि अन्तरगत बनेको लनर्ममा तोवकएको  िा तोवकए िमोशजम सम्झनपुछय 
।  

3. दताय नगरी संघ संस्था खोल्न नहनुेाः र्स आदेि बमोशजम दताय नगरी कसैिे पलन संघ संस्था स्थापना गनय हदैुन ।  

4. संस्थाको दतायाः संस्था स्थापना गनय चाहाने कुनै सात जना िा सो भन्दा िढी व्र्शक्तहरुिे देहार्को वििरण खिुाई संस्थाको 
विधानको एक प्रलत र तोवकएको दस्तरु सवहत गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् समक्ष लनिेदन ददनपुनेछ ।  

(क) संस्थाको नामाः  

(क) उद्देश्र्हरुाः 
(क) प्रिन्ध सलमलतका सदस्र्हरुको नाम,  ेगाना र पेिााः  

(क) आलथयक श्रोताः  

(क) कार्ायिर्को  ेगानााः  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको लनिेदन प्राप् त भएपलछ प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे आिश्र्क जााँझिझु गरी संस्था दताय गनय 
उशचत  ानेमा संस्था दताय गरी दतायको प्रमाण पत्र ददनेछ ।  

(३) प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे कुनै संस्था दताय नगने लनणयर् गरेमा यर्स्तो सूचना लनिेदकिाई ददनपुनेछ र लनिेदकिे सूचना 
प्राप् त गरेको लमलतिे पैलतस ददनलभत्र यर्स्तो लनणयर् उपर नेपाि सरकारिे तोकेको अलधकारी समक्ष उजरु गनय सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम उजूर प्राप् त भएपलछ नेपाि सरकारिे तोकेको अलधकारीिे आिश्र्क जााँचबझु गरी यर्स्तो संस्था 
दताय गनय मनालसि  हराएमा सो संस्था दताय गने प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे आदेि ददन सक्नेछ र यर्स्तो आदेि अनसुार 
संस्था दताय गररददनपुनेछ ।  

(५) र्स दफा अन्तरगत ददईने प्रमाणपत्रको ढााँचा अिलध नविकरण र नविकरण दस्तरु तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

5. संगद त संस्था मालननाेः (१) र्स आदेि अन्तरगत दताय भएको प्रयरे्क संस्था अविलछन् न उ्तररालधकारी स्ििालसत र संगद त संस्था 
हनुेछन । सो संस्थाको सिैको कामको लनलम्तर आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(१) संस्थािे व्र्शक्त सरह चि अचि सम्पलत प्राप् त गनय, उपभोग गनय र बेचविखन गनय सक्नछे ।  

(१) संस्थािे व्र्शक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गनय सक्नेछ र सो बेचलबखन गनय सक्नेछ ।  

6. संस्थाको सम्पलताः (१) संस्थाको सदस्र् िा कमयचारी िगार्त कुनै व्र्शक्तिे संस्थाको वियानमान लबरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पलत 
दरुुपर्ोग गरेमा कब्जा गरेमा िा रोक्का राखेमा गाउाँ कार्यपालिकािे यर्स्तो सम्पलत दरुुपर्ोग गने कब्जा गने िा रोक् का रा नबेाट 
लिई संस्थािाई वफताय बझुाई ददन सक्नेछ ।  
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(१) उपदफा (१) बमोशजमको संस्थाको सम्पलत वफताय गने गरी गाउाँ कार्यपालिकािे गरेको कारिाहीमा शच्तर नबझु्ने व्र्शक्तिे 
प्रचलित कानूनिे तोके बमोशजम पनुरािेदन ददन सक् नेछ ।  

(१) संस्थाको सदस्र् िा कमयचारी िगार्त कुनै व्र्शक्तिे संस्थाको कुनै सम्पलत िा लिशखत प्रलतष्  ा लबरुद्ध कुनै अपराध िा 
विराम गरेमा संस्था संस्थाको कुनै सदस्र् िा प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे कानून िमोशजम मदु्धाको कारिाही चिाउन सक्नेछ 
।  

7. अशघ दताय नभई स्थापना भएका संस्थािे दताय गनेाः र्ो आदेि प्रारम्भ हनु भन्दा अशघ तयकाि प्रचलित कानून बमोशजम दताय नभई 
स्थापना भई रहेका संस्थािे पलन र्ो आदेि प्रारम्भ भएको लमलतिे लतन ददन लभत्र र्ो आदेि बमोशजम दताय गराउनपुनेछ ।  

8. संस्थाको उद्दशे्र्हरुमा हेरफेराः (१) संस्थाको उद्देश्र्हरुमा हेरफेर गनय आिश्र्क देखेमा िा सो संस्था गाभ् न उशचत देखेमा सो 
संस्थाको प्रिन्ध सलमलतिे तयसम्बन्धी प्रस्ताि तर्ार गरी सो प्रस्ताि उपर छिफि गने संस्थाको विधान बमोशजम साधारण सभाबाट 
पाररत भएको मालननेछ तर सो प्रस्ताि िागू गनय प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको पूिय स्िीकत लत लिनपुनेछ ।  

(२) साधारण सभामा उपशस्थत भएका जम्मा सदस्र् संर्ाको दईु लतहाई सदस्र्हरुिे प्रस्तािमा समथयन जनाएमा सो प्रस्ताि 
साधारण सभाबाट पाररत भएको मालननेछ तर सो प्रस्ताि िागू गनय प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको पूिय स्िीकत त लिनपुनेछ ।  

9. वहसािको जााँच गनय प ाउनपुनेाः प्रिन्ध सलमलतिे सामाशजक परीक्षण गरी आफ्नो संस्थाको वहसािको वििरण िेखापरीक्षकको 
प्रलतिेदन सवहत प्रयरे्क िषय प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त समक्ष प ाउनपुनेछ ।  

10. वहसाि जााँच गनेाः प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे आिश्र्क देखेमा संस्थाको वहसाि आफूिे लनर्कु्त गरेको अलधकत त िा कमयचारोद्धारा 
जााँच गराउन सक्नेछ ।  

(१) उपदफा (१) बमोशजम वहसाि जााँचबाट देशखन आएको संस्थाको मौज्दात रकमकि सर्कडा पााँच प्रलतितमा नबढाई 
आफुिे लनधायररत गरेको दस्तरु असिु उपर गराउन सक्नेछ ।  

(१) वहसाि जााँच गने अलधकत तिे मागेको वििरण तथा कागजातहरु िा सोधेको प्रश् नको जिाफ ददन ुसंस्थाको पदालधकारी 
सदस्र् र कमयचारीको कतयव्र् हनुेछ ।  

(१) वहसाि जााँच गने अलधकत तिे प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे तोकेको म्र्ाद लभत्र वहसाि जााँचको प्रलतिेदन प्रमखु प्रिासकयर् 
अलधकत त समक्ष पेि गनुयपनेछ र सो प्रलतिेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पलत सो संस्थाको कुनै पदालधकारी सदस्र् िा 
कमयचारीिे वहनालमन गरेको नोक्सान गरेको िा दरुुपर्ोग गरेको छ भन् ने प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिाई िागेमा लनजिे यर्स्तो 
पदालधकारी सदस्र् िा कमयचारीबाट सो हानी नोक्सानी असिुउपर गनय प्रचलित कानून िमोशजम कारिाही चिाउन सक्नेछ ।  

तर प्रचलित कानूनिे सजार् समेत हनुे अपराध भएकोमा प्रचलित कानून िमोशजम मदु्धा चिाउन िगाउन सक्नेछ ।  

11. लनदेिन ददनाेः (१) संघ प्रदेि र गाउाँपालिकािे संस्थािाई आिश्र्क लनदेिन ददन सक्नेछ । 

(१) उपदफा (१) िमोशजम ददएको लनदेिनको पािना गनुय सम्बशन्धत संस्थाको कतयव्र् हनुेछ ।  

12. दण्ड सजार्ाः (१) दफा (३) बमोशजम दताय नगराई संस्था स्थापना गरेमा िा दफा ७ बमोशजम दताय नगरी संस्था 
सञ् चािन गरेमा यर्स्ता संस्थाको प्रिन्ध सलमलतका सदस्र्हरुिाई प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे जनही दि हजार सम्म जररिाना 
गनय सक्नेछ ।  

(१) दफा ९ बमोशजम वहसािको वििरण नप ाएमा प्रिन्ध सलमलतका सदस्र्हरुिाई प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे जनही तीन 
हजार रुपैर्ााँ सम्म जररिाना गनय सक्नेछ । 
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तर कुनै सदस्र्िे दफा ९ को व्र्िस्था उल्िङघन हनु नददन भग्मज्दरु प्रर्य न गरेको लथर्ो भन् ने कुरामा सन्तषु् ट हनुे प्रमाण 
पेि गरेमा लनजिाई सजार्मा छुट गनय सवकनेछ ।  

(१) दफा १० को उपदफा (३) बमोशजम वहसाि जााँच गने सम्बशन्धत अलधकत त िा कमयचारीिे मागेको वििरण तथा 
कागजातहरु िा सोधेको प्रश् नको जिाफ नददने सम्बशन्धत पदालधकारी सदस्र् िा कमयचारीिाई प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे एक 
हजार रुपैर्ााँ सम्म जररिाना गनय सक्नेछ ।  

(१) दफा ८ बमोशजम प्रमखु प्रिासकयर्को स्िीकत लत नलिएमा संस्थाको उद्देश्र्मा हेरफेर गरेमा िा अको संस्थासाँग गाभेमा िा 
संस्थािे आफ्नो उद्देर्को प्रलतकूि हनुे गरी काम कारिाही गरेमा िा संघ िा प्रदेि सरकार िा गाउाँपालिकािे ददएको लनदेिन 
पािना नगरेमा प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे यर्स्तो संस्थाको दताय लनिम्िन िा खारेज गनय सक्नेछ ।  

13. पनुरािेदनाः दफा १३ बमोशजम प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे गरेको अशन्तम लनणयर् उपर ३५ ददन लभत्र तोवकएको 
अदाितमा पनुरािेदन िाग् नछे ।  

14. संस्थाको विघटन र यर्सको पररमाणाः (१) संस्थाको विधान बमोशजम कार्य सञ् चािन गनय नसकय िा अन्र् कुनै कारणिे 
संस्था विघटन भएमा यर्स्तो संस्थाको जार्जेथा गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा सनेछ । 

(१) उपदफा (१) बमोशजम विघटन भएको संस्थाको दावर्यिको हकमा सो संस्थाको जार्जेथािे थामे सम् म यर्स्तो दावर्यि 
गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे ब्र्होनेछ ।  

15. लनर्म बनाउन ेअलधकाराः र्स आदेिको उद्देश्र् कार्ायन्िर्नको गनय गाउाँ कार्यपालिकािे लनर्म बनाउन सक्नेछ ।  

16. अलधकार प्रयर्ार्ोजनाः र्ो आदेि िा र्स आदेि अन्तरगत बनेको लनर्म बमोशजम प्राप् त अलधकारहरु मध्रे् पूणय िा 
आंशिक रुपमा कुनै अलधकार सम्बशन्धत अलधकारी एक तह मलुनका अलधकारीिाई प्रयर्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।  

17. अन्र् नपेाि कानून बमोशजम दताय िा स्थापना गनुयपनेाः कुनै संस्थाको दताय िा स्थापना गने सम्बन्धमा प्रचलित संघीर् तथा 
प्रादेशिक कानूनमा छुटै्ट व्र्िस्था भएमा र्स आदेिमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन यर्स्तो संस्था सोही कानून 
बमोशजम दताय िा स्थापना हनुेछन ।  

18. खारेजी र बचाउाः (१) संघीर् िा प्रादेशिक कानून साँग बाशझएको हदमा िाशझएका व्र्िस्था स्ित खारेज भई उक्त 
व्र्िस्था संघीर् तथा प्रादेशिक िमोशजम हनुेछन ।  

(२) संघीर् तथा प्रादेशिक कानून साँग निाशझएको हदसम्म संस्था दताय आदेि २०३४ अनसुार दताय भई गाउाँपालिकाको क्षेत्र 
लभत्र कार्यक्षेत्र रहने गरी ग न सञ् चािन मा रहेका संघ संस्था र्सै आदेि अनसुार दताय भएको मालननेछ ।   

  
जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्ायपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध, २०७४ को दफा ३ को 
उपदफा १ बमोशजम र्ो आदेि प्रमाणकयरण गदयछु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

       शििा आचार्य  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

संित ्२०७५ सािको लनर्माििी नं १ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संस्था दताय लनर्माििी, २०७५ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संस्था दताय आदेि, २०७५ को दफा १५ ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी जनुीचााँदे 
गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकािे देहार्का लनर्महरु बनाएको छ ।  

1. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भाः -१_ र्ी लनर्महरुको नाम "जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संस्था दताय लनर्माििी, २०७५ 
रहेको छ ।  

-२_ र्ो लनर्माििी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

2. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स लनर्माििीमा आदेि भन् नािे संस्था दताय आदेि, २०७५ 
सम्झनपुछय ।  

3. दतायको िालग लनिेदनाः आदेि बमोशजम संस्था दताय गनय चाहाने व्र्शक्तहरुिे एक हजार रुपैर्ा दस्तरु सवहत 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त सक्षम १ मा तोवकएको ढााँचामा लनिेदन ददन ुपनेछ।  

4. संस्था दताय र प्रमाण पत्राः लनर्म ३ बमोशजम लनिेदन प्राप् त भएपलछ प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे आिश्र्क 
जााँचिझु गरी संस्था दताय गनय उशचत  ानेमा लनजिे अनसूुची २ बमोशजमको दताय वकतािमा संस्था दताय गनुय 
पनेछ र यर्सरी संस्था दताय गरी सकेपलछ अनसूुची ३ बमोशजमको दतायको प्रमाण पत्र ददनेछ ।  

5. दतायको अिलध निीकरण र दस्तरुाः लनर्म ४ बमोशजम ददएको दतायको प्रमाण पत्र एक िषयसम्म बहाि रहनछे 
।  

-२_ उपलनर्म १ बमोशजम संस्थाको दताय िहाि रहने अिलध समाप् त भएको लमलतिे तीन मवहना लभत्र 
समबशन्धत व्र्शक्त प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तबाट पााँच सर् रुपैर्ा दस्तरु लतरी दतायको प्रमाण पत्र निीकरण 
गराउन ुपनेछ। 

-३_ उपलनर्म -२_ बमोशजम म्र्ाद नाघेपलछ कुनै संस्थािे यर्स्तो म्र्ाद नाघी निीकरण हनु नसकेको 
मनालसि कारण देखाई दतायकि प्रमाण पत्र निीकरणको िालग लनिेदन ददन आएमा प्रमखु प्रिासकयर् 
अलधकत तिे उपलनर्म -२_ बमोशजम िाग्ने दस्तरुमा देहार् बमोशजमको थप दस्तरु लिई निीकरण गरी ददन 
सक्नेछ ।  

-क_  उपलनर्म -२_ बमोशजम म्र्ाद नाघेपलछ तीन मवहनाको िालग रु १००। 

-ख_ खण्ड -क_ को म्र्ाद नाघेपलछ आषाढ मसान्त सम्मको िालग रु २५०।  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

-ग_ खण्ड -ख_ को म्र्ाद नाघेपलछ अको एक आलथयक िषयको िालग रु ५००। को दरिे दईु आलथयक 
िषयको िालग रु १०००। 

-४_ उपलनर्म -२_ र -३_ मा जनुसकै कुरा िेशखएको भए तापलन म्र्ाद लभत्र निीकरण नगराएका 
संस्थाहरुको दतायको प्रमाण निीकरण हनु नसकेको मानलसि कारण देखाई निीकरणको िालग लनिेदन 
ददएमा प्रयरे्क आलथयक िषयको िालग एक हजार रुपैर्ााँका दरिे थप जररिाना समेत लिई प्रमखु प्रिासकयर् 
अलधकत तिे यर्स्तो दतायको प्रमाण पत्र निीकरण गररददनेछ ।  

-५_ उपलनर्म -२_ मा जनुसकै कुरा िेशखएको भएता पलन कुनै संस्थािे बढीमा पााँच िषय सम्मकि िालग 
एकै पटक दतायको प्रमाण पत्र निीकरण गनय लनिेदन ददन आएमा प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे यर्स्तो 
संस्थािे गरी आएको कामको प्रकत लत र अिस्था हेरी प्रयरे्क िषयको िालग एक सर् रुपैर्ा दस्तरु लिई एकै 
पटक पााँच िषय सम्मको िालग दतायको प्रमाण पत्र निीकरण गररददन सक्नेछ ।  

-६_ दतायको प्रमाण पत्र निीकरण गने संस्थािे लनिेदन ददाँदा कार्य सलमलतका पदालधकारीहरुको नामाििी 
संिग्न गनुयपनेछ ।  

-७_ उपलनर्म -३_ र -४_ बमोशजम दतायको प्रमाण पत्र निीकरण गरेको जानकारी प्रमखु प्रिासकयर् 
अलधकत तिे कार्यपालिकािाई ददनपुनेछ ।  

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची १ 

-लनर्म ३ साँग सम्बशन्धत_ 

लनिेदन पत्रको ढााँचा 
श्री प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त ज्रू् 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट जाजरकोट 

कणायिी प्रदेि, नेपाि ।  

महोदर्  

हामीिे            सम्बन्धी संस्था खोल्न चाहेकोिे संस्था दताय आदेि २०७५ बमोशजम संस्था दताय गनयको 
िालग देहार्को वििरण खोिी लनिेदन गरेका छौ । प्रस्तावित संस्थाको विधानको एक प्रलत र्सैसाथ संिग् न 
गररएको छ ।  

वििरण 

1. संस्थाको नामाः 
2. संस्थाको उदे्दश्र्हरुाः  

-क_  

-ख_  

-ग_  

-घ_  

-ङ_  

3. प्रिन्ध सलमलतको सदस्र्हरुको  

नाम  ेगाना पेिा 
   
   

4. आलथयक स्रोताः 
5. कार्ायिर्को  ेगानााः 

लमलताः   

भिदीर्ाः 
पदालधकारीहरुको नामाः 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 

 

अनसूुची २ 

-लनर्म ४ साँग सम्बशन्धत_ 
दताय वकतािको ढााँचा  

दताय नं  दताय लमलत  संस्थाको 
नाम र 
 ेगाना 

संस्थाको 
उदे्दश्र् 

संस्थाको 
पदालधकारी 
तथा एिं 

सदस्र्हरुको 
वििरण 

कैवफर्त 

 साि  मवहना  गते     

 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची ३ 

-लनर्म ४ साँग सम्बशन्धत_ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट जाजरकोट 

कणायिी प्रदेि, नेपाि ।  

दताय नं 

दताय लमलताः 

संस्था दतायको प्रमाण-पत्र 

श्री ………………………………………………………िाई जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संस्था दताय आदेि, २०७५ को दफा 
४ बमोशजम…………साि ……………मवहना………. गते दताय गरी र्ो प्रमाण पत्र ददइएको छ ।  

 

 

 

 

 

  

  

 

प्रमाण पत्र ददने अलधकारीको नाम थराः 
दजायाः 
दस्तखताः 
लमलताः 
 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

निीकरण 

निीकरण गरेको लमलत  

 

दताय प्रमाण पत्र िहाि 
रहने लमलत 

निीकरण दस्तरु  स्थानीर् अलधकारीको 
दस्तखत 

    
 

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्ायपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध, २०७४ को दफा ३ को 
उपदफा १ बमोशजम र्ो लनर्माििी प्रमाणकयरण गदयछु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

        शििा आचार्य  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

संम्ित ्२०७५ सािको लनर्माििी नं २ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिकामा जिस्रोतको सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनकेो लनर्माििी, २०७५ 
स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ लनर्म ११ को उपलनर्म ७ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी नेपािको संविधानको अलधनमा रही 
जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्यपालिकाको जनुीचााँदे गाउाँपालिकामा संविधान प्रद्धत जिस्रोतको समशुचत उपर्ोग तथा व्र्िस्थापनको 
िालग लमलत २०७५।११।३० को लनणयर्ानसुार र्ो जनुीचााँदे गाउाँपालिकामा जिस्रोतको सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनकेो लनर्माििी, २०७५ 
जारी गरेको छ .  

प्रस्तािनााः नेपािको संविधान, स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ तथा अन्र् प्रचलित कानून िमोशजम स्थानीर् तहिाई जिस्रोत तथा 
जिाधार, भसंूरक्षण, महुान संरक्षण, खानेपानी, लसचाई, साना जिवियानतु, जि उपर्ोग, एिं प्राकत लतक स्रोतको उपर्ोग एिं व्र्िस्थापन सम्बन्धमा 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका लभत्रको भ-ूसतहमा िा भलूमगत िा अन्र् कुनै अिस्थामा रहेको जिस्रोतको समशुचत उपर्ोग संरक्षण, व्र्िस्थापन र 
विकास गनय एिं जिस्रोतको िाभदार्क उपर्ोगहरुको लनधायरण गने यर्स्तो उपर्ोगबाट हनुे िातािरणीर् तथा अन्र् हानीकारक प्रभािको 
रोकथाम गने एिं जिस्रोतिाई प्रदषुण मकु्त रा ने कानून व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोिे जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको 
लमलत २०७५।११।३० गतेको िै कको लनणयर् बमोशजम जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको जिस्रोत लनर्माििी, २०७५ जारी गररएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो लनर्माििीको नाम जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको जिस्रोत लनर्माििी, २०७५ रहेको छ ।  

(२) र्ो लनर्माििी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

2. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स लनर्माििीमााः 
(क) "जिस्रोत" भन् नािे जनुीचााँदे गाउाँ क्षेत्रलभत्रको भ ूसतहमा िा भलूमगत िा अन्र् जनुसकैु अिस्थमा रहेको पानी सम्झनपुछय ।  

(ख) "िाभादावर्क उपर्ोग" भन् नािे साधन र स्रोतिे भ्र्ाए सम्म उशचत रुपिे गररएको जिस्रोतको उपर्ोग सम्झनपुछय ।  

(ग) "अनमुलत प्राप् त व्र्शक्त" भन् नािे जिस्रोतको उपर्ोग गने लनर्म १९ िमोशजम अनमुलत प्राप् त व्र्शक्त िा संगद त संस्था 
सम्झनपुछय ।  

(घ) "उपभोक्ता संस्था" भन् नािे लनर्म ४ बमोशजम गद त जि उपभोक्ता संस्था सम्झनपुछय ।  

(ङ)  "गाउाँ जिस्रोत सलमलत" भन् नािे लनर्म ३० िमोशजमको गाउाँ जिस्रोत सलमलत सम्झनपुछय ।  

(च) "अनमुलतपत्र" भन् नािे लनर्म १२ बमोशजम ददईने अनमुलतपत्र सम्झनपुछय ।  

(छ) "सभेक्षण" भन् नािे जिस्रोतको उपर्ोगका िालग गररने संभाव्र्ता अन्र्र्न विस्ततत ईशन्जलनर्ररङ्ग लडजाइनको कार्य र यर्सका 
िालग गररने अन्िेषणको कार्य समेत सम्झनपुछय ।  

(ज) "उपभोक्ता" भन् नािे जिस्रोतसाँग सम्बशन्धत सेिा उपर्ोग गने व्र्शक्त सम्झनपुछय ।  

(झ) "सेिा िलु्क" भन् नािे नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा गाउाँपालिका िा अनमुलत पत्र प्राप् त व्र्शक्तिे उपिब्ध गराएको 
जिस्रोतसाँग सम्बशन्धत सेिा उपर्ोग गरे िापत उपभोक्तािे बझुाउनपुने िलु्क सम्झनपुछय ।  

(ञ) "गाउाँपालिका" भन् नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिका सम्झनपुछय ।  

(ट) "गाउाँ कार्यपालिका" भन् नािे गाउाँपालिकाको कार्यपालिका सम्झनपुछय ।  

( ) "अध्र्क्ष" भन् नािे गाउाँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झनपुछय ।  
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(ड) "उपाध्र्क्ष" भन् नािे गाउाँपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झनपुछय ।  

(ढ) "प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त" भन् नािे गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त सम्झनपुछय । 

पररच्छेद २ 

जिस्रोत स्िालमयि सम्बन्धी व्र्िस्था 

3.  जिस्रोत स्िालमयिाः (१) जनुीचााँदे गाउाँपालिका लभत्र रहेको जिस्रोतको स्िालमयि गाउाँ कार्यपालिकामा लनवहत रहनेछ ।  

(२) प्रचलित संघीर्, प्रदेि तथा गाउाँपालिकाको कानून िमोशजम गाउाँपालिकाको जिस्रोतको उपर्ोग तथा व्र्िस्थापन गने अलधकार 
गाउाँपालिकामा रहनेछ ।  

पररच्छेद ३ 

उपभोक्ता सम्बन्धी सम्बन्धी 

4. जि उपभोक्ता संस्थाको ग नाः (१) सामवुहक िाभको िालग संस्थागत रुपमा जिस्रोतको उपर्ोग गनय चाहन ेव्र्शक्तहरुिे जि उपभोक्ता 
संस्था ग न गनय सक्नेछन ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम ग न गररएको जि उपभोक्ता संस्थािाई गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष दताय गराउनपुनेछ ।  

(३) उपलनर्म (२) बमोशजम जि उपभोक्ता संस्था दताय गनय देहार् बमोशजम गनुयपनेछ ।  

(क) पदालधकारी तथा सदस्र् समेत गरी कम्तीमा सात जनाको उपभोक्ता संस्था ग न भएको,  

(ख) संस्थाको वियानान एक प्रलत, 

(ग) अनसूुची-१ बमोशजमको लनिेदन,  

(घ) ५०० रुपैर्ााँ दस्तरु,  

5. उपभोक्ता संस्थाको दतायको िालग दरखास्त ददनपुनेाः (१)  लनर्म ४ बमोशजम उपभोक्ता संस्था ग न गरी दताय गराउन चाहन ेसम्बशन्धत 
उपभोक्ताहरु मध्रे् कम्तीमा सात जना उपभोक्ताहरुिे अनसूुची १ िमोशजमको ढााँचामा उपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत विधान र एक 
सर् रुपैर्ा दस्तरु सवहत गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त ददन ुपनेछ ।  

6. विधानमा खिुाउनपुने वििरणहरुाः लनर्म ५ िमोशजम पेि गनुयपने उपभोक्ता संस्थाको विधानमा संस्था सम्बन्धी देहार्का वििरणहरु 
खिुाउनपुनेछ ।  

(क) पूरा नाम र  ेगाना, 
(ख) उद्देश्र् तथा कार्यक्षेत्र, 

(ग) सदस्र्को िालग र्ोग्र्ता तथा सदस्र्ता िलु्क, 

(घ) सदस्र्को लनस्कािन र राजीनामा,  

(ङ) हकदािी नामासारी िा हकिािाको मनोनर्न, 

(च) साधारण सभा सम्बन्धी व्र्िस्था, 
(छ) सञ् चािक सलमलत ग न लनिायचन काम कतयव्र् अलधकार सम्बन्धी,  

(ज) सञ् चािक पदमा िहाि रहन नसक्ने अिस्था,  

(झ) संचािक सलमलतको िै क सम्बन्धी कार्यविलध,  

(ञ) कोष तथा िेखापरीक्षण, 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

(ट) विधान संिोधन,  

( ) विघटन,  

(ड) विविध,  

7. उपभोक्ता संस्था संङ्गद त संस्था हनुाेः (१) उपभोक्ता संस्था अविशच्छन् न उ्तरररालधकारिािा स्ििालसत र सङ्गद त संस्था हनुेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्थाको सिै कामकारिाहीको लनलम्तर आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(३) उपभोक्ता संस्थािे व्र्शक्त सरह चि अचि सम्पलत प्राप् त गनय उपभोग गनय िेच विखन गनय िा अन्र् वकलसमको व्र्िस्था गनय 
सक्नेछ ।  

(४) उपभोक्ता संस्थािे व्र्शक्त सरह नालिस उजरु गनय र उपभोक्ता संस्था उपर पलन सोही नामबाट नालिस उजरु िाग्न सक्नेछ 
।  

8. दताय र प्रमाणपत्राः (१)  लनर्म ५ िमोशजम पनय आएको दरखास्त उपर गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचबझु गरी उपभोक्ता 
संस्था दताय गनय उपर्कु्त देखेमा दताय गरी अनसूुची -२ िमोशजमको ढााँचामा उपभोक्ता संस्था दतायको प्रमाणपत्र ददनपुनेछ ।  

(२) उपलनर्म १ िमोशजम कुनै उपभोक्ता संस्था दताय गनय उपर्कु्त नदेखेमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे सोको स्पष्ट कारण खोिी 
दरखास्तिािािाई दरखास्त परेको लमलतिे पैतीस ददनलभत्र सो कुराको सूचना ददनपुनेछ।  

(३) र्ो लनर्माििी प्रारम्भ हनु ुअगािै प्रचलित कानून िमोशजम दताय भएका उपभोक्ता संस्थाहरु र्सै लनर्माििी िमोशजम दताय 
भएको मालननेछन ।  

9. विधान संिोधनाः (१) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो वियानान संिोधन गनुयपने भएमा विधानको प्रकत र्ा पूरा गरी तर्ार गररएको विधानको 
संिोलधत मस्र्ौदा गाउाँ जिस्रोत सलमलतमा पेि गनुयपनेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम विधान संिोधन सम्बन्धमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचिझु गरी विधानिाई संिोधन गनय 
स्िीकत लत ददन सक्नछे। 

पररच्छेद ४ 

जिस्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी व्र्िस्था 

10. जिस्रोत उपर्ोगाः (१) र्स लनर्माििी बमोशजम अनमुलतपत्र प्राप् त नगरी कसैिे पलन जिस्रोतको उपर्ोग गनय पाउनेछैन ।  

(२) उपलनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन देहार् बमोशजम जिस्रोतको उपर्ोग गनय अनमुलत लिनपुने छैन ।  

(क) व्र्शक्तगत िा सामवुहक रुपमा आफ्नो लनलम्तर खानेपानी र अन्र् घरेि ुप्रर्ोगका िालग उपर्ोग गनय,  

(ख) व्र्शक्तगत िा सामवुहक रुपमा आफ्नो जग्गाको लसंचाइ गनय, 
(ग) घरेि ुउयानोगको रुपमा पानीघट्ट िा पनचक्की चिाउन, 

(घ)  व्र्शक्तगत रुपमा स्थानीर् आिागमनको िालग डङु्गाको प्रर्ोग गनय,  

(ङ) जग्गाधनीिे आफ्नो जग्गा लभत्र मात्र सीलमत रहेको जिस्रोत तोवकए बमोशजम उपर्ोग गनय, 
(३) जिस्रोतको उपर्ोग गने व्र्शक्त िा संङ्गद त संस्थािे अरुिाई मकाय नपने गरी िाभदार्क उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

(२) जिस्रोत उपर्ोग दस्तरु अनसूुची ९ बमोशजम हनुछे ।  

11. जिस्रोत उपर्ोगको प्राथलमकताक्रमाः (१) जिस्रोत उपर्ोग गदाय साधारणतर्ा देहाको प्राथलमकताक्रम अनसुार गनुयपनेछ ।  

(क) खानेपानी र घरेि ुउपर्ोग, 
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(ख) लसंचाइ, 

(ग) पिपुािन तथा मयस्र्पािन जस्ता कत वषजन्र् उपर्ोग, 

(घ) जिवियानतु, 

(ङ) घरेि ुउयानोग औयानोलगक व्र्िसार् तथा खानीजन्र् उपर्ोग 

(च) जि र्ातार्ात, 

(छ) आमोद प्रमोदजन्र् उपर्ोग,  

(ज) अन्र् उपर्ोग ।  

(२) जिस्रोतको उपर्ोग गदाय कुनै वििाद उयपन् न भएमा जिस्रोत उपर्ोग जााँचिझु सलमलतिे उपलनर्म (१) को प्राथलमकताक्रम 

बमोशजम िाभदार्क उपर्ोग भए नभएको र अन्र् आिश्र्क जााँचबझु समेतगरी सोको आधारमा सम्बशन्धत जिस्रोतको उपर्ोग 

गनय पाउने नपाउने िा कुन वकलसमिे उपर्ोग गनय पाउने भन् न ेकुराको लनधायरण गनेछ ।  

(३) उपलनर्म (२) बमोशजम जिस्रोत उपर्ोग जााँचबझु सलमलतिे लनधायरण गरेको कुरा सम्बशन्धत सिैिाई मान्र् हनुेछ ।  

(४) उपलनर्म (२) बमोशजम जिस्रोत उपर्ोग जााँचिझु सलमलतिे सोही उपलनर्ममा उल्िेशखत कुराको लनधायरण गदाय अपनाउनपुने 
कार्यविलध तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

12. अनमुलतपत्रको व्र्िस्थााः (१) जिस्रोतको सिेक्षण िा उपर्ोग गनय चाहने व्र्शक्त िा संगद त संस्थािे सम्बशन्धत विषर्को आलथयक 
प्राविलध र िातािरणीर् अध्र्र्न प्रलतिेदन तथा तोवकए बमोशजमको वििरणहरु खिुाई गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष अनमुलत पत्रको 
िालग दरखास्त ददनपुनेछ तर जिस्रोतको सिेक्षणको अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त दददा यर्स्तो अध्र्र्न प्रलतिेदन संिग् न गनय 
आिश्र्क पनेछैन ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम परेको दरखास्तमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचबझु गरी गराई दरखास्त परेको लमलतिे 
जिस्रोत सिेक्षणको अनमुलतपत्रको हकमा तीस ददन लभत्र र जिस्रोत उपर्ोगको अनमुलतपत्रको हकमा १२० ददन लभत्र तोवकए 
बमोशजमको ढााँचमा आिश्र्क ितयहरु तोवक लनर्म ११ को उपलनर्म १ मा उल्िेशखत प्राथलमकताक्रम अनसुार दरखास्तिािाइ 
अनमुलतपत्र ददनपुनेछ ।  

(३) लनर्म ४ को उपलनर्म (२) बमोशजम हनुेमा बाहेक र्ो  न प्रारम्भ हनु ुभन्दा अगािै देशख जिस्रोतको उपर्ोग गरी रहेको 
व्र्शक्त िा सङ्गद त संस्थािे पलन तोवकएको वििरण सवहत र्ो लनर्माििी प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषय लभत्र गाउाँ जिस्रोत 
सलमलत समक्ष अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ददनपुनेछ । तर अनमुलतपत्र प्राप् त गरेको हकमा नविकरण गराउनपुनेछ ।  

(४) उपलनर्म ५ बमोशजम परेको दरखास्तमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचबझु गरी दरखास्त परेको लमलतिे सा ी ददन 
लभत्र तोवकए िमोशजमको ढााँचामा अनमुलतपत्र ददनपुनेछ ।  

(५) अनमुलतपत्र व्र्शक्तिे जिस्रोतको उपर्ोग िापत नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र गाउाँपालिकािाई तोवकए बमोशजमको दस्तरु 
िा िावषयक िलु्क बझुाउनपुनेछ ।  

(६) अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्तिे आफ्नो अनमुलत पत्र विवक्र गनय िा अन्र् कुनै प्रकारिे कसैिाई हस्तान् तरण गनुयपरेमा गाउाँ जिस्रोत 
सलमलतबाट तोवकए िमोशजम स्िीकत लत लिनपुनेछ  
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13. जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ददनाेः (१)  जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलतपत्र लिन चाहने व्र्शक्त िा 
संगद त संस्थािे अनसूुची -३ बमोशजम ढााँचामा प्रस्तावित पररर्ोजनासाँग सम्बशन्धत देहार्का वििरणहरु खिुाइ गाउाँ जिस्रोत सलमलत 
समक्ष तीनप्रलत दरखास्त फारम ददनपुनेछ ।  

(क)  पररर्ोजनाको वििरण, 

(ख)  पररर्ोजना रहने स्थानको नक्िा (मुर् मुर् संरचना समेत देशखने), 
(ग)  पानीको स्रोत र उपर्ोग हनुे पानीको पररमाण, 

(घ)  पररर्ोजनाबाट िाभािाशन्धत हनुे उपभोक्ताहरुको संर्ा र वकलसम, 

(ङ)  सिेक्षण गररने जिस्रोतको क्षेत्र, 

(च)  पररर्ोजना सम्पन् न गनय िाग्ने अनमुालनत कुि अिलध र िागत (सिेक्षण र सञ् चािनको िालग समेत) ,  

(छ)  महुान रहेको क्षेत्रको चार वकल्िा तथा अन्र् आिश्र्क कुराहरु ।  

(२) उपलनर्म (१)  बमोशजम सिेक्षण अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ददाँदा अनसूुची ८ मा उल्िेशखत दस्तरुको पच्चीस 
प्रलतितको दरिे हनु आउने रकम सिेक्षण अनमुलतपत्र दस्तरु िापत बझुाउन ुपनेछ ।  

14. दरखास्त उपर जााँजबझुाः (१) लनर्म ४ बमोशजम दरखास्त परेपलछ लनर्माििी बमोशजम दरखास्त िािािे दरखास्त साथ पेि गनुयपने 
आिश्र्क कागजात वििरण िा प्रलतिेदन पेि गरे नगरेको सम्बन्धमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचिझु गनुय पनेछ  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम जााँचबझु गदाय दरखास्तिािािे दरखास्तसाथ पेि गनुयपने कुनै कागजात वििरण िा प्रलतिेदन पेि 
गरको रहेनछ भने यर्स्तो कागजात वििरण िा मावफकको म्र्ाद तोकय दरखास्त परेको पन्ध ददनलभत्र सूचना ददनपुनेछ ।  

(३) उपलनर्म (२) बमोशजम कुनै कागजात वििरण िा प्रलतिेदन पेि गनय गाउाँ जिस्रोत सलमलतको म्र्ाद तोकय सूचना ददएकोमा 
जनु लमलतमा यर्स्तो कागजात प्राप् त हनु आउाँछ सोही लमलतिाई नै लनर्माििीको लनर्म को उपलनर्म (२) को प्रर्ोजनको िालग 
दरखास्त परेको लमलत मालननेछ ।  

15. सिेक्षण अनमुलतपत्र ददनाेः लनर्म ५ बमोशजम परेको दरखास्त उपर लनर्म ११ बमोशजम गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचबझु 
गरेपलछ दरखास्तिािाको माग अनसुार िा आिश्र्क भए संिोधन समेत गरी अनसुचुी -४ बमोशजमको ढााँचामा दरखास्तिािािाई 
जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलतपत्र ददनपुनेछ ।  

16. सिेक्षण प्रलतिेदन पेि गनुयपनेाः लनर्म १२ बमोशजम अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्तिे सिेक्षणको काम सम्पन् न गरेको लमलतिे तीस ददनलभत्र 
आफूिे गरेको सिेक्षणको तीन प्रलत प्रलतिेदन गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष पेि गनुयपनेछ ।  

17. दोहोरो सिेक्षण अनमुलतपत्र नददइनाेः (१)  जिस्रोतको उपर्ोग गनय चाहन ेव्र्शक्त िा संगद त संस्थािे अनसूुची -५ बमोशजमको ढााँचामा 
प्रस्तावित पररर्ोजनासाँग सम्बशन्धत देहार्को वििरणहरु खिुाइ गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष तीन प्रलत दरखास्त फाराम ददनपुनेछ ।  

(क) पररर्ोजनाको विस्ततत वििरण पररर्ोजना स्थिको नक्िाको उपर्ोग गररन े पानीको स्रोत पररर्ोजना सम्पन् न गनय िाग्न े
अनमुालनत समर् िागत पररर्ोजनाको सहभागीहरुको नाम र लतनीहरुको संिग् नताको वकलसम पररर्ोजनामा अशन्तम स्िालमयि रहने 
व्र्शक्त िा संगद त संस्था तथा यर्स्तो संस्थाको सञ् चािकहरुको नाम थर र ितन समेत स्पष्ट रुपमा खिुाउन ुपछय ।  

(ख) सम्भाव्र्ताको विश् िेषण पररर्ोजनाको विस्ततत नक्िा सवहतको प्राविलधक वििरण तथा आलथयक विश् िेषण र उपभोक्ताहरुको 
वििरण) । 
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(ग) वि्तरीर् व्र्िस्था (पररर्ोजनाको अनमुालनत वि्तरीर् व्र्िस्था पररर्ोजनाका िगानीकतायहरुको आलथयक हैलसर्त पररर्ोजनामा 
प्रयर्क्ष रुपिे सहभागी हनुे वि्तरीर् संस्थाहरुको प्रलतिद्धता र िगानीकतायहरुिे दावर्यि तथा िेर्र पुाँजी र ऋणको प्रलतित) । 

(घ) घर जग्गाको उपर्ोग िा प्राशप् त पररर्ोजनाको लनमायण कार्यको िालग स्थार्ी िा अस्थार्ी तिरबाट उपर्ोग िा प्राशप् तको िालग 
चावहने सरकारी िा गैर सरकारी जग्गाको कुि क्षेत्रफि र जग् गाधनीहरुको िगत) ।  

(ङ) िातािरणीर् प्रभाि विश् िेषण (पररर्ोजनािे िातािरणमा पाने उल्िेखनीर् प्रलतकूि प्रभाििाई न्रू्नतम गनय अपनाउने उपार्हरु 
तथा जिस्रोतमा रहने जिचर एिं जि िातािरण संरक्षणको िालग अपनाउने उपार्हरु पररर्ोजनािे सम्बशन्धत क्षेत्रमा पानय सक्न े
सामाशजक तथा आलथयक प्रभािको अलतररक्त वियानमान स्थानीर् श्रम तथा स्रोत र साधनको उपर्ोग, पररर्ोजना सम्बन्धी कार्य पूरा 
भएपलछ यर्स क्षेत्रका व्र्शक्तहरुिे पाउने िाभ, लनमायण तथा सञ् चािन सम्भार सम्बन्धमा स्थानीर् जनतािाई ददइने तािम लनमायण 
शिविरको िालग आिश्र्क पने सवुिधाहरु सरुक्षायमक व्र्िस्थाहरु तथा पररर्ोजनाहरु सञ् चािनबाट सम्बशन्धत जग्गाधनीहरुकिाई 
पनय सक्ने असर विस्थावपत जनसंर्ाको िगत र लतनीहरुको पनुिायसको िालग अपनाउने आिश्र्क व्र्िस्था समेत स्पष्ट रुपमा 
खिुाउन ुपछय) ।  

(च)  अन्र् आिश्र्क कुराहरु ।  

18. दरखास्त उपर जााँचबझुाः (१) लनर्म ५ बमोशजम दरखास्त प्राप् त भएपलछ लनर्माििी बमोशजम दरखास्त साथ पेि गनुयपने आिश्र्क 
कागजात वििरण िा प्रलतिेदन पेि गरे नगरेको सम्बन्धमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचबझु गनुयपनेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम जााँचबझु गदाय दरखास्तिािािे दरखास्त साथ पेि गनुयपने कुनै कागजात वििरण िा प्रलतिेदन पेि 
गनय गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे सम्बशन्धत दरखास्तिािािाई मनुालसि मावफकको म्र्ाद तोकय दरखास्त दताय भएको लमलतिे तीस 
ददनलभत्र सो कुराको सूचना ददन ुपनेछ ।  

(३) उपलनर्म (२) बमोशजम कुनै कागजात वििरण िा प्रलतिेदन पेि गनय गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे म्र्ाद तोकय सूचना तोकय सूचना 
ददएकोमा जनु लमलतमा यर्स्तो कागजात प्राप् त हनु आउाँछ सोही लमलतिाई नै लनर्माििीको को उपलनर्म (२) प्रर्ोजनको िालग 
दरखास्त परेको लमलत मालननेछ ।  

19. साियजलनक सूचना प्रकाशित गनुयपनेाः (१) लनर्म ५ बमोशजम जिस्रोतको उपर्ोगका अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त परेपलछ गाउाँ जिस्रोत 
सलमलतिे लनर्म ११ बमोशजम आिश्र्क जााँचबझु गरी तयसम्बन्धी वििरणहरु खिुाइ साियजलनक जानकारीको िालग सूचना प्रकाशित 
गनुयपनेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम सूचना प्रकाशित भएपलछ जिस्रोतको उपर्ोगलसत सम्बशन्धत पररर्ोजनाको लनमायण तथा सञ् चािन 
गदाय कुनै उल्िेखनीर् प्रलतकूि असर पने भएमा तयसम्बन्धी वििरणहरु खिुाइ सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे पैंतीस ददनलभत्र 
सम्बशन्धत गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष जोसकैु पलन मन्तव्र् ददन सक्नेछ ।  

(३) उपलनर्म (२) बमोशजम प्राप् त हनु आएको प्रलतवक्रर्ा समेतिाई विचार गरी गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे यर्स्तो उल्िेखनीर् 
प्रलतकूि असर न्रू्नतम गने सम्बन्धमा सम्बशन्धत दरखास्तिािािे पािना गनुयपने कुराहरु अनमुलतपत्रमा ददाँदा तोकय ददनेछ ।  

20. अनमुलतपत्र ददनाेः लनर्म बमोशजम दरखास्त उपर लनर्म र बमोशजमको कार्यविलध पूरा गरी गराइ गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे दरखास्तिािाको 
माग बमोशजम िा आिश्र्क भए संिोधन समेत गरी अनसूुची ६ बमोशजम ढााँचामा दरखास्ताििाइ जिस्रोत उपर्ोग सम्बन्धी अनमुलतपत्र 
ददनपुनेछ ।  
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21. सिेक्षणको अनमुलत पत्र प्राप् त व्र्शक्तिाई पररर्ोजना सञ् चािन गनय अनमुलतपत्र प्रदान  गररनाेः (१) लनर्म बमोशजम सिेक्षणको अनमुलत 
प्राप् त व्र्शक्तिे आफूिे गरेको सिेक्षण बमोशजम जिस्रोत उपर्ोग सम्बन्धी कार्य पलन गनय चाहेमा सिेक्षण कार्य पूरा गनुयपने म्र्ाद लभतै्र 
लनर्म बमोशजमका वििरणहरु खिुाइ दरखास्त ददएमा र्स लनर्माििीको अन्र् व्र्िस्थाहरुको अधीनमा रही दरखास्तिािािाई 
प्राथलमकताकासाथ लनर्म बमोशजम जिस्रोत उपर्ोगको अनमुलत पत्र ददन सवकनेछ ।  

22. जिस्रोत मालथ अलधकार कार्म हनुाेः र्स लनर्माििी बमोशजम जिस्रोत को उपर्ोग सम्बन्धी कार्य सञ् चािन गनय अनमुलतपत्र प्राप् त 
व्र्शक्तिाइ अनमुलतपत्रमा उल्िेख भए बमोशजम कामको िालग सोही अनमुलत पत्रमा तोवकएको स्थान र क्षेत्रसम्म जिस्रोतको उपर्ोग 
गने अलधकार प्राप् त हनुेछ  

23. कार्य िरुु गनुयपने अिलधाः (१) अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्तिे अनमुलतपत्रमा उल्िेशखत कार्य अनमुलतपत्र प्राप् त गरेको लमलत सिेक्षणको 
हकमा तीन मवहनालभत्र र जिस्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी कार्य सञ् चािनको हकमा एक िषयलभत्र भौलतक रुपमा कार्य िरुु गरी सोको 
जानकारी सम्बशन्धत गाउाँ जिस्रोत सलमलतिाइ ददन ुपनेछ ।  

तर म्र्ादलभत्र कार्य िरुु गनय नसकेको कारण खोिी अनमुलतपत्र प्राप्र्त व्र्शक्तिे लनिेदन ददएमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे यर्स्तो कारण 
उशचत र र्थेष्ट देखेमा म्र्ाद थप गनय सक्नेछ  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम कार्य िरुु भएपलछ प्रयरे्क ६ मवहनामा भएको कामको प्रगलत वििरण अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्त 
सिेक्षण िा लनमायण कार्य सम्पन् न नभए सम्म गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष प ाउनपुनेछ ।  

24. नर्ााँ अनमुलतपत्र लिनपुनेाः (१) लनर्माििी प्रारम्भ हनु ुअगािै देशख जिस्रोतको उपर्ोग गरररहेको व्र्शक्त िा संगद त संस्थािे पलन 
लनर्म मा उल्िेशखत वििरणहरु खिुाइ लनर्माििी प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषय लभत्र गाउाँ जिस्रोत उपर्ोगको अनमुलतपत्रको 
िालग दरखास्त ददनेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम पनय आएको दरखास्त उपर गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचबझु गरी दरखास्तिािािाइ 
अनसूुची -७ बमोशजमको ढााँचामा अनमुलतपत्र ददनेछ ।  

25. अनमुलतपत्र दस्तरुाः र्ो लनर्माििी बमोशजमको जिस्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी कार्य सञ् चािन गनय अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ददाँदा 
अनसूुची -  ८ मा तोवकए बमोशजमको अनमुलतपत्र दरखास्त बझुाउन ुपनेछ ।  

26. अनमुलत निीकरण गनेाः (१) र्ो लनर्माििी बमोशजम जिस्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी कार्य सञ् चािन गनय अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त 
ददाँदा अनसूुची - ८ मा तोवकएको दस्तरुको पचास प्रलतित निीकरण दस्तरु िाग्नेछ ।  

(२)  प्रयरे्क अनमुलतपत्र निीकरण गरारउाँदा अनसूुची - ८ मा तोवकएको दस्तरुको पचास प्रलतित निीकरण दस्तरु िाग्नेछ ।  

27. अनमुलतपत्र विवक्र िा हस्तान्तरण गनय स्िीकत लत लिनपुनेाः (१) अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्तिे आफ्नो अनमुलत पत्र विवक्र गनय िा अन्र् कुनै 
प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरण गनुय परेमा सम्बशन्धत गाउाँ जिस्रोत सलमलत समक्ष लनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम प्राप् त भएको लनिेदन उपर गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जााँचबझु गरी दरखास्तिािाको नाउाँमा 
रहेको अनमुलतपत्र अन्र् व्र्शक्त िा संगद त संस्थाको नाउाँमा विवक्र गनय िा अन्र् कुनै प्रकारिे हस्तान्तरण गनय स्िीकत लत ददन 
सक्नेछ ।  

28. जिवियानतुको िालग जिस्रोतको उपर्ोगाः (१) लनर्म ११ मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन जिवियानतु उयपादनको गनयको िालग 
जिस्रोतको सिेक्षण तथा उपर्ोग गने अनमुलतपत्रको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछ ।  

(२) जिवियानतु उयपादन गने लसिलसिामा जिस्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था र्स तोवकउ बमोशजम हनुेछन ।  
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29. गाउाँपालिकािे जिस्रोतको उपर्ोग िा विकास गनय सक्नाेः (१) गाउाँपालिका आफैिे कुनै जिस्रोतको उपर्ोग िा विकास गनयमा र्स 
लनर्माििीको कुनै व्र्िस्थािे बाधा परु् र्ाएको मालनने छैन ।  

(२) कसैिे र्स  न िमोशजम उपर्ोग गरेको जिस्रोत र सो साँग सम्बशन्धत जग्गा, भिन, उपकरण तथा संरचना व्र्पाक साियजलनक 
उपर्ोगका िालग गाउाँपालिकािे आफूिे लिई विकास गनय सक्नेछ ।  
(३) उपलनर्म (२) बमोशजम आफूिे लिएको जिस्रोतको उपर्ोग लसत सम्बशन्धत जग्गा भिन िा संरचना िापत नेपाि सरकारिे 
सम्बशन्धत व्र्शक्तिाई तोवकए बमोशजम क्षलतपूलतय ददनेछ ।  

(४) उपलनर्म (३) बमोशजम ददईने क्षलतपूलतयको रकम उपलनर्म (२) बमोशजम नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, गाउाँपालिकािे लिएको 
जग्गा भिन उपकरण तथा संरचनाको ितयमान मूल्र् यर्समा भएको टुटफुट र साधारण प्रर्ोगबाट भएको ह्रास कटाई को आधारमा 
लनधायररत गररनेछ ।  

30. गाउाँ जिस्रोत सलमलतको ग नाः  (१) गाउाँ लभत्र रहेको जिस्रोतको उपर्ोगको िालग लनर्माििी लनर्म को उपलनर्म (१) बमोशजम 
अनमुलतपत्र प्रदान गने प्रर्ोजनको िालग गाउाँपालिकामा देहार् बमोशजम गाउाँ जिस्रोत सलमलत रहनेछ ।  

(क) गाउाँपालिका अध्र्क्ष         अध्र्क्ष 

(ख) गाउाँपालिका उपाध्र्क्ष         सदस्र् 

(ग)  पूिायधार विकास सलमलतको संर्ोजक      सदस्र् 

(घ)  िातािरण तथा विपद व्र्िस्थापन सलमलत संर्ोजक                   सदस्र् 

(ङ)  िन तथा भसंूरक्षण कार्ायिर् प्रमखु      सदस्र् 

(च)  खानेपानी व्र्िस्थापन कार्ायिर् प्रमखु      सदस्र् 

(छ) जिवियानतु उजाय सडक ि्तरी तथा  लसंचाइ उपिाखा प्रमखु    सदस्र् 

(ज) सामान्र् प्रिासन िाखा प्रमखु       सदस्र् 

(झ) राजस्ि तथा आलथयक प्रिासन िाखा प्रमखु     सदस्र् 

(ञ)  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त       सदस्र् सशचि 

(ट) प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे तोकेको कमयचारी कमयचारी     फोकि पसयन  

31. गाउाँ जिस्रोत सलमलतको बै क सम्बन्धी कार्यविलधाः (१) गाउाँ जिस्रोत सलमलतको बै क अध्र्क्षिे तोकेको समर्, लमलत र स्थानमा 
बस्नेछ ।  

(२) बै कको अध्र्क्षता गाउाँ जिस्रोत सलमलतको अध्र्क्षिे गनेछ । अध्र्क्षको अनपुशस्थलतमा गाउाँ जिस्रोत सलमलतको सदस्र्हरुिे 
आफूमध्रे्बाट छानेको व्र्शक्तिे बै कको अध्र्क्षता गनेछ ।  

(३) गाउाँ जिस्रोत सलमलतको कुि सदस्र् संर्ाको पचास प्रलतित सदस्र् उपशस्थत भएमा बै कको िालग गणपरुक संर्ा पगुेको 
मालननेछ ।  

(४) गाउाँ जिस्रोत सलमलतमा कुनै विषर्मा छिफि भै मतदान हुाँदा उपशस्थत सदस्र् संर्ाको दईु लतहाइ सदस्र्हरुको मतिाई गाउाँ 
जिस्रोत सलमलतको लनणयर् मालननेछ ।  

(५) गाउाँ जिस्रोत सलमलतको लनणयर् गाउाँ जिस्रोत सलमलतको सशचिद्धारा प्रमाशणत गररनेछ ।  

(६)  गाउाँ जिस्रोत सलमलतको बै क सम्बन्धी अन्र् कार्यविलध गाउाँ जिस्रोत सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  
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32. गाउाँ जिस्रोत सलमलतको सशचिािर्ाः गाउाँ जिस्रोत सलमलतको सशचिािर् प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको सशचिािर्मा रहनेछ । 

33. जिस्रोत विकासको पररर्ोजना हस्तान्तरण गनय सक्नाेः (१) गाउाँपालिकािे लनर्म २९ को उपलनर्म (१) िा (२) बमोशजम विकास 
गरेको कुनै जिस्रोत सम्बन्धी पररर्ोजनाको लनमायण समाप् त भइसकेपलछ आिश्र्क ितयहरु तोकय हस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम हस्तान् तरण गररएको पररर्ोजना उपरको स्िालमयि सम्बशन्धत उपभोक्ता संस्थाको हनुेछ र र्स  नको 
अलधनमा रही आफूिे अनमुलत प्राप् त गरे सरह सो पररर्ोजनाको सञ् चािन सम्बशन्धत उपभोक्ता संस्थािे गनेछ ।  

34. जिस्रोतको उपर्ोगको िालग करार गनय सक्नाेः र्स लनर्माििीमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन गाउाँपालिकािे कुनै स्िदेिी 
कम्पनी सङ्गद त संस्था िा व्र्शक्तलसत प्रचलित कानून अधीनमा रही करामा गरी सोही करारमा उल्िेशखलत ितयहरु बमोशजम जिस्रोतको 
उपर्ोग र सेिा विस्तार गनय गराउन सक्नेछ ।  

35. सेिा उपभोगका ितयहरु तोक्न र सेिा िलु्क असरु उपर गनय पाउनाेः (१) अनमुलत प्राप् त व्र्शक्तिे आफूिे विकास गरेको जिस्रोतको 
उपर्ोगको सेिा अन्र् कसैिाई आपसी ितयको आधारमा उपिब्ध गराउन र यर्स्तो सेिा िापत िलु्क असरु उपर गनय सक्नेछ ।  

(२) गाउाँपालिकािे विकास गरेको जिस्रोतको उपर्ोगको सेिा अन्र् कसैिाई उपिब्ध गराए िापतको सेिा िलु्क तोवकए 
बमोशजम लनधायरण गरी असूिउपर गनय सक्नेछ ।  

36. सेिा रोक् न सक्ने] M सेिा उपभोग गरेिापत बझुाउनपुने िलु्क नबझुाउने िा यर्स्तो सेिा अनालधकार रुपिे उपर्ोग गने िा सेिा दरुुपर्ोग 
गने िा ितय विपररत सेिा उपभोग गनेको हकमा यर्स्तो सेिा बन्द गनय सवकनेछ ।  

37.  अरुको घरजग् गा प्रिेि गनय सक् ने] M नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, गाउाँपालिका िा अनमुलत प्राप् त व्र्शक्तिे जिस्रोतको सिेक्षण िा 

उपर्ोगको लसिलसिामा कसैको घरजग् गामा प्रिेि गनुय परेमा गाउाँपालिका िा गाउाँपालिका िा अनमुती प्राप् त व्र्शक्तिे खटाएको 

कमयचारीिे सम्बशन्धत व्र्शक्तिाई पूियसूचना ददएर मात्र यर्स्तो घर जग् गामा प्रिेि गनय सक् नछे । यर्सरी प्रिेि गदाय कुनै हानी नोक् सानी 

हनु गएमा गाउाँपालिका िा अनमुती प्राप् त व्र्शक्तिे तोवकए बमोशजम क्षलतपूलतय ददनेछ ।   

तर कुनै घर जग् गामा जिस्रोतको अनलधकत त उपर्ोग िा दरुुपर्ोग गरी रहेको िंका िागेमा मनालसि मावफकको कारण भएमा सो कुराको 

जााँचबझु गनय िा कुनै दघुयटनाबाट बचाउन पूिय सूचना विना पलन यर्स्तो कमयचारीिे सम्बशन्धत घर जग् गामा प्रिेि गनय सक् नेछ ।   

38. जिस्रोतको उपर्ोगलसत सम्बशन्धत संरचनाको सरुक्षा M १_ जिस्रोतको उपर्ोलगतालसत सम्बशन्धत कुनै संरचनाको सरुक्षाको िालग अनमुलत 
प्राप् त व्र्शक्तको अनरुोधमा िा स्िरं् आफ्नो विचारमा यर्स्तो सरुक्षा गनय आिश्र्क  ानेमा गाउाँपालिकािे प्रिन्ध गनय सक् नेछ ।  
२_ उपलनर्म १_ बमोशजम अनमुलत प्राप् त व्र्शक्तको अनरुोधमा सरुक्षा प्रिन्ध गररएकोमा यर्सको िालग िाग् ने सम्पूणय खचय अनमुलत प्राप् त 
व्र्शक्तिे व्र्होनेछ ।  

39. जिश्रोतिाई प्रदवुषत गनय नहनुाेः -१_ गाउाँपालिकािे जनुीचााँदे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जिश्रोतको प्रदषुण सहन लसमा तोक् न 
सक्नेछ ।  

-२_ उपलनर्म -१_ बमोशजम तोवकएको जिश्रोतको प्रदषुण सहन सीमा नाघ्ने गरी कसैिाई पलन कुनै वकलसमको फोहरमैिा 
औयानोलगक लनकास विष रसार्लनक िा विषाि ुपदाथय हािी िा प्रर्ोग गरी जिस्रोतिाई दवुषत गनुयहदैुन । 

-३_ जिस्रोत प्रदवुषत भए नभएको िा कुनै जिस्रोत उपर्ोगको सम्बन्धमा तोवकए बमोशजम तोवकएको गणुस्तर भए नभएको 
सम्बन्धमा तोवकएको अलधकारीिे आिश्र्कता अनसुार परीक्षण गनय गराउन सक्नेछ ।  
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40.  िातािरणमा उल्िेखनीर् प्रलतकूि असर पानय नहनुेाःM जिस्रोतको उपर्ोग गदाय भकू्ष्र् हनुे िाढी पवहरो  िा र्स्तै अरु कारणद्धारा 
िातािरणमा उल्िेखनीर् प्रलतकूि असर नपने गरी गनुयपनेछ ।  

41. अनमुलत खारेज गनय सवकनेाःM १_ अनमुलत प्राप् त व्र्शक्तिे र्ो लनर्माििी िा र्स लनर्िािी अन्तरगत बनेका अन्र् लनर्म विपररत कुनै 
कुनै काम गरेमा तोवकएको अलधकारीिे अिलध तोवक यर्स्तो काममा आिश्र्क सधुार गनय आदेि ददन सक्नेछ ।  

-२_  उपलनर्म  -१_ बमोशजम तोवकएको अिलधलभत्र अनमुलत पत्र प्राप् त व्र्शक्तिे आिश्र्क सधुार नगरेमा तोवकएको अलधकारीिे 
यर्स्तो व्र्शक्तिे पाएको अनमुलत खारेज गनय सक्नेछ ।  
-३_ उपलनर्म -२_ बमोशजम अनमुलत पत्र खारेज गनुय अशघ तोवकएको अलधकारीिे सम्बशन्धत अनमुलत पत्र प्राप् त व्र्शक्तिाई 
मनालसि मावफकको सफाई पेि गने मौका ददनपुनेछ ।  

-४_ उपलनर्म -१_ को प्रर्ोजनको िालग गाउाँ जिस्रोत सलमलतिाई अलधकारी तोवकएको छ ।  
-५_ कुनै जिश्रोत प्रदवुषत भए नभएको िा कुनै जिश्रोतको उपर्ोगको सम्बन्धमा तोवकए बमोशजमको गणुस्तर भए नभएको सम्बन्धमा 
परीक्षण गने गराउने अलधकार गाउाँपालिकािाई हनुेछ ।  
-६_ लनर्माििीको लनर्म २२ को उपलनर्म -१_, -२_ र -३_ बमोशजम सजार् गने प्रर्ोजनको िालग गाउाँपालिकािे गाउाँ जिस्रोत 
सलमलतिाई तोवकएको छ ।  

पररच्छेद ६ 

जिश्रोत उपर्ोगको वििाद सम्बन्धी जााँचबझु 

36. जिश्रोत उपर्ोग जााँचबझु सलमलतM -१_ जिश्रोतको उपर्ोग गदाय कुनै वििा उय पन् न भएमा यर्स्तो वििाद समाधानको िालग देहार्का 
अध्र्क्ष तथा सदस्र्हरु भएको एक जिस्रोत उपर्ोग जााँचबझु सलमलत रहनेछ । 

-क_ गाउाँपालिका अध्र्क्ष       अध्र्क्ष 

-ख_ सशम्न्धत िडा अध्र्क्षहरु िा लनजहरुिे तोकेको सदस्र्  सदस्र् 

-ग_  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त िा लनजिे तोकेको कमयचारी  सदस्र् 

-२_ उपलनर्म -१_ बमोशजमको जिस्रोत उपर्ोग सलमलतिे जिश्रोतको उपर्ोगमा उय पन् न वििाद समाधान गदाय देहार्को कार्यविलध 
अपनाउनेछ । M  
-क_ जिश्रोत उपर्ोग पररर्ोजनाबाट िाभाशन्ित हनुे स्थानीर् व्र्शक्तहरुिीच जिश्रोत उपर्ोगको प्राथलमकता लनधायरण िा जिश्रोत 
सम्बन्धी पररर्ोजना सञ् चािन गरेिाट स्थानीर् व्र्शक्तहरुिाई पनय जाने मकायको सम्बन्धमा वििाद उ ेमा सम्बशन्धत सिै अनमुलतपत्र 
प्राप् त व्र्शक्त संगद त संस्था तथा स्थानीर् व्र्शक्तहरुिाई छुट्टाछुटै्ट िा समवुहक रुपमा आफ्नो दावि पषु् याई हनु ेतथ्र्हरु उल्िेख गरी 
जानकारी पेि गनय मनालसि मावफकको म्र्ाद तोवकनपुनेछ ।  
-ख_  खण्ड -क_ बमोशजम तोवकएको म्र्ाद लभत्र लिशखत जानकारी प्राप् त भएपलछ पररर्ोजना स्थि समेतको स्थिगत अध्र्र्न गरी 
मुर्तर्ााः देहार्को विषर्मा जानकारी लिनपुनेछ ।  
-अ_ पररर्ोजनाको कूि खचय{, 
-आ_ पररर्ोजनाबाट हनुे फाइदाको स्तर, 
-इ_ आर्ोजना सञ् चािन गदाय सम्बशन्धत जिश्रोतबट उपर्ोग गरररहेका व्र्शक्त िा समूहिाई पनय सक्ने असर   
-ई {_ पररर्ोजनाबाट िाभाविन्त हनुे उपभोक्ता संर्ा  
-उ_ पररर्ोजना सञ् चािन गदाय िातािरणमा पने प्रभाि 

-ऊ_ स्थानीर् जनताको आिश्र्कता  
-ए_ पररर्ोजनाबाट िाभाशन्ित हनुे उपभोक्ताहरुको प्रलतवक्रर्ा 
- _ अन्र् आिश्र्क कुराहरु 
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-ग_ खण्ड -ख_ मा उल्िेख भएका विषर्हरुमा जानकार प्राप् त गरेपलछ सोको आधारमा जिश्रोतको िाभदार्क उपर्ोग भए नभएको र 
सो जिश्रोतको उपर्ोग सम्न्धी कुराको लनधायरण गररनेछ । 

-घ_ उप लनर्म  -३_ को खण्ड -ग_ बमोशजम जिश्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी कुराको लनधायरण गदाय जिश्रोत उपर्ोग जााँचबझु सलमलतिे 
कुनै उपर्ोग ितय समेत तोक् न सक्नेछ ।  

पररच्छेद ७ 

सेिा िलु्क सम्बन्धी व्र्िस्था 
37. िावषयक िलु्काःM (१) अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्तिे जिश्रोतको उपर्ोग गरी अन्र् अन्र् व्र्शक्तहरुिाई व्र्ापाररक प्रर्ोजनको िालग 

सेिा उपिब्ध गराए िापत गाउाँपालिकािाई बझुाउनपुने िावषयक िलु्क अनसूुची ९ मा तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  
38. सेिा िलु्क लनधायरण सलमताः -१_ गाउाँपालिकािे गरेको जिश्रोतको उपर्ोग सेिा िलु्क लनधायरण गनय लनधायररत समर् लभत्र सेिा 

िलु्क नबझुाउने उपभोक्तािे लतनुयपने अलतररक्त सेिा िलु्कको दर समेत लनधायरण गनय देहार्का अध्र्क्ष तथा सदस्र्हरु भएको एक 
सेिा िलु्क लनधायरण सलमलत रहनेछ ।  
-क_ गाउाँपालिका अध्र्क्ष    अध्र्क्ष 

-ख_ उपभोक्ता मध्रे्बाट गाउाँपालिकािे तोकेको व्र्शक्त सदस्र् 

-ग_ राजस्ि तथा आलथयक प्रिासन िाखा प्रमखु  सदस्र् 

-घ_ पूिायधार विकास िाखा प्रमखु    सदस्र्  
-ङ_ प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त     सदस्र् सशचि 
-२_ सेिा िलु्क लनधायरण सलमलतको िै क सम्बन्धी कार्यविलध उक्त सलमलत आफैिे गनय सक्नछे ।  
-३_ उपलनर्म -१_ बमोशजम सेिा िलु्क लनधायरण सलमलतिे सेिा िलु्क लनधायरण गदाय ह्रास कट्टी दर उपर्ुयक्त िाभ संरचनाको तररका 
उपभोक्ता मूल्र् सूचीको पररितयन जस्ता कुराको आधारमा सेिा िलु्क लनधायरण गनेछ ।  

39. सेिा िलु् क बझुाउनपुनेाः (१) जिश्रोतको उपर्ोगबाट उपिब्ध सेिा उपर्ोग गने उपभोक्ताहरुिे सेिा उपर्ोग गरे िापत लनर्म 
३० को उपलनर्म ३ बमोशजम लनधायररत सेिा िलु्क बझुाउन ुलनजहरुको दावर्यि हनुेछ ।  

पररच् छेद —८ 

घरजग् गा प्राशप् त तथा क्षलतपूलतय सम्बन्धी व्र्िस्था 
40. लनिेदन ददनपुनेाः (१) र्स सम्बन्धी व्र्िस्था जिस्रोत  न, २०४९ तथा जिस्रोत लनर्माििी, २०५० बमोशजम हनुेछ र अनसूुची 

१० बमोशजमको ढााँचामा लनिेदन ददनपुनेछ ।  
41. पररर्ोजना स्थि िरीपरी जग् गा प्रर्ोग लनषधे गनय सक् नाेः -१_ लनर्माििीको प्रर्ोजनको िालग गाउाँपालिकािे जिश्रोत उपर्ोग सम्न्धी 

पररर्ोजनाको वकलसम बनोट क्षमता आदद कुराहरुिाई ध्र्ानमा राखी यर्स्तो पररर्ोजना क्षेत्र लभत्रका घर जग्गा कुनै खास कामको 
िालग अरु कसैिे प्रर्ोग गनय नपाउने गरी लनशश् चत दरुी तोकय लनषधे गनय सक्नेछ ।  
-२_  उपलनर्म १ बमोशजम लनषधे गररएको कुराको सूचना गाउाँपालिकािे सियसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशित गरी सम्बशन्धत 
पररर्ोजना क्षेत्रको मुर् मुर्  ाउाँ पररर्ोजना कार्ायिर् सम्बशन्धत िडा िा गाउाँपालिका िगार्त सशम्न्धत अन्र् कार्ायिर्मा समेत 
टााँस्न िगाउनपुनेछ ।  

42. क्षलतपूलतय ददइनाेः क्षलतपूलतय सम्बन्धी व्र्िस्था जिस्रोत  न, २०४९ तथा जिस्रोत लनर्माििी, २०५० िमोशजम हनुेछ ।   
43. क्षलतपूलतय लनधायरण सलमलताः क्षलतपूलतय सम्बन्धी व्र्िस्था जिस्रोत  न, २०४९ तथा जिस्रोत लनर्माििी, २०५० बमोशजम हनुेछ 

।   
पररच् छेद - ९ 

विविध 
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44. सहर्ोग परु् र्ाउनपुनेाः आफ्नो कार्यसम्पाको लसिलसिामा गाउाँ जिश्रोत सलमलतिे जिश्रोत साँग सम्बशन्धत लनकार्िाट आिश्र्कता 
अनसुार जिश्रोत सम्बन्धी तथ्र्ाङ्कहरु माग गनय सक्नेछ र माग भए बमोशजमको तथ्र्ाङ्क उपिब्ध गराउन ुसम्बशन्धत लनकार्को कतयव्र् 
हनुेछ । 

45. दघुयटनाको सूचनााः -१_ अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्तिे जिश्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी कुनै काम गदाय कुनै प्रकारिे दघुयटना भएमा गाउाँ 
जिस्रोत सलमलतिाई तरुुन्त सूचना ददनपुनेछ ।  
-२_ उपलनर्म  -१_ बमोशजमको सूचना प्राप् त भएपलछ यर्स्तो दघुयटनाका कारण प्तरा िगाउन गाउाँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क लनररक्षण 
गनय गराउन सक्नेछ र प्राविलधक दृशष् टकोबाट यर्स्तो दघुयटना नदोहोररन अपनाउनपुने सरक्षायमक व्र्िस्था गनय अनमुलतपत्र व्र्शक्तिाई 
आदेि ददन सक्नेछ र यर्स्तो आदेि पािना गनय सम्बशन्धत अनमुलतपत्र प्राप् त व्र्शक्तको कतयव्र् हनुेछ ।  

46. गाउाँपालिकािे लनदेिन ददन सक् नाेः गाउाँपालिकािे जिश्रोतको उपर्ोग सम्बन्धमा गाउाँ जिस्रोत सलमतिाई आिश्र्क लनदेिन ददन 
सक् नेछ यर्स्तो लनदेिनको पािना गनुय गाउाँ जिस्रोत सलमलतको कतयव्र् हनुेछ ।  

47. दण्ड सजार्ाः दण्ड सजार् सम्बन्धी व्र्िस्था जिस्रोत  न, २०४९ तथा जिस्रोत लनर्माििी, २०५० बमोशजम हनुेछ । 

48. पनुरािेदन M पनुरािेदन सम्बन्धी व्र्िस्था जिस्रोत  न, २०४९ तथा जिस्रोत लनर्माििी, २०५० बमोशजम हनुेछ ।  
49. अनसूुचीमा थपघट िा हेरफेर गनय सक्नाेः गाउाँपालिकािे जनुीचााँदे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी र्स लनर्माििीको अनसूुचीमा 

आिश्र्कता अनसुार हेरफेर िा थपघट गनय सक्नेछ । 

50. अलधकारी तोवकएकोाः र्स लनर्माििी िमोशजम प्राप् त गरेको अनमुलतपत्र खारेज गने अलधकारी गाउाँ जिस्रोत सलमलतिाई तोवकएको 
छ ।  

51. अरुको घर जग् गाको उपर्ोग िा प्राशप् ताः M -१_ जिश्रोतको उपर्ोगको िालग देहार्को कुनै काम गनय अरु कसैको घर उपर्ोग िा 
प्राप् त गनय आिश्र्क परेमा अनमुलत पत्र प्राप् त व्र्शक्तिे गाउाँपालिका समक्ष तोवकए बमोशजम लनिेदन ददन सक् नेछ ।   

क_ बााँध िा तटिन्ध बाध् न,  
ख_ नहर, कुिो िा सरुुङ खन् न, 
ग_ जलमन मालथ िा मलुन पालनको याङ्की बनाउन िा पाइप िाइन विछर्ाउन, 
घ_ पोखरी बनाउन िा जि वितरण केन्र स्थापना गनय{,  
ङ_ जिश्रोतको विकासलसत सम्बशन्धत अरु आिश्र्क कार्य गनय,{  
२_ उपलनर्म -१_ बमोशजम लनिेदन प्राप् त भएमा गाउाँपालिकािे ततसम्बन्धमा आिश्र्क जााँचिझु गरी प्रचलित कानून बमोशजम 
संगद त संस्थािाई जग्गा प्राप् त गराई ददए सरह अनमुलत प्राप् त व्र्शक्तिाई यर्स्तो घर जग्गा प्राप् त गराइददन सक् नेछ ।   
३_ गाउाँपालिकािे िा अनमुलत प्राप् त व्र्शक्तिे जिश्रोतको विकास िा उपर्ोग सम्बन्धी कुनै लनमायण कार्य गरेमा यर्स्तो लनमायण 
कार्य भएको  ाउाँमा िा सो  ाउाँको िररपरी तोवकएको दरुीमा पने घरजग्गा अरु कसैिे कुनै खास कामको लनलम्तर प्रर्ोग गनय 
नपाउने गरी गाउाँपालिकािे लनषधे गनय सक् नेछ । यर्सरी लनषधे गररएको कारणबाट सम्बशन्धत व्र्शक्तिाइ पने हानी नोक्सानी 
िापत गाउाँपालिका िा अनमुलत प्राप् त व्र्शक्तिे तोवकए बमोशजमको क्षलतपूतय ददनपुनेछ ।  
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51. लनर्माििी, कार्यविलध, विलनर्म, मापदण्ड िनाउने अलधकाराः -१_ र्स लनर्माििीको उद्देश्र् कार्ायन्िर्न गनय गाउाँपालिकािे 
लनर्माििी, कार्यविध, विलनर्म, मापदण्ड िनाउन सक्नेछ ।  
-२_ उप लनर्म -१_ िे ददएको अलधकार सिय मान्र्ता कुनै प्रलतकूि प्रभाि नपने गरी गाउाँपालिकािे खासगरी देहार्का विषर्हरुमा 
लनर्माििी कार्यविलध मापदण्ड िनाउन सक्नेछ । M 

-क_ खानेपानी लसचाइ जि र्ातार्ात औयानोलगक उपर्ोग आमोद प्रमोद समबन्धी उपर्ोग र जिश्रोतको यर्स्तै अन्र् उपर्ोग 
समबन्धी कुराहरु, 

-ख_ जिश्रोत संरक्षण, बाढी लनर्न्त्रण, पवहरो रोकथाम सम्बन्धी कुराहरु, 

-ग_ िातािरण संरक्षण सम्बन्धी कुराहरु, 

-घ_ जिश्रोत सम्बन्धी सेिाहरु उपर्ोग गरे िापत गाउाँपालिकािाई बझुाउनपुने िलु्क दस्तरु इयर्ादीसाँग सम्बशन्धत कुराहरु, 

-ङ_ जिश्रोतका विलभन् न उपर्ोगका तररकाहरु 

-च_ जिश्रोतको प्रदषुण रोक्ने सम्बन्धी विषर्हरु, 

-छ_ जिश्रोतको उपर्ोगबाट उय पन् न सेिाको स्तर लनधायरण सम्बन्धी कुराहरु 

-ज_ जिश्रोतको उपर्ोगबाट हनु सक्ने दघुयटना र यर्सको जााँचबझ तथा क्षलतपूलतय सम्बन्धी विषर्हरु, 

-झ_ उपभोक्ता संस्था÷सलमलत र उपभोक्त समबन्धी अन्र् व्र्िस्थाको साथै उपभोक्ता सलमतिाई संरक्षण र सवुिधा ददने विषर्हरु, 

-ञ_ जिश्रोतको विकास तथा उपर्ोग सम्बन्धी अन्र् आिश्र्क कुराहरु । 

-२_ र्ो लनर्माििी प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघका कानून बमोशजम गररएका काम कारिाही र्सै लनर्माििी अन्तरगत गरेको मालननेछ 
।  

52. वििेष व्र्िस्थााः -१_ र्स लनर्माििीमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संघीर् तथा प्रदेि कानूनसाँग बाशझएको हकमा र्स 
लनर्माििीका व्र्िस्थाहरु स्ित िदर भागी हनुेछन र संघीर् तथा प्रदेि कानून बमोशजम हनुे गरी भएको मालननेछ ।  
-२_ महुान दतायको िालग लनर्माििी जारी भएको पवहिो आलथयक िषयको हकमा सम्बशन्धत िडा कार्ायिर्मा मात्र दािी विरोधको ३५ 
ददने सूचना प्रकाशित गरी पलत्रकामा प्रकाशित नभएको भए पलन महुान दताय गनय सवकनेछ ।  
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अनसूुची-१ 
(लनर्म ५ साँग सम्बशन्धत) 
लनिेदन पत्रको ढााँचा 

श्री अध्र्क्ष ज्र्,ु 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत सलमलत 
महोदर्, 
 हामीीिे .......................उपभोक्ता संस्था ग न गरी दताय गराउन चाहेकोिे जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
जिस्रोत लनर्माििी, २०७५ को लनर्म ५ बमोशजम उपभोक्त संस्था दताय गराउन देहार्को वििरण खिुाइय प्रस्तावित 
उपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत विधान र एक सर् रुपैर्ााँ दस्तरु  सवहत दरखास्त ददएका छौँ ।  
वििरणाः  
१. उपभोक्ता सलमलतको नामाः 
२. कार्यक्षेत्राः 
३. उदे्दश्र्ाः 
 (क)  
 (ख) 
 (ग) 
४. सदस्र्हरुको नामाः      ेगाना   पेिा 
 (क)  
 (ख) 
 (ग) 
 (घ)  
 (ङ) 
 (च) 
 (छ)  
५. उपर्ोग गररने जिस्रोत वििरणाः 
 (क) जिस्रोतको नाम भएको  ाउाँ: 
 (ख) जिस्रोत बाट गररने प्रर्ोगाः 
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 (ग) उपभोक्ता संस्थािे उपर्ोग गनय चाहेको जिस्रोतको पररणामाः 
 (घ) उक्त जिस्रोतको हाि भै रहेको उपर्ोगाः 
६. उपभोक्ता संस्थािे परुर््ाउन चाहेको सेिा सम्बन्धी वििरण 
 (क) सेिाको वकलसमाः 
 (ख) सेिा परु् र्ाउन ेक्षेत्राः 
 (ग) सेिाबाट िाभाशन्ित हनु ेउपभोक्ताहरुको संर्ााः 
 (घ) भविष्र्मा सेिा विस्तार गनय सवकने सम्भािनााः 
७. आलथयक स्रोतको वििरणाः 
८. कार्ायिर्को  ेगानााः 
        लनिेदक, 
      उपभोक्ता संस्थाको तफय बाट दस्तखत ददनेको 
      सहीाः 
      नामाः 
      पदाः 
       ेगानााः 
      लमलताः 
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अनसूुची-२ 
(लनर्म ८ को उपलनर्म  ( १) साँग सम्बशन्धत ) 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट, जाजरकोट 

कणायिी प्रदेि, नेपाि । 
उपभोक्ता संस्था दताय प्रमाणपत्र 

दताय लमलताः 
दताय नम्बराः 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत सलमलत 
 लमलताः................... 

श्री.......................................... 
.................................... 
............................... 
...............................(सम्बशन्धत उपभोक्ता संस्थाको नाम).....................जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको जिस्रोत 
लनर्माििी, २०७५ को लनर्म ८ को उपलनर्म (१) 
बमोशजम ....................... साि...............मवहना..................गतेमा र्स कार्ायिर्मा दताय गरी र्ो दताय प्रमाणपत्र 
प्रदान गररएको छ, जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत लनर्माििी, २०७५ बमोशजम आफ्नो कार्य सञ् चािन गनुयहोिा 
। 
        सहीाः 
        नाम, थराः 
        पदाः 
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अनसूुची-३ 
(लनर्म १३ को उपलनर्म (१) साँग सम्बशन्धत ) 

जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलत पत्रको िलग दरखास्त 
लमलताः................... 

श्री अध्र्क्ष ज्र्,ु 
जनुीचााँदे गाउाँ जिस्रोत सलमलत, 
मजकोट, जाजरकोट । 
जिस्रोतको उपर्ोगको लनलम्तर सिेक्षण गनयको िालग अनमुलतपत्र पाउन जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत लनर्माििी, 
२०७५ को लनर्म १३ बमोशजम देहार्को वििरण खिुाइय र्ो दरखास्त पेि गरेको छु । 

1. व्र्शक्त िा संगद त संस्थाको नाम र  ेगानााः 
2. उदे्दश्र्ाः 
3. सिेक्षण गने क्षेत्राः 
4. सिेक्षण गनय िाग्ने अनमुालनत खचय रु.: 

(पषु्याइ वििरण संिग्न गनुयपनेछ ) 
5. सिेक्षण गने अिलधाः 
6. अन्र् वििरणहरुाः (जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत लनर्माििी, २०७५ को लनर्म १३ बमोशजम) 
7. मालथ उल्िेशखत व्र्होरा द क सााँचो छ झठु्ठा  हरे कानून बमोशजम सहुाँिा बझुाउिा । 

संगद त संस्था भए सो संस्थाको छाप   सम्बशन्धत व्र्शक्त िा संगद त संस्थाको   
      तफय बाट दरखास्त ददनेको 
       नाम,थर: 
       सहीाः 
       पदाः 
        ेगानााः 
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अनसूुची-४ 

(लनर्म १५ साँग सम्बशन्धत) 

जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनलुमलत पत्रको िलग दरखास्त 

अनलुमलतपत्र संर्ााः      लमलताः................................ 
श्री ............................................  
...................................... 
महािर्, 
तपाइयिाइय जिस्रोतको उपर्ोगको सिेक्षण गनय पाउने गरी देहार्को वििरण खोशज जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत 
लनर्माििी, २०७५ को लनर्मा १५ बमोशजम र्ो अनमुलतपत्र प्रदान गररएको छ । 

1. व्र्शक्त िा संगद त संस्थाको परुा  ेगानााः 
2. जिस्रोत सिेक्षणको उदे्दश्र् 
3. जिस्रोत सिेक्षणको क्षेत्र 
4. सिेक्षण गने अिलध 
5. अनमुलत पत्र बहाि रहने अिलध 

      अनमुलतपत्र ददने अलधकारीको 
      नामाः 
      सहीाः 
      पदाः 
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अनसूुची-५ 
(लनर्म १७ साँग सम्बशन्धत ) 

जिस्रोत उपर्ोगको उपर्ोग अनलुमलत पत्रको िलग दरखास्त 
        लमलताः................................ 
श्री अध्र्क्ष ज्र्,ु 
जनुीचााँदे गाउाँ जिस्रोत सलमलत 
मजकोट, जाजरकोट । 
जिस्रोत उपर्ोगको लनलम्तर अनमुलत पाउन जनुीचााँदे जिस्रोत लनर्माििी, २०७५ को लनर्म १७ बमोशजम देहार्का 
वििरणहरु समेत खिुाइय र्ो दरखास्त पेि गरेको छु । 

1. व्र्शक्त िा संग लनक संस्थाको नाम र  ेगानााः 
2. उदे्दश्र्ाः 
3. उपर्ोग गनय खोजेको जिस्रोतको पररमाण र उपर्ोग गने प्रर्ोजनाः 
4. प्रस्तावित जिस्रोत उपर्ोग गने  ाउाः 
5. जिस्रोतको उपर्ोगबाट िाभ पगु्ने  ाउाँको क्षेत्रफिाः 
6. प्रस्तावित उपभोगबाट हनुसक्ने सम्भावित ििाभाः 
7. प्रस्तावित सेिाबाट िाभाशन्ित हनुेसक्ने उपभोक्ता संर्ााः 
8. जिस्रोत उपर्ोगका िालग िाग्ने अनमुालनत रकम र सोको स्रोताः 
9. जिस्रोत उपर्ोग गने तररकााः 
10. जिस्रोतको हाि भएको उपर्ोग र भविष्र्मा हनुसक्ने उपर्ोगाः 
11. अन्र् वििरण 

मालथ उल्िेशखत व्र्होरा द क सााँचो छ झठु्ठा  हरे कानून बमोशजम सहुाँिा बझुाउिा । 
संगद त संस्था भए सो संस्थाको छाप   सम्बशन्धत व्र्शक्त िा संगद त संस्थाको   
      तफय बाट दरखास्त ददनेको 
       नाम,थर: 
       सहीाः 
       पदाः 
        ेगानााः 
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अनसूुची-६ 

(लनर्म २० साँग सम्बशन्धत ) 

जिस्रोत उपर्ोगको अनलुमलतपत्र 

लमलताः................... 

श्री................................., 

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

महािर्, 

तपाइयिाइ जिस्रोतको उपर्ोग गनय पाउने गरी देहार्को वििरण खोिी जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत लनर्माििी, 
२०७५ को लनर्म २० बमोशजम र्ो अनमुलतपत्र प्रदान गररएको छ । 

1. व्र्शक्त िा संग लनक संस्थाको नाम र  ेगानााः 
2. जिस्रो उपर्ोगको उदे्दश्र्ाः 
3. जिस्रोतको नाम,वकलसम र रहेको स्थानाः 
4. उपर्ोग गनय पाउने जिस्रोतको पररणामाः 
5. जिस्रोत उपर्ोगको क्षेत्राः 
6. जिस्रोत उपर्ोग गने तररकााः 
7. प्रस्तावित पररर्ोजनाबाट िाभाशन्ित हनुे उपभोक्ताहरुको संर्ााः 
8. अनमुलतपत्र बहाि रहने अिलधाः 

 
      अनमुलतपत्र ददने अलधकारीको 
      नामाः 
      सहीाः 
      पदाः 
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अनसूुची-७ 
(लनर्म २४ को उपलनर्म  ( २) साँग सम्बशन्धत ) 

जिस्रोत उपर्ोगको अनलुमलत पत्र 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका जिस्रोत सलमलत 

 
अनलुमलतपत्र संर्ााः      लमलताः................................ 
श्री............................................ 
...................................... 
महािर्, 
तपाइयिाइय ..............................मा ददन ुभएको दरखास्त बमोशजम देहार्को वििरणहरु खिुाइय जनुीचााँदे जिस्रोत 
लनर्माििी, २०७५ को लनर्म २४ बमोशजम र्ो अनमुलत पत्र प्रदान गररएको छ । 

1.  जिस्रोत उपर्ोग गने व्र्शक्त िा संगद त संस्थाको परुा  ेगानााः 
2. जिस्रोत उपर्ोगसाँग सम्बशन्धत पररर्ोजनाको नाम र वकलसमाः 

( प्रयरे्क उपर्ोग साँग सम्बशन्धत) 
3. जिस्रोतको नाम र रहेको स्थानाः 
4. जिस्रोतको उपर्ोग भएको स्थानाः 
5. जिस्रोत उपर्ोग भएको पररणामाः 

प्रदेि................ शजल्िा...............गा.पा. िा नगरपालिका..................... 
6. उपभोक्ता संर्ा र यर्सको वकलसमाः 
7. सेिा उपिब्ध गराउन िरुु गरेको लमलताः 
8. अनमुलतपत्र बहाि रहने अिलधाः 
9. अन्र् ितयहरुाः  

      अनमुलतपत्र ददने अलधकारीको 
      नामाः 
      सहीाः 
      पदाः 
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अनसूुची-८ 

(लनर्म १३ को उपलनर्म  ( २) लनर्म २५ लनर्म २६ को उपलनर्म  ( २) साँग सम्बशन्धत ) 

अनलुमलत पत्र दस्तरु 

जिस्रोत उपर्ोगको वकलसम      दस्तरु 

क.  खानेपानी र घरेि ुउपर्ोग     रु.१००।- 
ख. लसचाइय        रु.२००।- 
ग. पिपुािन तथा मयस्र्पािन जस्ता कत षीजन्र् उपर्ोग  रु.१००।- 
घ. घरेि ुउयानोग, औयानोलगक व्र्िसार् तथा  खानीजन्र् उपर्ोग रु.२००।- 
ङ. जि र्ातार्ात       रु.५००।- 
च. आमोद प्रमोदजन्र् उपर्ोग      रु.५००।- 
छ. अन्र् उपर्ोग       रु.५००।- 
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अनसूुची-९ 
(लनर्म ११ साँग सम्बशन्धत ) 

जिस्रोत उपर्ोग िापत बझुाउन ुपने िावषयक िलु्क 
१. लसचाइयको हकमा 
क. दइुयहजार हेक्टरसम्मको जमीन लसचाइय गनय प्रलतहेक्टर रु. का दरिे अलधकतम रु.१०००।- 

ख. दइुयहजार  देशख पााँचहजार हेक्टर सम्मको  जमीन लसचाइय गनय    रु.२०००।- 

ग. पााँचहजार  देशख दिहजार हेक्टर सम्मको  जमीन लसचाइय गनय    रु.५०००।- 

घ. दि हजार  देशख पन्र हजार हेक्टर सम्मको  जमीन लसचाइय गनय   रु.१००००।- 

ङ. पन्र हजार  देशख बीस हजार हेक्टर सम्मको  जमीन लसचाइय गनय   रु.१५०००।- 

च. बीस हजार  देशख पच्चीस हजार हेक्टर सम्मको  जमीन लसचाइय गनय   रु.२००००।- 

छ. पच्चीस हजार हेक्टर भन्दा मालथको  जमीन लसचाइय गनय     रु.२५०००।- 

२. खानपेानीको हकमा 

क. दइुयहजार सम्मको जनसंर्ािाइय खानेपानी व्र्िस्था गनय    रु.५००।- 

ख. दइुयहजार  देशख पााँचहजार सम्मको जनसंर्ािाइय खानेपानी व्र्िस्था गनय  रु.२०००।- 

ग. पााँचहजार  देशख दिहजार सम्मको जनसंर्ािाइय खानेपानी व्र्िस्था गनय  रु.५०००।- 

घ. दि हजार  देशख पन्र हजार सम्मको जनसंर्ािाइय खानेपानी व्र्िस्था गनय रु.१००००।- 

ङ. पन्र हजार  देशख बीस हजार सम्मको जनसंर्ािाइय खानेपानी व्र्िस्था गनय रु.१५०००।- 

च. बीस हजार  देशख पच्चीस हजार सम्मको जनसंर्ािाइय खानेपानी व्र्िस्था गनय रु.२००००।- 

छ.पच्चीस हजार भन्दा माथीको सम्मको जनसंर्ािाइय खानेपानी व्र्िस्था गनय  रु.२५०००।- 

३. कत वषजन्र् उपभोगका िालग रु. २०००।- देशख रु.२० हजार सम्म सम्म पानी प्रर्ोगको पररमाणको आधारमा 
। 
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४. घरेि ुउयानोगको िालग रु. २०००।- देशख रु.२० हजार सम्म सम्म पानी प्रर्ोगको पररमाणको आधारमा 

५. औयानोलगक व्र्िसार् तथा खानीजन्र् उपर्ोगको िालग रु. ५०००।- देशख रु.५० हजार सम्म सम्म पानी 
प्रर्ोगको पररमाणको आधारमा । 

६. अमोद प्रमोदजन्र् प्रर्ोगका िालग रु. १०००।- देशख रु.१० हजार सम्म सम्म पानी प्रर्ोगको पररमाणको 
आधारमा । 

७. अन्र् प्रर्ोगका िालग रु. ५०००।- देशख रु.१०हजार सम्म िावषयक कारोबारका आधारमा । 
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अनसूुची-१० 

(लनर्म ४० साँग सम्बशन्धत ) 

जग्गा उपभोग िा प्राशप् तका िालग दरखास्त 

लमलताः.................... 

श्रीमान ............................... 

जिस्रोत मन्त्रािर् । 

महोदर्, 

 जिस्रोतको उपर्ोगको लसिलसिामा लनमायण कार्य िरुु गनयको िालग तपशििमा उल्िेशखत घरजग्गा उपर्ोग 
गनुयपने िा प्राय गनुयपने भएकोिे लनर्मानसुार उपर्ोग गनय पाउने गरी िा  प्राय गराइय पाउन र्ो दरखास्त पेि गरेको 
छु । 

 

तपशिि 

संगद त संस्था भए सो संस्थाको छाप   सम्बशन्धत व्र्शक्त िा संगद त संस्थाको   
            तफय बाट दरखास्त ददनेको 

       नाम,थर: 
       सहीाः 
       पदाः 
        ेगानााः 
        
 

 

 

 

 

 

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्ायपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध, २०७४ को दफा ३ को 
उपदफा १ बमोशजम र्ो लनर्माििी प्रमाणकयरण गदयछु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

 
शििा आचार्य बस्नेत 

कार्यिाहक अध्र्क्ष (उपाध्र्क्ष) 
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भाग ४ 
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जनुीचााँदे गाउाँपालिका पदपूलतय सलमलतको (कार्यसञ्चािन) लनदेशिका, २०७५ 
नेपािको संविधानद्धारा प्रयर्ाभतू गररएको अलधकार प्रर्ोग गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ तथा 
दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी जनुीचााँदे गाउाँपालिकामा प्रचलित कानून बमोशजम उम्मेदिार छनौट सम्न्धी व्र्िस्था गनय 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको लमलत २०७५।११।३० गतेको लनणयर्ानसुार र्ो लनदेशिका जारी गररएको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भ: )१( र्ो लनदेशिकाको नाम "जनुीचााँदे गाउाँपालिका पदपूलतय सलमलतको )कार्य संचािन( लनदेशिका‚ २०७५" रहेको 
छ ।  

2. पररभाषा: )१( विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स लनदेशिकामा: 
(क) " न" भन् नािे "स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न‚ २०७४" सम्झनपुनेछ ।  

(ख) गाउाँपालिका भन् नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिका सम्झनपुछय ।  

(ग) गाउाँ सभा भन् नािे गाउाँपालिकाको गाउाँसभा सम्झनपुछय ।  

(घ) गाउाँ कार्यपालिका भन् नािे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्यपालिका सम्झनपुछय ।  

(ङ) "अध्र्क्ष" भन्नािे गाउाँपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय र सो िव्दिे कार्म मकुार्म अध्र्क्ष िा उपाध्र्क्ष समेतिाई 
जनाउदछ ।  

(च) उपाध्र्क्ष भन् नािे गाउाँपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झनपुछय ।  

(छ) सलमलत भन्नािे गाउाँपालिकाको पदपूलतय सलमलतिाई जनाउनेछ । सो िब्दिे तोवकए बमोशजम सेिा करारको िालग ग न 
गररएको छनौट तथा लसफाररस सलमलत र सो अन्तरगत बन्ने सलमलतिाई समेतिाई जनाउनेछ ।  

(ज) प्रलतलनलध भन्नािे सलमलतको प्रलतलनलध सम्झनपुछय ।  

(झ) "प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त" भन् नािे गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिाई सम्झन ुपछय र सो िव्दिे कार्म 
मकुार्म प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त िा लनलम्तर प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त समेतिाई जनाउदछ ।  

3. लनदेशिकाको प्रर्ोग र पािना: )१( र्ो लनदेशिकाको प्रर्ोग र पािना गने गराउने दावर्यि सम्बशन्धत नगपालिका र गाउाँपालिकाका सदस्र्‚ 
सदस्र्हरुको सलमलत‚ सशचि‚ गाउाँपालिकामा कार्यरत कमयचारी‚ नेपाि सरकारका अन्र् लनकार् र कमयचारीहरु तथा सरोकारिािा सबैको 
हनुेछ ।  

पररच्छेद-२ 

पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्र्िस्था 
 

4. पाठ्यक्रम सलमलत: )१( गाउाँपालिकािे लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम लनधायरण गनय सलमलतिे देहार् बमोशजमको पाठ्यक्रम सलमलत ग न गनेछ:  
1. अध्र्क्ष िा लनजिे तोकेको सदस्र्     संर्ोजक 

2. उपाध्र्क्ष             सदस्र् 

3. प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त     सदस्र्  
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4. सम्बशन्धत िाखा प्रमखु      सदस्र् 

5. सम्बशन्धत विषर्को वििेषज्ञ िा दक्ष    सदस्र्  

6. प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे तोकेको कमयचारी   सदस्र् सशचि 

)२( पाठ्यक्रम लनमायणमा सहभागी हनुे प्रलतलनलध‚ वििेषज्ञ िा दक्ष जनु पदको पाठ्यक्रम लनमायण गररने हो सामान्र्तर्ा सो पद भन्दा 
कम्तीमा सो तह िरािर िा एक तह मालथको हनुपुनेछ ।  

)३( पाठ्यक्रम सलमलतको बै क सम्बन्धी कार्यविलध सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  
5. पाठ्यक्रम लनधायरणमा ध्र्ान ददनपुने  कुराहरु: )१( पाठ्यक्रम लनमायण गदाय देहार्को कुराहरुमा ध्र्ान ददनपुनेछ: 

(क) िोक सेिा आर्ोगिे लनधायरण गरेको पाठ्यक्रमिाई र्थासम्भि आधार लिनपुनेछ ।  

तर दफा ४ बमोशजम गद त सलमलतिे आिश्र्कता अनसुारको काननु बनाउन बाधा पने छैन । 

6. सेिा करार सम्बन्धी व्र्िस्थााः )१( गाउाँपालिकामा सेिा करारद्धारा पदपूलतय गनय प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको संर्ोजकयिमा कशम्तमा तीन 
सदस्र्ीर् एक छनौट तथा लसफाररस सलमलत रहनेछ ।  

)२( दपदफा )१( को सलमलतिे संशक्षप् त सूची िगार्त छनौट आधार परीक्षा प्रणािी र कार्यविलध आफै लनधायरण गरे िमोशजम हनुेछ ।  
)२( उपदफा )१( र )२( बमोशजमको पदपूलतय सम्बन्धी सम्पूणय काम गनय प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे िडा सशचििाई तोक्न सक्नेछ ।  

पररच्छेद ३ 

कार्यतालिका तथा पदसंर्ा लनधायरण सम्बन्धी व्र्िस्था 
 

7. कार्य तालिका बनाउन:े )१( सेिा करार पदपूलतयका िालग लसफाररि गने सम्बन्धमा देहार्का कुराहरु समािेि गरी अनसूुची-१ बमोशजमको 
ढााँचामा कार्यतालिका बनाउने छ: 

(क) प्रलतित लनधायरण‚ 
(ख) विज्ञापन प्रकािन‚ 
(ग) लिशखत परीक्षा सञ्चािन‚ 
(घ) लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन‚ 
(ङ) प्रर्ोगायमक परीक्षा‚  

(च) अन्तिायताय‚  

(छ) लसफाररि‚ र  

(ज) अन्र् प्रासंलगक कुराहरु ।  

)२( सशक्षप् त सूची सम्बन्धी कार्यक्रम समेत कार्यतालिकामा समािेि गनय सवकनेछ ।  
)३( कार्यतालिकाका बारेमा सम्बशन्धत सबैको जानकारीका िालग आिश्र्कतानसुार विलभन् न माध्र्मबाट प्रचार प्रसारको व्र्िस्था गनय 
सक्नेछ ।  
)४( कार्य तालिकामा सामान्र्तर्ा हेरफेर गनय सवकनेछ ।  

8. माग संकिन र पदसंर्ा लनधायरण: )१( गाउाँपालिकािे आफ्नो अलधकार क्षेत्र लभत्रको सिै पदको सेिा करारको िालग ररक्त पदपूलतय गनयको 
िालग माग संकिनको कार्य गनेछ । तर गाउाँपालिकाबाट तोवकएका पदहरु  गाउाँपालिकािे माग संकिन नगरी लसधै विज्ञापन गनय बाधा 
परु् र्ाएको मालनने छैन । 
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)२( माग प्राप् त भएपलछ सेिासाँग सम्बशन्धत प्रचलित कानूनमा लनधायरण गररएको प्रलतितका आधारमा अनसूुची २ मा उल्िेशखत तररका 
बमोशजम पदसंर्ा लनधायरण गनेछ ।  

)४( पदसंर्ा लनधायरण भइसके पलछ प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षाद्वारा ररक्त पदपूलतय गररने पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम लनधायरण गनुयपनेछ । 
विज्ञापन प्रकािन गनुयपनेछ ।  

9. पनु: पदसंर्ा लनधायरण गने:  )१( एकपटक पदसंर्ा लनधायरण गरी विज्ञापन गरी विज्ञापन प्रकािन भईसकेपलछ देहार्को अिस्था पनय 
आएमा यर्स्तो पदको समेत प:ुन पदसंर्ा लनधायरण गनुयपनेछ ।  

(क) दरखास्त नै नपरेको‚  

(ख) परीक्षामा कुनै पलन उम्मेदिार उपशस्थत नभएको‚  

(ग) लिशखत परीक्षामा कुनै उम्मेदिार उ्तरीणय हनु नसकेको‚ 
(घ) आिश्र्क संर्ामा उम्मेदिार लसफाररि नभएको‚  

(ङ) पदपूलतयको िाग लसफाररि भएको तर सम्बशन्धत उम्मेदिारिे लनर्कु्ती नलिएको र सो पदमा लसफाररस गनय िैकशल्पक 
उम्मेदिार पलन नभएको‚  

(च) अदाितको आदेि िा अन्र् कुनै कारणिे विज्ञापन रद्द िा खारेज भएको ।  

)२( उपदफा )१( को  खण्ड )क(‚ )ख(‚ )ग( र )घ( मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन समािेिी समूह तफय को विज्ञापनको 
हकमा प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछ ।  
 )३( प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे तोकेका सेिा करार सम्बन्धी सम्पूणय कार्य िडा कार्ायिर्िाई समेत ददन सक्नेछ ।   

10. साविककै प्रवक्रर्ाबाट पदपूलतय गररन:े  )१( दफा ८ बमोशजम पदसंर्ा लनधायरण भई पदपूलतयको िालग विज्ञापन भएकोमा अदाितको आदेि 
िा अन्र् कुनै कारणिे पदपूलतय प्रवक्रर्ा स्थलगत भएकोमा सो फुकुिा भएपलछ साविककै प्रवक्रर्ाबाट उक्त पदको पूलतय गररनेछ।  

पररच्छेद-4 

विज्ञापन प्रकािन तथा दरखास्त फारामको छानविन र स्िीकत लत सम्बन्धी व्र्िस्था  
 

11. विज्ञापन प्रकािन गने:   )१( प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षाद्वारा पदपूलतय हनुे पदहरुको पूलतय गनयको िालग सलमलतिे विज्ञापन प्रकािन गनेछ ।  
)२  खिुा र समािेिी समूहको विज्ञापन प्रकािन गदाय खिुाको पवहिे र यर्सपलछ समािेिी समूहको क्रमानसुार विज्ञापन नम्बर कार्म 
गरी गररनेछ । 

 तर एवककत त परीक्षा प्रणािी िाग ुभएको सेिा/समूह/उपसमूहको पदको विज्ञापन प्रकािन गदाय पदसंर्ा छुट्टाछुटै्ट उल्िेख गरी 
खिुा तफय  एउटा र समािेिी समूहको िालग छुट्टाछुटै्ट विज्ञापन नं. प्रर्ोग गनुय पनेछ । यर्सरी विज्ञापन प्रकािन गदाय देहार्का कुराहरु 
खिुाउन ुपनेछ ।  

(क) लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायतायका िालग छनौट भएका उम्मेदिारको नलतजा प्रकािन गदाय खिुातफय  िणायनकु्रमका आधारमा 
एकमषु्ट रुपमा नलतजा प्रकािन हनुे कुरा‚  

(ख) समािेिी समूहतफय को लिशखत परीक्षा नलतजाबाट अन्तिायतायका िालग छनौट भएका उम्मेदिारको नलतजा प्रकािन गदाय 
सेिा/समूह/उपसमूहको छुट्टाछुटै्ट नलतजा प्रकािन नगरी समािेिी समूहको मात्र छुट्टाछुटै्ट िणायनकु्रमको आधारमा नलतजा 
प्रकािन हनुे कुरा‚  
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(ग) लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायतायका िालग छनौट भएका उम्मेदिारिे अन्तिायताय हनु ु अशघ सेिा/समूह/उपसमूहको 
प्राथलमकताक्रम अलनिार्य रुपमा भनुयपने कुरा‚  

)घ( खण्ड )ग( बमोशजम प्राथलमकताक्रम भदाय उल्िेख नगरेको सेिा/समूह/उपसमूहमा लसफाररि नगररने कुरा‚  
(ङ) समािेिी समूहतफय  लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायताका िालग छनौट भएका उम्मेदिारिे समािेिी समूह रोज्न नपाउने कुरा‚  

(ङ) लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायतायका िालग एक भन्दा बढी खिुा तथा समािेिी समूहमा छनौट भएका उम्मेदिारको लिशखत 
परीक्षा पश्चातका सबै परीक्षा एक पटक मात्र लिइने र सेिा/समूह/उपसमूहको पदको एकमषु्ट र्ोग्र्ताक्रम प्रकािन हनुे 
कुरा र  

(ङ) अन्र् आिश्र्क कुराहरु ।  

)३( र्स दफा बमोशजम विज्ञापन प्रकािन गदाय एउटै प्रश् नपत्रको माध्र्मबाट भएको लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायतायका िालग एक भन्दा 
बढी खिुा तथा समािेबी समूहमा छनौट हनुे उम्मेदिारको लिशखत परीक्षा पश्चातका सबै परीक्षा एकपटक मात्र लिइने र एकमषु्ट 
र्ोग्र्ताक्रम प्रकािन हनुे कुरा समेत खिुाउनपुनेछ ।  

)४( विज्ञापन प्रकािन गदाय अनसूुची-3 मा उल्िेख भए अनसुारको विज्ञापन नम्बर प्रर्ोग गनुयपने छ ।  
)५( दरखास्त फारामको ढााँचा:  )१( खिुा तथा आन्तररक प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षाद्वारा पदपूलतय गररने पदको िालग दरखास्त फारामको 
ढााँचा अनसूुची-4 मा उल्िेख भएबमोशजम हनुेछ ।  

)५( सलमलतिे िेबसाइट माफय त उपिब्ध गराएको दरखास्त फाराम भरी सलमलतबाट लनधायरण भए बमोशजमको फाइिमा संिग्न गरी 
बझुाउन ुपनेछ । यर्सरी लनधायरण नभएको अिस्थामा जनुसकैु रेकडय फाइिमा संिग्न गरी बझुाउन सवकनेछ ।  
)६( कुनै विज्ञापनमा उम्मेदिारिे सलमलतबाट लनधायरण भएको दरखास्त फाराम बाहेक अन्र् वकलसमको दरखास्त बझुाएमा यर्स्तो 
दरखास्त स्िीकार गररनेछैन ।  

12. दरखास्त छानलबन गने: )१( खिुा प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षाको िालग प्रकाशित विज्ञापन अनसुार पनय आएका दरखास्तहरु उपर देहार् बमोशजम 
छानलबन गनुयपनेछ:  

(क) उम्मेदिारिे दरखास्त फाराममा विज्ञापन नम्बर‚ पद‚ सेिा‚ समूह‚ उपसमूह‚ शे्रणी/तह‚ नाम‚ थर‚  ेगाना र जन्म लमलत 
खिुाएको छ‚ छैन ।  

(ख) सम्बशन्धत सेिा‚ समूह सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्िेख भए बमोशजम उम्मेदिारको उमेर पगुेको िा नाघेको छ‚ छैन 
।  

(ग) दरखास्त पेि गरेको पदको िालग आिश्र्क पने सम्बशन्धत सेिा‚ समूह सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्िेख भए बमोशजम 
न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ता पगुे‚ नपगुेको‚  

तर विज्ञापनमा उल्िेशखत िैशक्षक र्ोग्र्ता नभई‚ सोही विषर्को मालथल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता रहेछ भने सो र्ोग्र्तािाई नै न्रू्नतम 
िैशक्षक र्ोग्र्ता पगुेको मालननेछ‚  

(घ) सम्बशन्धत सेिा‚ समूह सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोशजमको न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ता प्रमाणपत्र िा िब्धाङ्क वििरणपत्र 
)ट्रान्सकत प्ट( िा िब्धाङ्कपत्रको प्रलतलिवप दरखास्त साथ संिग्न छ‚ छैन‚   

(ङ) दरखास्तसाथ संिग्न िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रामणपत्र जारी गने शिक्षणसंस्था मान्र्ता प्राप् त शिक्षण संस्था लभत्र पछय‚ पदैन‚  

(च) समकक्षता र सम्िद्धता लनधायरण गनुयपने िैशक्षक प्रमाणपत्रको समकक्षता र सम्बद्धता लनधायरण भएको छ‚ छैन‚  
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(छ) एवककत त परीक्षा प्रणािी अन्तगयत न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको सेिा/समूह/उपसमूहको विज्ञापनमा 
उम्मेदिारिे प्राय गरेको न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ताको मूि विषर् उल्िेख गरे नगरेको‚  

(ज) एकयकत त परीक्षा प्रणािी अन्तगयत न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको सेिा/समूह/उपसमूहको विज्ञापनमा िैशक्षक 
र्ोग्र्ताको आधारमा संभाव्र् उम्मेदिार हनु सक्ने सेिा/समूह/उपसमूहको महिमा संकेत शचन्ह िगाए निगाएको‚  

)झ( एकयकत त परीक्षा प्रणािी अन्तगयत विलभन्न  शच्छक प्राशज्ञक विषर् तोवकएको पदको विज्ञापनमा उम्मेदिारिे परीक्षा ददन 
चाहेको  शच्छक प्राशज्ञक विषर् उल्िेख गरे नगरेको‚  

(ञ) तािीम िा अनभुि चावहनेमा सोको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप संिग्न छ‚ छैन‚ 
(ट) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप संिग्न छ‚ छैन‚  
( ) दरखास्त फाराममा हािसािै शखशचएको फोटो टााँलसएको छ‚ छैन र उम्मेदिारिे फोटो समेतमा पने गरी दस्तखत गरेको 

छ‚ छैन‚  
(ड) दरखास्तसाथ विज्ञापनमा उशल्िशखत परीक्षा दस्त ुदाशखि गरेको रलसद िा भौचर संिग्न गरेको छ‚ छैन‚  
(ढ) दरखास्त साथ सम्बशन्धत कागजातहरुको एक एक प्रलत प्रलतलिवप संिग्न छ‚ छैन‚  
(ण) प्रारशम्भक परीक्षा हनु भनी तोवकएको सेिा‚ समूह िा उपसमूहको पदको मूि परीक्षाको िालग प्रारशम्भक परीक्षा उ्तरीणय 

गरेको प्रमाण संिग्न छ‚ छैन‚  
(त) दरखास्तमा उम्मेदिारिे दस्तखत तथा ल्र्ाप्चे सहीछाप गरेको छ‚ छैन‚  
(थ) व्र्ािसावर्क पररषदमा दताय हनुपुने पदको उम्मेदिारको हकमा सम्बशन्धत व्र्ािसावर्क पररषदमा दताय भएको िा दताय 

निीकरण गररएको छ‚ छैन‚  
(द) समािेिी तफय को दरखास्त बझुाउन ेउम्मेदिारिे लनजामती सेिा लनर्माििी‚ 2050 को दफा 14 को उपदफा )४( 

बमोशजमको प्रमाण पेि गरेको छ‚ छैन।  
)२( आन्तररक प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षा र कार्यक्षमताका आधारमा हनुे बढिाको िालग प्रकाशित विज्ञापन अनसुार पनय आएका दरखास्त 
फारामहरु उपर देहार् बमोशजम छानविन गनुयपनेछ:  

(क) उम्मेदिारिे दरखास्त फाराममा विज्ञापन नम्बर‚ पद‚ सेिा‚ समूह‚ उपसमूह‚ शे्रणी/तह‚ नाम‚ थर‚  ेगाना र जन्मलमलत 
खिुाएको छ‚ छैन‚  

(ख) दरखास्त पेि गरेको पदको िालग आिश्र्क पने सम्बशन्धत सेिा‚ समूह सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोशजमको न्रू्नतम 
िैशक्षक र्ोग्र्ता पगुेको छ‚ छैन‚  

तर विज्ञापनमा उल्िेशखत िैशक्षक र्ोग्र्ता नभई सोही विषर्को मालथल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता रहेछ भने सो र्ोग्र्तािाई नै न्रू्नतम 
िैशक्षक र्ोग्र्ता पगुेको मालननेछ ।  

(ग) सम्बशन्धत सेिा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोशजमको न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र िा िब्धाङ्क वििरणपत्र 
)ट्रान्सकत प्ट( िा िब्धाङ्कपत्रको प्रलतलिपी दरखास्त साथ संिग्न छ‚ छैन‚  

(घ) दरखास्त साथ संिग्न िैशक्षक र्ोग्र्ताका प्रमाणपत्र जारी गने शिक्षण संस्था मान्र्ता प्राय शिक्षण संस्थालभत्र पछय‚ पदैन‚  

(ङ) विज्ञापन भएको पदसाँग सम्बशन्धत सेिा‚ समूह तथा उपसमूहको एक शे्रणी/तह मलुनको पदमा सेिा सम्बन्धी प्रचलित 
कानूनमा तोवकए बमोशजम सेिा अिलध पूरा गरेको छ‚ छैन र सोको प्रमाण पेि गरेको छ‚ छैन‚  
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(च) दरखास्त फाराममा लनददयष्ट गररएको स्थानमा सम्बशन्धत कार्ायिर् िाखा प्रमखु/प्रमखु/विभागीर् प्रमखुबाट रीतपूियक 
प्रमाशणत भएको छ‚ छैन‚   

(छ) समकक्षता र सम्बद्धता लनधायरण गनुयपने िैशक्षक प्रमाणपत्रको समकक्षता र सम्बद्धता लनधायरण भएको छ‚ छैन‚  
(ज) दरखास्तमा उम्मेदिारिे दस्तखत तथा ल्र्ाये सहीछाप गरेको छ‚ छैन‚  
(झ) व्र्ािसावर्क पररषदमा दताय हनुपुने पदको उम्मेदिारको हकमा सम्बशन्धत व्र्ािसावर्क पररषदमा दताय भएको िा दताय 

निीकरण गररएको छ‚ छैन‚  
(ञ) प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षाद्वारा हनुे बढुिाको हकमा दरखास्तसाथ विज्ञापनमा उल्िेशखत परीक्षा दस्त ुदाशखि गरेको रलसद 

िा भौचर संिग्न गरेको छ‚ छैन‚  
(ट) दरखास्त फारामसाथ पेि गरेको प्रमाणपत्रका प्रलतलिवपहरुको वििरण)तेररज( समािेि गरेको छ‚ छैन र  
( ) समािेिी तफय को दरखास्त बझुाउने उम्मेदिारिे लनजामती सेिा लनर्माििी‚ 2050 को दफा 14 को उपदफा )४( 

बमोशजम प्रमाण पेि गरेको छ‚ छैन ।  
)३( दरखास्त छानविन गदाय पेि गरेको प्रमाणपत्र िा वििरण सम्बन्धमा दद्वविधा भएमा यर्स्तो दरखास्त सम्बन्धमा दद्वविधा परेको 
वििरण खिुाई दद्वविधा परेको विषर्साँग सम्बशन्धत िाखा प्रमखु समक्ष पेि गनुय पनेछ ।  
)४( उपदफा )३( बमोशजम पेि भएको विषर्का सम्बन्धमा आिश्र्कतानसुार वििेषज्ञ िा दक्ष िा सेिा‚ समूह संचािन गने िाख िा 
कार्ायिर् िा सेिा केन्रको रार् लिई‚ सलमलतिे आिश्र्क लनणयर् गनय सक्नेछ ।  

13.  दरखास्त स्िीकत त गने: )१( दफा १३ बमोशजम दरखास्त छानलबन गदाय रीत पगुेको र सूचनामा उल्िेशखत अन्र् ितयहरु परुा भएको 
देशखएमा अलधकार प्राप् त अलधकारीिे यर्स्तो दरखास्तिाई स्िीकत त गनुयपनेछ ।  

)२( खिुा तथा आन्तररक प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षाको हकमा दरखास्त स्िीकत त भएपलछ उम्मेदिारिाई अनसूुची-५ बमोशजम रोि नं. 
कार्म गरी सम्बशन्धत दरखास्त फाराममा रहेको परीक्षाको प्रिेि पत्र ददन ुपनेछ ।  
)३( उम्मेदिारािाई ददइने परीक्षा प्रिेिपत्रमा दरखास्त स्िीकत त गने कार्ायिर्को नाम‚ स्िीकत त गने कमयचारीको नाम‚ थर‚ पद 
खिुाई‚ कार्ायिर्को छाप समेत िगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदिारको फोटोमा उम्मेदिार र स्िीकत त गने कमयचारीिे समेत दस्तखत 
गनुयपनेछ ।  
)४( परीक्षा प्रिेि पत्रमा उल्िेख भएका ितयहरु उम्मेदिारिे पािना गनुयपनेछ ।  

14.  सम्बशन्धत उम्मेदिारिाई जानकारी ददन:े )१( सलमलतका कार्ायिर्मा पेि भएका दरखास्तहरु उपर छानविन गदाय विज्ञापन/सूचनामा 
उल्िेशखत प्रािधानहरु पूरा भएको नदेशखएमा यर्स्तो दरखास्त अस्िीकत त गनुयपनेछ । 

)२( एकपट स्िीकत त गरी प्रिेिपत्र जारी भएको दरखास्तमा पलछ कुनै कैवफर्त देशखएमा यर्स्तो दरखास्त अस्िीकत त गरी प्रिेिपत्र 
रद्द गनय सवकनेछ ।  
)३( दरखास्त फाराममा उम्मेदिारिे आफै दस्तखत तथा ल्र्ाप्चे सहीछाप नगरेको पाइएमा लनजको दरखास्त जनुसकैु बखत अस्िीकत त 
गनय सवकनेछ ।  
)४( र्स दफा बमोशजम अस्िीकत त भएका दरखास्त सम्बन्धमा सम्बशन्धत उम्मेदिारको जानकारीका िालग सूचना प्रकािन गनुयपनेछ 
।  
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15.  दरखास्त प ाउन ुपने: )१( दफा १४ बमोशजम स्िीकत त भएका दरखास्त फारामहरु सम्बशन्धत िाखा/कार्ायिर्िे व्र्िशस्थत गरी राख्नका 
साथै अनसूुची-६ बमोशजम ढााँचामा स्िीकत त नामाििी तर्ार गरी राख्नपुनेछ र लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायतायका िालग छनौट भएका 
उम्मेदिारहरुको दरखास्त फाराम सम्बशन्धत िाखा/कार्ायिर्मा प ाउनपुनेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोशजमका दरखास्त फाराम र स्िीकत त नामाििी मध्रे् अन्र् िडा कार्ायिर्बाट परीक्षा सञ्चािन हनुे पदको 
दरखास्त र सो बामोशजमको स्िीकत त नामाििी तथा अन्र्त्र परीक्षाकेन्र राखी बझुाएको दरखास्त फाराम र सो बमोशजमको स्िीकत त 
नामाििी सम्बशन्धत कार्ायिर्मा प ाउनपुनेछ ।  
)३( लिशखत परीक्षा नलिई अन्तिायतायबाट मात्र पूलतय गररने पदको विज्ञापनको हकमा सम्पूणय उम्मेदिारको दरखास्त फाराम अन्तिायताय 
हनुे स्थानमा प ाउन ुपनेछ ।  
 )५( अदाितमा विचाराधीन रहेको िा सलमलतिे राख्नपुने अिलध तोकेको अिस्थाका दरखास्त फाराम बाहेक लिशखत परीक्षाबाट 
अन्तिायतायका िालग छनौट नभएका उम्मेदिारहरुिे दरखास्त फाराम एकिषय पलछ धलु्र्ानपुनेछ ।  

 

पररच्छेद-5 

प्रश् न लनमायण र पररमाजयन 
 

16. प्रश्न लनमायण: )१( प्रश् न लनमायणको िालग सम्बशन्धत िाखािे देहार्का प्रारशम्भक कार्यहरु गनुयपनेछ: 
(क)  परीक्षाका िालग आिश्र्क पने प्रश् न लनमायण गनयका िालग दफा 72 बमोशजमको सूचीबाट सलमलतद्वारा विषर्गत दक्षहरुको 

मनोनर्न गराउने‚  
(ख) प्रश् न लनमायणका िालग मनोनीत दक्षिाई सम्बशन्धत विषर्को पाठ्यक्रम‚ परुाना िा नमूना प्रश् न पत्र‚ प्रश् न पत्र‚ प्रश् न पत्र 

लनमायण लनदेिन‚ प्रश् न पत्र खामबन्दी गने "क" र "ख" अंवकत खाम तथा प्रश् न लनमायणकतायको पत्र खामिन्दी गने "ग" 
अंवकत खा सथै अन्र् आिश्र्क वििरणहरु गोप्र् रुपिे उपिब्ध गराउने‚ र  

(ग) प्रश् न लनमायणकतायबाट तर्ार भएका प्रश् न बशुझलिई प्रश् न हरु रहेको गोप्र् लसिबन्दी "ख" अंवकत खाम लसिबन्दी 
अिस्थामा नै प्रश्न पररमाजयनको िालग सम्बशन्धत िाखािाई बझुाउने र "ग" अंवकत खा गोप्र् रुपमा िाखामा सरुशक्षत 
राख्न े।  

)२( उपदफा )१( को खण्ड )ख( बमोशजमका "क"‚ "ख" र "ग" अंवकत खामको नमूना अनसूुची-७ बमोशजम हनुेछ ।  

)३( कुनै पदको पाठ्यक्रममा विलभन्न क्षेत्र )भौगोलिक‚  लतहालसक‚ आलथयक‚ राजनैलतक‚ कानूनी‚ िैज्ञालनक‚ अन्तराविर् गलतविलध आदद( 
समािेि भएकोमा यर्स्तो पाठ्यक्रम अनसुार प्रश्नपत्र तर्ार गनय िगाउदा सबै क्षेत्र समािेि हनुे गरी यर्स्ता विषर्साँग सम्बशन्धत 
छुट्टाछुटै्ट विज्ञद्वारा प्रश्न लनमायण गने व्र्िस्था लमिाउन सवकनेछ ।  
)४( प्रश् न पत्र तर्ार गनय दक्षिाई अनरुोध गने पत्र र सो सम्बन्धी लनदेिन तथा प्रश्नहरु तर्ार गरी प ाउाँदा र्ाद गनुयपने कुराहरु 
अनसूुची-८ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ ।  

)५( प्रश् न हरु तर्ार गरी प ाउन ेपत्रको ढााँचा अनसूुची-९ बमोशजम हनुेछ ।  

)६( एउटा विषर्मा सामान्र्तर्ा कम्तीमा तीन जना दक्षहरुबाट प्रश् न लनमायण गराउनपुनेछ ।  
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)७( िडा कार्ायिर्िाई प्रश् न पत्र तर्ार गने वििेषज्ञ िा दक्षहरुको मनोनर्न गनय अलधकार प्रयर्ार्ोजन भएकोमा प्रश् न तर्ार गनय 
िगाई यर्स्ता वििेषज्ञ िा दक्षबाट प्राप् त भएको "क" अंवकत लसिबन्दी खाम प्रश्न पपत्र पररमाजयनको िालग सम्बशन्धत िाखामा प ाउन ु
पनेछ ।  
)८( प्रश्नपत्र पररमाजयन गने िाखाबाट प्रश् नको स्तर नलमिेको  िा उपर्ुयक्त प्रश्नहरु नभएका भलन कुनै दक्षको बारेमा िेखी आएको 
खण्डमा सलमलतमा पेि गरी यर्स्ता दक्षिाई दक्षको सूचीबाट हटाउने।  

17. लिशखत परीक्षामा सोलधन े प्रश्नका प्रकार: )१( लिशखत परीक्षामा पाठ्यक्रममा लनधायरण गररए अनसुार देहार् बमोशजमका प्रश्नहरु सोध्न 
सवकनेछ:  

(क)  विषर्गत प्रश्न‚ र  

(ख)  िस्तगुत प्रश्न ।  

18. विषर्गत प्रश्न लनमायण: )१( विषर्गत प्रश्न अन्तगयत िामो उ्तरर अपेक्षा गररएको प्रश्न र छोटो उ्तरर अपेक्षा गररएका प्रश् नहरु रहन सक्नेछन ्
।  

)२( िामो उ्तरर अपेक्षा गररएका प्रश् निे परीक्षाथथीलिाई विस्ततत उ्तरर िा प्रलतवक्रर्ा व्र्क्त गने‚ व्र्ार्ा गने तथा आफ्नो मौलिक 
विचार व्र्क्त गने अलधकतम स्ितन्त्रता हनुे गरी देहार्मा उल्िेख भए बमोशजमका प्रश्नह सोध्न सवकनेछ:  

(क)  प्रश् नको जिाफमा परीक्षाथथीलहरुिे आफ्ना विचारहरु व्र्ार्ायमक रुपमा अलभव्र्क्त गनय पाउन वकलसमका िणयनायमक 
प्रश् न ‚  

(ख) परीक्षाथथीलहरुिे दईु धारणाको तिुना गदै आफ्नो जिाफ प्रस्ततु गनुयपने वकलसमका तिुनायमक प्रश् न ‚  

(ग) कुनै कुराको पक्ष िा विपक्षमा आफ्नो विचार अलभव्र्क्त गरी कारण र पषु्याईँ ददनपुने वकलसमका प्रश् न ‚  

(घ) प्रश् नको जिाफमा परीक्षाथथीलहरुिे आफ्नो लनजी धारणा प्रस्ततु गने अिसर ददई स्ितन्त्र विचार अलभव्र्क्त गनुयपने वकलसमका 
प्रश् न‚  

(ङ) कुनै घटना र िास्तविकतािाई पवुष्ट गनयका िालग कारण र असर उल्िेख गनुयपने वकलसमका प्रश् न‚  

(च) परीक्षाथथीलको बझुाई एिं प्रर्ोग गने क्षमतािाई जााँच्न छोटो उ्तरर आउने वकलसमका प्रश् न ‚ र  

(छ) समस्र्ा समाधान सम्बन्धी प्रश् न ।  
)३( विषर्गत प्रश् न को लनमायण गदाय िामो उ्तररका प्रश् नहरुको अलनिार्य उ्तरर ददनपुने गरी एक दईुिटा मौलिक विचार र स्ितन्त्र 
अलभव्र्क्ती जााँच गने प्रश् नहरु र अन्र् सबै संशक्षप् त उ्तररायमक प्रश् नहरु हनुपुनेछ ।  

)४( विषर्गत प्रश्नहरु लनमायण गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान परु्ायउन ुपनेछ:  
(क)  संज्ञानायमक तह  (Cognitive Level)  अनसुार ज्ञान‚ बोध‚ प्रर्ोग‚ विश्लषेण‚ संश्लषेण र मूल्र्ाङ्कन तहका उपिब्धी 

जााँच्ने गरी प्रश्न लनमायण गनुयपनेछ ।  
उदाहरण 

1. ज्ञान तह: संविधान अनसुार अध्र्ादेि कुन अिस्थामा‚ को बाट र कसरी जारी हनु सक्दछ ?  

2. बोध तह: विगत छ मवहनाको अिलधमा राजस्ि सकंिन भएको क्रमको आरमा आगामी छ मवहनामा के कस्तो 
रुपमा राजस्ि संकिन हनु सक्िा ?  

3. प्रर्ोग तह: नेपाि सरकारको स्िीकत त बजेट िीषयक (Budget Heading) कुनै एक सामदुावर्क खानेपािी 
र्ोजना लनमायणको बजेट नमूनाका रुपमा प्रस्ततु गनुयहोस ्।  
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4. लबश्लषेण तह: सम्पूणय गणुस्तर व्र्िस्थापन (Total Quality Management) अिधारणा केहो र र्सको 
आधारमा आफू करार्रत रहेको संस्थािे के कस्तो विकास िा सेिा परु्ायइरहेको छ चचाय गनुयहोस ्।  

5. संश्लषेण तह: गत िषयहरुमा भएका आर् र व्र्र् वििरणका आधारमा आगामी िषयको िागी कुनै संस्थाको बजेट 
तर्ार गनुयहोस ्।  

6. मूल्र्ाङ्कन तह: ितयमान उच्च माध्र्ालमक शिक्षाको संरचना देिको अिस्था अनसुार उपर्कु्त छ िा छैन ? 
िेखाजोखा गनुयहोस ्।  

(ख) प्रश्नहरु विषर्गत हनुे भएपलन लतनिाई सीलमत पानय स्ितन्त्र अलभव्र्क्ती जााँच्ने प्रश्न भएपलन यर्सको लनशश्चत सीमा हनुपुनेछ 
।  

(ग) वििादास्पद‚ बहअुथय िाग्ने र अस्पष्ट प्रश्न सोध्न ुहदैुन।  

(घ) प्रश्न साँगै गााँलसएर आउने पूरक प्रश्नहरु एकअकोसाँग पूणय रुपमा सम्बशन्धत हनुपुनेछ ।  

(ङ)  परीक्षाथथीलहरुको लसजयनायमक प्रलतभा‚ मौलिकता जााँच्ने र लनददयष्ट गररएको सेिा‚ समूह‚ शे्रणी/तहको पाठ्यक्रम र सो को 
उद्देश्र्िाई आधार मानी लनधायरण गररएको समर्लभत्र उ्तरर ददन सवकने वकलसमका प्रश्नहरु समािेि गनुयपनेछ ।  

(च) प्रश्न लनमायणकतायिे विश्वस्त स्रोतिाई मात्र सन्दभय सामाग्रीको रुपमा प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  
(छ) पाठ्यक्रममा तोवकएकोमा सोही अनसुार र नतोवकएको अिस्थामा पाठ्यक्रमको सबै एकाई  (Unit)  िा खण्डबाट 

समानपुालतक वहसाििे प्रश्न लनमायण गनुयपनेछ ।  
(ज) आन्तररक प्रलतर्ोगताको िालग प्रश्न लनमायण गदाय सामान्र्तर्ा व्र्ािहाररक पक्षमा वििेष ध्र्ान ददनपुदयछ भने खिुा तफय का 

िालग सैद्धाशन्तक पक्षमा केशन्रत भई‚ प्रश्न लनमायण गनुयपनेछ ।  
(झ) प्रश्न‚ परीक्षाको शे्रणी अनसार विषर्िस्तकुो ज्ञान सवहत व्र्क्तीको लसजयनिीिता‚ मौलिक क्षमता मापन गने वकलसमको 

हनुपुनेछ ।  

(ञ) एउटै प्रश्नमा टुके्र प्रश्नहरु भएको भए प्रयरे्क टुके्र प्रश्नको अङ्कभार समेत छुयाई पााँच अङ्कभार सम्म भएका प्रश्न लनमायण 
गदाय उ्तरर समेत तर्ार गरी संिग्न गररददन ुपनेछ ।  

(ट) दि अङ्कभार िा सो भन्दा मालथका प्रश्न लनमायण गदाय प्रश्निे अपेक्षा गरेको सम्भावित बुाँदागत उ्तररको सार संक्षेप 
विषर्िस्तहुरु केके हनु ्सो समेत संिग्न गरी कुन कुन विषर्िस्त ुसमेटदा कलत कलत अङ्क प्रदान गने भन्ने कुरा समेत 
प्रष्ट छुयाई प्रश्न साथ  Marking Scheme संिग्न गरी प ाउन ुपनेछ ।  

( ) राजपत्रावङ्कत प्रथम र दद्वतीर् शे्रणीको समस्र्ा समाधानको प्रश्न लनमायण गदाय चारिटा विषर्क्षेत्रहरुमा केशन्रत रहेर उ्तरर 
िेख्नपुने हुाँदा उक्त प्रयरे्क चार विषर् क्षेत्रमा के के विषर्िस्त ु)उ्तरर( समेवटनपुदयछ यर्सका सम्भावित बुाँदाहरु उल्िेख 
गरी चारिटै विषर् क्षेत्रको अङ्कभार विभाजन समेत गररददन ुपनेछ । जस्तै: अङ्कभार बीस भएकोमा चारिटामा 5+5+5+5 
िा 4+6+4+6 आदद तररकािे प्रश्नमै उल्िेख गररददन ुपनेछ ।  

)५( परीक्षाथथीलको तथ्र्गत जानकारी बोध‚ प्रर्ोग‚ विश्लषेण आदद क्षमता तथा न्रू्न संज्ञानायक तह देशख मध्र्मस्तरको संज्ञानिाई जााँच 
गनय परीक्षाथथीलिे आफ्ना उ्तररहरु शचत्र‚ िेखाशचत्र‚ आाँकडा आददका रुपमा पलन प्रश्ततु गनय सक्ने गरी संशक्षय उ्तररायमक प्रश्न सोध्न 
सवकनेछ ।  
)६( छोटो उ्तरर आउने विषर्गत प्रश्नहरु लनमायण गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान परु्ायउनपुनेछ:  

(क) सीलमत िा संशक्षय उ्तरर आउने प्रश्नहरु सोध्ने‚  
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(ख) सामान्र्तर्ा प्रयरे्क प्रश्नका िालग बराबर समर् िाग्ने प्रश्न समािेि गने‚  
(ग) बहअुथय निाग्ने गरी सरि र स्पष्ट भाषाको प्रर्ोग गने ।  
(घ) प्रश्नहरु कुनै एउटा संज्ञानायमक  (Cognitive) तहको मात्र नराखी न्रू्न देशख उच्च तहको संज्ञान  (Cognition)  मापन 

गने वकलसमबाट समािेि गने ।  

19. िस्तगुत प्रश्न लनमायण: )१( िस्तगुत प्रश्न अन्तगयत बह ुिैकशल्पक प्रश्न (Multiple Choice Questions) सोलधने छ । जसमा देहार्मा 
उल्िेख भए बमोशजमका प्रश्नहरु समेत समािेि गनय सवकनेछ:  

(क)  ीक बे ीक छुयाउने प्रश्न (True/False Questions) 

(ख) जोडा लमिाउने प्रश्न (Match the Following Questions)  

(ग) खािी  ाउाँ भने प्रश्न (Fill-up the Blanks Questions)  

)२( िस्तगुत बहिैुकशल्पक प्रश्न लनमायण गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान परु्ायउन ुपनेछ: 
(क) बहिैुकशल्पक प्रश्नको प्रश्नायमक अंि अथयपूणय र स्पष्ट रुपमा जिाफ खोज्ने अथायत ्प्रश्नायमक हनुपुनेछ ।  
(ख) प्रश्नमा आिश्र्क सम्पूणय जानकारीहरु हनुपुनेछ र जिाफ संशक्षय र स्पष्ट हनु ु पनेछ । प्रश्नमा अनािश्र्क कुराहरु 

हनुहुदैुन ।  

(ग) प्र्श्नहरुको एकमात्र  ीक िा सबैभन्दा उपर्कु्त जिाफ हनुपुनेछ । र्समा परीक्षाथथीलिाई अनािश्र्क रुपमा झकु्याउने 
वकलसमको जिाफ हनुहुदैुन ।  

(घ) प्रश्न र र्सका िैकशल्पक जिाफहरु बीच व्र्ाकरणीर् तादायम्र् हनुपुनेछ ।  

(ङ) सकभर नकारायमक प्रश्न सोध्नहुदैुन । क्षमता जााँच्न परेमा मात्र नकारायमक प्रश्न सोध्नपुदयछ र नकारायमक िाक्यांििाई  

Underline गनुयपनेछ ।  
(च) प्रश्नका सम्पूणय विकल्प स्िीकार र्ोग्र् हनुपुनेछ । एकदम नलमल्दो विकल्प राख्न ुहुाँदैन।  

(छ) प्रश्न र सही विकल्प बीचको िाशव्दक एकरुपतािे जिाफिाई संकेत गनुयहदैुन ।  

(ज) विकल्पको िम्बाईिे सही जिाफ बारे सकें त गनुय हुाँदैन ।  

(झ) प्रश्नमा अलनशश्चत वििेषण र वक्रर्ा वििेषण जस्तै धेरैजसो‚ कुनै‚ केही‚ प्रार्‚ कवहिे‚ कााँही जस्ता िाक्यािं प्रर्ोग गनुय 
हदैुन ।  

(ञ) विकल्पहरु अंक अथिा समर्कािको रुपमा भए र्सिाई लनशश्चत क्रमानसुार राख्न ुपनेछ ।  
(ट) अलत विशिष्ट तथा स्मरण िशक्त जााँच्ने प्रश्नहरु जस्तै: व्र्शक्त िा स्थानको नाम‚ लमलत जस्ता प्रश्नहरु मा सोध्न ुहदैुन ।  

( ) सही जिाफहरु सामान्र्तर्ा: सम्पूणय विकल्पहरुमा समान अनपािमा वितरण गररन ुपनेछ ।  

(ड) बहिैुकशल्पक प्रश्न अन्तगयत खािी  ाउाँ भने प्रश्न रादा मुर् िब्द नै शझक्न ुपनेछ र र्सको एकमात्र सही जिाफ हनु ु
पनेछ ।  

(ढ) बह ुिैकशल्पक प्रश्न अन्तगयत  ीक र बे ीक छु६र्ाउने प्रश्न बनाउाँदा प्रर्ोग गररन ेिाक्य पूणयतर्ा  ीक िा बे ीक हनु ु
पनेछ ।  

(ण) बहिैुकशल्पक प्रश्न अन्तगयत जोडा लमिाउने प्रश्न बनाउदा प्रश्नहरु समान क्षेत्रसाँग सम्बशन्धत हनुपुनेछ ।  
(त) िस्तगुत प्रश्न  (Multiple Choice) का विकल्पहरु बनाउदा विकल्पहरु कुनै न कुनै रुपमा समान प्रकत लतका हनुपुनेछ 

।  
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(थ) िस्तगुत प्रश्न लनमायण गदाय िैकशल्पक उ्तररहरु बीच कुनै न कुनै रुपमा तािमेि रहन ुपनेछ । विकल्प समान अनपुातमा 
वितरण गररन ुपदयछ र सही उ्तरर समेत उल्िेख गरी प ाउन ुपनेछ ।  

(द) प्रश्न लनमायण गदाय कमयचारीको तह‚ उसिे गने र गनुयपने काम तथा उसको दक्षता  (Competencies) िाई ध्र्ान ददन ु
पनेछ। र्सका िालग अनसूुची-1० मा उल्िेख भएका आधार स्तम्भ तथा वक्रर्ापदहरुको प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  

(ध) लछटै्ट परुानो हनुे िा सान्दलभयकता नरहने वकलसमका प्रश्नहरु सोध्नहुदैुन ।  

(न) सामान्र्तर्ा सहजस्तरका प्रश्न पच्चीस प्रलतित‚ मध्र्म स्तरका पचास प्रलतित र उच्च स्तरका पशच्चस प्रलतित हनुे गरी 
प्रश्न समािेि गनुय पनेछ ।  

20. मनोिैज्ञालनक परीक्षण:  )१( पाठ्यक्रममा लनधायरण गररए अनसार मनोिैज्ञालनक परीक्षण सम्बन्धी परीक्षा समेत लिनपुनेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोशजमको मनोिैज्ञालनक परीक्षण देहार्का तरीकाबाट गनय सवकनेछ:  
(क)  अमूतय/शचत्रायमक तावकय क परीक्षण (Abstract/Pictorial Reasoning Test) 

(ख)  अंक सम्बन्धी तावकय क परीक्षण (Numerical Reasoning Test)  

(ग) व्र्िस्थापकयर्/सांग लनक समस्र्ा समाधान (Managerial/Organizational Problem Solving)  

(घ) िाशव्दक/अिाशव्दक तावकय क परीक्षण (Verbal/Non-Verbal Reasoning Test)  

21. मनोिैज्ञालनक परीक्षणका प्रश्न लनमायण: )१( मनोिैज्ञालनक परीक्षण‚ आई.क्यू.‚ व्र्शक्तयि परीक्षण‚ तावकय क परीक्षण िगार्तका प्रश्न लनमायण 
सम्बशन्धत क्षेत्रका वििेषज्ञ िा दक्षबाट गराउन ुपनेछ ।  

)२( सम्बशन्धत िाखाबाट मनोिैज्ञालनक परीक्षणका प्रश्न लनमायण गदाय दफा १७ को उपदफा )१(‚ )२( )४(‚ )५( र )६( बमोशजम 
प्रवक्रर्ा परुा गनुय पनेछ ।  
)३( वििेषज्ञ िा दक्षिे मनोिैज्ञालनक परीक्षणका प्रश्न लनमायण गदाय देहार्का कुरामा ध्र्ान ददनपुनेछ:  

(क) प्रश्न लनमायण गदाय जनु विषर् हो (Abstract, Numerical, Verbal Reasoning, Management and 

Organization Test etc.)  यर्ही विषर्को भाि अनसार लनमायण गनुय पनेछ ।  
(ख) परीक्षाथथीलको उमेर समूह तथा िैशक्षक र्ोग्र्ता समेतिाई ध्र्ान ददएर प्रश्न लनमायण गनुय पनेछ ।  
(ग) परीक्षाथथीलिे लनशश्चत समर् लभत्र समाधान गनय सक्न ेगरी प्रश्न सेट तर्ार गनुय पनेछ ।  
(घ) दोहोरो उ्तरर हनुसक्ने सम्भािना नहनुे गरी प्रश्न लनमायण गनुय पनेछ ।  
(ङ) दद्वविधार्कु्त प्रश्न समािेि गनुयहदैुन ।  

(च) जनु  Reasoning Test  समस्र्ा समाधानको प्रश्न लनमायण गनय िालगएको हो यर्सको उद्देश्र्साँग मेि खाने वकलसमको 
हनुपुनेछ ।  

(छ) प्रश्नको कद नाई स्तर  (Difficulty Level) क्रमि: सरिबाट कद नाई स्तरको हनु ुपनेछ ।  

(ज) सामान्र्तर्ा सहजस्तरका प्रश्न पच्चीस प्रलतित‚ मध्र्म स्तरका पचास प्रलतित र उच्च स्तरका पच्चीस प्रलतित हनुे गरी 
प्रश्न समािेि गनुयपनेछ ।  

(झ) Abstract/Pictorial Reasoning Test  का प्रश्न लनमायणका क्रममा शचत्र बनाउाँदा रेखाहरु तथा ितत शखशचएको 
हनुपुनेछ ।  

(ञ) जातीर्‚ िैवङ्गक‚ भावषक‚ धालमयक र शे्रत्रीर्ता आदद कुनै पलन पूिायग्रहबाट मकु्त हनु ुपनेछ ।  

(ट) प्रश्नको उ्तरर र यर्ो उ्तररको पषु्याई समेत समािेि गनुयपनेछ ।  
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22. प्रश्न पररमाजयन: )१( प्रश्नहरु पररमाजयन )मोडरेिन( गराउने कार्य सम्बशन्धत िाखािे गनेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोशजम प्रश्नपत्र पररमाजयन )मोडरेिन( गराउाँदास देहार्बमोशजम गनुयपनेछ:  

(क) प्रश्नहरु संकिन गने िाखाबाट लसिबन्दी "ख" अंवकत खाम बशुझलिने‚  
(ख) प्रश्न प्राय हनुासाथ सोको पररमाजयनका िालग वििेषज्ञ िा दक्षको नाम सलमलतबाट मनोनर्न गराउने‚ 
(ग) वििेषज्ञ िा दक्षको नाम मनोनर्न भएपलछ लनजिाई गोप्र् रुपमा कार्ायिर्मा आमन्त्रण गने‚  
(घ) प्रश्नहरु पररमाजयन गनय दक्षको रोहिरमा लसिछाप दरुुस्त भए नभएको हेरी मचुलु्का गरी प्रश्नहरु राशखएका खामहरु 

खोल्ने‚  

(ङ) एकपटक प्रश्नहरु पररमाजयन गराउाँदा साधारणतर्ा एउटा विषर्का समान स्तरका समान्र्तर्ा तीन सेट प्रश्नहरु तर्ार 
गने‚ गराउने व्र्िस्था गने‚  

(च) प्रश्नपत्रको भावषक िदु्धता तथा पाठ्यक्रम बमोशजम सबै इकाईका प्रश्नहरु समािेि गने र पाठ्यक्रम बावहरका प्रिन्हरु 
हटाउने सम्बन्धमा वििेषज्ञ िा दक्षिाई आिश्र्क जानकारी गराउने ।  

(छ) प्रश्नहरु पररमाजयनको काम समाय भएपलछ दक्षद्वारा तर्ार गररए अनसुार छ‚ छैन रुज ुगरी दक्षको रोहिरमा प्रयरे्क सेट 
प्रश्न छुट्टाछुटै्ट लसिबन्दी गने ।  

23. प्रश्न पररमाजयन गदाय ध्र्ान ददनपुने कुराहरु: )१( दक्ष िा लबिेषज्ञिे प्रश्नहरु पररमाजयन गदाय देहार्का कुरामा ध्र्ान ददनपुनेछ:  

(क) पाठ्यक्रममा तोवकएको संर्ा अनसुार आिश्र्क प्रश्नहरुको पररमाजयन गने‚  
(ख) परीक्षामा सोलधने प्रश्नहरु मध्रे् कलतिटा प्रश्नको उ्तरर ददनपुने हो सो कुराको अलतररक्त समर्‚ पूणायङ्क र प्रयरे्क प्रश्नको 

अंकभार पलन स्पष्ट रुपिे उल्िेख गने‚  
(ग) पाठ्यक्रम भन्दा बावहरका प्रश्नहरु नराख्न‚े  

(घ) सबै प्रश्नहरुका सेटहरु राम्ररी पढ्ने‚ स्तरहीन प्रश्नहरु हटाउने र बााँकय भएका सबै सेटका प्रश्नहरुिाई सबै पाठ्यािं 
)खण्ड‚ समूह‚ उप-समूह( बाट पाठ्यक्रममा तोवकएको हकमा सोही अनसुार र नतोवकएको हकमा समानपुालतक रुपमा 
प्रश्नहरु समािेि गरी समान्र्तर्ा तीन सेट प्रश्नपत्र तर्ार गने‚  

(ङ) प्रश्नहरु वििादास्पद तथा दद्वविधार्कु्त नहनुे गरी भावषक रुपिे समेत िदु्ध बनाउने‚  

(च) पररमाजयनकतायिे प्रश्नहरु कुन कुन इकाई िा पाठ्यािंको हो सोको नम्बर प्रश्नमा जनाउने‚  

(छ) पाठ्यक्रममा तोवकएको समर्लभत्र उम्मेदिारिे उ्तरर िेख्न सक्ने वकलसमको प्रश्नहरुको छनौट गने‚  
(ज) सम्बशन्धत पद )शे्रणी/तह( को स्तरसाँग लमल्ने वकलसमका प्रश्नहरु मात्र समािेि गने‚  
(झ) दि भन्दा बढी अङ्कका विषर्गत प्रश्नहरुको िाग पूरक प्रश्न सोलधएकोमा सोलधएका प्रश्नको प्रयरे्क भागको अङ्कभार  ीक 

छ‚ छैन जााँच गरी पााँच िटा भन्दा बढी पूरक प्रश्न भएका प्रश्नहरु नराख्न‚े  

(ञ) राजपत्रावङ्कत प्रथम र दद्वतीर् शे्रणी )अ.प्रा.( का पदहरुमा सोलधने समस्र्ा समाधान सम्बन्धी प्रश्नको पाठ्यक्रममा उल्िेख 
भए अनसुार प्रयरे्क भागको छुट्टाछुटै्ट अंक विभाजन गने ।  

(ट) िस्तगुत प्रश्नहरु पररमाजयन गरी तर्ार गदाय सकेसम्म लछटै्ट परुानो हनुे िा सान्दलभयकता लसवद्धने वकलसमका प्रश्नहरु समािेि 
नगने‚  

( ) प्रश्नहरुसाँगै आएका उ्तरर एिं सम्भाव्र् उ्तररिाई  ीक छ छैन हेरर पररमाजयन गने र अनसूुची-1१ मा ददइएको तालिका 
अनसुार िगथीलकरण समेत गने र  
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(ड) प्रश्नहरुिाई पाठ्यक्रम अनसरा समानपुालतक हनुे गरी लमिाउन आिश्र्क भएमा िा भाषागत रुपमा स्तरीर् बनाउन 
आिश्र्क भएमा प्रश्नको मनसार् नविग्रने गरी लमिाउने ।  

)२( प्रश्नहरु पररमाजयन  गने कार्य सम्पन्न भएपलछ यर्स्त प्रश्नहरु लसिबन्दी गररएका खाम सम्बशन्धत महािाखा प्रमखुिाई बझुाउन ु
पनेछ ।  

24. प्रश्नपत्र भण्डारण गने:  )१( पररमाजयन भएका प्रश्नपत्रहरु भण्डारण गनय एउटा प्रश्नपत्र भण्डार (Question Bank) को व्र्िस्था गनुयपनेछ 
।  

)२( प्रश्नपत्रहरु पर्ायय मात्रामा मौज्दात राख्न‚े सरुक्षा गने र व्र्िशस्थत रुपिे भण्डारण गने कतयव्र् सम्बशन्धत िाखा प्रमखुको हनुेछ 
।  

)३( प्रश्नपत्र पररमाजयन  गने िाखामा प्रश्नहरुको सेट तर्ार हनु नसकय बााँकय रहेका प्रश्नहरु समेतको छुट्टाछुटै्ट भण्डारण गने व्र्िस्था 
सम्बशन्धत िाखा प्रमखुिे गनुयपनेछ ।  
)४( उपदफा )३( बमोशजम भण्डारण गररका प्रश्नपत्रहरु आिश्र्कता अनसुार समर् समर्मा  पररमाजयन गरी पनु: प्रर्ोग गनय सवकनेछ 
।  

)५( प्रश्नपत्र भण्डारण सम्बन्धमा सम्बशन्धत िाखा प्रमखुिे देहार्का कार्यहरु गनुयपनेछ:  

(क)  पररमाशजयत प्रश्नपत्रका सेटहरु लसिबन्दी अिस्थामा बझु्ने‚  

(ख)  प्रश्नपत्रका सेटहरु विषर् अनसुार संकेत शचन्ह राखी‚ रशजष्टरमा चढाउन ेर यर्स्ता प्रिन्पत्रका सेटहरु भण्डारमा सरुशक्षत 
राख्न‚े  

(ग)  प्रश्न भण्डारमा रहेका प्रश्नहरु पाठ्यक्रम पररितयन भएमा िा अन्र् अिस्थामा समेत आिश्र्कता अनसुार पनुराििोकन 
गराउन‚े 

(घ) पनराििोकन गनय खोलिएका प्रश्नपत्रहरु पनराििोकन गरी सकेपलछ छुट्टाछुटै्ट लसिबन्दी खाममा भण्डारण गनय शजम्मा 
लिने‚  

(ङ) पररमाजयन गदाय वििेषज्ञ िा दक्षिे सलमलतको लनदेिनको पािना नगरेको पाइएमा सोको व्र्होरा सलमलत समक्ष पेि गने 
।  

25. प्रश्नपत्रहरुको छपाई: )१( प्रश्नपत्रको छपाई सम्बन्धी काम गदाय देहार् अनसुार गनुयगराउन ुपनेछ: 
(क) सम्बशन्धत महािाखा प्रमखुिे पररमाजयन भई‚ भण्डारण भएका प्रश्नपत्रका सेटहरु मध्रे् लिशखत परीक्षामा प्रर्ोग गररने 

प्रश्नपत्रका सेट अध्र्क्षबाट छनौट गराउने‚  
(ख) लसिबन्दी प्रश्नपत्र सेटको खामहरु टाइप िगाउतका काम गनुय अशघ मचुलु्का गरी खोल्ने‚  

(ग) पररमाशजयत प्रश्नहरु टाइप िगार्तका काम गदाय सम्बशन्धत अलधकत तिाई दद्वविधा िागेमा सलमलतिा सलमलतिे तोकेको 
व्र्शक्तसाँग सम्पकय  राखी टुाँगो िगाउने‚  

(घ) मनोिैज्ञालनक परीक्षण सम्बन्धी प्रश्न टाइप गदाय प्रश्नको भाि नविग्रने गरी दरुुस्त टाइप गने ।  

(ङ) पररमाजयन भैसकेका प्रश्नहरु सशचििे तोकेको  ाउाँ र तोकेको कमयचारीबाट आिश्र्क प्रलत सेटहरु तर्ार गराई पररमाशजयत 
प्रश्न राशखएको खामको बावहर सेिा‚ समूह‚ उपसमूह‚ शे्रणी/तह‚ पद‚ विषर्‚ परीक्षा लमलत तथा िस्तगुत प्रश्नपत्र A, B, 

C, D िा क‚ ख‚ ग‚ घ केमा आधाररत छ सो समेत उल्िेख गने‚  
(च) काम निाग्ने कागजात‚ काियन पेपर आदद िाखा प्रमखुको रोहिरमा जिाउने‚  
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(छ) परीक्षा हनुे ददनमा आिश्र्क प्रलत तर्ार हनुे गरी प्रश्नपत्रहरु छपाई र आिश्र्क संर्ामा प्रश्नपत्रहरु लसिबन्दी गरी 
वितरण गने व्र्िस्था लमिाउने‚  

(ज) सलमलतको िडा कार्ायिर्मा सञ्चािन हनुे परीक्षाका िालग सलमलत प्रलतलनलध माफय त अनसूुची-1२ बमोशजम पत्र साथ प्रश्नपत्र प ाउन े
र कार्ायिर् प्रमखु तथा सलमलत प्रलतलनलधको रोहिरमा खण्ड )छ( बमोशजम छपाई गने व्र्िस्था गने‚  

(झ) प्रश्नपत्र छपाई कार्यमा संिग्न कमयचारीहरु परीक्षा िरुु नहनु्जेि सम्म सबै एकै  ाउाँमा बस्ने‚ कुनै व्र्क्ती भेट गनय 
आएमा एक्िै भेट नगने‚ टेलिफोन‚ मोबाइि फोनको प्रर्ोग नगने‚ गनै पने भएमा एक्िै नगने व्र्िस्था लमिाउने ।  

(ञ) प्रश्नपत्र छपाई कार्यमा संिग्न कमयचारीहरुिाई सोही परीक्षामा नखटाउने ।  
पररच्छेद-6 

लिशखत परीक्षा सम्बन्धी व्र्िस्था 
 

26. लिशखत परीक्षा सञ्चािन गने कार्ायिर्: )१( जनुीचााँदे गाउाँपालिकािे लिइने देहार्का शे्रणी/तहका परीक्षाहरु सलमलतिे नै तोवकएको स्थानमा 
हनुेछ । 

27. )लिशखत परीक्षाको व्र्िस्थापन:  )१( लिशखत परीक्षा संचािन गनयको िालग लमलत र समर् लनधायरण गदाय परीक्षा भिनको उपिब्धता 
िगार्तका पक्षहरुिाई विचार गरी लनधायरन गनुयपनेछ ।  

)२( परीक्षा संचािन गने शजम्मेिारी भएको सम्बशन्धत िाखा िा कार्ायिर्िे लिशखत परीक्षा संचािन गनय देहार् बमोशजमको व्र्िस्था 
गनुयपनेछ:  

(क) उम्मेदिारहरुको संर्ाको अनपुातको आधारमा परीक्षा भिनको व्र्िस्था गने‚  

(ख) दरखास्त ददने उम्मेदिारहरुको अशन्तम नामाििी तर्ार गने‚  

(ग) लिशखत परीक्षा सञ्चािनको िालग आिश्र्क पने हााँशजर कपी‚ उ्तररपशुस्तका िगार्त अन्र् सामाग्रीको व्र्िस्था गने‚  
(घ) उम्मेदिारहरुको संर्ाको अनपुातको आधारमा देहार् बमोशजमको जनिशक्त व्र्िस्था गनुयपनेछ:  

1. परीक्षा संचािन प्रयरे्क कार्ायिर्मा एक जना परीक्षा लनर्न्त्रक हनुेछ ।  
2. एक परीक्षा केन्रमा एकजना केन्राध्र्क्ष र एकजना उपकेन्राध्र्क्ष राख्न‚े  

3. सबै प्रश्नको उ्तरर एउटै उ्तररपशुस्तकामा ददनपुने परीक्षामा सामान्र्तर्ा तीस जनासम्म उम्मेदिारहरुका िालग 
एकजना सहार्क केन्राध्र्क्षको व्र्िस्था गने । प्रश्नको अिग अिग उ्तररपशुस्तका रहने लिशखत परीक्षाको िालग 
पच्चीस जनासम्म परीक्षाथथीलका िालग एक जना सहार्क केन्राध्र्क्ष राख्न‚े  

28. उ्तररपशुस्तका सम्बन्धी व्र्िस्था: )१( विषर्गत परीक्षाका उ्तररपशुस्तकाको आिरण पतष्ठ अनसूुची-1३ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ ।  
)२( िस्तगुत उ्तररपशुस्तकाको नमनुा अनसूुची-1४ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ ।  

)३( विषर्गत परीक्षाको उ्तररपशुस्तका आिरण पाना बाहेक देहार् बमोशजमको पतष्ठसंर्ामा बनाउन ुपनेछ । उ्तररपशुस्तकामा उ्तरर 
िेख्न नपगु भएमा परीक्षाथथीलिे थप उ्तररपशुस्तकाको प्रर्ोग गनय सक्नेछन ्।  

(क) तीन घण्टा िा सो भन्दा बढी अिलधको परीक्षाको िालग - चौध पतष्ठ  

(ख) तीन घण्टा भन्दा कम अिलधको र खण्ड/खण्ड प्रश्नको छुट्टाछुटै्ट पशुस्तका प्रर्ोग हनुे परीक्षाका िालग - दि पतष्ठ 

)४( विषर्गत परीक्षामा प्रयरे्क प्रश्नको उ्तरर अिग अिग उ्तररपशुस्तकामा ददनपुने पदको परीक्षाका िालग प्रयरे्क प्रश्नका िालग आिरण 
पतष्ठ बाहेक छ पतष्ठको उ्तररपशुस्तका प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  
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29. लिशखत परीक्षा संचािन:  )१( गाउाँपालिकाबाट लिइने लिशखत परीक्षा संचािनका िालग देहार् बमोशजमको व्र्िस्था गनुयपनेछ:  

(क) परीक्षाथथीलहरुिे एक-आपसमा सर-सल्िाह गनय नसक्ने  गरी उम्मेदिारहरुको समािेसी समूह र  शच्छक प्राशज्ञक विषर् 
हनुे परीक्षा भए सो समेत छुयाई सो को िणायनकु्रम िा रोिनम्बरको जोर लबजोर संर्ा अनसुार परीक्षा भिनमा 
आसनको व्र्िस्था )लसट प्िान( गने‚  

(ख) प्रयरे्क को ामा रहने परीक्षाथथीलहरुको नाम‚ थर र रोि नम्बर सम्बशन्धत को ा बावहर प्रष्ट देशखने गरी टााँस गने‚  
(ग) परीक्षाथथीलहरुिाई परीक्षा भिनमा प्रिेि गराउन परीक्षा िरुु हनुभुन्दा तीस लमनेट अगाडी ध्िलन संकेतद्वारा सूचना गने‚  
(घ) परीक्षाथथीलहरु आ-आनो लसटमा बलससकेपलछ उ्तररपशुस्तकाको वितरण गने‚  

(ङ) कुनै उम्मेदिारिे परीक्षा केन्रमा प्रिेिपत्र ल्र्ाउन छुट भएको िेहोरा उल्िेख गरी लनिेदन ददएमा कार्ायिर्मा रहेको 
प्रिेिपत्रसाँग लनजको दस्तखत र अन्र् वििरण समेत लभडाई लमिेमा सलमलतद्वारा लनधायरण गररएको दस्त ुलिई‚ केन्राध्र्क्षिे 
अनसूुची-1५ बमोशजमको अनमुलतपत्र ददई परीक्षामा बस्ने अनमुलत ददन‚े  

(च) एक भन्दा बढी पत्र/विषर्मा परीक्षा सञ्चािन हनुेमा अशघल्िो पत्र/विषर्मा अनपुशस्थत उम्मेदिारिाई पलछल्िो 
पत्र/विषर्को परीक्षामा सामेि नगराउने ।  

)२( परीक्षाथथीलिे परीक्षा प्रिेिपत्र छुट भएबापत परीक्षा केन्रमा दस्तरु बझुाएकोमा समन्िर्कतायिे यर्सको रलसद लनजिाई ददनपुनेछ 
र यर्स्तो रकम कार्ायिर् खिेुको ददन राजस्ि खातामा जम्मा गनुयपनेछ ।  
)३( परीक्षा भिनको अिस्था‚ उम्मेदिारहरुको संर्ा आददको दृवष्टकोणबाट परीक्षा संचािनमा कद नाई हनुे देशखएमा केन्राध्र्क्षिे 
कारण जनाई आफ्नो सहर्ोगका िालग एक जना सहार्क केन्राध्र्क्ष थप गनय सक्नेछ । र्सरी सहार्क केन्राध्र्क्ष थप गररएकोमा 
कार्ायिर् खलु्ने ददनमा नै कार्ायिर् प्रमखुबाट समथयन गरानुय पनेछ ।  

30. परीक्षा केन्रमा प्रिेि गने: )१( परीक्षाथथीलहरु परीक्षा िरुु हनुे समर् भन्दा आधा घण्टा अगालड परीक्षा केन्रमा प्रिेि गरी सक्न ुपनेछ । 
देहार्को अिलधपलछ परीक्षा केन्रमा प्रिेि  गनय ददइने छैन:  

(क) विषर्गत परीक्षा हनुेमा परीक्षा िरुु भएको तीस लमनेट पलछ‚  

(ख) िस्तगुत परीक्षा हनुेमा परीक्षा िरुु भएको पन्र लमनेट पलछ‚  
(ग) विषर्गत र िस्तगुत हनुे परीक्षा हनुेमा परीक्षा िरुु भएको बीस लमनेट पलछ।  

)२( उपदफा )१( को खण्ड )क(‚ )ख( र )ग( बमोशजमको अिलध व्र्तीत भएको दि लमनेटपलछ मात्र परीक्षा छाडी जान चाहन े
परीक्षाथथीलिाई परीक्षा भिन बावहर जान अनमुलत ददनपुनेछ ।  

30.  सहर्ोगी िेखकको व्र्िस्था: )१( कुनै परीक्षाथथीलिाई परीक्षामा आफैं  िेख्न नसक्ने भई सहर्ोगी िेखक आिश्र्क पने भएमा वििेष 
पररशस्थलत परेको अिस्थामा बाहेक परीक्षा िरुु हनुभुन्दा दि ददन अगािै सहर्ोग िेखक माग गरी सम्बशन्धत लिशखत परीक्षा संचािन 
गने कार्ायिर्मा लिशखत लनिेदन ददनपुनेछ ।  
)२( उपदफा )१( बमोशजम सहर्ोग िेखक माग भएमा सम्बशन्धत पदको िालग तोवकएको िैशक्षक र्ोग्र्ता भन्दा एक तह मलुनको 
िैशक्षक र्ोग्र्ता हालसि गरेको व्र्क्तीिाई सम्बशन्धत कार्ायिर्िे सहर्ोगी िेखकको रुपमा खटाउन ुपनेछ ।  
 तर एस.एि.सी. भन्दा मलुनको िैशक्षक र्ोग्र्ता तोवकएको पदको हकमा समान र्ोग्र्ता हालसि गरेको सहर्ोगी िेखक खटाउन 
सवकनेछ ।  
)३( उपदफा )२( बमोशजम सहर्ोगी िेखक खटाउने प्रर्ोगनको िाग लिशखत परीक्षा संचािन गने सम्बशन्धत िाखा िा कार्ायिर्िे 
िैशक्षक र्ोग्र्ताको आधारमा छुट्टाछुटै्ट सूची )रोष्टर( तर्ार गरी राख्न ुपनेछ । यर्स्तो सूची िावषयक रुपमा अयानािलधक गनुयपनेछ  ।  
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31. परीक्षा लनर्न्त्रकको काम‚ कतयव्र् र अलधकार: )१( लिशखत परीक्षा संचािन गने सम्बन्धमा परीक्षा लनर्न्त्रकको काम‚ कतयव्र् र अलधकार 
देहार् बमोशजम हनुेछ:  

(क) परीक्षामा खवटने कमयचारीको व्र्िस्थापन गने‚  

(ख) परीक्षामा आिश्र्क पने श्रोत/साधन व्र्िस्थापन गने‚  
(ग) परीक्षामा आिश्र्क सरुक्षा प्रबन्ध लमिाउने‚  
(घ) परीक्षाको गोपलनर्ता कार्म गराउने र  
(ङ) परीक्षासाँग सम्बशन्धत अन्र् आिश्र्क कार्य गने ।  

32. केन्राध्र्को काम‚ कतयव्र् र अलधकार: )१( लिशखत परीक्षा संचािन गने सम्बन्धमा केन्राध्र्क्षको काम‚ कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोशजम 
हनुेछ: 

(क) परीक्षाका िालग आिश्र्क प्रश्नपत्र सवहत परीक्षा िरुु हे समर्भन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्रमा पगु्ने‚ 
(ख) सबै उ्तररपशुस्तकाको मखुपतष्ठको लछदरत रेखा (Perforated Line) को दिैु लतर पने गरी दस्तखत गने िा दस्तखतको 

छाप िगाउने ।  
(ग) परीक्षा कार्यमा खवटएका उपकेन्राध्र्क्ष‚ सहार्क केन्राध्र्क्ष र लनरीक्षकहरुको कार्य विभाजन गरी आिश्र्क लनदेिन 

समेत ददने‚  

(घ) परीक्षामा खवटने कमयचारीिाई कार्ायिर्बाट उपिब्ध गराइएको पररचर्पत्र परीक्षा अिलधभर अलनिार्य रुपमा िगाउन 
लनदेिन ददने‚  

(ङ) परीक्षा िरुु हनुभुन्दा तीस लमनेट अगाि लनरीक्षकिाई परीक्षा को ामा आिश्र्क उ्तररपशस्तका सवहत खटाउने । परीक्षा 
को ामा लनधायरण गररएका लनरीक्षक नपगु हनुे भएमा थप लनरीक्षको व्र्िस्था गने‚  

(च) आिश्र्क प्रश्नपत्रको लसिबन्दी खाम परीक्षा िरुु हनुभुन्दा बढीमा बीस लमनेट अगाडी उप-केन्राध्र्क्ष‚ सहार्क केन्राध्र्क्ष 
एिं समन्िर्कताय समेतको रोहिरमा मचुलु्का गरी लसिबन्दी खामको िाहाछाप नविग्रने गरी वकनाबाट खोल्ने‚  

(छ) प्रश्नपत्रको लसिबन्दी खाम खोलिसकेपलछ िस्तगुत परीक्षाका क‚ ख‚ ग र घ क्रममा वितरण गने गरी सबै सेटबाट 
प्रश्नपत्र लमसाउने‚  

(ज) खण्ड )छ( बमोशजम िस्तगुत प्रश्नपत्रहरु लमिाईसकेपलछ िस्तगुतिा विषर्गत प्रश्नपत्रहरु परीक्षा को ामा रहेन परीक्षाथथीलको 
संर्ा बराबर छुयाई सहार्क केन्राध्र्क्षिाई बझुाउने र परीक्षा िरुुहनु ु भन्दा अगालड परीक्षा को ामा पगु्ने गरी 
प ाउने‚  

(झ) परीक्षा िरुु भएपलछ सबै को ामा गई लनरीक्षण गने‚ लनरीक्षण कार्यिाई लनरन्तरता ददने‚  

(ञ) पररक्षा संचािनमा कुनै कद नाई भएमा तयकाि समाधान गने‚  
(ट) परीक्षाथथीलको प्रिेिपत्र र उ्तररपशुस्तकामा िेखेको नाम‚ थर‚ दस्तखत‚ फोटो आदद नलभड्ने भनी सहार्क केन्राध्र्क्षिे 

सूचना गरेमा िा परीक्षा भिनमा कुनै उम्मेदिारिे अनशुचत कार्य गरेमा िा यर्स्तो कार्य गने उयानोग गरेमा केन्राध्र्क्षिे 
लनजिाई तयकाि परीक्षाबाट लनष्कािन गने र परीक्षा सवकएपलछ सोको प्रलुतिेदन सलमलतमा ददने‚  

( ) परीक्षामा खवटएको कुनै व्र्क्ती परीक्षा िरुु हनुे समर् सम्म उपशस्थत नभएमा िा आफ्नो कतयव्र् पािना नगरेमा यर्स्ता 
व्र्क्तीिाई कामबाट हटाई परीक्षा भिनबाट लनष्कािन गरी लनजिाई सो ददनको पाररशश्रत समेत नददने‚  
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(ड) अन्र् परीक्षा केन्रका परीक्षाथथील आफ्नो केन्रमा परीक्षा ददन आएमा समर् र पररशस्थलत हेरी मनालसि देशखएमा मात्र 
लनजिाई परीक्षामा सशम्मलित गराउने।  

(ढ) परीक्षा सम्पन्न भएपलछ परीक्षाथथीलिे बझुाएका उ्तररपशुस्तका परीक्षाथथीलको रोि नम्बर र नाम थर लभडाई प्रयरे्क को ाका 
सहार्क केन्राध्र्क्ष/लनरीक्षकबाट संर्ा गन्ती गरी छुट्टाछुटै्ट बझु्ने व्र्िस्था लमिाउने ।  

(ण) उ्तररपशुस्तकाहरु खाम/थैिोमा लसिबन्दी गरी केन्राध्र्क्षको नामको लसिछाप िगाउने र लसिबन्दी मचुलु्कामा लसि 
छापसंख् र समर् समेत उल्िेख गरी केन्राध्र्क्ष‚ उप-केन्राध्र्‚ सहार्क केन्राध्र्क्ष समन्िर्कताय समेतिे थैिाको जोनथील 
जोनथीलमा अलनिार्य रुपा दस्तखत गने‚ गराउने ।  

(त) लसिबन्दी उ्तररपशुस्तकाको पोका सलमलतको सम्बशन्धत कार्ायिर्/िाखामा बझुाउने । 

(थ) कार्ायिर् िा िडा कार्ायिर्मा प ाउनपुने उ्तररपशुस्तकाको लसिबन्दी पोका सम्बशन्धत प्रलतलनलधको शजम्मा प ाउने ।  
33.  उप-केन्राध्र्क्षको काम‚ कतयव्र् र अलधकार: )१( केन्राध्र्क्षको लनदेिन र लनर्न्त्रणमा उप-केन्राध्र्क्षिे देहार् बमोशजमको कार्यहरु 

गनुयपनेछ:  
(क) केन्राध्र्क्षको अनपुशस्थलतमा केन्राध्र्क्षको कार्य गने‚  

(ख) कुन सहार्क केन्राध्र्क्षको अनपुशस्थलतमा लनजको शजम्मेिारी लनिायह गने‚  
(ग) सहार्क केन्राध्र्क्ष तथा लनरीक्षकको कामको लनरीक्षण गने‚  
(घ) समन्िर्कतायिाई लसटप्िान अनसुारको आसन व्र्िस्था लमिाउन आिश्र्क सहर्ोग गने‚  
(ङ) परीक्षा को ाकोलनरन्तर लनरीक्षण गने र परीक्षा संचािनमा केन्राध्र्क्षिाई आिश्र्क सहर्ोग गने‚  
(च) केन्राध्र्क्षको लनदेिन बमोशजम अन्र् कार्य गने‚  
(छ) परीक्षा सम्पन्न भएपलछ सबै उ्तररपशुस्तकाहरु रुज ुगरी लसिबन्दी गने र प्रमाशणत समेत गने ।  

34. सहार्क केन्राध्र्क्षको काम‚ कतयव्र् र अलधकार: )१( केन्राध्र्क्ष तथा उप-केन्राध्र्क्षको लनदेिन र लनर्न्त्रणमा रही सहार्क केन्राध्र्क्षिे 
देहार् बमोशजमका कार्यहरु गनुयपनेछ:  

(क) परीक्षाथथीलहरुिे उ्तररपशुस्तकाको लनददयष्ट  ाउाँमा आफ्नो नाम‚ थर‚ रोि नम्बर‚ विषर्‚ विज्ञापन नम्बर‚ सेिा‚ समूह तथा 
समािेिीको वकलसम‚ लमलत र अन्र् आिश्र्क वििरणहरु भरी दस्तखत गररसकेपलछ परीक्षाथथीलहरुको प्रिेिपत्रको दस्तखत 
तथा फोटो लभडाई सो वििरण लमिेमा उ्तररपशुस्तकाको मखुपतष्ठको लछदरत रेखाको दिैुलतर पने  गरी दस्तखत गने । सो 
वििरण दरुुस्त लमिेमा केन्राध्र्क्ष समक्ष पेि गरी लनकासा भए बमोशजम गने‚  

(ख) सहार्क केन्राध्र्क्षिे खण्ड )क( बमोशजम दस्तखत गदाय विज्ञापन नम्बर‚ नाम‚ रोि नम्बर‚ विषर्/पत्र‚ िस्तगुत प्रश्नको 
हकमा "वक" तथा विषर्गत प्रश्नतको हकमा खण्ड/प्रश्न नम्बर आददमा रेजा िगाई दस्तखत गनुयपनेछ ।  

(ग) परीक्षा िरुु भएपलछ लनधायररत समर्लभत्र परीक्षाथथीलिाई परीक्षा को ा बावहर जान नददने र सो समर् पलछ बावहर जान े
भएमा सोको प्रर्ोजनका िालग राशखएको रशजष्टरमा समर् जनाउन िगाई जान ददने‚  

(घ) परीक्षाको लनधायररत समर् समाय भएपलछ उम्मेदिारको उ्तररपशुस्तकाको प्रयरे्क पानामा खािी छोडएको स्थानमा पलछ 
थप्न नलमल्ने गरी काटी ददने र दस्तखत समेत गने । िस्तगुत परीक्षा हनुेमा उ्तरर निेको खािी को ा कावटददने‚  

(ङ) केन्राध्र्क्ष िा उप-केन्राध्र्क्षिाई परीक्षाको अशन्तम चरणसम्मका कार्यहरुमा आिश्र्क सहर्ोग परु्ायउने‚  
(च) उ्तररपशुस्तकामा मसी फरक गरेको िा उ्तररपशुस्तका थप गरेकोमा सो व्र्होरा उ्तररपशुस्तकामा नै प्रमाशणत गने‚  
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(छ) आफ्नो शजम्मा रहेका परीक्षा को ाको परीक्षाथथीलिे बझुाएका उ्तररपशुस्तका गन्ती गरी केन्राध्र्क्ष/उपकेन्राध्र्क्षिाई 
बझुाउने र उ्तररपशुस्तका राशखएको लसिबन्दी खाम/पोका प्रमाशणत गने ।  

(ज) केन्राध्र्क्ष र उपकेन्राध्र्क्षको लनदेिन बमोशजम अन्र् कार्य गने ।  
 

35. समन्िर्कतायको काम‚ कतयव्र् र अलधकार: )१( केन्राध्र्क्ष तथा उपकेन्राध्र्क्षको लनदेिन र लनर्न्त्रणमा रही समन्िर्कतायिे देहार् 
बमोशजमका कामहरु गनुय पनेछ:  

(क) केन्राध्र्क्ष तथा उपकेन्राध्र्क्षको लनदेिनमा परीक्षाथथीलहरुको आसन व्र्िस्था िणायनकु्रम िा रोि नं. को जोर विजोरको 
आधारमा लमिाउने।  

(ख) प्रयरे्क परीक्षा को ा बावहर उम्मेदिारहरुिाई रोि नम्बर तथा नाम‚ थर टााँस गने ।  
(ग) आिश्र्क संर्ामा उ्तररपशुस्तका र अन्र् आिश्र्क सामाग्री बझुी परीक्षा केन्रमा िैजाने ।  

(घ) केन्राध्र्क्षको लनदेिन अनसुार परीक्षामा खवटएका कमयचारीहरुिाई परीक्षा को ामा प ाउने ।  

(ङ) आफ्नो परीक्षा केन्रमा खवटएका कमयचारीहरुको दैलनक हाशजरी उ ाउन े।  
(च) परीक्षाको कार्यक्रम सम्पन्न भएपलछ केन्राध्र्क्ष िगार्त परीक्षामा खवटएका सबै कमयचारीहरुिाई पाररश्रलमक वितरण 

गने र सोको वििरण केन्राध्र्क्षबाट प्रमाशणत गराई‚ समर्मै पेश्कय फर्छ्यौट गने । दफा 28)6( बमोशजम खवटन े
जनिशक्तको पररचर्पत्र िा नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप लिएर मात्र पाररश्रलमक ददने ।  

(छ) परीक्षाथथीलहरुको दईु प्रलत हाशजरी उ ाउन लनरीक्षकिाई हाशजरी फाराम शजम्मा ददने ।  

(ज) परीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएपलछ प्रर्ोगमा नआएका उ्तररपशुस्तका िगार्तका कागजातहरु वफताय बझुाउने ।  
 

36. लनरीक्षकको काम‚ कतयव्र् र अलधकार:  )१( परीक्षामा खवटएका लनरीक्षकहरुिे देहार् बमोशजमका कार्यहरु गनुयपनेछ:- 
(क) प्रिेि घण्टी िाग्नभुन्दा पवहिे सम्बशन्धत को ामा जाने‚  

(ख) परीक्षाथथीलहरु लसटमा बलससकेपलछ प्रिेिपत्र हेरी उ्तररपशुस्तका वितरण गने‚ 
(ग) उ्तररपशुस्तका वितरण गररसकेपलछ परीक्षाथथीलहरुिे पािना गनुयपने देहार्का कुराहरुको जानकारी ददने:- 

1. उ्तररपशुस्तकाको लनदेशित स्थानहरुमा खिुाउन ुपने वििरण अलनिार्य रुपिे िेख्न‚े  

2. उ्तररपशुस्तकामा आफूिाई शचनाउने कुनै पलन प्रकारको संकेत िा शचन्ह निेख्न‚े िेखेको पाइएमा परीक्षा रद्द 
हनुसक्न‚े  
)२ क.( थप उ्तररपशुस्तकामा नाम‚ रोि नम्बर िा आफूिाई शचनाउन ेकुनै सकें त िा शचन्ह िेख्न नहनुे‚  

3. परीक्षाको ामा कुनै पसु्तक‚ कापी‚ वटपोट तथा अन्र् असम्बशन्धत िस्त ुल्र्ाउन िा साथमा राख्न नहनुे‚  

4. मोिाइि आदद संचारका साधन साथमा राख्न नपाउने‚ परीक्षा नसवकएसम्म यर्स्तो साधन साथमा राखेमा जफत 
गनय सवकने‚  

5. परीक्षा अिलधभर आसपास कुरा गनय नपाईने‚  
6. नाम‚ रोि नम्बर आदद वििरण िेखेको पानाको पछालड उ्तरर िा अन्र् िेहोरा िेख्न नहनुे‚ िेखेमा संकेत नम्बर 

रादा यर्ो पेज च्र्ालतने‚ 
7. प्रश्नपत्रमा अस्पष्ट अक्षर भई िा परीक्षा सम्बन्धी कुनै कुरा सोध्नपुरेमा अनिुालसत रुपबाट सोध्नपुने‚  

8. उ्तररपशुस्तकाको बावहर पेजमा िेशखएका लनदेिनहरुको पािना गनुयपने‚  
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(घ) आफ्नो शजम्माको को ामा परीक्षाथथीलहरुिे आपसमा कुराकानी एिं अन्र् कुनै अनशुचत कार्य गनय नपाउने गरी लनगरानी 
राख्न‚े 

(ङ) परीक्षाथथीलहरुिाई समर्मै दईु प्रलत हाशजर फाराम दस्तखत गराउने र समािेिी समूहको उपशस्थत र अनपुशस्थत संर्ा 
समेत छुयाउन‚े  

(च)  एकयकत त परीक्षा प्रणािी अन्तगयत न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको सेिा/समूह/उपसमूहको परीक्षाको हकमा 
खण्ड)ङ( बमोशजम संर्ा छुयाउाँदा  शच्छक प्राशज्ञक विषर्‚ िैशक्षक र्ोग्र्ताको मिु विषर् र संभाव्र् उम्मेदिार हनु 
सक्ने सेिा/समूह/उपसमूह समेत छुयाउने‚  

(छ) परीक्षाथथीलिे उ्तररपशुस्तकामा मसी फेरेकोमा िा उ्तररपशुस्तका थप गरेकोमा सम्बशन्धत उम्मेदिारको मूि उ्तररपशुस्तकाको 
अग्र भागको बााँर्ा वकनारामा अलनिार्य रुपिे जनाई प्रमाशणत गने‚  

(ज) परीक्षा समाय भएपलछ परीक्षाथथीलहरुबाट परीक्षाको प्रकत लत अनसुार परीक्षाथथीलिे साथ िैजान नपाउने प्रश्नपत्र र 
उ्तररपशुस्तकाहरु सङ्किन गने तथा नाम र रोिनम्बर लभडाई सहार्क केन्राध्र्क्षिाई बझुाउने‚  

(झ) कुनै परीक्षाथथीलको नाममा पत्र‚ फोन आदद आएमा लनजको परीक्षा सवकएपलछ बझुाउने िा जानकारी ददने व्र्िस्था गने‚  

(ञ) केन्राध्र्क्ष‚ उप-केन्राध्र्क्ष‚ सहार्क केन्राध्र्क्ष समेतिाई परीक्षा सञ्चािन कार्यमा आिश्र्क सहर्ोग परु्ायउने तथा 
लनजहरुिे ददएको लनदेिन बमोशजमका अन्र् काम गने ।  

 

37.  परीक्षामा अलनर्लमत काम गने उपर कारिाही: )१( कुनै परीक्षाथथीलिे परीक्षा भिना अलनर्लमतता गरे गराएको पाइएमा केन्राध्र्क्षिे तयकाि 
यर्स्तो परीक्षाथथीलिाई परीक्षा भिनबाट लनष्कािन गनय सक्नेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोशजम केन्राध्र्क्षिे कुनै परीक्षाथथीलिाई लनष्कािन गरेकोमा यर्सरी लनष्कािन गनुय परेको कारण उल्िेख गरी 
सलमलत समक्ष प्रलतिेदन ददन ुपनेछ ।  
)३( परीक्षा केन्राम खवटएका कुनै कमयचारीिे परीक्षा सञ्चािनमा असहर्ोग गरेमा िा कुनै उम्मेदिारिाई अनशुचत फाइदा परु्ायउने 
काम गरेमा केन्राध्र्क्षिे यर्स्ता कमयचारीिाई तयकाि परीक्षा केन्रबाट लनष्कािन गनय सक्नछे ।  
)४( उपदफा )३( बमोशजम कुनै कमयचारीिाई परीक्षा केन्रबाट लनष्कािन गररएमा सोको प्रलतिेदन सलमलतमा ददन ुपनेछ ।  

38.  प्रश्न िा उ्तरर सम्बन्धी उजरुी: )१( परीक्षामा सोलधएको प्रश्न िा उ्तरर गित भएको भनी कुनै परीक्षाथथीलिे उजरुी ददन चाहेमा परीक्षा 
सवकएको सात ददन लभत्र गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा परीक्षा संचािन भएको हकमा सलमलतको कार्ायिर्मा र गाउाँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्मा बावहर परीक्षा भएकोमा परीक्षा संचािन गने सम्बशन्धत कार्ायिर्मा प्रमाण सवहत उजरुी लनिेदन ददन सक्नेछ ।  
)२( उपदफा )१( बमोशजम गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बाहेकका अन्र् कार्ायिर्मा परेको उजरुी लनिेदन सम्बशन्धत कार्ायिर्िे 
लछटो माध्र्मबाट गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा प ाउन ुपनेछ ।  
)३( उपदफा )१( बमोशजम परेको उजरुीको सम्बन्धमा प्रश्नपत्र पररमाजयन गने िाखािे आिश्र्कता अनसुार सम्बशन्धत दक्ष िा विज्ञको 
सहर्ोग लिई छानविन गनेछ ।  

)४( उपदफा )३( बमोशजम छानविन गदाय प्रश्न िा उ्तरर गित नभएको प्रमाशणत भएमा सम्बशन्धत िाखािे उजरुीकतायिाई सोको 
जानकारी गराउनेछ ।  
)५( उपदफा )३( बमोशजम छानविन गदाय प्रश्न िा उ्तरर गित भएमा सलमलत समक्ष पेि गनुयपनेछ ।  

पररच्छेद-7 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

संकेत नम्बर सम्बन्धी व्र्िस्था 
 

38. उ्तररपशुस्तकामा संकेत (Code) नम्बर राख्न:े )१( सबै वकलसमका लिशखत परीक्षाका उ्तररपशुस्तकाहरुमा अलनिार्य रुपमा पवहिो तथा दोश्रो 
संकेत नम्बर राख्नपुनेछ ।  

)२( उ्तररपशुस्तकाहरुमा पवहिो संकेत नम्बर राख्न ेशजम्मेिारी र तररका देहार् बमोशजम हनुेछ:- 
(क) उ्तररपशुस्तका प्राय भएको सात ददन लभत्र लनर्माििीको दफा १९)२( बमोशजमका पदालधकारीिे पवहिो संकेत नम्बर 

राख्नको िालग कमयचारी तोक्नेछ ।  
(ख) पवहिो संकेत नम्बर राख्न तोवकएको कमयचारीिे उ्तररपशुस्तकाको लसिबन्दी पोका/खाम बझु्न ुभन्दा पवहिे उ्तररपशुस्तका 

लसिबन्दी गदाय लसिछाप  ीक छ‚ छैन राम्री हेरी यर्स्तो पोका/खाम खोल्न ुअगाडी मचुलु्का गनुयपनेछ ।  
(ग) एउटै विज्ञापनका सबै परीक्षाकेन्रहरुको उ्तररपशुस्तकाहरु ति मालथ पारी छासलमस गरी पवहिो संकेत नम्बर राख्नपुनेछ 

।  

(घ) पवहिो संकेत नम्बर राखेपलछ उम्मेदिारको नाम‚ थर‚ रोि नम्बर‚ विषर्‚ लमलत आदद उल्िेख भएको अधयकट्टी च्र्ातेर 
लसिबन्दी गरी राख्नपुनेछ ।  

(ङ) सबै विषर्को परीक्षामा उपशस्थत नहनु ेउम्मेदिारको उ्तररपशुस्तकामा सकें त नम्बर नराखी छुटै्ट रशजष्टरमा वििरण उल्िेख 
गरी राख्न ुपनेछ ।  

(च) पवहिो संकेत नम्बर राशखसकेपलछ सो संकेत नम्बर रहेको अधयकट्टी च्र्ाती छुटै्ट पोका/खाममा लसिबन्दी गरी यर्स्तो 
लसिबन्दी पोका/खामको बावहर सो कार्यमा संिग्न सबै कमयचारीहरुिे दस्तखत समेत गनुयपनेछ ।  

(छ) पवहिो संकेत नम्बरको अधयकट्टी लसिबन्दी पोका/खाम लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन गनय लिशखत रुपमा माग भई 
आएपलछ मात्र बझुाउन ुपनेछ ।  

(ज) अधयकट्टी भएको लसिबन्दी पोकामा संकेत नम्बर राख्न खवटने मुर् व्र्शक्तको नामको लसिछाप िगाउन ुपनेछ ।  
(झ) पवहिो संकेत नम्बर रादा कािो मसीको प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  

)३( पवहिो संकेत नम्बर राशखएका उ्तररपशुस्तकाहरुमा दोश्रो संकेत नम्बर राख्न ेशजम्मेिारी र तररका देहार् बमोशजम हनुेछ:- 
(क) दोश्रो संकेत नम्बर राख्न ेकार्य सशचििे तोकेको कमयचारीिे गनेछ ।  
(ख) पवहिो संकेत नम्बर राख्न ेकार्यमा संिग्न रहेका कमयचारीहरुिाई दोश्रो संकेत नम्बर राख्न ेकाममा िगाउन ुहदैुन ।  
(ग) दोश्रो संकेत नम्बर राख्न तोवकएको कमयचारीिे पवहिो संकेत नम्बर राशखएका उ्तररपशुस्तकाको लसिबन्दी पोका/खाम 

बझु्न ुभन्दा पवहिे लसिछाप  ीक छ‚ छैन हेरी यर्स्तो पोका/खाम खोल्न ुअगालड मचुलु्का गनुयपनेछ ।  
(घ) उ्तररपशुस्तकाहरुको संर्ा  ीक छ‚ छैन हेरी उ्तररपशुस्तकाहरु तिमालथ परी छासलमस गरी दोश्रो संकेत नम्बर राख्न ु

पनेछ ।  
(ङ) दोश्रो संकेत नम्बर राखी सकेपलछ प्रथम र दोश्रो संकेत नम्बर भएको अधयकट्टी च्र्ाती छुट्टाछुटै्ट लसिबन्दी गने र लसिबन्दी 

पोका/खामको बावहर सो कार्यमा संिग्न सबै कमयचारीहरुिे दस्तखत गनुयपनेछ ।  

(च) दोश्रो संकेत नम्बर रहेको अधयकट्टीको लसिबन्दी पोका/खाम गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा अध्र्क्षिे तोकेको कमयचारी 
तथा िडा कार्ायिर्मा िडा सशचििे तोकेको कमयचारीको शजम्मा रहनेछ ।  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

(छ) दोश्रो संकेत नम्बर अधयकट्टी लसिबन्दी पोका/खाम लिशखत परीक्षाको नतीजा प्रकािनका िालग लिशखत रुपमा माग 
भएपलछ मात्र बझुाउन ुपनेछ ।  

(ज) अधयकट्टी भएको लसिबन्दी पोकामा संकेत नम्बर राख्न खवटने मुर् व्र्शक्तको नामको लसिछाप िगाउन ुपनेछ ।  
(झ) दोश्रो संकेत नम्बर राशख सकेपलछ परीक्षणको िालग प ाउन लनधायरण गररएको संर्ामा उ्तररपशुस्तकाहरुिाई पोका/खाममा 

लसिबन्दी गरी लिशखत परीक्षा नलतजा प्रकािन गने िाखामा बझुाउन ुपनेछ ।  
(ञ) दोश्रो संकेत नम्बर रातो मसीि राख्नपुनेछ ।  

)४( उपदफा )२( र )३( बमोशजम उ्तररपशुस्तकामा संकेत नम्बर तोवकएको कमयचारीको सपुररिेक्षणमा राख्नपुनेछ । एक भन्दा बढी 
कमयचारीबाट संकेत नम्बर राख्न िगाउाँदा संकेत नम्बर नदोहररने आिश्र्क व्र्िस्था लमिाउन ुपनेछ ।  
)५( उपदफा )३( बमोशजम संकेत नम्बर राखी बझुाउन ल्र्ाएका उ्तररपशुस्तकाका लसििन्दी पोका/खाम बझु्न ुभन्दा पवहिे लसिछाप 
 ीक छ‚ छैन हेरी लिशखत परीक्षा नलतजा प्रकािन गने िाखािे बझु्न ुपनेछ ।  
)६( र्स दफा बमोशजम संकेत नम्बर रादा उ्तररपशुस्तकामा कुनै कैवफर्त देशखएमा सोको जानकारी अध्र्क्ष िा लनजिे तोकेको 
सदस्र्िाई ददनपुनेछ र प्राय लनदेिन बमोशजम यर्स्त उ्तररपशुस्तका सम्बन्धमा कारिाही गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद-8 

उ्तररपशुस्तका परीक्षण सम्बन्धी व्र्िस्था  
 

39. उ्तररपशुस्तका परीक्षण गनय प ाउन:े )१( लिशखत परीक्षाको उ्तररपशुस्तका परीक्षणका िालग प ाउाँदा लिशखत परीक्षा नलतजा प्रकािन गने 
िाखािे देहार् बमोशजम गनुयपनेछ:-  

(क) लनर्माििीको दफा 20)१( बमोशजम उ्तररपशुस्तका परीक्षणका िालग प ाउाँदा लिशखत मनोनर्न भएपलछ उ्तररपशुस्तकाको 
लसिबन्दी पोका/खाममा संकेत शचन्ह राखी रशजष्टरमा उल्िेख गनुयपनेछ ।  

(ख) दोश्रो संकेत नम्बर राखी प्राय भएका लसिबन्दी उ्तररपशुस्तकाका पोका/खाममा नखोलिकन परीक्षणका िालग सम्बशन्धत 
दक्ष समक्ष प ाउन ुपनेछ ।  

(ग) उ्तररपशुस्तका परीक्षण गनय प ाउाँदा सम्बशन्धत विषर्को प्रश्नपत्र तथा उ्तरर तालिका फाराम र राजपत्र अनंवकत पदको 
गाइड िाइन समेत संिग्न गरी गोप्र् रुपबाट बझुाउने व्र्िस्था गनुयपनेछ ।  

(घ) उ्तररपशुस्तका परीक्षण गनय प ाउाँदा अनसूुची-1६ बमोशजमको पत्र र दक्षिे पािना गनुयपनत ितयहरु समेत उल्िेख गनुयपनेछ 
।  

(ङ) िडा सशचििे उपर्ुयक्त व्र्िस्था बमोशजम उ्तररपशुस्तका परीक्षण गने‚ गराउने आिश्र्क व्र्िस्था लमिाउन ुपनेछ ।  
(च) उ्तरपशुस्तका परीक्षण गने शजम्मेिारी पाएको दक्षिे परीक्षण कार्य सम्पन्न भएपलछ अनसूुची-१७ बमोशजमको उ्तररतालिका 

फाराममा प्रायाङ्किाई अङ्क र अक्षरमा उल्िेख गरी अन्र् वििरओ समेत चढाई लिशखत परीक्षा नतीजा प्रकािन गने 
िाखामा बझुाउन ुपनेछ ।  

)२( िस्तगुत परीक्षाका उ्तररपशुस्तकाहरु चेक‚ ररचेक गनय/गराउन तोवकएको कमयचारीिाई बझुाउन ुपनेछ ।  
)३( िस्तगुत परीक्षाका उ्तररपशुस्तकाहरु चेक‚ ररचकु  गनय/गराउन तोवकएको कमयचारीिे चेक‚ ररचेक गदाय देहार् सार गनुय पनेछ:- 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

(क) चेक‚ ररचेक गनय बशुझलिएको लसिबन्दी पोका/खाममा िगाएको लसिछाप  ीक दरुुस्त छ‚ छैन जााँच गरी चेक‚ ररचेक 
गनय/गराउन तोवकएको कमयचारीहरुिे मचुलु्का गरेर मात्र लसिबन्दी पोका/खाम खोल्नपुनेछ ।  

(ख) चेक गनय तोकेको कमयचारीिे ददएको लनदेिन अनसुार "कय" निेखेको उ्तररपशुस्तका रद्द गरी "कय" िेखेको हकमा "कय" 
साँग लभडाई  ीक‚ बे ीक शचन्ह िगाई चेक गने ।  

(ग)  ीक उ्तररको संर्ा‚ बे ीक उ्तररको संर्ा र उ्तरर िेख्न छोडेको  संर्ा उल्िेख गरी बे ीक उ्तररको प्रायाङ्कको बीस 
प्रलतित कट्टा गरी कूि प्रायाङ्क उल्िेख गने ।  

(घ) खण्ड )ग( बमोशजम चेक गरेको वििरण अनसुार  ीक छ‚ छैन उ्तररपशुस्तकाको "कय" साँग लभडाई ररचेक गने/गराउने 
।  

(ङ) उल्िेशखत चेक‚ ररचेक कार्यको सपुररिेक्षण चेक‚ ररचेक गनय तोवकएको कमयचारीिे गने ।  
(च) चेक‚ ररचेक गने कार्य सम्पन्न भएपलछ अनसूुची-1८ बमोशजमको उ्तररतालिका फाराममा अङ्क र अक्षरमा प्रायाङ्क भरी 

चेक ररचेक गनय तोवकएको कमयचारीिे रीतपूियक लसििन्दी गने ।  
)४( उपदफा )३( बमोशजम चेक ररचेक गरी लसििन्दी गररएको उ्तररपशुस्तकाको पोका/खाम लिशखत परीक्षा नलतजा प्रकािन गने 
िाखामा बझुाउन ुपनेछ ।  

)५( र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन िस्तगुत उ्तररपशुस्तकािाई अशप्टकि माकय  ररडरबाट परीक्षण गदाय उल्िेशखत 
व्र्िस्था िागूहनुे छैन ।  

40. परीक्षकिे ध्र्ान ददनपुने कुराहरु: )१( विषर्गत प्रश्नका उ्तररपशुस्तका परीक्षणका िालग प्राय भएपलछ परीक्षकिे देहार्को कुरामा ध्र्ान 
ददनपुनेछ:- 

(क) उ्तररपशुस्तकाको संर्ा‚ विषर् आदद उल्िेख भए अनसुार भए नभएको एकयन गने र उल्िेख भए अनसुार नभएको 
पाइएमा चौबीस घण्टा लभत्र सम्बशन्धत िाखामा जानकारी गराउने । 

(ख) िस्तलुनष्ठ रुपमा उ्तररपशुस्तका परीक्षण गनयका िालग उ्तररपशुस्तकािाई देहार् अनसुार स्तर छुयाई अनसूुची-१६ मा 
उल्िेख भएको आधार तालिका अनसुार परीक्षण गनुयपदयछ:- 

-अनपुर्कु्त   40% भन्दा कम 

-साधारणस्तर  40% िा सो भन्दा मालथ 45% सम्म 

-मध्र्मस्तर  45% देशख मालथ 50% सम्म  

-उच्चस्तर   ५०% देशख मालथ 60% सम्म  

-अलत उच्चस्तर   ६०% देशख मालथ   

(ग) उ्तररपशुस्तका परीक्षण गदाय उपिब्ध गराइएको अङ्क र्ोजना अनसुार परीक्षण गनुय पनेछ । 

(घ) उ्तररिे अपेक्षा गरेका बुाँदाहरुिाई परीक्षण गनुयपूिय सूचीकत त गरी लतनीहरुको अङ्कभार सलुनशश्चत गनुयपनेछ ।  
(ङ) विषर्गत पत्रमा कुनैपलन परीक्षाथथीलिे अलत उच्चस्तरको अङ्क प्राय गने देशखएमा सोको पषु्याई समेत खिुाउन ुपनेछ ।  
(च) मूल्र्ाङ्कनिाई िस्तलुनष्ठ बनाउन जिािाई स्िलनणयर् भन्दा उ्तररको गणुस्तरको आधारमा मूल्र्ाङ्कन गनुयपनेछ ।  
(छ) परीक्षकिे उ्तररपशुस्तका मूल्र्ाङ्कन गदाय उच्च अङ्क प्राय गने दि प्रलतित उ्तररपशुस्तकाहरुको पनु: मूल्र्ाङ्कन गनुयपनेछ ।  
(ज) एक लसवटङ्गमा कलत उ्तरर पशुस्तका परीक्षण गने सोको पवहल्रै् एवकन गने र उ्तररपशुस्तका परीक्षण गदाय रातो मसी प्रर्ोग 

गरी सकभर उ्तररपशुस्तकाको देवे्रपदट्ट वकनारामा अङ्क प्रदान गने गनुयपनेछ ।  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

(झ) उ्तररपशुस्तकामा प्रदान गरेको अङ्कमा केरमेट भएमा परीक्षकिे अक्षरमा िेखी दस्तखत समेत गनुयपनेछ ।  
)२( िस्तगुत प्रश्नका उ्तररपशुस्तकामा "कय" निेखेकोमा यर्स्तो उ्तररपशुस्तका रद्द हनुेछ ।  

)३( िस्तगुत प्रश्नको उ्तरर िेदा केरमेट गरेको‚ दोहोरो िेखेको‚ सच्र्ाएको‚ लससाकिमिे िेखेको‚ लनददयष्ट स्थानभन्दा अन्र्त्र िेखेको 
िा उ्तरर नै सारेको )क‚ ख‚ ग‚ घ निेखेको( उ्तररिाई गल्ती मालननेछ ।  

41. उ्तररपशुस्तका रुज ुगने: )१( दक्षबाट परीक्षण भई प्राय भएका विषर्गत परीक्षाका उ्तररपशुस्तकाहरु लनर्माििीको दफा 21 बमोशजम रुज ु 
गरी अनसूुची-१९ बमोशजमको ढााँचामा कैवफर्त भए खिुाउन ुपनेछ ।  

)२( दफा 41 को उपदफा )4( बमोशजम प्राय भएको िस्तगुत उ्तररपशुस्तकाको पोका/खाम मचुलु्का गरी खोिी लिशखत परीक्षाको 
नलतजा प्रकािन गने िाखािे अशन्तम चेक गनुयपनेछ ।  
)३( विषर्गत तथा िस्तगुत परीक्षाका उ्तररपशुस्तका रुज ुगदाय कैवफर्त देशखएमा कैवफर्तको व्र्होरा खिुाई पेि गनुयपनेछ र सो 
विषर्मा सलमलतमा पेि गरी सलमलतको लनणयर् बमोशजम हनुेछ ।  

)४( लनर्माििीको दफा 20 तथा 22 बमोशजम उ्तररपशुस्तकाको परीक्षण तथा पनु: परीक्षण दईु जना परीक्षकबाट गराइएको भएमा 
दिैुजना परीक्षकबाट प्रदान भएको अंकको औषतबाट अंक गणना गनुयपनेछ  । 

पररच्छेद-9 

लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन 
 

42. प्रायाङ्क टेबिेुिन गने:  )१( दफा 43 बमोशजम रुज ुभएका उ्तररपशुस्तकाहरुमा उम्मेदिारिे प्राय गरेको अङ्क नलतजा प्रकािनको िालग 
नलतजा प्रकािन गने िाखािे देहार् बमोशजम टेबिेुिन गनुयपनेछ:- 

(क) उम्मेदिारिे लिशखत परीक्षा प्राय गरेको सबै विषर्को प्रायाकं जोड गनय सवकने गरी प्रश्न िा उ्तररपशुस्तका अनसुारको 
प्रायाकं देशखने गरी आिश्र्क फाराम तर्ार गरी प्रयरे्क उम्मेदिारिे प्राय गरेको कुि प्रायाकं टेबिेुिन गने ।  

(ख) खण्ड )क( बमोशजम टेबिेुिन गदाय उम्मेदिारिे लिशखत परीक्षामा प्राय गरेको अङ्क दोश्रो संकेत नम्बर अनसुार अलभिेख 
राख्न ुपनेछ । र्सरी चढाइएको अङ्क न्रू्नतम दईु पटक रुज ुगरी उ्तरीणायङ्क प्राय गरेका उम्मेदिारको दोश्रो संकेत 
नम्बरमा र्ोग्र्ताक्रम तर्ार गने ।  

(ग) खण्ड )ख( बमोशजम तर्ार भएको र्ोग्र्ताक्रमको सूची मध्रे् मालथल्िो उश्तरणायङ्क प्राय गरेका उम्मेदिारको संकेत नम्बरमा 
लनर्माििीको दफा 24 को उपदफा )१( मा उल्िेख भए अनसुारको संर्ामा तर्ार गरी नलतजा प्रकािनको िालग पेि 
गने ।  

(घ) सलमलतिे छुटै्ट लडकोलडङ िाखा ि  इकाइबाट नलतजा प्रकािन गने गरी तोकेको पदको हकमा खण्ड )ख( बमोशजम 
दोश्रो संकेत नम्बरका आधारमा तर्ार भएको प्रायाङ्क सवहतको र्ोग्र्ताक्रम सूची लसिबन्दी गरी अशन्तम नलतजा प्राकािन 
गने समर्मा अशन्तम नलतजा प्रकािन गने िाखा िा कार्ायिर्मा प ाउने र लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन गने 
प्रर्ोजनको िालग अनसूुची-2० बमोशजमको फाराम भरी लसििन्दी गरी लडकोलडङ्ग िाखा िा इकाइमा प ाउने ।  

(ङ) खण्ड )घ( बमोशजम प्रायाङ्क रवहतको दोश्रो संकेत नम्बरका आधारमा तर्ार भएको र्ोग्र्ताक्रम सूचीमा समान अङ्क 
ल्र्ाउने उम्मेदिारको हकमा सो िेहोरा खलु्ने गरी संकेत शचन्ह ददने िा र्ोग्र्ताक्रम समान राख्न े।  

43. लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन:  )१( दफा 44 बमोशजम प्रायाङ्क टेबिेुिन गररसकेपलछ लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकान गने िाखा िा 
इकाइिे विज्ञापनको क्रमानसुार खिुाको पवहिे र यर्सपलछ समािेिी समूहको क्रमानसुार देहार् अनसुार  गरी नलतजा प्रकािन गनुयपनेछ:- 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

(क) पहिो तथा दोश्रो संकेत नम्बर अधयकट्टीको लसिबन्दी खाम माग गरी सम्बशन्धत अलधकारीबाट बशुझलिने ।  
(ख) खण्ड )क( बमोशजमको अधयकट्टीको  लसिबन्दी खाम प्राय भएपलछ गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा सम्बशन्धत िाखा 

प्रमखु र िडा कार्ायिर् िा कार्ायिर्मा सम्बशन्धत कार्ायिर् प्रमखु र नलतजा प्रकािनमा संिग्न कमयचारीिे     मचुलु्का 
गरी सिबन्दी खोल्ने ।  

(ग) लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रािन गने क्रममा संकेत नम्बरको अधयकट्टी लसिबन्दी खाम खोलिसकेपलछ नलतजा सम्बन्धी 
सूचना प्रकािन नभएसम्म यर्स्तो काममा संिग्न हनुे कमयचारीिाई कार्ायिर् छोडी बावहरजान नददने ।  

(घ) दोश्रो संकेत नम्बरको आधारमा उश्तरणय भएका उम्मेदिारको पवहिो संकेत नम्बर प्तरा िगाई‚अनसूुची-2१ बमोशजम 
लडकोड गने र उम्मेदिारको रोि नम्बर‚ नाम‚ थर तथा उम्मेदिारको बाब/ुआमा र बाजेको नाम समेत उल्िेख गरी 
िणायनकु्रमको आधारमा नलतजा प्रकािन गने ।  

   तर र्सरी नलतजा प्रािन गदाय उ्तरीणय भएका उम्मेदिारिे उ्तररपशुस्तकामा िेखेको रोि नम्बर‚ नाम‚ थर तथा 
बाब ुबाजेको नाम समेत गित िेखेको देशखएमा लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन भएको भए पलन उक्त परीक्षा रद्द 
हनुेछ ।  

(ङ) खण्ड )घ( मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन दफा 44 को खण्ड )घ( बमोशजम लडकोलडङ िाखा िा इकाइबाट 
नलतजा प्रकािन भएकोमा नलतजा तर्ार गने िाखाबाट प ाइएको अनसूुची-2२ बमोशजमको फाराममा प्रथम लडकोड र 
अनसूुची २२क बमोशजम दोस्रो लडकोड गनुयपनेछ ।  

(च) नलतजा प्रकािन गदाय अन्तिायताय िगार्त अन्र् सम्बद्ध परीक्षाको लमलत‚ समर्‚ स्थान र उम्मेदिारको संर्ा समेत 
खिुाउन े। र्सरी अन्तिायताय िगार्त अन्र् सम्बद्ध परीक्षा हनुे लमलत तोक्दा सामान्र्तर्ा लिशखत परीक्षाको नलतजा 
प्रकािन भएको लमलतिे पन्र ददनभन्दा पलछ र नलतजा प्रकािन भएको लमलतिे दईु मवहना लभत्र लनर्शुक्तको िालग लसफाररस 
गनय सक्न ेगरी तोक्न ुपनेछ ।  

)छ( खण्ड )च( बमोशजम नलतजा प्रकािन  गदाय एउटै प्रश्नपत्रको माध्र्मबाट िा एवककत त परीक्षा प्रणािी अन्तगयत भएको 
लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायतायका िालग एक भन्दा बढी खिुा तथा समािेिी समूहमा छनौट हनुे उम्मेदिारको लिशखत 
परीक्षा पश्चातका सबै परीक्षा एकपटक मात्र लिने गरी तोक्न ुपनेछ ।  
)ज( लिशखत परीक्षाबाट अन्तिायतायका िालग छनौट भएको उम्मेदिारहरुको प्रायाङ्क तालिका अनसूुची-2३ बमोशजमको 
फाराममा चढाई लसिबन्दी गरी अशन्तम नलतजा प्रकािन गने समर्मा सम्बशन्धत कार्ायिर् िा िाखामा प ाउने व्र्िस्था 
गने ।  

   तर दफा 44 को खण्ड )घ( बमोशजम लडकोलडङ िाखा िा इकाइबाट नलतजा प्रकािन भएको अिस्थामा 
अनसूुची-2४ बमोशजमको फाराम भनुयपने छैन । तर दोश्रो संकेत नम्बर उल्िेख गरी र्ोग्र्ताक्रमका आधारमा तर्ार 
भएको नलतजा लसििन्द गरी अशन्तम नलतजा प्रकािन गने समर्मा अशन्तम नलतजा प्रकािन गने िाखा िा कार्ायिर्मा 
प ाउन ुपनेछ ।  
)झ( खिुा प्रलतर्ोलगताको नलतजा प्रकािन गदाय न्रू्नतम प्रायाङ्क प्रात गरी अन्तिायतायका िालग छनौट नभएका 
उम्मेदिारहरुको वििरण अस्थार्ी सूचीको प्रर्ोजनका िालग लनधायरण गररए अनसुारको संर्ामा र्ोग्र्ताक्रमको आधारमा 
छुटै्ट लसिबन्दी  गरी अशन्तम नलतजा प्रकािन गने िाखा िा कार्ायिर्मा प ाउने ।  
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44. परीक्षाको स्तरको विश्लषेणएिं मूल्र्ाङ्कन गने: )१( अशन्तम र्ोग्र्ताक्रम सूची प्रकािन भएको एक िषयपलछ प्रश्नपत्र तथा परीक्षाको स्तर आदद 
विषर्को विश्लषेण एिं मूल्र्ाङ्कन गनय गराउन सक्नेछ ।  

पररच्छेद-10 

प्रर्ोगायमक परीक्षा‚ समूवहक छिफि तथा अन्तिायताय 
 

45. प्रर्ोगायमक परीक्षा: )१( प्रर्ोगायमक परीक्षा तथा कम्प्रू्टर सीप परीक्षणका प्रश्न लनमायणकताय तथा परीक्षकिे पाठ्यक्रमका आधारमा प्रश्न 
लनमायण तथा कम्प्रू्टर सीप परीक्षण गनुयपनेछ ।  

)२( प्रर्ोगायमक परीक्षा र कम्प्रू्टर सीप परीक्षणको मूल्र्ाङ्कन फाराम अनसूुची-2४ बमोशजमको नमूना अनसुार पाठ्यक्रममा आधाररत 
भई तर्ार गनुयपनेछ ।  

)३( प्रर्ोगायमक परीक्षा र कम्प्रू्टर सीप परीक्षणको आिश्र्क व्र्िस्था सलमलतको गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा अन्तिायताय 
सम्बशन्धत िाखािे र िडा कार्ायिर्मा सम्बशन्धत कार्ायिर्िे गनेछ ।  
)४( प्रर्ोगायमक परीक्षाको उ्तरीणायङ्क पचास प्रलतित हनुेछ ।  

)५( लिशखत परीक्षा नहनुे र प्रर्ोगायमक परीक्षा तथा अन्तिायताय मात्र हनुे पदका िालग समेत र्स दफा बमोशजमको प्रवक्रर्ा अपनाउन ु
पनेछ ।  
)६( प्रर्ोगायमक परीक्षामा उ्तरीणायङ्क प्राय नगने उम्मेदिारिाई र्ोग्र्ताक्रम सूचीमा समािेि गररने छैन ।  
)७( प्रर्ोगायमक परीक्षा तथा कम्प्रू्टर सीप परीक्षणका िालग लनधायरत ददनमा कुनै उम्मेदिार अनपुशस्थत भएमा सो पदको प्रर्ोगायमक 
परीक्षा िा कम्प्रू्टर सीप परीक्षा बााँकय रहेकै अिस्थामा यर्स्तो उम्मेदिारिे अनपुशस्थत रहेको मनालसि कारण सवहत लनिेदन ददएमा 
लनजिाई अन्र् ददनको प्रर्ोगायमक परीक्षा िा कम्प्रू्टर सीप परीक्षणमा सामेि गराउन सवकनेछ ।  

तर सम्बशन्धत परीक्षाको सबै लसफ्टको प्रर्ोगायमक परीक्षा िा कम्प्रू्टर सीप परीक्षण सम्पन्न भई सकपलछ प्राय भएको लनिेदनको 
आधारमा प्रर्ोगायमक परीक्षा िा सीप परीक्षणमा समािेि गराउन सवकनेछैन ।  

46. सामूवहक छिफि: )१( पाठ्यक्रम बमोशजम पदपूलतय गररने पदको प्रयरे्क उम्मेदिारको र्ोग्गर्ताको विलभन्न पक्षको मूल्र्ाङ्कन गनय सम्बशन्धत 
िाखािे सामवुहक छिफि गराउन ुपनेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोशजमको सामवुहक छिफिको िालग सलमलतिे तोकेको सलमलतका सदस्र्को अध्र्क्षतामा एकजना विषर् वििेषज्ञ 
र मनोिैज्ञालनक सशम्मलित मूल्र्ाङ्कन सलमलत रहनेछ ।  

)३( सामूवहक छिफिमा देहार्का विषर्मा केशन्रत रही परीक्षण गनुयपनेछ:- 
(क) समस्र्ा पवहचान गनय सक्न ेक्षमता‚  

(ख) समस्र्ा समाधानका उपार् प्तरा िगाउने क्षमता‚  
(ग) तावकय क क्षमता‚  

(घ) मौलिकता र लसजयनिीिता‚  

(ङ) व्र्िहार‚  

(च) बौवद्धक क्षमता‚  

(छ) लनणयर् गनयसक्ने क्षमता‚  
(ज) नेततयि लिन सक्ने क्षमता‚ र  
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(झ) धैर्यता ।  

)४( सामूवहक छिफि सञ्चािन गदाय देहार् बमोशजमको प्रवक्रर्ा अििम्िन गनुयपनेछ:- 
(क) उम्मेदिारहरुको संर्ाका आधारमा बढीमा सात जनासम्मको समूह ग न गने‚ 
(ख) खण्ड )क( बमोशजम समूह ग न गदाय एक भन्दा बढी समूह गनुयपने भएमा लिशखत परीक्षाको नलतजाको क्रमसंर्ाको 

जोर लबजोर िा उम्मेदिारको िणायनकु्रम िा मूल्र्ाङ्कन सलमलतको अध्र्क्षबाट तोकेको प्रवक्रर्ाको आधारमा समूह विभाजन 
गने‚  

(ग) मूल्र्ाङ्कन सलमलतका मनोिैज्ञालनक सदस्र्िे सामूवहक छिफिका िालग तर्ार गररएको विषर्िस्त ुपढेर सनुाइ समूहमा 
छिफिको रुपमा प्रस्ततु गराउने‚  

(घ) सामूवहक छिफिमा सबै परीक्षाथथीलको सहभालगतामा लनधायररत समर्लभत्र छिि तथा तकय वितकय  सवकए पलछ सहभागी 
मध्रे्बाट नेततयि चर्न गराउने‚  

(ङ) नेताबाट समूहको लनष्कषय प्रस्ततु गरेपलछ सामूवहक छिफि टुङ्गग्र्ाउने‚  

(च) सामूवहक छिफि सवकएपलछ मूल्र्ाङ्कन सलमलतका सदस्र्िे व्र्शक्तगत रुपमा गोप्र् ढंगिे छुट्टाछुटै्ट मूल्र्ाङ्कन फाराममा 
अंक प्रदान गने‚ र  

(छ) खण्ड )च( बमोशजम भररएको तीनै जनाको मूल्र्ाङ्कन फाराम एउटै खाममा राख्न ेसो खामिाई सबैको रोहिरमा लसिबन्दी 
गरी सम्बशन्धत िाखामा बझुाउने ।  

)५( सामूवहक छिफिका िालग लनधायररत ददनमा कुनै उम्मेदिार अनपुशस्थत भएमा सो पदको सामूवहक छिफिको परीक्षा बााँकय 
रहेकै अिस्थामा यर्स्तो उम्मेदिारिे अनपुशस्थत रहेको मनालसि कारण सवहत लनिेदन ददएमा लनजिाई अन्र् ददनको सामवुहक छिफिमा 
सामेि गराउन सवकनेछ ।  

47. प्राथलमकताक्रम भराउन:े )१( एवककत त परीक्षा प्रणािी िाग ुभएको पदको िालग अन्तिायताय हनु ुअशघ दफा 30 को उपदफा )१( 
बमोशजम उम्मेदिारबाट पेि भएको प्रमाशणत कागजातको सक्कि प्रलत लभडाउने र प्रिेि पत्र जााँच गरी हाशजर गराउाँदाका समर्मा 
सेिा/समूह/उपसमूहको अनसूुची-२५ मा उल्िेख भए बमोशजमको प्राथलमकताक्रमको फाराम उम्मेदिारबाट अलनिार्य रुपमा भराउन ुपनेछ 
।  

48.  अन्तिायतायको मूल्र्ाङ्कन:  )१( अन्तिायताय हनुे पदको विज्ञापन नम्बर‚ पद‚ शे्रणी‚ सेिा‚ समूह िा उपसमूह‚ सम्बशन्धत मन्त्रार्‚ पदसंर्ा‚ 
उम्मेदिार संर्ा‚ उम्मेदिारको नामाििी सवहतको अन्तिायताय फाराम‚ संशक्षय िैर्शक्तक वििरण‚ सम्बशन्धत पदको पाठ्यक्रम र खेस्रा 
कागज अन्तिायताय सलमलतका सदस्र्हरुिाई अन्तिायताय िरुु हनु ुअगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

)२( अन्तिायतायकतायिे प्रश्नको जिाफप्रलत तटस्थ तथा िस्तलुनष्ठ भई मूल्र्ाङ्कन गनुयपदयछ । पदका िालग चावहने ज्ञानको स्तर‚ उक्त 
ज्ञानिाई व्र्िहारमा उतानय उयसकु र प्रलतिद्धताको क्षमता‚ प्रष्ट बोल्ने‚ घिुलमि हनुे क्षमता‚ नेततयि ददने‚ समस्र्ािाई विश्लषेण गने‚ 
तकय  गने क्षमता आददको आधारमा उम्मेदिारको लिङ्ग‚ जालत‚ िणय‚ क्षेत्रीर्ता‚ भेषभषूा आदद जस्ता विषर्हरुमा ध्र्ान नददई मूल्र्ाङ्कन 
गनुयपनेछ ।  
)३( अन्तिायताय सलमलतका सदस्र्िे अन्तिायताय भैरहेको अिस्थामा उम्मेदिारको मूल्र्ाङ्कन खेस्रा कागजमा गने र सबै उम्मेदिारको 
मूल्र्ाङ्कन समाय भएपलछ मात्र केरमेट नगरी फाराममा अंक प्रदान गरी आफ्नो नाम‚ पद‚ दस्तखत र अन्तिायताय लिएको लमलत उल्िेख 
गनुयपनेछ । केरमेछ गनुयपने भएमा बशुझने गर काटी दस्तखत समेत गनुयपनेछ ।  
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)४( अन्तिायताय कार्यक्रम सम्पन्न भएपलछ अन्तिायताय सलमलतका सदस्र्िे आफूिे भरेको अन्तिायताय प्रायाङ्क फाराम एक अकायिे नदेख्न े
गरी पयाई खाममा राशखददन ु पनेछ र सलमलतका सदस्र्को रोहिरमा लसििन्दी गरी सम्बशन्धत सदस्र्को दस्तखत समेत गराई 
सम्बशन्धत कमयचारीिे बशुझलिन ुपनेछ । र्सरी अन्तिायताय प्रायाङ्क फाराम पयाई खाममा रादा राजपत्र अनंवकत पदको हकमा प्रायाङ्क 
नदेशखने गरी अन्तिायताय सलमलतका सबै सदस्र्िे दस्तखत समेत गरी राख्न ुपनेछ ।  

49. अन्तिायताय सलमलतिे ध्र्ान ददनपुने कुराहरु:  )१( अन्तिायताय सलमलतका अध्र्क्ष‚ दक्ष र सदस्र्िे अन्तिायतायका सम्बन्धमा देहार्को कुरामा 
ध्र्ान ददनपुनेछ:- 

(क) प्रश्न कसबाट सरुु गरी कसबाट अन्यर् गने‚ उम्मेदिारको समर् के‚ कलत लिने र मूल्र्ाङ्कन कसरी गनेबारे अन्तिायताय 
सलमलतको अध्र्क्षबाट सबै सदस्र्मा प्रष्ट गने‚  

(ख) अन्तिायताय ददने व्र्क्तीको उपर्कु्तता िा अनपुर्कु्तता बारे अन्तिायताय पूिय‚ अन्तिायतायक्रम िा अन्तिायताय पश्चात एक आपसमा 
चचाय नगने‚  

(ग) उम्मेदिार अन्तिायताय कक्षमा प्रिेि गरेपलछ लनजको भर्‚ तनाि आददिाई सामान्र् शस्थलतमा ल्र्ाउन अन्तिायताय सलमलतका 
अध्र्क्षबाट शचनजानका साथसाथै सहज िातािरणका विषर्मा प्रश्नहरु केशन्रत गने‚  

(घ) अन्तिायताय सलमलतका अध्र्क्षिे उम्मेदिारिाई प्रारम्भमा प्रिेिायमक प्रश्न सोध्ने र यर्सपलछ पािैपािो अन्र् सदस्र्हरुिे 
विषर् प्रिेि गने‚  

(ङ) अन्तिायताय लिइने पदको सबै उम्मेदिारहरुिाई सोलधने प्रश्नको स्तर समान गने‚  
(च) अन्तिायताय सलमलतका कुनै एक सदस्र्िे प्रश्न सोध्दा यर्सको जिाफ बारे अन्र् सदस्र्िे समेत ध्र्ान ददएर सनु्ने‚  

(छ) अन्तिायताय सलमलतका अध्र्क्षिे अन्तिायताय कार्यक्रमको समर् मूल्र्ाङ्कन गरी आिश्र्क भएमा प्रवक्रर्ा सम्बन्धमा सझुाि 
गने‚  

(ज) अन्तिायतायमा पूणयत: मौलिक‚ िस्तगुत प्रश्न गरी पूिायग्रह रवहत तिरिे मूल्र्ाङ्कन गने‚  
(झ) अन्तिायतायमा अिलधभर सबै संिग्न सदस्र्हरुको ध्र्ान अन्तिायतायमै केशन्रत गने‚ अन्तिायताय अिलधभर अन्तिायतायकतायिे 

पलत्रका िा पसु्तक पढ्ने जस्ता कुनै असान्दलभयक कार्य नगने‚  
(ञ) अन्तिायतायमा भए गरेका पक्षहरुबारे अन्तिायताय पश्चात पलन चचाय‚ पररचचाय नगने‚ र  
(ट) अन्तिायताय सलमलतका अध्र्क्षिे अन्तिायताय सलमलतका अन्र् सदस्र्हरुको सहमलत लिदै उम्मेदिारिाई धन्र्िाद ददई 

अन्तिायताय सवकएको संकेत गने ।  

50. अन्तिायतायकतायिे ध्र्ान ददनपुने कुराहरु: अन्तिायतायकतायिे अन्तिायताय लिदा देहार्को कुरामा ध्र्ान ददनपुनेछ:- 
(क) उम्मेदिारको व्र्शक्तगत वििरण (Bio-Data)  तथा सम्बशन्धत विषर्मा केशन्रत भई प्रश्न गने‚  

(ख) उम्मेदिारको िैशक्षक उपालध‚ अलभरुशच‚ मनोितश्तर र पदको स्तरसाँग तािमेि हनुे गरी प्रश्न गने‚  
(ग) उम्मेदिारको व्र्शक्तगत िोखहरु‚ सामाशजक एिं अलतररक्त वक्रर्ाकिापमा के‚ कस्तो संिग्नता छ जानकारी लिने‚  
(घ) अन्तिायताय सलमलतका सबैिे सम्भि भएसम्म बराबर समर् विभाजन गने‚  
(ङ) अन्तिायताय लिन आउन ुअगालड सम्बशन्धत विषर्का प्रश्नहरु बारे तर्ारी रहने‚  

(च) अन्तिायताय लिदा सहज िातािरणको सतजना गने‚ उम्मेदिारिाई केरकार नगने‚  

(छ) सरि‚ बोधगम्र् र स्पष्ट भाषामा प्रश्न सोध्ने‚  
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(ज) समसामावर्क राविर् तथा अन्तराविर् विषर्का विविध क्षेत्र जस्तै आलथयक‚ सामाशजक‚ राजनीलतक‚ िैज्ञालनक आदद बारेको 
सामान्र् जानकारी लिने‚  

(झ) उम्मेदिारिे उ्तरर ददन नसकेका विषर् क्षेत्रमा दोहोर्ायएर प्रश्न नगने‚  
(ञ) दक्षिे आफ्नो क्षेत्रसाँग सम्बशन्धत विषर्मा प्रश्न गने‚  

(ट) एकपटकमा एउटा मात्र प्रश्न सोध्ने‚ पूरक प्रश्न गदाय दईु प्रश्न बीच अन्तरसम्बशन्धत प्रश्नहरु सोध्ने‚  

( ) प्रश्नको जवटिता हेरी उ्तरर ददने िातािरण बनाउन सामान्र् संकेत ददई उम्मेदिारिाई उ्तरर ददन सकभर प्रोयसावहत 
गने‚  

(ड) िामो समर्सम्म एउटै विषर्मा मात्र प्रश्न नसोध्ने‚  
(ढ) उम्मेदिारको जिाफ प्रलत अनािश्र्क रुपमा कडा प्रलतवक्रर्ा नददने‚  
(ण) आफूिे सोधेको विषर्मा आफैिे उ्तररको व्र्ार्ा नगने‚ 
(त) प्रश्नको जिाफबाट उम्मेदिारको ज्ञान‚ व्र्शक्तयि‚ लनणयर् गने क्षमता‚ सहर्ोगी भािना‚ नहडबडाउने बानी आदद समेतको 

मूल्र्ाङ्कन गने‚  
(थ) अन्तिायतायमा उम्मेदिारिाई ददने िा ददइएको अङ्क बारे अरुिे थााँहा नपाउने गरी गोप्र् रुपिे ददने ।  

पररच्छेद-11 

अशन्तम नलतजा प्रकािन तथा लसफाररि सम्बन्धी व्र्िस्था  
 

51.  र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार गने:  )१( परीक्षाको सम्पूणय प्रवक्रर्ा समाय भएको पााँच ददन लभत्र देहार्मा उल्िेशखत अंक जोडी अनसूुची-२६ 
बमोशजमको फाराममा र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार गनुय पनेछ:- 

(क) लिशखत परीक्षाको प्रायाङ्क‚  

(ख) मनोिैज्ञालनक व्र्शक्तयि रीक्षण‚ सामूवहक छिफि‚ प्रर्ोगायमक तथा सो बाहेक अन्र् परीक्षा हनुेमा यर्स्ता परीक्षामा प्राय 
अंक‚  

(ग) अन्तिायतायको औषत अंक र  

(घ) िैशक्षक र्ोग्र्ताको अंक ।  

)२( एवककत त परीक्षा प्रणािी अन्तगयतको विज्ञापनको र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार गदाय दफा 4७ बमोशजम उम्मेदिारिे भरेको 
प्राथलमताक्रमका आधारमा सेिा/समूह/उपसमूहको पदसंर्ाका आधारमा छुट्टाछुटै्ट रुपमा एकैपटक गनुयपनेछ ।  
)३( र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार गनयको िालग उम्मेदिारिे प्रायगरेको अङ्क तालिकाको लसिबन्दी खाम खोल्दा सोको मचुलु्का गरी लमलत 
र समर् समेत उल्िेख गरी अलधकार प्राय अलधकारीबाट स्िीकत त गराएर मात्र खोल्न ुपनेछ ।  

52. िैशक्षक र्ोग्र्ताको अंक गणना: )१( गाउाँपालिकाबाट लिइने खलु्िा प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षाको र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार गदाय उम्मेदिारिे 
हालसि गरेको तोवकएको न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ता िापत देहार् बमोशजम अंक ददइनेछ:  

(क) प्रथम शे्रणी िापत    -2.00 अङ्क 

(ख) दद्वतीर् शे्रणी िापत   -1.50 अङ्क 

(ग) तततीर् शे्रणी िापत   -1 अङ्क  

)२( उम्मेदिारिे हालसि गरेको िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रमा शे्रणी नखिेुकोमा दद्वतीर् शे्रणी सरहकोमात्र अङ्क ददइनेछ ।  
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)३( कुनै उम्मेदिारिे न्रू्नतम िैशक्षक र्ोग्र्ताका एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र पेि गरेकोमा ती मध्रे् मालथल्िो शे्रणी उल्िेख भएको 
कुनै एउटा िैशक्षक र्ोग्र्ता मात्र उपदफा )१( बमोशजम अङ्क ददइनेछ ।  

)४( कुनै उम्मेदिारिे कुनै तहको परीक्षा उश्तरणय गरेपलछ पनु: सोही तहको कुनै एउटा मात्र विषर् लिई िैशक्षक र्ोग्र्ता प्रापत 
गरेकोमा सो िैशक्षक र्ोग्र्ता िापत अङ्क प्रदान नगरी सम्पूणय विषर् लिई पवहिे हालसि गरेको िैशक्षक र्ोग्र्ताको मात्र शे्रणी अनसुार 
अंक प्रदान गररनेछ ।  
)५( दफा १३ को उपदफा )२( को खण् ड )ख( बमोशजम सम्बशन्धत सेिा‚ समूह सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोशजम न्रू्नतम िैशक्षक 
र्ोग्र्ता नभई सोही विषर्को मालथल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ताको आधारमा दरखास्त ददएकोमा सोही िैशक्षक र्ोग्र्ताको शे्रणी अनसुार अङ्क 
प्रदान गररनेछ ।  
)६( न्रू्नतम र्ोग्र्ता िापत िैशक्षक र्ोग्र्ता र तािीम दिैु उल्िेख भएकोमा िैशक्षक र्ोग्र्ताको मात्र उपदफा )१( बमोशजम अङ्क 
ददइनेछ ।  

)७( एस.एि.सी. िा सो सरहको िैशक्षक र्ोग्र्ता आंशिक रुपमा उश्तरणय गरेको हकमा तततीर् शे्रणीको अङ्क प्रदान गररनेछ ।   
 तर एवककत त माकय लसट प्रदान  गरी शे्रणी समेत खिुाइएको परुक परीक्षाको हकमा सम्बशन्धत िैशक्षक संस्थाबाट जारी भएको 
िब्धाङ्कपत्रमा उल्िेख भएको शे्रणी अनसुार अंक प्रदान गररनेछ ।  
)८( आन्तररक प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षा/अन्तरसेिा प्रलतर्ोलगतायमक परीक्षा र सेिा‚ समूह र उपसमूह पररितयनको र्ोग्र्ताक्रम सूची 
तर्ार गदाय िैशक्षक र्ोग्र्ता र अनभुिको अङ्क ददइनेछैन ।  

53.  र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकािन गने: )१( र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकािन गदाय पवहिो विज्ञापन र विज्ञापन लभत्रको समािेिी समूहको क्रमानसुार 
र्ोग्र्ताक्रम सूची पवहिे प्रकािन गनुयपनेछ ।  

 तर पवहिे प्रकाशित विज्ञापन िा विज्ञापन लभत्रको समािेिी समूहको क्रमानसुार अङ्ग पूरा भइसकेको रहेन्छ भने क्रमि: सो क्रम 
पलछको अङ्ग पगुेको विज्ञापनहरु िा विज्ञापन लभत्रको समािेिी समूहको क्रमानसुारको र्ोग्र्ताक्रम सूची प्रकािन गनय बाधा पनेछैन ।  
)२( उपदफा )१( को प्रलतबन्धायमक िाक्यािंमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन कुनै उम्मेदिार समान शे्रणी/तहका एक भन्दा 
िढी विज्ञापनमा लिशखत परीक्षा उतीणय भएकोमा पलछल्िो क्रममा रहेको विज्ञापनको अङ्ग पूरा भएतापलन पवहिे अन्तिायताय सम्पन्न भएको 
विज्ञापनको र्ोग्र्ताक्रम प्रकाशित नभएसम्म यर्स्तो विज्ञापनको र्ोग्र्ताक्रम प्रकािन गररनेछैन ।  

54.  एकमषु्ट र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकािन गने:  )१( दफा ५५ बमोशजम र्ोग्र्ताक्रमको सूची प्रकािन गदाय एउटै परीक्षाको माध्र्बाट 
लसफाररस हनुे खिुा तथा समािेिी समूहका उम्मेदिारिे प्राय गरेको कुि अङ्कको आधारमा एकमषु्ट र्ोग्र्ताक्रम सूची समेत तर्ार 
गरी अनसूुची-२७ को ढााँचामा प्रकािन गनुय पनेछ ।  
)२( उपदा )१( मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन एवककत त परीक्षा प्रणािी अन्तगयत भएको परीक्षाको माध्र्मबाट लसफाररस हनुे 
खिुा तथा समािेिी समूहका उम्मेदिारिे प्राय गरेको कूि अङ्कको आरमा सेिा/समूह/उपसमूहको एकमषु्ट र्ोग्र्ताक्रम सूची तर्ार 
गरी प्रकािन गनुयपनेछ ।  

55. लसफाररस प ाउन:े )१( स्थार्ी लनर्शुक्तको िालग दफा 55 बमोशजम प्रकाशित र्ोग्र्ताक्रम सूची अनसुार छनौट भतएका उम्मेदिारहरुको 
नाम लनर्शुक्तको िालग सम्बशन्धत लनकार् िा कार्ायिर्मा लसफाररस प ाउाँदा सम्बशन्धत उम्मेदिारको दरखास्त फाराम एक प्रलत र सो साथ 
पेि भएका प्रमापत्रका प्रलतलिपीहरु साथ प ाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद-12 
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56. वििेषज्ञ िा दक्षको नामाििी तर्ार गने :- )१( प्रश् नपत्र लनमायण  प्रश्नपत्र पररमाजयन  उ्तररपशुस्तका पररक्षण  अन्तिायता  मनोबैज्ञालनक व्र्शक्तयि 
पररक्षण  पाठ्यक्रम लनमायण िगार्तमा सलमलतको कामका िागी सम्बशन्धत िाखाहरुिे सम्बशन्धत विषर्का आिस्र्कता अनसुार देहार्को 
कुनै तररका अपनाई वििेषज्ञ िा दक्षहरु नामाििी सङ्किन गनुय पनेछ :- 

(क) वििेषज्ञ िा दक्ष रहेको संस्थामा गई अनसुचुी-२८ बमोशजम फाराम अनसुारको वििरण सङ्किन गरेर  
(ख) सम्बशन्धत विषेिज्ञ िा दक्षहरुको िार्ोडाटा माग गरेर  िा 
(ग) सलमलतको िेि साइट िा बिेुवटन िा अन्र् माध्र्मबाट सूचना प्रकाशित गरेर । 

)२( उपदफा )१( बमोशजम सम्बशन्धत िाखािे सङ्किन गरेको वििेषज्ञ िा दक्षहरुको सूची सलमलतमा स्िीकत तीकोिागी पेि गनुय 
पनेछ । 

)३( उपदफा )२( बमोशजम पेि भएको सूचीबाट सलमलतबाट लिइने पररक्षा सम्बन्धी कामको िागी सलमलतिे आिस्र्कतानसुार 
वििेषज्ञ एिं दक्षहरुको नामाििी स्िीकत त गनेछ । 

)४( गाउाँपालिकािे वििेषज्ञ िा दक्षको सूचीमा प्रयरे्क बषय आिश्र्कता अनसुार हेरफेर तथा अयानािलधक गनुय पनेछ । 

)५( र्ो लनदेशिका िागू हनुपुिुय गाउाँपालिकामा स्िीकत त वििेषज्ञ िा दक्षिाई र्सै लनदयदेशिका बमोशजम सूचीकत त गरीएको मालननेछ । 

57. वििेषज्ञ िा दक्षको मनोनर्न गने :- )१( दफा ७२ बमोशजम सलमलतबाट स्िीकत त वििेषज्ञ िा दक्षहरु मध्रे्बाट प्रश् नपत्र लनमायण  प्रश्नपत्र 
पररमाजयन  उ्तररपशुस्तका पररक्षण  अन्तिायताय  मनोिैज्ञालनक व्र्शक्तयि पररक्षण  सामवुहक छिफि  पाठ्यक्रम लनमायण िगार्तका सलमलतको 
पररक्षा सम्बन्धी काम गराउन मनोनर्नका िालग सम्बशन्धत िाखािे तोवकएको पदालधकारी समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

)२( उपदफा )१( बमोशजम मनोनर्नका िागी पेि भएका वििेषज्ञ िा दक्षहरु मध्रे् पररक्षा सम्बन्धी विलभन्न काममा सकेसम्म 
एउटै दक्ष नपने गरी मनोनर्न गनुय पनेछ । 

58. िडा कार्ायिर् तथा विषर्गत कार्ायिर्हरुमा गाउाँपालिकाकािे लनररक्षण गरी अनसूुची २९,३०,३१ र दरिन्दी तथा पदपूलतयको 
विस्ततत वििरण अनसूुची ३२ बमोशजम राख्नपुनेछ । 

59. प्रलतलनलधको व्र्िस्था : )१( िडा कार्ायिर्हरुमा सञ्चािन गररने लिशखत पररक्षा  प्रर्ोगायमक पररक्षा  अन्यिाताय तथा अन्र् उपर्कु्ताता 
पररक्षामा प्रलतलनलध प ाउन सक्नेछ । 

)२( िडा सशचि पद ररक्त रहेको अिस्थामा उक्त कार्ायिर्बाट संचािन हनुे अन्तिायतायका िालग समान क्षेणी/तहको कमयचारीिे 
अध्र्क्षता गने गरी प्रलतलनलध खटाउन सक्नेछ । 

)३( प्रलतलनलध खटाउने सम्बन्धी कार्य सामन्र् प्रिासनसाँग सम्बशन्धत िाखािे गनेछ । 

60. अन्तरिाताय सम्बन्धी व्र्िस्थााः )१ अन्तरिाताय प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त िा लनजिे तोकेको कमयचारीको अध्र्क्षता अन्तरिाताय 
सलमलत र अनसुचुी ३३ बमोशजमको ढााँचामा अंक प्रदान गररनेछ ।  

61. गोपलनर्ता कार्म गने :- )१( सलमलतको कामकारिाही तथा गोपलनर्ता कार्म गनुयपने पररक्षा सम्बन्धी कार्यमा आिश्र्क गोपलनर्ता कार्म 
राख्न ेदावर्यि सो काममा संिग्न सबै पदालधकारी एिं कमयचारीको हनुेछ । 

62. कमयचारी वििरण र पररचर् पत्राः )१(परीक्षा खवटने कमयचारीहरुको वििरण अनसूुची ३४ र लनजहरुको पररचर् पत्र अनसूुची ३५ बमोशजम 
राख्नपुनेछ ।  
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63. िैशक्षक र्ोग्र्ता िाषतको अंकाः )१( िैशक्षक र्ोग्र्ता िापतको अंक अनसूुची ३६ बमोशजमको मापदण्ड बमोशजम हनुेछ ।  

64. जानकारी ददनपुने :  )१( प्रश्नपत्र लनमायण  प्रश्नपत्र पररमाजयन  उ्तररपशुस्तका पररक्षण  पररक्षा संचािन र अन्तिायताय सम्बन्धी कामसाँग 
सम्बशन्धत िाखामा कार्यरत सलमलतका कुनै कमयचारीको नातेदार सलमलतद्वारा सञ्चािन हनुे कुनै पररक्षामा उम्मेदिार भएमा सम्बशन्धत 
कमयचारीिे सशचििाई जानकारी ददनपुनेछ । 

)२( उपदफा )१( बमोशजमको सूचना प्राय भएमा यर्स्तो कमयचारीिाई यर्स्तो पररक्षा सञ्चािन सम्बन्धी काममा संिग्न नगराउने िा 
उपर्कु्त तररकािे राख्न ेव्र्िस्था गनुय पनेछ । 

65. बाशझएमा गने : )१( र्स लनदेशिकामा उल्िेख भएका कुराहरु  न तथा लनर्माििी संग बाशझएमा  न तथा लनर्माििी अनसुार नै हनुेछ। 

66. खारेजी र बचाउ : )१( र्ो लनदेशिका िाग ुहनुपुिुय भएका कुनै पलन कमयचारी लनर्शुक्तहरु र्सै लनदेशिका बमोशजमका भएको मालननेछ । 
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अनसूुची-1 

 )दफा ७ को उपदफा )१( साँग सम्बशन्धत( 
िावषयक कार्यतालिका 

पदपूलतय कार्यतालिका )राजपत्रावकंत तथा राजपत्र अनवकंत शे्रणीका पदहरुको( 
लस.नं. शे्रणी/तह पदपूलतयको वकलसम प्रलतित लनधायरण विज्ञापन/सूचना 

प्रकािन 

परीक्षा 
सञ्चािन 

लि.प. नलतजा अन्तिायताय र 
लसफाररस 

1.  विलभन्न सेिाका राजपत्रांवकत 
वद्धतीर् शे्रणीका प्राविलधक र 
अप्राविलधक पदहरु  

खिुा प्रलतर्ोलगता र आ.प्र. द्वारा बढुिा      

कार्य क्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्वारा बढुिा      

का.स.  तथा अनभुिको मूल्र्ाङ्कनबाट हनेु 
बढुिाको समार्ोजन 

     

2.  विलभन्न सेिाका राजपत्रांवकत 
वद्धतीर् शे्रणीका प्राविलधक र 
अप्राविलधक पदहरु एिं स्िास्थ्र् 
आ ौ तह 

खिुा प्रलतर्ोलगता र आ.प्र. द्वारा बढुिा      

कार्य क्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्वारा बढुिा      

का.स.  तथा अनभुिको मूल्र्ाङ्कनबाट हनेु 
बढुिाको समार्ोजन 

     

3.  विलभन्न सेिाका राजपत्रांवकत 
तततीर् शे्रणीका प्राविलधक पदहरु 
र स्िास्थ्र् सेिाका छैटौ‚ सातौँ 
र आ ौँ तहका पदहरु  

खिुा प्रलतर्ोलगता र आ.प्र. द्वारा बढुिा      

कार्य क्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्वारा बढुिा      

का.स.  तथा अनभुिको मूल्र्ाङ्कनबाट हनेु 
बढुिाको समार्ोजन 

     

4.  विलभन्न सेिाका राजपत्रांवकत 
तततीर् शे्रणीका अप्राविलधक 
पदहरु 

प्रारशम्भक       

आ.प्र. द्वारा बढुिा      

खिुा प्रलतर्ोलगता       

कार्य क्षमताको मूल्र्ाङ्कनद्वारा बढुिा      

का.स.  तथा अनभुिको मूल्र्ाङ्कनबाट हनेु 
बढुिाको समार्ोजन 

     

5.  विलभन्न सेिाका रा.प.अनवकंत 
प्रथम शे्रणीका अप्राविलधक 
पदहरु 

खिुा प्रलतर्ोलगता       

का.स.  तथा अनभुिको मूल्र्ाङ्कनबाट हनेु 
बढुिाको समार्ोजन 

     

6.  विलभन्न सेिाका रा.प.अनवकंत 
प्रथम शे्रणीका प्राविलधक पदहरु 
र स्िास्थ्र् सेिाका पााँचौ तहका 
पदहरु 

खिुा प्रलतर्ोलगता       

का.स.  तथा अनभुिको मूल्र्ाङ्कनबाट हनेु 
बढुिाको समार्ोजन 

     

7.  विलभन्न सेिाका रा.प.अनवकंत 
दद्वतीर् शे्रणीका अप्राविलधक 
पदहरु 

खिुा प्रलतर्ोलगता र आ.प्र. द्वारा बढुिा      

8.  विलभन्न सेिाका रा.प.अनवकंत 
प्रथम शे्रणीका प्राविलधक पदहरु 
र स्िास्थ्र् सेिाका चारौ तहका 
पदहरु 

खिुा प्रलतर्ोलगता र आ.प्र. द्वारा बढुिा      

9.  शे्रणी विवहन  आिश्र्कतानसुार      

 रष्टव्र्: 1. कार्य तालिका िागू हनेु लमलत:- 
      2. मालथ कार्य तलिकामा नपरेका अन्र् विषर्िाई क्रमि: उल्िेख गने । 
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अनसूुची-2 

)दफा 8 को उपदफा )२( साँग सम्बशन्धत(  

पदसंर्ा )प्रलतित( लनधायरण गने सम्बन्धी सूत्र)फमुयिा(  

 

1.स्थानीर् तहमा कार्म पदहरु:  

1.1 राजपत्रांवकत दद्वतीर् शे्रणीका पदमा पदसंर्ा )प्रलतित(लनधायरण गने सूत्र र सो अनसुार प्रलतित लनधायरण गदाय कार्म हनु आउन ेपदसंर्ा देहार् 
बमोशजम हनुेछ ।  

क( प्रलतित लनधायरण गने सूत्र:  

कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कनद्वारा हनु ेबढुिा 
पदपूलतयको िालग )60%( 

आन्तररक प्रलतर्ोलगताद्वारा हनु े
पदपूलतयका िालग)२०%( 

खलु्िा प्रलतर्ोलगताद्वारा हनु े
पदपूलतयका िालग )१०%( 

कार्य सम्पादन तथा अनभुिको 
मूल्र्ाङ्कनबाट हनु ेबढुिाको 

समार्ोजन )१०%( 
जम्मा माग पद संर्ा X 60 

100 

जम्मा माग पद संर्ा X 20 

100 
जम्मा माग पद संर्ा X10 

100 

जम्मा माग पद संर्ा X 10 

100 

ख) खण्ड )क( बमोशजम कुनै पद िा पदहरुका सम्बन्धमा सूत्र प्रर्ोग गदाय भागफिमा दिमिि पलछको अंक कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कन बढुिा‚ आन्तररक 
प्रलतर्ोलगता‚ खलु्िा प्रलतर्ोलगता र बढुिा समार्ोजन मध्रे् जनुमा बढी आाँउछ‚ यर्सैका िालग प्रलतित लनधायरण गने । दिमिि पलछ कार्य क्षमता मूल्र्ाङ्कन 
बढुिा‚ आन्तररक प्रलतर्ोलगता‚ खलु्िा प्रलतर्ोलगता‚ बढुिा समार्ोजनमा बराबर अङ्क आएमा कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कन बढुिािाई प्राथलमकता ददन े। आन्तररक 
प्रलतर्ोलगता‚ खलु्िा प्रलतर्ोलगता‚ बढुिा समार्ोजनमा बराबर अङ्क आएमा आन्तररक प्रलतर्ोलगतािाई प्राथलमकता ददन े। खलु्िा प्रलतर्ोलगता‚ बढुिा समार्ोजनमा 
बराबर अङ्क आएमा खलु्िा प्रलतर्ोलगतािाई प्राथलमकता ददने । र्सरी पदसंर्ा प्रलतित लनधायरण गदाय देहार् बमोशजम पदसंर्ा कार्म हनुछे ।  

जम्मा 
माग 
पद 
संर्ा 

कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कनद्वारा हनु ेबढुिा 
पदपूलतयको िालग )६०%( 

आन्तररक प्रलतर्ोलगताद्वारा हनु े
पदपूलतयको िालग )20%( 

खलु्िा प्रलतर्ोलगताद्वारा हनु े
पदपूलतयको िालग )10 

कार्य सम्पादन तथा अनभुिको 
मूल्र्ाङ्कनबाट हनु ेबढुिाको 

समार्ोजन )१०%( 
सूत्रको प्रर्ोग पद संर्ा सूत्रको प्रर्ोग पद संर्ा सूत्रको प्रर्ोग पद संर्ा सूत्रको प्रर्ोग पद संर्ा 

1.  1*60=0.60 

100 
1 1*20=0.20 

100 

1 1*10=0.10 

100 

- 1*10=0.10 

100 

- 

2.  2*60=1.20 

100 

1 2*20=0.40 

100 

1 2*10=0.20 

100 

- 2*10=0.20 

100 

- 

3.  3*60=1.80 

100 

2 3*20=0.60 

100 

1 3*10=0.30 

100 

- 3*10=0.30 

100 

- 

4.  4*60=2.40 

100 

3 4*20=0.80 

100 

1 4*10=0.40 

100 

- 4*10=0.40 

100 

- 

5.  5*60=3.00 

100 

3 5*20=1.00 

100 

1 5*10=0.50 

100 

1 5*10=0.50 

100 

1 

6.  6*60=3.60 

100 

4 6*20=1.20 

100 

1 6*10=0.60 

100 

1 6*10=0.60 

100 

1 

7.  7*60=4.20 

100 

4 7*20=1.40 

100 

11 7*10=0.70 

100 

1 7*10=0.70 

100 

1 

8.  8*60=4.80 

100 

5 8*20=1.60 

100 

1 8*10=0.80 

100 

1 8*10=0.80 

100 

1 

9.  9*60=5.40 

100 

5 9*20=1.80 

100 

2 9*10=0.90 

100 

1 9*10=0.90 

100 

1 

10.  10*60=6.00 

100 

6 10*20=2.00 

100 

2 10*10=1.00 

100 

1 10*10=1.00 

100 

1 
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मालथ उल्िेख भए अनसुार प्रलतित लनधायरण गदाय माग पटक पटक गरी प्राय भएमा दि पद नपगुसेम्मको अिलधका मागहरु जोडी गणना गने र एघारौ 
देशखको पदिाई पनु: नर्ा गणना गने ।  

ग) खण्ड )ख( बमोशजम खलु्िा प्रलतर्ोशजताद्वारा पदपूलतयका िालग छुट्टाइने पद मध्रे् लनजामती सेिा )दोश्रो संिोधन(  न‚ 2049 को दफा ७ को 
उपदफा )७( अनसुार ४५ प्रलतितबाट )मवहिा‚ आददिासी/जनजाती‚ मधेसी‚ दलित‚ अपाङ्ग र वपछलडएको क्षेत्रका उम्मेदिार बीच मात्र 
प्रलतस्पधाय गराउनका िालग छुयाउदा( हनु ेपद र बााँकय 55 प्रलतित  
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अनसूुची-३ 

)दफा ११ को उपदफा )४( साँग सम्बशन्धत(  

 विज्ञापन नं. को विभाजन 

लस. 
नं. 

कार्ायिर्को नाम अप्राविलधक प्राविलधक 

१ जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मजकोट 
जाजरकोट 

१ देशख १०० सम्म १०१ देशख ३०० सम्म 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका १ नं. िडा कार्ायिर्, गजिपाखा ३०१ देशख ३५० 
सम्म 

३५१ देशख ४५० सम्म 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका २ नं. िडा कार्ायिर् िोजािारी ४५१ देशख ५०० 
सम्म 

५०१ देशख ६०० सम्म 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ३ नं. िडा कार्ायिर्, परािे ६०१ देशख ७०० 
सम्म 

७०१ देशख १००० 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ४ नं. िडा कार्ायिर्, िहुादह १००१ देशख 
१०५० सम्म 

१०५१ देशख ११५० 
सम्म 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ५ नं. िडा कार्ायिर्, शििपरुी ११५१ देशख 
१२०० सम्म 

१२०१ देशख १३०० 
सम्म  

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ६ नं. िडा कार्ायिर्, दहकरुिा  १३०१ देशख 
१४०० सम्म 

१४०१ देशख १६०० 
सम्म 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ७ नं. िडा कार्ायिर्, रजतुरा ३०१ देशख ३५० 
सम्म 

३५१ देशख ४५० 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ८ नं. िडा कार्ायिर्, दह ३०१ देशख ३५० 
सम्म 

३५१ देशख ४५० 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ९ नं. िडा कार्ायिर्, पञ् चिा ३०१ देशख ३५० 
सम्म 

३५१ देशख ४५० 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका १० नं. िडा कार्ायिर्, ओखरा ३०१ देशख ३५० 
सम्म 

३५१ देशख ४५० 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका ११ नं. िडा कार्ायिर्, कोतायङ्ग ३०१ देशख ३५० 
सम्म 

३५१ देशख ४५० 
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क)  उम्मेदिारिे भनुय पने फाराम भरेको पद वििरण 

१ विज्ञापन न २ खलु्िा /आ प्र ३ पद ४ सेिा 
५ समूह ६ उप समहु ७ शे्रणी तह ८ पररक्षा केन्र 

९खलु्िा प्रलतर्ोलगतद्वारा पूलतय हनेु पदहरुमध्रे्  एनद्वारा तोवकएको  समूहका उम्मेद्वाहरु बीच मात्र  
प्रलतस्पधाय गराउन भनी छुयाएका पदहरुको पदपूलतयका िागी भएको विज्ञापनमा दरखास्त  ददन ु भएको 
भए समूह शचन्ह (0) िगाउने । 

क मवहिा                                       
ख आदीबासी जनजालत 

ग मधेिी 
घ दलित 

ङ अपाङ्ग 

च वपछलडएको क्षेत्र 

ख) उम्मेद्वारको वििरण  

उम्मेद्वारको  नाम थर  देिनागरीकमा 
अग्रजेी  ूिो अक्षरमा लिङ्ग 

नागररकता न  जारी गने शजल्िा लमलत  

स्थार्ी  ेगाना क शजल्िा  न पा गा वि स  िाडय न  

घ टोि मागय घर न  फोन न 

पत्राचार गने  ेगाना  E-mail 

बाबकुो  नाम थर आमाको नाम थर 

बाजेको नाम थर  पलत पत्नीको नाम 

जन्म लमलत  ( वि. सं. मा) ( इय. सं. मा) हािको उमेर     िषय   मवहना 
ग) िैशक्षक र्ोग्र्ता/तालिम ( दरखास्त फारम भरेको पदको िालग चावहने आिश्र्क न्र्नुतम िैशक्षक र्ोग्र्ता/ तालिम मात्र उल्िेख गने । 

आिश्र्क न्र्नु तम र्ोग्ता विश् िवियानािर्/िोडय/तालिम ददने संस्था िैशक्षक उपालध/तालिम िंकार् शे्रणी/प्रलतित मिु विषर् 

िैशक्षकर्ोग्ता      

     

तालिम      

ग) अनभुि सम्बन्धी वििरण ( दरखास्ता फारम भरेको पदको विज्ञापनको िालग अनभुि तथा विदाको वििरण आिश्र्क भएमा मात्र उल्िेख गने) 

कार्ायिर् पद सेिा/समहु/उपसमहु शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
उपालध 

देशख सम्म 

       

       

       
 असाधारण विदा लिएको भए अिलध……………………………………….  देशख ……………………………………………………….सम्म । 

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएको वििरणहरु सयर् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको विज्ञापनको िालग अर्ोग्र्  हररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन ।कुनै कुरा ढााँटे िा िकुाएको  हररएमा प्रचलित कानून बमोशजम 
सहनेछु/बझुाउनेछु ।उम्मेदिार पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारमका पतष्ठहरुमा उल्िेख सबै ितय तथा दफाहरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । 

उम्मेदिारको ल्र्ाप्चे सहीछाप   

दार्ााँ बार्ााँ 
  

उम्मदिारको दस्तखताः 
लमलताः 

 

गाउाँपालिकाको कमयचारीिे भने 

रलसद/भौचर नं रोि नं 
दरखास्त अस्िीकत त भए सोको कारण 

दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखताः 
लमलताः 

दरखास्त स्िीकत त/अस्िीकत त  

गनेको दस्तखताः 
लमलताः 

 
 
 

 

उम्मदिारिे मालथ उल्िेख गरेका अनभुिहरुको वििरण द क छ भलन 
प्रमाशणत गने विभागीर् प्रमखु/ कार्ायिर् प्रमखुको दस्तखताः 

नाम,थराः 

पद/दजायाः 

लमलताः   कार्ायिर्को छापाः 

 

रष्टव्र्ाः दरखास्त साथ विज्ञापनमा उल्िेख िगार्त लनम्नलिशखत कागजहरु हलनिार्य रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमाशणत गरी पेि गनुय पनेछ । 

१.नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी,  २.समकक्षता र सम्बद्धता आिश्र्क पने भएमा सोको प्रलतलिपी 
३.विज्ञापन भएको पदको िालग तोवकएको न्र्नुतम शिक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्र र चाररत्रीक प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी (तालिम र अनभुि आिस्र्क पने भए सो समेतको प्रलतलिपी )  

४. समािेिी उम्मेदिारको हकमा मवहिा, आददिासी जनजाती, मधेिी र दलित उम्मदिारिे आलथयक र सामाशजक रुपिे पछालड परेको भन्ने प्रमाणको प्रलतलिपी पेि गनुय पनेछ । 

५. सेिा सम्बन्धी  न लनर्माििीमा तोवकएको भए सम्बन्धीत व्र्िसार्ीक पररषदमा नाम दताय भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 
 

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग 

प्रशिक्षालथयको संकेत नं: 

रोल्नं/विज्ञापन नं/ सूचना नं 

…………./………………../………. 

हािसािै शखचेको 
पासयपोटय साइयजको परैु 
मखुारकत ती देशखने फोटो 
टााँसी फोटोमा समेत पने 

गरी उम्मेदिारिे 
दस्तखत गने 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका, hfh/sf]6 

दरखास्त फाराम 

खिुा तथा आन्तररक प्रलतर्ोलगतायमक पररक्षाको िालग 

अनसूुची-४ 

)दफा ११ को उपदफा )५( (१) साँग सम्बशन्धत( 
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उम्मेदिारिे पािन गनुयपने दफाहरु 

१. परीक्षा ददन आउाँदा अलनिार्य रुपमा प्रिेिपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रिेिपत्र विना परीक्षामा बस्न 
पाइने छैन ।  
२. परीक्षा हिमा मोबाइि फोन ल्र्ाउन पाइने छैन ।  
३. लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन भएपलछ प्रर्ोगायमक परीक्षा तथा अन्तिायताय हनेु ददनमा पलन 
प्रिेिपत्र ल्र्ाउन ुअलनिार्य छ ।  
४. परीक्षा िरुु हनु ुभन्दा ३० लमनेट अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ परीक्षा हिमा प्रिेि गनय 
ददइनेछ । िस्तगुत परीक्षा िरुु भएको १५ लमनेट पलछ र विषर्गत परीक्षा िरुु भएको आधा घण्टा 
पलछ आउने र िस्तगुत तथा विषर्गत दिैु परीक्षा संगै हनेुमा २० लमनेट पलछ आउने उम्मेदिारिे 
परीक्षामा िस्न पाउने छैन ।  
५. परीक्षा हिमा प्रिेि गनय पाउने समर् अिलध )बुाँदा नं. ४ मा उल्िेख गररएको( लबतेको १० 
लमनेट पछालड मात्र उम्मेदिारिाई परीक्षा हि बावहर जाने अनमुलत ददइने छ ।  
६. परीक्षा हिमा प्रिेि गरे पलछ वकताब, कापी, कागज, शचट आदद आफू साथ राख्न ु हुंदैन । 
उम्मेदिारिे आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुंदैन ।  
७. परीक्षा हिमा उम्मेदिारिे परीक्षाको मर्ायदा विपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्र्क्षिे परीक्षा 
हिबाट लनष्कािन गरी तरुुन्त कानून बमोशजमको कारबाही गनेछ र यर्सरी लनष्कािन गररएको 
उम्मेदिारको सो विज्ञापनको परीक्षा स्िताः रद्द भएको मालनने छ ।  
८. लबरामी भएको उम्मेदिारिे परीक्षा हिमा प्रिेि गरी परीक्षा ददने क्रममा लनजिाई केही भएमा 
आर्ोग जिाफदेही हनेु छैन ।  
९. उम्मेदिारिे परीक्षा ददएको ददनमा हाशजर अलनिार्य रुपिे गनुय पनेछ ।  
१०.आर्ोगिे सूचनाद्वारा लनधायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चािन हनेुछ ।  
११.उम्मेदिारिे िस्तगुत परीक्षामा आफूिाई प्राय प्रश्न पत्रको “कय” उ्तररपशुस्तकामा अलनिार्य रुपिे 
िेख्नपुने छ । निेखेमा उ्तररपशुस्तका स्िताः रद्द हनेुछ ।  
१२.ल्र्ाकत )आई.क्यू.( परीक्षामा क्यािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन ।  
१३.कुनै उम्मेदिारिे प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीक्षामा सशम्मलित 
अन्र् उम्मेदिारहरुिाई िाधा नपने गरी लनरीक्षकिाई सोध्न ुपनेछ ।  
१४.लन.से. न, २०४९ को दफा ७ )७( अनसुार क( मवहिा ख( आददिासी÷जनजालत ग( मधेसी घ( 
दलित ङ( अपाङ्ग च( वपछलडएको के्षत्रका दरखास्त बझुाएको भए कुन कुन समूहमा परीक्षामा सशम्मलित 
हनु दरखास्त फाराम बझुाएको हो सो व्र्होरा उ्तरर पशुस्तकामा पलन उल्िेख गनुय पनेछ । 

क( विज्ञापन नं. :– खिुा÷समािेिी समूह 

================================================ ================================================== 

================================================= ================================================== 

================================================== ================================================== 

================================================ ================================================= 

================================================= ================================================= 

================================================= ================================================== 

ख) पद÷शे्रणी :– ग) पिीक्षा केन्द्द्र 

घ) ऐच्छिक प्राज्ञिक बबषय 

ङ) थप पत्र÷बबषय 

च) न्द्यूनतम शैज्ञक्षक योग्यताको मूल बबषय 

उम्मेदवािको नाम, थि M–  
दस्तखत M– 

आयोगको कममचािीले भने M—  

यस आयोगबाट ललइने उक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई छनम्न केन्द्द्रबाट सच्म्मललत हुन 
अनुमछत ददइएको ि । वविापनमा तोककएको शतम नपुगेको ठहि भएमा जुनसुकै अवस्थामा 
पछन यो अनुमछत िद्द हुनेि ।  
पिीक्षा केन्द्द्र M—    िोल नम्बिः—  

िुट्टािुट्टै शैज्ञक्षक योग्यता तोककएका सेवा÷ समूह÷उपसमूह को हकमा संभाव्य उम्मेदवाि 
हुन सक्ने सेवा÷समूह÷उपसमूहहरु================================================== 

........................====== 
(अधिकृतको दस्तखत) 

द्रष्टव्य :— कृपया उम्मेदवािले पालन गनुमपने दफाहरु हेनुम होला ।  

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  
गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

प्रिेि पत्र 

परीक्षाथथीलिे भनेाः— 

हािसािै शखचेको पासयपोटय 
साइयजको परैु मखुारकत ती 
देशखने फोटो टााँसी फोटोमा 
समेत पने गरी उम्मेदिारिे 

दस्तखत गने 

उम्मेदिारिे पािन गनुयपने दफाहरु 

१. परीक्षा ददन आउाँदा अलनिार्य रुपमा प्रिेिपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रिेिपत्र विना परीक्षामा बस्न पाइने 
छैन ।  
२. परीक्षा हिमा मोबाइि फोन ल्र्ाउन पाइने छैन ।  
३. लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन भएपलछ प्रर्ोगायमक परीक्षा तथा अन्तिायताय हनेु ददनमा पलन प्रिेिपत्र 
ल्र्ाउन ुअलनिार्य छ ।  
४. परीक्षा िरुु हनु ुभन्दा ३० लमनेट अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ परीक्षा हिमा प्रिेि गनय ददइनेछ 
। िस्तगुत परीक्षा िरुु भएको १५ लमनेट पलछ र विषर्गत परीक्षा िरुु भएको आधा घण्टा पलछ आउने 
र िस्तगुत तथा विषर्गत दिैु परीक्षा संगै हनेुमा २० लमनेट पलछ आउने उम्मेदिारिे परीक्षामा िस्न पाउने 
छैन ।  
५. परीक्षा हिमा प्रिेि गनय पाउने समर् अिलध )बुाँदा नं. ४ मा उल्िेख गररएको( लबतेको १० लमनेट 
पछालड मात्र उम्मेदिारिाई परीक्षा हि बावहर जाने अनमुलत ददइने छ ।  
६. परीक्षा हिमा प्रिेि गरे पलछ वकताब, कापी, कागज, शचट आदद आफू साथ राख्न ुहुंदैन । उम्मेदिारिे 
आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुंदैन ।  
७. परीक्षा हिमा उम्मेदिारिे परीक्षाको मर्ायदा विपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्र्क्षिे परीक्षा हिबाट 
लनष्कािन गरी तरुुन्त कानून बमोशजमको कारबाही गनेछ र यर्सरी लनष्कािन गररएको उम्मेदिारको सो 
विज्ञापनको परीक्षा स्िताः रद्द भएको मालनने छ ।  
८. लबरामी भएको उम्मेदिारिे परीक्षा हिमा प्रिेि गरी परीक्षा ददने क्रममा लनजिाई केही भएमा आर्ोग 
जिाफदेही हनेु छैन ।  
९. उम्मेदिारिे परीक्षा ददएको ददनमा हाशजर अलनिार्य रुपिे गनुय पनेछ ।  
१०.आर्ोगिे सूचनाद्वारा लनधायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चािन हनेुछ ।  
११.उम्मेदिारिे िस्तगुत परीक्षामा आफूिाई प्राय प्रश्न पत्रको “कय” उ्तररपशुस्तकामा अलनिार्य रुपिे िेख्नपुने 
छ । निेखेमा उ्तररपशुस्तका स्िताः रद्द हनेुछ ।  
१२.ल्र्ाकत )आई.क्यू.( परीक्षामा क्यािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन ।  
१३.कुनै उम्मेदिारिे प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीक्षामा सशम्मलित अन्र् 
उम्मेदिारहरुिाई िाधा नपने गरी लनरीक्षकिाई सोध्न ुपनेछ ।  
१४.लन.से. न, २०४९ को दफा ७ )७( अनसुार क( मवहिा ख( आददिासी÷जनजालत ग( मधेसी घ( दलित 
ङ( अपाङ्ग च( वपछलडएको के्षत्रका दरखास्त बझुाएको भए कुन कुन समूहमा परीक्षामा सशम्मलित हनु 
दरखास्त फाराम बझुाएको हो सो व्र्होरा उ्तरर पशुस्तकामा पलन उल्िेख गनुय पनेछ । 

क( विज्ञापन नं. :– खिुा÷समािेिी समूह 

================================================ ================================================== 

================================================= ================================================== 

================================================== ================================================== 

================================================ ================================================= 

================================================= ================================================= 

================================================= ================================================== 

ख) पद÷शे्रणी :– ग) पिीक्षा केन्द्द्र 

घ) ऐच्छिक प्राज्ञिक बबषय 

ङ) थप पत्र÷बबषय 

च) न्द्यूनतम शैज्ञक्षक योग्यताको मूल 
बबषय 

उम्मेदवािको नाम, थि M–  
दस्तखत M– 

आयोगको कममचािीले भने M—  

यस आयोगबाट ललइने उक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई छनम्न केन्द्द्रबाट सच्म्मललत हुन 
अनुमछत ददइएको ि । वविापनमा तोककएको शतम नपुगेको ठहि भएमा जुनसुकै 
अवस्थामा पछन यो अनुमछत िद्द हुनेि ।  
पिीक्षा केन्द्द्र M—    िोल नम्बिः—  

िुट्टािुट्टै शैज्ञक्षक योग्यता तोककएका सेवा÷ समूह÷उपसमूह को हकमा संभाव्य 
उम्मेदवाि हुन सक्ने सेवा÷समूह÷उपसमूहहरु================================================== 

........................====== 
(अधिकृतको दस्तखत) 

द्रष्टव्य :— कृपया उम्मेदवािले पालन गनुमपने दफाहरु हेनुम होला ।  

जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

प्रिेि पत्र 

परीक्षाथथीलिे भनेाः— 

हािसािै शखचेको 
पासयपोटय साइयजको परैु 
मखुारकत ती देशखने फोटो 
टााँसी फोटोमा समेत पने 

गरी उम्मेदिारिे 
दस्तखत गने 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 

 

१. उम्मदिारिे दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी वििरणाः 
क पदाः  विज्ञापन नं वकलसम/समहु 
ख पदपलुतयको तररका १. आन्तररक प्रलतर्ोलगता २. खुिा प्रलतर्ोलगता ……………………. ……………………. 

ग पदको वकलसम १. प्राविलधक २. अप्रापविलधक ……………………. ……………………. 

घ सेिा १. नेपाि आलथयक र्ोजना तथा तथ्र्ांक ७.नेपाि िेखापरीक्षण ……………………. ……………………. 

२.नेपाि इयशन्जलनर्ररङ ८.नेपाि िन ……………………. ……………………. 

३.नेपाि कत षी ९.नेपाि विविध ……………………. ……………………. 

४. नेपाि न्र्ार् १०.नेपाि शिक्षा ङ. शे्रणी/तह राजपत्रांवकत शे्रणीाः१ प्रथम २ दद्वतीर् ३ तततीर् 

५. नेपाि परराि ११.नेपाि संसद् राजपत्रअनंवकताः१ प्रथम २ दद्वतीर् ३ तततीर् 

             ४ चतथुय  ५ पााँचौ 
६.नेपाि प्रिासन १२.नेपाि स्िास्थ्र् तहाः १ प्रथम  २ दोस्रो ३ तेस्रो   ४ चौथो 

५ पााँचौ  ६ छै ौँ  ७ सातौँ  ८ आ ौ ९ निौँ 
१० दिौँ   ११ एघारौँ 

समूह (िे नहुोस): 

उप समूह (िे नहुोस): १.शे्रणीविवहन 

२. उम्मेदिारको व्र्शक्तगत वििरण 

क उम्मेदिारको नेपाि राविर् पररचर् िा नागररकता नं.:……………………………………………………………. 

नाम, थर :………………………………………            ………………………………………….           ……………………………………………… 

                      ( पवहिो नाम )                 ( विचको )                       ( अशन्तम ) 

ख जात (िे नहुोस):- ……………………………………… 

ग जन्मस्थान र स्थार्ी  ेगाना जन्मस्थानाः शजल्िा……………………………………..१. गा.पा………………………………………न.पा……………………………… 

स्थार्ी  ेगाना शजल्िा……………………………………..१. गा.पा………………………………………न.पा……………………………… 

घ दरखास्त दने अशन्तम लमलतमा पगु्ने उमेर………………………………….िषय………………………………………………….मवहना 
ङ लिङ्ग १. मवहिा           २.  परुुष 
च धमय १.वहन्द ु    २. बौद्ध      ३.  इयस्िाम    ४. इयसाइ   ५. अन्र् भए ( उल्िेख गने ) 

छ िैिावहक स्थीलताः १. वििावहत   २. अवििावहत   ३. विधिा/विदरु   ४. अिग भइय बसेको 
ज तपाइय आफुिाइय के भन्न रुचाउनहुनु्छ ? 

१. वहमािी      २.  पहाडी       ३.  तराइय     ४. पीछलडएको क्षेत्र   ४. अन्र् भए उल्िेख गने 

झ तपाइय आफुिाइय कुन समूह/िगयमा रा न ुहनु्छ ? 

१. आददिासी/जनजालत    २. दलित     ३. िैश्र्      ४. क्षेत्री     ५.ब्रिामण      ५.मधेिी   ६. मसुिमान   

५. अन्र् भए ( उल्िेख गने ) 

ञ उम्मेदिारको रोजगारीको अिस्थााः १. बेरोजगार       २. सरकारी सेिा     ३. अन्र् भए ( उल्िेख गने ) 

ट माततभाषा िे नहुोसाः ………………………………………….. 

  िारीररक रुपमा अिक्त हनु ुहनु्छ ?     १.  छु      २.   छैन 

र्दद हनुहुनु्छ भने कस्तो प्रकारको िारीररक अिस्था हो खिुाउनहुोस …………………………………………………… 

ड िैशक्षक संकार्ाः 
कुनै एकमा मात्र शचन्ह िगाउनहुोिा 

१.मानविवक   २.कानून   ३. व्र्िस्थापन   ४. शिक्षा   ५. विज्ञान    ६.इयशन्जलनर्ररङ 

७. शचवकयसा  ८. कत षी  ९.िन   १०.संस्कत त ११. अन्र् भए ( उल्िेख गने ) 
आिश्र्क न्र्नुतम िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रायाङ्कको प्रलतिताः……………………………………… 

आिश्र्क न्र्नुतम िैशक्षक र्ोग्र्ता  भन्दा मालथल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता १.छ, तह उल्िेख गने       २. छैन 
ढ तपाइयिे अध्र्र्न गरेको शिक्षण संस्था कस्तो प्रकारको हो ? 

SLC,O-Leval,A-Leval िा +2 पढेको वियानािर्ाः 
विश् िवियानािर्ाः 

विश् िवियानािर्को नाम िे नहुोस 

 

१.सामदुावर्क      २.संस्थागत (लनशज)  ३. विदेिी 
१.सामदुावर्क      २.संस्थागत (लनशज)  ३. विदेिी 
…………………………………………………………………………… 

ण िैशक्षक अिस्था आमा १. लनरक्षर    २. साक्षर    ३. एस.एि.सी. सम्म     ४. उच्च शिक्षा 
बाब ु १. लनरक्षर    २. साक्षर    ३. एस.एि.सी. सम्म     ४. उच्च शिक्षा 

आमा/बाब ुको मुर् पेिा (कुनै एक) १. कत षी  २. व्र्ापार/व्र्िसार्   ३. शिक्षण (लनशज/सरकारी) ४. गैरसरकारी   ५. सरकारी सेिा 
६. अन्र् भए (उल्िेख गने )………………………………………. 

मालथ उल्िेशखत वििरणहरु द क छन ्।                                             उम्मेदिारको दस्तखताः 

 

 

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग 

वियानालथयको कोड नं 

(रोल्नं/       आलथयक िषय) 
………………………………………………….. 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

उम्मदिारहरुिे अलनिाइय रुपमा आफैिे लनम्न वििरणहरु स्पष्ट बशुझने गरी उल्िेख गनुयहोिा। 
सम्बशन्धत विकल्पको कमसंर्ामा गोिो (o) शचन्ह िगाउनहुोस ्। 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-५ 

(दफा १३ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्धत) 

रोि नंम्बरको विभाजन 

लस. नं. कार्ायिर्को नाम देशख सम्म 

1.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मजकोट ०१ ३००० 

2.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका १ नं. िडा कार्ायिर्, गजिपाखा ३००१ ७००० 

3.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका २ नं. िडा कार्ायिर् िोजािारी ७००१ १०००० 

4.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ३ नं. िडा कार्ायिर्, परािे १०००१ १३००० 

5.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ४ नं. िडा कार्ायिर्, िहुादह १३००१ १७००० 

6.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ५ नं. िडा कार्ायिर्, शििपरुी १७००१ २०००० 

7.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ६ नं. िडा कार्ायिर्, दहकरुिा २०००१ २३००० 

8.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ७ नं. िडा कार्ायिर्, रजतुरा २३००१ २७००० 

9.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ८ नं. िडा कार्ायिर्, दह २७००१ ३०००० 

10.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ९ नं. िडा कार्ायिर्, पञ् चिा ३०००१ ३३००० 

11.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका १० नं. िडा कार्ायिर्, ओखरा ३३००१ ३७००० 

12.  जनुीचााँदे गाउाँपालिका ११ नं. िडा कार्ायिर्, कोतायङ्ग ३७००१ ४०००० 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-६ 

(दफा १५ को उपदफा (१) संग सम्बशन्धत) 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
……………………कार्ायिर् 
दरखास्त स्िीकत त नामाििी 

माग पद संर्ााः       विज्ञापन प्रकाशित लमलताः 
वि.नं./स.ुनं.:             दरखास्तको अशन्तम लमलताः 
पदाः              दोब्बर दस्तरुमा अशन्तम लमलताः 
शे्रणीाः              सेिा, समूह, उपसमूहाः 
परीक्षा लमलताः   

रो
ि 
नं 

उम्मेदिार
को नाम 

बाबु
को 
नाम 

बाजे
को 
नाम 

रलस
द नं 

परीक्षा दस्तरु दतय
ीा 
लम
लत 

 शच्छ
क 
विषर् 

थप 
पत्र/वि
षर् 

न्र्नुत
म 
िै.र्ो. 
िलसष
र् 

सेिा,समूह,उप
समहु 

कैवफर्
त खु

िा 
समािेिी समहु 

मवह
िा 

आ.

ज. 
मधे
िी 

दलि
त 

अपा
ङ्ग 

वप.

छे. 

                  

                  
                  

                  

 

तर्ार गनेाः       रुज ुगने       प्रमाशणत गने
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cg';'rL–& 

- bkmf !^ sf] -@_-!_sf] v08-v_;Fu ;DaGwLt_ 

खामको नमनुा 
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प्रश्न संर्ााः-     "क" 

          अलतगोप्र् 

          अलत जरुरी 
श्री जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
परीक्षा सन्चािन िाखा 
मजकोट, जाजरकोट 

प्रषेकाः 
संकेत शचन्ह………………………….. 

प्रश्न संर्ााः-     "ख" 

         अलत गोप्र् 

         अलत जरुरी 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
परीक्षा सन्चािन िाखा 
मजकोट, जाजरकोट 

प्रषेकाः 
संकेत शचन्ह………………………….. 

प्रश्न संर्ााः-   "ग" 

          अलतगोप्र् 

  अलत जरुरी 
श्री जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
परीक्षा सन्चािन िाखा 
मजकोट, जाजरकोट 

प्रषेकाः 
संकेत शचन्ह………………………….. 
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- bkmf !^ sf] -$_;Fu ;DaGwLt_ 

अनसूुची ८ 
-दफा १६ को उपदफा ग-४_ साँग सम्बशन्धत_ 

लबषर्ाः  प्रश् नपत्र तर्ार गरी प ाउन े।     
श्री.======================================================ज्रू्=, 

र्स जनुीचााँदे गाउाँपालिकाबाट लिइने राजपत्रावङ्कत/अनवङ्कत.......................शे्रणी/तह..............सेिा.....................समूह...............उप समूह................. पदको 
प्रलतर्ोलगतायमक खिुा परीक्षाको...................................विषर्को...................पूणायङ्कको एक िटा प्रश् न पत्र तर्ार गनय र्हााँिाई अनरुोध गदयछु ।  

प्रश् न पत्र तर्ार गरी प ाउदा ध्र्ान ददनपुने कुराहरुाः 

1.  राजपत्रावङ्कत शे्रणीका पदहरुको विषर्गत प्रश् न लनमायण गदाय प्रश् निे अपेक्षा गरेको संभावित उ्तररको विषर् िस्तहुरु के के हनु सो 
समेत संिग् न गरी कुन कुन विषर् िस्त ुसमेटदा कलत कलत प्रदान गने भन् न ेकुरा समेत प्रष् ट पारी प्रश् न साथ Marking scheme 

संिग् न गरी प ाउन ुपनेछ ।  

2. एउटै प्रश् नमा टुके्र प्रश् नहरु भएको भए प्रयरे्क टुके्र प्रश् नको अंक भार समेत छुयाई बुाँदा नं १ बमोशजमको Marking scheme 
संिग् न गरी प ाउनपुनेछ ।  

3. राजपत्र अनवङ्कत शे्रणीका विषर्गत छोटो प्रश् नहरु र सिै शे्रणका िस्तगुत िहिैुकशल्पक प्रश् नहरु लनमायण गदाय प्रश् नको उ्तरर संिग् न 
गरी प ाउनपुनेछ   

4.  राजपत्र अनवङ्कत शे्रणीको िामो उ्तरर ददने प्रश् नको Marking scheme संिग्न गरी प ाउनपुनेछ ।  
5. उ्तरर र Marking scheme प्रश् न पत्र फाराममा उल्िेख गनुयपनेछ । तर्ार गनुय भएको प्रश् न र्सै साथ प्रवेषत ख िेशखएको खामिाई 

शिििन्दी गरी शििबन्दी खामिाई पनु क िेशखएको खाममा शििबन्दी  गरी सो खामको िावहर पदट्ट प्रश् न संर्ा उल्िेख गरी २ 
ददन लभत्र पगु् न ेगरी प ाउन ुपनेछ । प्रश् न तर्ार गरी प ाउाँदा ग िेशखएको खाममा पत्र छुटै्ट शिि गरी प ाउनपुनेछ ।  

6. संिग् न पाठ्यक्रम बाट सोलधने प्रश् नहरु विश् िवियानािर्को एस इ इ/ इन्टर लमलडर्ट/ स्नातक सरहको हनुपुनेछ ।  
7. तोवकका प्रश् नहरु सामान्र्ताः.................घण्टा............लमनेट लभत्र उ्तरर ददन सक्ने हनुपुदयछ ।  
8. प्रश् न संिग्न पाठ्यक्रममा आधाररत र विभाशजत अंक अनसुार हनुपुनेछ । जसिाट परीक्षाथथीलको प्रस्ततु विषर्मा परुा ज्ञान छ छैन 

भन् न ेजस्ता कुराको परीक्षण गनय सवकर्ोस ।  

9. प्रश् नकतायिे िेखापढी गनुयपदाय खाममा अलत गोप्र् अलत जरुरी जनाई जनाई जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको नाममा प ाउनपुनेछ । प्रिेकमा 
आफ्नो नाम नददई संकेत शचन् ह मात्र उल्िेख गनुयपनेछ । फोन बाट कुरा गदाय पलन संकेत शचन्ह उल्िेख गनुयपनेछ ।  

10. सशुम्पएको कार्य स्िीकार गररसकेपलछ म्र्ाद लभत्र प्रश् न पत्र प्राप् त हनु नआई वढिाई भएमा पाउन ेपाररश्रलमक कट्टा गनय अथिा 
प्रश् नकतायको नाम सूचीबाट शझक्न सवकनेछ ।  

11. कार्य स्िीकार गनय असमथय भएमा र्स सम्बन्धी सिै कागजात तरुुन्त शिििन्दो रुपमा वफताय गरी जानकारी ददन ुअलनिार्य छ ।  
12. एउटा पानामा मात्र प्रश् न तर्ार गनुयपनेछ । सो पानमा नपगुमेा मात्र अको पाना प्रर्ोग गनय सवकनेछ  ।  
13. प्रश् नको अन्तमा संकेत शचन्ह मात्र िेख्नपुनेछ ।  
14. शििबन्दी छाप िगाउदा आफ्नो नामको छाप निगाई अन्र् नामको िा कुनै संकेतायमक छाप िगाई सो छापमा उल्िेशखत वििरण 

खाम िावहर उल्िेख गनुयपनेछ ।  
 

 

प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 
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अनसूुची-९ 

(दफा१६ को उपदफा ५ साँग सम्बशन्धत) 

प्रश् नपत्र प्रवेषत गने पत्र 

 ( प्रश् न पत्र सफा र बशुझने गरी एकालतर मात्र िेख्न ुपदयछ) 

राजपत्रावङ्कत/ राजपत्र अनंवकत………………………..शे्रणी/ तह पदको प्रलतर्ोलगतायमक लिशखत परीक्षा २०…………… 

………………..समूह 

विषर्ाः-………………………………………….पत्राः-………………………………… 

प्रवेषत प्रश् न म आफैिे िेखेको/ टाइयप गरेको हुाँ । कसैिाइय पलन देखाएको अथिा भनेको छैन । प्रश् नपत्रको प्रलतलिपी मैिे 
राखेको छैन र र्स सम्बन्धमा बनाएको वटप्पणी एिं खेस्रा समेत आगोमा जिाइय नष्ट गरी सकेको छु । र्स प्रश् नको सिायलधकार 
जनुीचााँदे गाउाँपालिकािाइय ददएको छु । 

सोलधएका प्रश् नहरु लनधायररत समर्मा नै जिाफ ददन सवकने वकलसमका छन ्र परीक्षालथयिे सामान्र् वकलसमबाट उ्तरर ददइ 
दोहोर् र्ाउन चाहेमा  दोहोर् र्ाउने समर् पलन पाउन सक्न ेकुरा विश्वास ददिाउाँछु । 

लमलताः- 

परुा नाम, थराः-        प्रश् नकतायको दस्तखत 

दजाय:-………………………………………..(बहाि रहेको) 

दजाय:-………………………………………..(अिकाि हुाँदाको) 

 ेगानााः- 

घराः-……………… न.पा./गा.पा…………………िडा नं……………………….. 

कार्ायिर्ाः-………………………………………………………………….. 

फोन:-…………………………………………….कार्ायिर्……………………………………………लनिास 

मोबाइयिाः-………………………………………… 
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अनसूुची-१० 

(दफा १९ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्धत) 

 प्रश्नपत्र लनमायणका आधारहरु 

bIftf (Competencies) sd{rf/Lx¿sf] tx ck]lIft sfo{ ljj/0f 
(Expected Job Description) 

Evaluation+Synthesis+ Analysis+Application 

-d"NofÍg+;+in]if0f+ljin]if0f+ k|of]u_ 
/fhkqf+lst k|yd • cg'udg 

• gLlt, of]hgf lgdf{0f 

• ;dGjo 

• gLlt ljZn]if0f tyf sfof{Gjog 

• gLlt k|efj d"NofÍg tyf ljZn]if0f 

Evaluation+Synthesis+Analysis+Application+Comprehension+Knowledge 

-d"NofÍg+;+in]if0f+ljin]if0f+ k|of]u+af]w+1fg_ 
/fhkqflÍt låtLo • cg';Gwfg 

• gLlt lgdf{0f of]hgf tyf sfof{Gjog 

• gLlt sfof{Gjog / k|efj d"NofÍg 

• ;'kl/j]If0f 

• Joj:yfksLo sfo{ 

• sd{rf/L Joj:yfkg of]hgf 
Evaluation+Synthesis+Analysis+Application+Comprehension+Knowledge 

-d"NofÍg+;+in]if0f+ljin]if0f + k|of]u+af]w+1fg_ 
/fhkqflÍt t[tLo • cg';Gwfg 

• gLlt sfof{Gjog 

• sfo{ ljZn]if0f 

• sd{rf/L Joj:yfkg 

• sfof{no sfo{ljlw ;~rfng 
Synthesis+Analysis+Application+Comprehension+Knowledge 

-;+in]if0f+ljin]if0f+ k|of]u+af]w+1fg_ 
/fhkq cglÍt k|yd • sd{rf/L Joj:yfkg 

• sfo{qmd sfof{Gjog 

• sfof{no sfo{ljlw ;~rfng 

• clen]v Joj:yfkg 
Application+Comprehension+Knowledge 

-k|of]u+af]w+1fg_ 
/fhkq cglÍt låtLo • sfof{no sfo{ljlw ;~rfngdf ;xof]u ug]{ 

• sfo{qmd sfof{Gjodf ;xof]u ug]{ 

• clen]v Joj:yfkg 
Comprehension+Knowledge 

-af]w+1fg_ 
/fhkq cglÍt t[tLo / rt'y{ • sfof{no sfo{ljlw sfof{Gjog ug]{ 

k|Zg lgdf{0f ubf{ k|of]u ul/g] lqmofkbx¿ 

bIftf (Competence) k|blz{t ;Lksf nflu k|Zgsf] ;+s]t (Question Cues) 
!= 1fg klxrfg ug'{, ;"rL tof/ ug'{, kl/efiff lbg', eGg', j0f{g ug'{, 5'6\ofpg', b]vfpg', ;+u|x ug'{, OlËt ug'{, tflnsf agfpg', p4[t 

ug'{, 

gfd lbg', sf], slxn], sxfF cflb . 
@= af]w a'emfO ;f/f+z lbg', j0f{g ug'{, JofVof ug'{, pNyf ug'{, leGgtf b]vfpg', eljiojf0fL ug'{, cg'dfg ug'{, km/s b]vfpg', 5nkmn ug'{, 

k'li6ug'{ 

pbfx/0f lbg' cflb . 
#= k|of]u k|of]u ug'{, k|bz{g ug'{, u0fgf ug'{, k"/fug'{, JofVof ug'{, ;dfwfg ug'{, hfFRg', vf]Hg', ;DaGw b]vfpg', cflb . 
$= ljZn]if0f ljZn]if0f ug'{, 5'6\ofpg', qmd ldnfpg', JofVof ug'{, juL{s/0f ug'{, ldnfpg', efu ug'{, t'ngf ug'{, 5gf}6 ug'{ cflb . 
%= ;+Zn]if0f ufEg', PsLs[t ug'{, ;'wfg'{, k'gM ldnfpg', of]hgf ug'{, tof/ ug'{, k'gn]{vg ug'{ cflb . 
^= d"NofÍg n]vfhf]vf ug'{, lg0f{o ug'{, qmd ldnfpg', k/LIf0f ug'{, dfkg ug'{, l;kmfl/z ug'{, lje]b b]vfpg', lgrf]8 lgsfNg', ;f/f+z 

lgsfNg' 

cflb . 
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अनसूुची-११ 

(दफा २३ को उपदफा (१) ( ) संग सम्बशन्धत) 

sRrf k|Zgx¿ ( Raw Question ) juL{s/0f ug]{ tflnsf 

k|Zg lgdf{0fstf{sf] ;+s]t lrGx :t/Lo k|Zg ;+Vof 7Ls} k|Zg ;+Vof :t/ gePsf 

k|Zg ;+Vof 
    

    

    

    

    

    

    
Comment s]xL eP M— ===== 

 

 

kl/dfh{gstf{sf] b:tvt M— 

gfd, y/ M— 

ldlt M— 
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cg';"rL-!@ 
(दफा २५ को उपदफा (१) (ज) साँग सम्बशन्धत) 

k=;+= M– 

r=g+= M–           ldlt M– @) . . 

ljifo M– k|Zgkq k7fPsf] . 

>L === === === === === 

=== === ==== ==== === . 

ufpFkflnsfsf] sfof{no, =========== af6 k|sflzt lgDg lnlvt adf]lhdsf] lj1fkg cg';f/ b]xfosf] 

kbsf nflu tkl;n cg';f/sf ljifox¿sf] k|Zgkq o;} ;fy k7fOPsf] 5 . lgb]{zg cg';f/ sfo{ 

;~rfng ug'{ x'g cjut u/fOG5 . 

 

tkl;n 

l;=g+= lj1fkg g+= kb ljifo k|lt s]Gb| s}kmLot 
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cg';"rL-१३ 

(दफा २८ को उपदफा १ साँग सम्बशन्धत) 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf 

ljifout pQ/ k'l:tsfsf] cfj/0f k[i7 

  

k|yd sf]8 g+= 

bf];|f] sf]8f g+= 

k|yd sf]8 g+= 

s]Gb|fIfsf] b:tvt 

;dfj]zL tkm{sf pDd]bjf/x?sf] s'g s'g k/LIffdf ;+nUg x'g' 

ePsf] xf] clgjfo{ ?kn] tn n]Vg'xf]; . 

!================================================ 

@================================================= 

#=============================================== 

$================================================== 

%================================================== 

^============================================= 

 

bf];|f] sf]8 g+= 

;"rgf 

1. o; se/k]hsf] k5f8Lk6\6L s]xL klg gn]Vg'xf]nf . 

2. o; kfgfsf] bfofF tyf jfofF k6\6L k/LIffyL{n] eg'{ kg{] ljj/0ff eg{] afx]s o; pQ/ 

k'l:tfsf tyf yk pQ/ k'l:tsfdf cfkm' lrgLg] s]xL n]v]df cyjf lrGx nufPdf 

pQ/kq /2 ug{] sf/jfxL x'g]% . 

3. ljifout k/LIff x'g]df k/LIff ;'? ePsf] #) ldg]6 kl5 j:t'ut k/LIff x'g]df !% 

ldg]6 kl5 /  ljifout tyf j:t'ut k/LIffdf x'g] @) ldg]6 kl5 k/LIff s]Gb|df 

k|j]z ug{ kfOg] 5}g . pNn]lvt ;do Joltt ePsf] !) ldg]6kl5 dfq k/LIff ejg 

jfxL/ hfg cg'dlt lbOg]5 . 

4. k/LIff xnleq s'g} k':ts,sfuhkq, / df]afOn kmf]g Nofpg kfOg] 5}g . 

5. k/LIffdf s'g} k|sf/sf] cg'lrt sfd sf/jfxL ug{] k/LIffyL{nfO{ k/LIff:ynaf6 

lgisflzt u/L lghsf] pQ/ k'l:tsf ;d]t /2 ul/g]5 ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd 

x'g]5 . 

6. x/]s kfgfdf ! O{Gr lsgf/f -dflh{g_ 5f]8\g' kb{% . 

7. kfgfsf] b'j}k6\6L d;Ln] n]Vg' kb{5 . kG;Lnn] n]Vg' x'Fb}g . 

8. yk sfkLx? lnPsf] eP pQ/k'l:tsfx? /fd|f];Fu gTyL u/Llbg' kb{5 .  

9. v'nf cGtu{t ;dfj]zLtkm{ ;+nUg x'g] pDd]bjf/x?n] h'g h'g ;dfj]zL kbsf] 

k/LIffdf ;dfj]z x'g]xf], pQ/k'l:tsfsf] dflyNnf] efusf] bfofF / jfofF b'a} sf]7fdf 

clgjfo{ ?kn] n]Vg' kb{5 . 

;dfj]zL tkm{sf pDd]bjf/x?sf] s'g s'g k/LIffdf ;+nUg 

x'g' ePsf] xf] clgjfo{ ?kn] tn n]Vg'xf]; . 

!================================================ 

@================================================= 

#=============================================== 

$================================================== 

%================================================== 

^========================================================== 

   

;=s]======================================================== 

 

lj1fkg g+=M================================================================= 

kb M========================================================================== 

tx M ======================================================================== 

;]jf M========================================================================= 

;d"x÷pk;d"xM============================================================ 

/f]n g+=M====================================================================== 

gfdy/-g]kfnLdf_M========================================================= 

 

:yfoL 7]ufgfM ============================================================= 

cfdfsf] gfdM ============================================================= 

afa'sf] gfdM  

afh]sf] gfdM  

b:tvtM  

ljifoM =====================================v08============================ 

k/LIff s]Gb|M =============================================================== 

k/LIff ldltM =============================================================== 

 

 

1. lj1fkg g+=M=========================================== 

2. ;]jf ÷;d"x÷ pk;d"x================================  

3. kb ÷ tx========================================= 

4. ljifo M============================================= 

5. k/LIff ldlt M============================================== 

6. yk skL ;+Vof M======================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************** 
k|fKtfÍ===========================cI/df============================ 

Plss[t k/LIff k|0ffnL cGt/ut Go'gtd z}lIfs of]Uotf 

5'§f5'§} tf]lsPsf] ;]jf ÷;d"x÷pk;d"xsf] k/LIffsf] 

k|of]hgfy{M– 

!=P]lR5s k|fl1s ljifoM========================================== 

@=yk kq÷ljifoM================================================== 

#=z}lIfs of]Uotfsf] d"n ljifoM================================= 

$=;DefJo pDd]bjf/ x'g ;Sg] ;]jf÷;d"x÷pk;d"xM 

=========================================================================

============ 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL-१४ 

(दफा २८ को उपदफा १ सँग सम्बच्न्द्ित) 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf 

a:t'ut pQ/k'l:tsf 

 

 

 

 

 

                bf];|f] sf]8 g+  

           sL-  _               sL-  _                      

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wofgfsif{0f 

klxnf] sf]8 g+= 

;dfj]zL tkm{sf pDd]bjf/x?sf] s'g s'g k/LIffdf ;+nUg x'g' 

ePsf] xf] clgjfo{ ?kn] tn n]Vg'xf]; . 

!======================= @============================== 

#=========================$============================ 

%=========================^============================   

      

   

 

 

 

 

 

========================= 

================================================================ 

klxnf] sf]8 g+ 

 

bf];|f] sf]8 g+= 

 

= 

  

;dfj]zL tkm{sf pDd]bjf/x?sf] s'g s'g 

k/LIffdf ;+nUg x'g' ePsf] xf] clgjfo{ ?kn] 

tn n]Vg'xf];\ 

!==========================@============================#===============

=============$==========================%============================^=

========================= 

 h'gLrfFb] ufpFkflnsf 

  k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIff 

  a:t'ut ax'pQ/k'l:tsf 

lj1fkg g+=M 

;]jfM  

;d"xM  

pk;d"xM 

kb÷ txM 
gfdy/-g]kfnLdf_M 

      -c+u|]hLdf_M 

/f]n g+=M 

b:tvtM  

:yfoL 7]ufgfM  

cfdfsf] gfdM  

afa'sf] gfdM  

afh]sf] gfdM  

ljifoM  

k/LIff s]Gb|M  

ldltM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plss[t k/LIff k|0ffnL cGt/ut Go'gtd z}lIfs of]Uotf 5'§f5'§} 

tf]lsPsf] ;]jf ÷;d"x÷pk;d"xsf] k/LIffsf] k|of]hgfy{M– 

!=P]lR5s k|fl1s ljifoM=============================================== 

@=yk kq÷ljifoM======================================================= 

#=z}lIfs of]Uotfsf] d"n ljifoM==================================== 

$=;DefJo pDd]bjf/ x'g ;Sg] ;]jf÷;d"x÷pk;d"xM 

====================================================================================

= 

पत्र…………… 

k|=g+= pQ/ 

!=  

@  

#  

$  

%  
^  

&  

*  

(  

!)  

!!  

!@  

!#  

!$  

!%  

!^  

!&  

!*  

!(  

@)  

@@  

@#  

@$  

@%  

 

k|=g+= pQ/ 

!=  

@  

#  

$  

%  
^  

&  

*  

(  

!)  

!!  

!@  

!#  

!$  

!%  

!^  

!&  

!*  

!(  

@)  

@@  

@#  

@$  

@%  

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

1. sfnf]/gLnf] d;L dfq ePsf] 86k]gsndn] 

 pQ/sf] nflu lgwf{l/t sf]7fdf k|Zgdf  

A,B,C,D dWo] Pp6f dfq ;lx pQ/ :ki6 ?kn] 

 n]Vg'xf]nf . k]lG;nn] n]v]sf]nfO{ dfGotf 

 lbOg]5}g .  

2. Ps eGbf a9L pQ/ n]v]df lgwf{l/t sf]7fdf 

 eGbf cGoq pQ/ n]v]df Pp6f pQ/ 

 n]vL To;nfO[{ s]/] jf ;RofP/ k'g csf{]  

pQ/ n]v]df uNtL dflgg]5 .  

3. k/LIff xn leq s'g} k':ts sfuhkq /  

 df]jfOn kmf]g Nofpg kfO{g]5}g .  

4. pQ/ unt 7xl/Pdf jL; k|ltzt c+s 

 s6\6f ul/g]5 .  

 

  

Plss[t k/LIff k|0ffnL cGt/ut Go'gtd z}lIfs of]Uotf 5'§f5'§} 

tf]lsPsf] ;]jf ÷;d"x÷pk;d"xsf] k/LIffsf] k|of]hgfy{M– 

!=P]lR5s k|fl1s ljifoM=============================================== 

@=yk kq÷ljifoM======================================================= 

#=z}lIfs of]Uotfsf] d"n ljifoM==================================== 

$=;DefJo pDd]bjf/ x'g ;Sg] ;]jf÷;d"x÷pk;d"xM 

====================================================================================

= 

k|Zgf]Q/ ;+Vof M 

 7Ls M             a]7Ls M            5f]8]sf] M 

hDdf k|fKtfÍ M 

!=k/LIf0f ug{]sf] k'/f gfd y/ M========================================= 

@=k'g k/LIf0f ug{]sf] k'/f gfd y/ MM==================================== 

$=clGtd k/LIf0f ug{]sf] k'/f gfd y/ M 

=============================================================================== 

;xfos s]Gb|fWoIf s]Gb|fWoIf 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL-१५ 

(दफा २९ को उपदफा १(ङ) सँग सम्बच्न्द्ित) 

k/LIffdf ;lDdlnt u/fpg lbOg] 

cg'dlt kq 

l;=g+=           ldlt M– @) . . 

s]Gb| M–                                  lj1fkg g+= M– 

kb M– 

k|j]zkq 5'6]sf] . x/fPsf] . glnPsf] ?= 

pDD]bjf/sf] gfd M– 

/f]n g+= M– 

/sd a'lemlng]sf] b:tvt M– 

b|i6Jo M– k|j]zkq lnP/ cfO{ gb]vfPdf d]/f] k/LIff /2 ePdf ;d]t d~h'/ 5 egL pDd]bjf/sf] 

b:tvt M— 

k/LIffdf ;lDdlnt u/fpg cg'dlt lbg] s]Gb|fWoIfsf] b:tvt M– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–!^ 

-bkmf #( sf] pkbkmf !-3_ / bkmf $) sf] pkbkmf -!_ -v_ ;Fu ;DalGwt_ 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

dhsf]6F, hfh/sf]6 

;+s]t lrGx M– 

ldlt M– @) . . 

ljifo M– pQ/k'l:tsf k/LIf0f u/L k7fpg] . 

>L === === === === 

== = === === === . 

!= o; cfof]uaf6 lnOPsf] /fhkqflÍt÷/fhkq cglÍt === === === >]0fL÷tx === === === ;]jf === ==== == ;d"x === ==== ==== pk– 

;d"x v'nf ÷ a9'jf k|ltof]lutfTds k/LIffsf] === ==== ==== kq === === ljifosf] ljifout k"0ff{Í === === ePsf] kqsf] 

pQ/k'l:tsf yfg === === :t/ === === adf]lhd cltuf]Ko ?kn] k/LIf0f u/L o;};fy ;+nUg k|fKtf+s tflnsfdf Ps k|lt e/L 

k|To]s k|Zg afkt kfPsf] cÍ / s"n k|fKt u/]sf] cÍ s]/d]6 gu/L ;DalGwt sf]7fdf e/L === === lbgleq pQ/k'l:tsf 

k7fOPsf] vfddf l;naGbL u/L =================== zfvfdf k"0f{ uf]Kotfsf ;fy k7fpg' x'g cfb]zfg';f/ cg'/f]w ul/G5 . o; 

ljifodf s]xL ;f]Wg' jf ;Dks{ /fVg' k/]df ;+s]t gDa/ lbO{ kmf]g g+= ================ df cyjf cfkm} pkl:yt e} o; zfvfdf 

clws[t;+u ;Dks{ /fVg' x'g cg'/f]w 5 . 

@= k/LIf0f u/L k7fpg g;Sg] l:ylt ePdf t'?Gt hfgsf/L lbg' kg]{5 . vfd l;naGbL ubf{ s'g gfd jf ;+s]tsf] sltj6f 

nfxf5fk nufOPsf 5g\ vfd aflx/ hgfpg' kg]{5 . 

#= ljifout (SUBJECTIVE) pQ/k'l:tsfx¿ k/LIf0f ubf{ lgDg s'/fx¿df Wofg /fvL k/LIf0f ug'{ kg]{5M– 

-s_ ljifo 1fgsf] tYok"0f{ / ts{k"0f{ cleJolQm 

-v_ df}lnstf 

-u_ ;dfnf]rgf tyf cfnf]rgfzlQm 

-3_ k|:t'lts/0f 

-ª_ z'4f–z'l4 tyf ;kmfO 

$= k/LIffyL{n] k|fKt ug]{ c+ssf] :t/ ;DaGwdf b]xfo cg';f/ dflgg] 5M– 

-s_ $) k|ltzteGbf sd cÍ k|fKt ePdf – cg'ko'Qm 

-v_ $) k|ltztb]lv $% k|ltzt;Ddsf] cÍ k|fKt u/]df – ;fwf/0f :t/ 

-u_ $% b]lv %) k|ltzt;Dd cÍ k|fKt u/]df – dWod :t/ 

-3_ %! b]lv ^) k|ltzt;Dd cÍ k|fKt u/]df – pRr :t/ 

-ª_ ^! k|ltztb]lv dfly cÍ k|fKt u/]df – clt pRr :t/ ljifout (SUBJECTIVE) kqdf s'g} klg k/LIffyL{n] clt 

pRr :t/sf] cÍk|fKt ug]{ b]lvPdf To;sf] sf/0f klg v'nfpg' kg]{5 . 

%= Pp6} k|Zgdf 6'qm] k|Zgx? eP k|To]s 6'qm] k|Zgsf] nflu 5'6\ofOPsf] Marking Scheme cg';f/ c+s lbO pQ/k'l:tsfsf] 

k/LIf0f ug'{ kg]{5 . 

^= lgwf{l/t ;doleq k/LIf0f u/L k7fPdf kfl/>ldsdf @) k|ltzt yk ug]{ Joj:yf 5 . 

&= pQ/k'l:tsf k/LIf0fsf] nflu ufO8nfOG; ;+nUg 5 . k/LIfsn] pQ/k'l:tsf d"Nof+sg ubf{ pRr c+s k|fKt ug]{ !)Ü 

pQ/k'l:tsfx?sf] k'gM d"Nof+sg ug'{kg]{ 5 . k|bfg u/]sf] c+s s]/d]6 ePdf kl/Ifsn] cIf/df n]vL b:tvt ;d]t ug'{kg]{5 

. 

*= k/LIf0fstf{sf] s'g} gft]bf/n] ;f] k/LIff lbPsf] eP l;naGbL ?kdf g} pQ/k'l:tsf k/LIf0f gu/L lkmtf{ ug'{ kg]{5 . 

(= ;+nUg pQ/k'l:tsf M 

-!_ ls=g+= b]lv ;Dd 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–!& 

-bkmf #( sf] pkbkmf -!_-r_ ;Fu ;DalGwt_ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
प्रायाङ्क तालिका (MARK SHEET) 

िस्तगुत 

विज्ञापन नं 

पदाः-     सेिााः-    समूहाः-   उपसमूहाः- 
शे्रणीाः-     पूणायङ्काः-  विषर्ाः- 
क्र.स. दोस्रो वक.नं. लमिेको 

संर्ा 
नलमिेको 
संर्ा 

छाडेको 
संर्ा 

कुि प्रायङ्क कैवफर्त 

अङ्कमा अक्षरमा 
        

        

        

        

        

 

परीक्षण गनेको सवह:   पनुाः परीक्षण गनेको सहीाः   सपुररिेक्षकको सहीाः 
नाम थर :    नाम थराः     नाम थराः 
लमलताः     लमलताः     लमलत: 
  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–!* 

-bkmf #( sf] pkbkmf -#_-r_ ;Fu ;DalGwt_ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
प्राप् ताङ्क तालिका (MARK SHEET) 

विषर्गत 

       पणुायङ्काः- 
संकेत शचन्हाः-         विषर्ाः- 
राजपत्रावङ्कत/ राजपत्र अनवङ्कत......................... शे्रणी    पत्राः- 
क्र. स. वक. नं. प्रश् न नम्बर र प्रयरे्कमा पाइयएको अङ्क कुि प्रायाङ्क कैवफर्त 

१ २ ३ ........ .......... अङ्कमा अक्षरमा 
          

          

          

 

रुज ुकतायाः-        परीक्षकको दस्तखताः 

         लमलताः- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–!( 

-bkmf $! sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

जुनीचाँदे गाउँपाललका 
गाउँ कायमपाललकाको कायामलय 

मजकोट, जाजिकोट 

पिीक्षण भै कफताम आएका उत्तिपुच्स्तका ि प्राप्ताङ्क ताललकामा ददइएको अङ्क रुजु गदाम देणखएको कैकफयत 

संकेतः-         ववषयः- 
क्र.स. उत्तिपुच्स्तका 

नम्बि 
उत्तिपुच्स्तकामा पाप्ताङ्क ताललकामा कुल जम्मा 
भएको हुनु पने भएको हुनु पने भएको हुनु पने 

        

        

        

        

 

पेज नं.......................................मा लमछत …………………… गतकेो छनणमयानुसाि उताि गिीएको 
        रुजु गनेको दस्तखतः 
        लमछतः 
  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 

cg';"rL–@) 

-bkmf $@ sf] pkbkmf -!_-3_ ;Fu ;DalGwt_ 

लडकोलडङ गने फाराम  

लस नाः      वि नाः      पदाः     सेिााः 
 समूहाः 
सफिाः   कूि उम्मेदिार संर्ााः     विज्ञापन गने कार्ायिर्ाः 

असफिाः      परीक्षा केन्राः  

लस 
न  

पवहिो 
वक नं 

दोस्रो 
वक नं 

रोि 
नं  

नाम 
थर  

िणायनकु्रम 
नं  

बाबकुो 
नम  

बाजेको 
नाम 

 शच्छक 
प्राशज्ञक 
विषर्  

िैशक्षक 
र्ोग्र्ताको 
मूि 
विषर् 

सम्भाव्र् हनु 
सक्ने सेिा 
समूह उपसमूह  

           

           

           

           

           



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–@! 

-bkmf $# sf] pkbkmf -!_-3_ ;Fu ;DalGwt 

of]Uotfqmd tyf l8sf]l8ª kmf/d 

- cf=k|=, v'nf jf ;dfj]zL ;d'x dWo] s'g} Pp6f dfq ;d'xsf] lnlvt kl/Iff ePsf]df_ 

 

 

 

 

 

  

of]Uotfqmd 

g+ 

bf];|f] 

ls=g= 

klxnf] 

ls=g+ 

;dfg 

c+s 

k/LIffsf] 

lsl;d 

/f]n g+ gfd y/ cfdf afa'sf] 

gfd 

afh]sf] gfd 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

lnlvt k/LIff glthf tof/ ug]{ zfvfaf6                            l8sf]l8ª 

tof/ ug]{ ===============================?h' ug]{ ==================           tof/ ug]{ ===================   ?h' ug]{ ======= 

  

lj1fkg g+M 

;]jf M 

;d'x M 

tx M 

kb M 

dfu kb M 

yk ug]{ kb M 

hDdf M 

pkl:yt ;+Vof M 

pQL0f{ ;+Vof M 

cg'QL0f{ ;+Vof M 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–@@ 

-bkmf $# sf] pkbkmf -!_-3_ ;Fu ;DalGwt_ 

प्रथम कोड 

कोड गने कमयचारीको  

नाम 

सही  

पद  
 

लमलत  

समर् 
 
  

 

  

लस न उम्मेदिारको 
नाम थर  

 ेगाना  रोि नं कापी नं िाबकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम  

कोड कैवफर्त 

1.          

2.          

3.          

4.          

जम्मा          



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–@@s 

-bkmf $# sf] pkbkmf -!_-3_ ;Fu ;DalGwt_ 

दोस्रो कोड 
 

कोड गने कमयचारीको  

नाम 

सही  

पद  

लमलत  

समर् 

लस न प्रथम कोड दोस्रो कोड 

1.    

2.    

3.    

4.    



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';'rL–@# 

- bkmf $$ sf] v08-ª_;Fu ;DaGwLt_ 

of]Uotfqmd tyf l8sf]l8ª kmf/d 

- cf=k|=, v'nf jf ;dfj]zL ;d'x dWo] s'g} Pp6f dfq ;d'xsf] lnlvt kl/Iff ePsf]df_ 

 

 

 

 

 

lnlvt k/LIff glthf tof/ ug]{ zfvfaf6                            l8sf]l8ª 

tof/ ug]{ ===============================?h' ug]{ ==================           tof/ ug]{ ===================   ?h' ug]{ =======  

of]Uotfqmd 

g+ 

bf];|f] 

ls=g= 

klxnf] 

ls=g+ 

;dfg 

c+s 

k/LIffsf] 

lsl;d 

/f]n g+ gfd y/ cfdf afa'sf] 

gfd 

afh]sf] gfd 

         

         

lj1fkg g+M 

;]jf M 

;d'x M 

tx M 

kb M 

dfu kb M 

yk ug]{ kb M 

hDdf M 

pkl:yt ;+Vof M 

pQL0f{ ;+Vof M 

cg'QL0f{ ;+Vof M 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–@$ 

-bkmf $% sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
प्रर्ोगायमक परीक्षाको मलु्र्ाङ्कन फाराम 

(र्ो नमनुा बमोशजम ५ भन्दा बढी िा घटी एकाइय हनुे भएमा सोही अनसुारको एकाइय र अंक विभािन गरी 
मलु्र्ाङ्कन फाराम तर्ार गनुयपनेछ ।) 

प्रर्ोगायमक परीक्षाको एकाइय अंकभार प्रायाङ्क 

१   

२   

३   

४   

५   

कुि जम्मााः-   

 

विज्ञापन नं.:-        मलु्र्ाङ्कन क 

तायको 
उम्मेदिारको नाम थर:-       दस्तखत:- 

रोल्नं:-         नाम,थर:- 

पद:-         दजाय:- 
शे्रणी/ तह:-         ेगाना:- 
सेिा, समूह, उपसमूह:-       लमलत:- 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';'rL–@% 

-bkmf $& sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

k|yldstfqmd / sfof{no /f]Hg] kmf/fd 

pDd]bjf/sf] gfdM       /f]Ng+= 

kbM        >]0fLM 

txM 

lj1fkg g+=M 

;]jf       

;d"dx       

qm=;= sfof{nosf] gfd 

/ 7]ufgf 

sfof{nosf] gfd 

/ 7]ufgf 

sfof{nosf] gfd 

/ 7]ufgf 

sfof{nosf] gfd 

/ 7]ufgf 

sfof{nosf] gfd 

/ 7]ufgf 

sfof{nosf] gfd 

/ 7]ufgf 

!       

@       

#       

 

 

pDd]bjf/sf] b:tvt        k|dfl0ft ug{]sf] b:tvt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–@^ 

-bkmf %! sf] pkbkmf ! ;Fu ;DalGwt_ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
.........................पदको र्ोग्र्ताक्रम सूची 

विज्ञापन नं. :-   पद:-  सेिा:-  समूह:-  उपसमूह:- 
 शे्रणी:- 
पदका िालग आिश्र्क िैशक्षक र्ोग्र्ता:- 
पद संर्ा:-  उम्मेदिारसंर्ा:- दरखास्तको अशन्तम लमलत:-  अन्तरिाताय लमलत:- 

क्र.स
. 

र्ो.नं
. 

रोि्
नं 

उम्मेदिार
को नाम 
थर 

िै.र्ो.
को 
अंक 

सामवुह
क 

छिफ
ि 

लि.प.

को 
अंक 

अन्तरिातायको अंक औष
त 

कुि 
जम्म
ीा 

कैवफर्
त 

       १ २ ३ ४ जम्म
ीा 

   

               

               

               

               

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-२७ 

(दफा ५४ को उपदफा १ साँग सम्बशन्धत) 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट, जाजरकोट 
एकमषु्ट र्ोग्र्ताक्रम सूची 

सूचना नं. 

र्स गाउाँपालिकाको विज्ञापन नं.............................. र.........................,नेपाि........................सेिा........ 
समूह..........................उपसमूह.........................शे्रणी...........................पदमा लनर्शुक्तको िालग लसफाररस भएका 
उम्मेदिारहरुिे प्राय गरेको कुि अंकको आधारमा लमलताः......................को लनणयर्ानसुार देहार् बमोशजमको 
एकमषु्ट र्ोग्र्ताक्रम सूची सम्बशन्धत सबैको जानकारीको िालग प्रकािन गरीएको छ । 

र्ोग्र्ता क्रम रोि नं उम्मेदिारको 
नाम, थर 

लसफाररस 
गररएको वि नं 

समािेिी/ खिुा कैवफर्त 

      

      

      

      

      

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cg';"rL–@* 

-bkmf %^ sf] pkbkmf -!_ -s_ ;Fu ;DalGwt_ 

दक्ष विज्ञको वििरण सङ्किन 

लस 
न 

नाम थर  ेगाना कार्ायिर् पद शे्रणी सेिा 
समूह 
उप 
समूह  

िैशक्षक 
र्ोग्र्ता 

दक्षताको 
क्षेत्र 

सम्पकय  नं कैवफर्त 

            

            

            

            

            

            

            

 
  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-२९ 
पदपलुतयको विस्ततत वििरण ।  

र्ो भन्दा पवहिे लनरीक्षण भएपछी पदपलुतयको कारिाही भएको भए मात्र फारम भने 

क्र.सं. पदको 
नाम 

शे्रणी सेिा जम्मा 
संर्ा 

प्रलतित लनधायरण 

खलु्िाबाट बढुिा बाट लमलत 

प्रलतित संर्ा प्रलतित संर्ा  

          

          

रष्टव्र्ाः १.  पाठ्यक्रम, प्रश् नपत्र लनमायण, परीक्षा सन्चािन, उ्तररपशुस्तका परीक्षण, नलतजा प्रकािन आदद 
अपनाइएका कार्यविलध स्िीकत त लनर्मानसुार छ, छैन ? 

 २. प्रहरी प्रलतिेदन बझु्न गएको लमलताः 
 ३. गत िषयको प्रलतित घवट बढ भइय समार्ोजनगनय बााँकयभएको भएउल्िेख गने 

 ४. अन्तरिाताय लमलताः 
  नाम, थर  पद    कार्ायिर् 

अध्र्क्ष श्री 
सदस्र् श्री 
दक्ष ( सम्बशन्धत विषर्को ) श्री 
प्रलतलनलध श्री 
कार्ायिर् प्रमखुको दस्तखताः 
         नाम, थर : 

         दजायाः 
         लमलताः 
         कार्ायिर्को छापाः 
 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-३० 

दरबन्दी तथा पदपलुतयको वििरण 

र्स भन्दा पवहिे लनरीक्षण भएको भएको लमलताः   कार्ायिर्को कुि दरबन्दी संर्ा 
हाि भएको लनरीक्षण लमलताः     साधारण तफय ाः 
कार्ायिर्ाः       विकासतफय ाः 

 

पदपलुतयको वििरण कैवफर्त 

स्थार्ी 
संर्ा 

अस्थार्ी 
लनर्शुक्त 

का.म.ु भएको करारमा 
लनर्कु्ती 
 

ज्र्ािादारीमा भनाय खदु ररक्त 
भएको 

संर्ा लमलत संर्ा लमलत संर्ा लमलत संर्ा लमलत संर्ा लमलत 

            

            

रष्टव्र्ाः १. कुनै पदमा कसैको पदालधकार छ भन ेकस्को ? ...................देशख.................सम्म 

  २. कुनै पदमा काजमा ल्र्ाइ पदपलुतय भै रहेको भए कुन पदमा..............को छ ?.......काहााँबाट..... 

कवहिेदेशख............... 

 ३. विकास भए कैवफर्तमा विकास भलन जनाउने । 

 ४. बढुिा तथा खिुाबाट पदपलुतय भएको छ छैन ? 

 ५. विभागीर् सजार् छ, छैन ? 

         कार्ायिर् प्रमखुको दस्तखताः 
         नाम, थर : 

         दजायाः 
         लमलताः 
         कार्ायिर्को छापाः 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-३१ 

पदपलुतयको विस्ततत वििरण 

र्ो भन्दा पवहिे लनरीक्षण भएपछी पदपलुतयको कारिाही भएको भए मात्र फारम भने 

क्र.सं. विज्ञापननं प्रकाशित 
लमलत 

पद 
संर्ा 

स्िीकत त 
दरखास्त 
संर्ा 

प्रलतित 
लनधायरण 

लिशखत 
परीक्षा 
लमलत 

अन्तरिाताय 
लमलत 

लसफाररस 
लमलत 

लनर्शुक्त 
लमलत 

          

          

          

          

 रष्टव्र्ाः १.  पाठ्यक्रम, प्रश् नपत्र लनमायण, परीक्षा सञ् चािन, उ्तररपशुस्तका परीक्षण, नलतजा प्रकािन आदद 
अपनाइएका कार्यविलध स्िीकत त लनर्मानसुार छ, छैन ? 

 २. प्रहरी प्रलतिेदन बझु्न गएको लमलताः 
 ३. गत िषयको प्रलतित घवट बढ भइय समार्ोजनगनय बााँकयभएको भएउल्िेख गने 

 ४. अन्तरिाताय लमलताः 
  नाम, थर  पद    कार्ायिर् 

अध्र्क्ष श्री 
सदस्र् श्री 
दक्ष ( सम्बशन्धत विषर्को ) श्री 
प्रलतलनलध श्री 
कार्ायिर् प्रमखुको दस्तखताः 
         नाम, थर : 

         दजायाः 
         लमलताः 
         कार्ायिर्को छापाः 
 

 

 

 

 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-३२ 

दरबन्दी तथा पदपलुतयको वििरण 

र्स भन्दा पवहिे लनरीक्षण भएको भएको लमलताः   कार्ायर्को कुि दरबन्दी संर्ा 
हाि भएको लनरीक्षण लमलताः     साधारण तफय ाः 
कार्ायिर्ाः       विकासतफय ाः 
लस.नं. स्िीकत त दरबन्दीको वििरण 

पदको नाम पदको संर्ा शे्रणी सेिा समूह उपसमूह 

       

       

       

       

 रष्टव्र्ाः १. कुनै पदमा कसैको पदालधकार छ भन े कस्को ? ...................देशख.................सम्म 

  २. कुनै पदमा काजमा ल्र्ाइ पदपलुतय भै रहेको भए कुन पदमा..............को छ ?.......काहााँबाट..... 

कवहिेदेशख............... 

 ३. विकास भए कैवफर्तमा विकास भलन जनाउने । 

 ४. बढुिा तथा खिुाबाट पदपलुतय भएको छ छैन ? 

 ५. विभागीर् सजार् छ, छैन ? 

         कार्ायिर् प्रमखुको दस्तखताः 
         नाम, थर : 

         दजायाः 
         लमलताः 
         कार्ायिर्को छापाः 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

  

अनसूुची-३३ 

अन्तरिातायको मलु्र्ाङ्कन फाराम 

विज्ञापन नं. :   पदाः     शे्रशण/तहाः 
सेिााः    समूहाः     उपसमूहाः 
पदसंर्ााः   उम्मेदिार संर्ााः    उन्तरिाताय लमलताः 

क्र.सं. रोि नं उम्मेदिारको नाम थर 

सामान्र्ज्ञान, विषर् सम्बन्धी ज्ञान 
र व्र्शक्तयि 

कैवफर्त प्रायाङ्क 

अङ्कमा अक्षरमा 
      

      

      

      

      

      

      

 मालथ उल्िेशखत विज्ञापनमा सहभागी कुनै पलन उम्मेदिार मेरो पलत, पय नी तथा छोरा छोरी, दाजभुाइय, दददद 
बवहनी, भाउज ुबहुारी, देिर जे ाज,ु जे ानी दउरानी, आमाज ुनन्द, काका काकय,  ुिाबिुा  ुिीआमा, सानाबा 
सानी आमा, भलतजा भलतजी, भान्जा भाशन्ज, भेनाज ुज्िाइ, मामा माइयज,ु फुप ुफुपाज ुसािा सालि र तीनका छोरा 
छोरी नाता पदैन । 

       अन्तरिाताय सलमलतको सलमलतको अध्र्क्ष/ सदस्र्को 
       दस्तखताः 
       नाम, थराः 
       पदाः 
       लमलताः 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 
 
 

अनसूुची-३४ 

परीक्षामा खवटएका जनिशक्तको वििरण 

१. परीक्षा केन्राः 
२. केन्राध्र्क्षको नामाः     ३. परीक्षा सञ्चािन लमलताः 
क्र.स. पद नाम थर परीक्षामा 

खवटएको 
को ा नं 

जम्मा 
परीक्षालथय 
संर्ा 

परीक्षाको लमलत, समर्, उपशस्थलत परीक्षाथथील 
संर्ा र हाशजरी 

कैवफर्त 

    

          

          

          

          

 
 
 

समन्िकतायको नामाः      केन्राध्र्क्षको नामाः 
दस्तखताः       दस्तखताः 
लमलताः        लमलताः 
  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-३५ 

kl/ro kq 
-k/LIffdf v6\g]nfO{_ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जनुीचााँद ेगाउाँपालिका 

s]Gb|fWoIf 

 

 

 

जनुीचााँद ेगाउाँपालिका 

pk s]Gb|fWoIf 

 

 

जनुीचााँद ेगाउाँपालिका 

;xfos 

s]Gb|fWoIf 

 

जनुीचााँद ेगाउाँपालिका 

;dGjostf{ 

 

जनुीचााँद ेगाउाँपालिका 
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अनसूुची-३६ 
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जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्ायपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध, २०७४ को दफा ४ को 
उपदफा १ बमोशजम र्ो लनदेशिका प्रमाणकयरण गदयछु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

                                           सियदि िाही 
          प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 
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जनुीचााँदे गााँउपालिका 

अपाङ्गता भएका व्यलिको परिचय-पत्र लितिण काययलिलि, २०७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  
गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट,  जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि, नेपाि ।  
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संित ्२०७५ सािको कार्यविलध नं १ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको पररचर्-पत्र वितरण कार्यविलध, २०७५  

प्रस्तािना 
नेपािको संविधान, अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िशन्ध  न, २०७४ तथा संर्कु्त राि संघिे पाररत गरी नेपाि 

सरकारिे हस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्बन्धी महासशन्ध –२००६ -Convention 

on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उदे्दश्र्, ममय र भािना बमोशजम अपाङ्गता भएका 
व्र्शक्तहरुको पररचर्-पत्र वितरण कार्यविलध बनाउन बाञ्छलनर् भएकोिे,अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िशन्ध 

 न, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको लमलत 
२०७५।११।३० गतेको लनणयर् बमोशजम र्ो कार्यविलध जारी गररएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यविलधको नाम " जनुीचााँदे गाउाँपालिका अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको पररचर्-पत्र 

वितरण कार्यविलध, २०७५" रहेको छ । 

  (२) र्ो कार्यविलध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलधमााः 
(क) " न" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरूको अलधकार सम्िन्धी  न, २०७४ (पवहिो संिोधन २०७५ समेत) सम्झन ु

पदयछ । 

(ख) "लनर्माििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िन्धी  न २०७४ अनसुार बन् न ेलनर्माििी सम्झन ु

पदयछ । 

(ग)  "गाउाँपालिका" भन्नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  "िडा कार्ायिर्" भन्नािे गाउाँपालिकाको िडा कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ । 

(ड) "समन्िर् सलमलत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िन्धी  न, २०७४ (पवहिो संिोधन २०७५) को 
दफा ४२ बमोशजमको स्थानीर् समन्िर् सलमलत सम्झन ुपदयछ।  

 
पररच्छेद-२ 

उद्दशे्र्, मापदण्ड 

 ३. उदे्दश्र् : र्स कार्यविलधको उदे्दश्र् देहार् बमोशजम रहेका छन ्: 
(क) विलभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरूको पवहचान गरी उनीहरुिाई सेिा सवुिधामा पहुाँच स्थावपत 

गनय, यर्स्ता सेिा सवुिधाहरुको िालग र्ोजना लनमायण गनय र स्थानीर् तह देशख नै विलभन्न प्रकत लतका अपाङ्गता भएका 
व्र्शक्तहरुको िगथीलकत त िगत राख्न सहज तलु्र्ाउन े  
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(ख) अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िन्धी  न र अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्बन्धी अन्तरायविर् 

महासशन्ध २००६ (CRPD) मा नेपाि सरकारिे जनाएको प्रलतबद्धता बमोशजम अपाङ्गता भएका व्र्शक्तिाई 

प्राथलमकताको आधारमा सेिा सवुिधाहरु उपिब्ध गराउन सहज बनाउने ।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकत लत, िगथीलकरण र अिस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्र्शक्तिे पाउने सेिा, सवुिधा र अिसरको 
प्राथलमकयकरण गनय सहर्ोग गने । 

४. पररचर्-पत्र वितरणका मापदण्ड देहार् बमोशजम रहेका छन ्:  
अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िन्धी  नको अनसूुचीमा प्रकत लतका आधारमा अपाङ्गतािाई १० (दि) प्रकारमा 
िगथीलकरण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िन्धी  नको अनसूुचीमा उल्िेशखत गाम्भीर्यता आधारमा 
गररएको अपाङ्गताको िगथीलकरण गरी देहार्का चार समूहका पररचर्-पत्र वितरण गररनेछ :  
(क) पणुय अिक्त अपाङ्गतााः 
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्र्शक्तहरुिाई 'क' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ जनु रातो रंगको पतष्ठभलूममा जारी 
गररनेछ । 

1. व्र्शक्तको िारीररक, मानलसक िा इशन्रर् सम्बन्धी प्रणािीहरुमा भएको क्षलत र र्सिे ल्र्ाएको कार्यगत 

विचिनको अिस्था असाध्र् गम्भीर भई अरूको सहर्ोग लिएर पलन दैलनक जीिन सम्पादन गनय असाध्रै् कद न 

हनु ेव्र्शक्त,  

2. सामान्र् भन्दा सामान्र् दैलनक वक्रर्ाकिापहरु पलन स्िरं् गनय नसक्न ेर अन्र् व्र्शक्तको सहर्ोग आिश्र्क पने, 

तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरु, तीव्र रुपमा अवटज्म प्रभावित व्र्शक्त, पूणय रुपमा श्रिणदृवष्टविवहन 

व्र्शक्तहरु,  

3. दईु िा सोभन्दा बढी प्रकत लतका िारीररक, मानलसक िा इशन्रर् सम्बन्धी क्षलत भई सबैजसो दैलनक वक्रर्ाकिापहरु 

अन्र् व्र्शक्तकै सहर्ोगमा गनुयपने अिस्थाका व्र्शक्तहरु,  

4. लनरन्तर रुपमा सघन हेरचाह (स्र्ाहार ससुार) को आिश्र्क परररहन ेिारीररक अपाङ्गता भएका व्र्शक्त िा 
मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरू । 

(ख) अलत अिक्त अपाङ्गतााः  
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्र्शक्तहरुिाइ 'ख' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ जनु लनिो पतष्ठभलूममा जारी गररनेछ 

।  

1. िारीररक, मानलसक िा इशन्रर् सम्बन्धी क्षलत िा विचिन भएतापलन लनरन्तर िा अलधकांि समर् सहर्ोगी, दोभाषे 
िा मानि पथप्रदियक आददको सहर्ोगमा आफ्नो दैलनक वक्रर्ाकिापहरु िगार्त वहडडुि र संचार गनय कद नाइ 

हनु ेब्र्शक्तहरु,  
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2. मशष्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोवफलिर्ा, मांिपेिी सम्बन्धी समस्र्ा िा विचिन 

िगार्त अन्र् विलभन्न कारणिे िरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर आददिे काम गनय नसकय  दैलनक आिागमनको 
िालग हृवििशचर्र प्रर्ोग गनुयपने अिस्थाका व्र्शक्तहरू,  

3. दिैु हात कुमदेशख िा पाखरुादेशख मनुी परैु नचल्न ेिा गमुाएका, विलभन्न कारणिे दिैु हात र गोडा गमुाएका िा 
नचल्न,े कम्मरभन्दा मलुनको माग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पूणय वक्रर्ािीि नभई बैसाखीको प्रर्ोग गने 

व्र्शक्तहरू,  

4. दृवष्टविवहन र पूणय दृवष्टविहीनको पररभाषा अन्तयगयत पने व्र्शक्तहरू,  

5. संचारको िालग लनरन्तर दोभाष े आिश्र्क पने पूणय रुपमा कान सनु्न नसक्न े (बवहरा), दैलनक जीिनका 
वक्रर्ाकिापहरु स्िरं् गनय नसक्ने, लसकाइमा समस्र्ा भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अवटज्म भएका व्र्शक्तहरु, 

लनरन्तर अरूको सहर्ोग लिइरहनपुने बहअुपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरू। 

(ग) मध्र्म अपाङ्गतााः 
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्र्शक्तहरुिाई 'ग' िगयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ पहेँिो पतष्ठभलूममा जारी गररनेछ । 

1. कत लत्रम अङ्ग, क्यािीपर, वििेष प्रकारका ज्ुतरा जस्ता सहार्क सामग्रीको प्रर्ोगबाट सामान्र् वहडडिु िगार्त 

दैलनक जीिनका वक्रर्ाकिापहरु स्िरं् गनय सक्न,े  

2. विलभन्न कारणिे घुाँडामलुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहार्क सामग्रीको प्रर्ोग नगरी पलन सामान्र् वहाँडडुि 

गनयसक्न,े  

3. कुम िा पाखरुा भन्दा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्न ेिा हातिे गने काम गनय नसक्न,े  

4. दिैु हातको हयकेिाभन्दा मलुनका कम्तीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा गमुाएका,  
5. दिैु गोडाको कुकुय च्चाभन्दा मलुनको भाग नभएका तर सामान्र् वहडडिु गनय सक्न,े 

6. मेरुदण्डमा समस्र्ा भई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाइमा वढिाइ भएका दैलनक वक्रर्ाकिाप स्िरं् गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता र अवटजम भएका 

व्र्शक्तहरु , 
8. श्रिणर्न्त्रको प्रर्ोगबाट िा  ूिो आिाज मात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रिण व्र्शक्तहरू  

9. िल्र्वक्रर्ाबाट स्िरर्न्त्र शझकय घााँटीको निीबाट मात्र बोल्नपुने अिस्था भएका ब्र्शक्तहरु 

10. ओ  ताि ुफाटेको कारण बोिी अस्पष्ट भएका ब्र्शक्तहरु,  

11. बोल्दा अशड्कन,े िब्द िा अक्षर दोहोर्ायउने समस्र्ा तीव्र भएका भकभके व्र्शक्तहरू,  

12. तीन वफट भन्दा मलुनका होचापडु्का व्र्शक्तहरू,  

13. चस्मा र श्रिणर्न्त्र दिैु प्रर्ोग गने श्रिणदृवष्टविवहन व्र्शक्तहरु, िेन्स िा म्र्ाग्नीफार्रको प्रर्ोगबाट मात्र पढ्न 

सक्न ेन्रू्न दृवष्टर्कु्त व्र्शक्तहरु,    

14. अनिुिीर् रक्तश्राि (हेमोफेलिर्ा) सम्बन्धी समस्र्ा भई दैलनक वहाँडडुिमा कद नाइ हनु ेव्र्शक्तहरु, 
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15. मानलसक िा मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरु । 

(घ) सामान्र् अपाङ्गतााः 
ति उल्िेशखत अिस्थाका व्र्शक्तहरुिाइ 'घ' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ जनु सेतो पतष्ठभलूममा जारी गररनेछ 

। 

1. िारीररक, मानलसक िा इशन्रर् सम्बन्धी सामान्र् विचिन भएका तर दैलनक जीिनका वक्रर्ाकिापहरु स्िर्म 

सम्पादन गनय सक्ने  
2. हात िा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हयकेिा भन्दा मनुी नचल्न ेिा गमुाएका, एक हातको 

हयकेिाभन्दा मलुनका कम्तीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा गमुाएका िा दिैु हातको  हयकेिामलुनका कम्तीमा 
बूढीऔिंा र चोरीऔिंा भएका ब्र्शक्तहरु,  

3.  ूिो अक्षर पढ्नसक्ने न्रू्न दृवष्टर्कु्त व्र्शक्तहरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिणर्न्त्र िगाई  ूिो आिाज सनेु्न तर बोिी स्पष्ट भएका ससु्त श्रिण व्र्शक्तहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचर् पत्र ढााँचा र समन्िर् सलमलत 

५. अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरूको पररचर्-पत्रको ढााँचा देहार् बमोशजम हनुेछ ।  

पररचर्-पत्र िाहक व्र्शक्तको व्र्शक्तगत वििरण स्पष्ट हनु ेगरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको ढााँचामा र्स कार्यविलधको 
अनसूुची २ बमोशजम एकापट्टी नेपािी भाषामा र अकायपट्टी अंगेजी भाषामा िेशखएको मालथ दफा ४ मा उल्िेशखत मापदण्ड 

अनसुार एक पतष्ठको पररचर्-पत्र गाम्भीर्यता आधारमा गररएका चार िगयका अपाङ्गता भएका व्र्शक्तिाई चार फरक रङ्गमा 
उपिब्ध गराइनेछ । 

६. समन्िर् सलमलत सम्िशन्ध व्र्िस्था देहार् बमोशजम हनुेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको अलधकार सम्िशन्ध  न, २०७४ को दफा ४२ अनसुार अपाङ्गता पररचर् पत्र वितरण गने 

समेत कार्यका िालग गाउाँपालिका र नगरपालिकामा देहार् बमोशजमको स्थानीर् समन्िर् सलमलत रहनेछ :- 
 (क) गाउाँपालिकाको उपाध्र्क्ष                                    संर्ोजक 

 (ख) गाउाँपालिकाको मवहिा सदस्र् मध्रे्बाट 

       गाउाँपालिकािे तोकेको मवहिा सदस्र्                                  सदस्र् 

 (ग) गाउाँपालिका लभत्रका माध्र्लमक वियानािर्का  
     प्रधानाध्र्ापक िा श्रोत व्र्शक्त मध्रे्बाट गाउाँ पालिकाको अध्र्क्ष  

     िा गाउाँ पालिकाको प्रमखुिे तोकेको व्र्शक्त                                             सदस्र् 

(घ) गाउाँ कार्यपालिकाको अध्र्क्ष िा गाउाँ कार्यपालिकाको प्रमखुिे  
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     तोकेको स्थानीर् स्िास्थ्र् चौकय िा अस्पतािको शचवकयसक                            सदस्र् 

(ड.) स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्को प्रमखु                                                           सदस्र् 

(च) अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको हक, वहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीर्  

     स्तरमा कार्यरत संघ संस्थाहरु मध्रे्बाट गाउाँ पालिकाको अध्र्क्ष िा 
     गाउाँ पालिकाको प्रमखुिे मनोलनत गरेको संस्थाको प्रलतलनलध                          सदस्र् 

(छ) गाउाँपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका  
     व्र्शक्तहरु मध्रे्बाट समन्िर् सलमलतिे मनोनर्न गरेको एक जना मवहिा  
     सदस्र् सवहत तीन जना                                                                         सदस्र् 

(ज) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारका स्थानीर् स्तरमा रहेका 
    सम्िशन्धत विषर् हेने कार्ायिर्को कार्ायिर् प्रमखु                                          सदस्र् 

(झ) गाउाँ पालिकाको  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

    तोकेको गाउाँ पालिकाको कमयचारी                                         सदस्र् 

(२) स्थानीर् समन्िर् सलमलतिे अपाङ्गता पररचर् पत्र वितरणका िालग लसफाररस गने कामका साथै  नको दफा ४३ को 
(च) बमोशजम पररचर्-पत्र सम्िन्धी काननुी, संरचनागत तथा अन्र् सधुार गनुयपने विषर्मा प्रदेिको सामाशजक विकास 

मन्त्रािर्; मवहिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रािर् िगार्त सम्िशन्धत लनकार्मा िेशख प ाउाँन ुपदयछ । 

पररच्छेद-४ 

पररचर् पत्र  वितरण 

७. पररचर्-पत्र वितरण प्रवक्रर्ा देहार् बमोशजम हनुेछ :  
(क) अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको स्थार्ी  ेगाना भएको स्थानीर् तहको िडा कार्ायिर्मा अपाङ्गता भएका व्र्शक्त स्िरं् 

लनजका अलभभािक िा संरक्षकिे अनसूुची १ बमोशजमको ढााँचामा पररचर्-पत्र प्रालयका िालग सबै पषु्याई गने 

कागजातहरु २ प्रलत समािेि गरी लनिेदन ददनपुनेछ । 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थार्ी  ेगाना, उमेर, अपाङ्गता खिेुको लिशखत प्रमाशणत प्रलतलिपी, पासपोटय साइजको 
(अपाङ्गता देशखने गरी शखशचएको) फोटो, असक्तताको गाम्भीर्यता अिस्था र िरीरका अंगहरुिे गने काममा आएको 
समस्र्ा िा दैलनक वक्रर्ाकिापमा हनु ेलसलमतताहरुको वििरण संिग्न हनुपुनेछ । र्स प्रर्ोजनको िालग जन्मदताय प्रमाण-

पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र िा जग्गा धनी प्रमाण पजुाय िा िैशक्षक र्ोग्र्ताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचर् पत्र 

िा अपाङ्गताको आधारमा कुनै जालगर गरररहेको भए लनर्शुक्त पत्र िा यर्ो संस्थािे ददएको प्रमाण िा इ.प्र.का.मा दताय भएका 
अपाङ्गता सम्बन्धी कार्य गने संघसंस्थािे गरेको लसफाररस मध्रे् कुनै एक िा र्स्तै लबश्वस्त हनु सक्ने आधार ददन ेअन्र् 

प्रमाशणत लिशखतिाई आधार मालननेछ । 

(ग) ररत पगुी आएको लनिेदनमा िडा कार्ायिर्िे लनिेदन प्राय भएको लमलतिे बढीमा ३ ददनलभत्र लनिेदकिे पेि गरेका 
कागजातहरुको एक प्रलत कार्ायिर्मा राशख िडा कार्ायिर्को लसफाररस सवहत एक प्रलत गााँउपालिकामा प ाउन ुपदयछ 

। 
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(घ) सम्बशन्धत व्र्शक्तिे पेि गरको लनिेदन उपर कुनै कागजात िा प्रमाण नपगुी पररचर्पत्रका िालग लसफाररस गनय 
उपर्कु्त नदेशखएमा सो व्र्होरा लनिेदकिाई ३ ददन लभत्रमा जानकारी ददन ुपदयछ । 

(ड.) िडा कार्ायिर्िे लसफाररस गनय नसवकन ेभनी ददएको जानकारी लनिेदकिाई शच्तर नबझेु सूचना पाएको १५ ददन 

लभत्रमा सम्िशन्धत स्थानीर् तह समक्ष लनिेदन ददन सक्नेछ । 

(च) र्सरी प्राय भएको लनिेदन समेत समािेि राशख स्थानीर् समन्िर् सलमलतको बै कमा पेि गनुय पदयछ । लनिेदकिे 

पेि गरेका कागजात र अन्र् सम्भाव्र् तथ्र् प्रमाणका आधारमा लनजिे पररचर् पत्र पाउने देशखर्ो भलन स्थानीर् समन्िर्  

सलमलतिे शिफाररस गरेमा लनजिाई पररचर् पत्र वितरण गरी यर्सको जानकारी लनिेदक तथा िडा कार्ायिर्िाई समेत 

ददन ुपदयछ । 

(छ) पररचर्पत्रका िालग लसफाररस गनय कुनै कद नाई परेमा िडा कार्ायिर्िे शचवकयसक/वििेषज्ञ िा अपाङ्गता भएका 
व्र्शक्तका संस्थाका प्रलतलनलधसाँग रार् परामिय लिन सक्नेछ ।   

(ज) सामान्र्तर्ा अपाङ्गता भएका व्र्शक्त स्िरं्िे आफ्नो पररचर्पत्र बशुझलिन ुपदयछ । अलत अिक्त िा पूणय अिक्त 

अपाङ्गता भएको कारणिे पररचर् पत्र िशुझलिन आउन नसक्ने भएमा िडा कार्ायिर्को लसफाररसमा पररिारको सदस्र्, 

संरक्षक िा लनजको बसोबास गने स्थानीर् लनकार्का पदालधकारीिे लनजिाई बझुाउने गरी बशुझलिन सक्नेछन ्। 

(झ) पररचर्-पत्र प्राय व्र्शक्तहरूको िगथीलकत त िगत स्थानीर् तहिे कम्प्र्टुराइज गरी आफ्नो कार्ायिर्मा राखी चौमालसक 

रूपमा प्रदेि र संघको सम्बशन्धत मन्त्रािर्मा जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ञ) समन्िर् सलमलतिे पररचर्पत्र ददन भनी  हर गरेका व्र्शक्तिाई स्थानीर् तहको कार्ायिर्िे अनसूुची २ बमोशजमको 
पररचर्-पत्र (अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरूिाई) लनाःिलु्क उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ट) पररचर्पत्रमा गााँउपालिकाको प्रमखु प्रिासवकर् अलधकत तको हस्ताक्षर हनुेछ । प्रचलित कानूनको अलधनमा रही 
अन्र् अलधकत त कमयचारीिाई समेत अलधकार प्रयर्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

( ) प्रयर्क्ष रुपमा देशखन ेिा अििोकन गनय सवकन ेिारीररक, मानलसक िा इशन्रर् सम्बन्धी क्षलतको हकमा पररचर्-पत्र 

प्रदान गने अलधकारीिे अििोकन गरी तयकाि उपर्कु्त पररचर्-पत्र उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(ड) प्रयर्क्ष रुपमा नदेशखन ेिा अििोकन गनय नसवकन ेिारीररक, मानलसक िा इशन्रर् सम्बन्धी क्षलत भएका िा प्रष्ट रुपमा 
छुयाउन समस्र्ा भएका अपाङ्गता भएका ब्र्शक्तका हकमा समन्िर् सलमलतमा पेि गरी सलमलतको लसफाररसका आधारमा 
पररचर् पत्र वितरण गनुय पनेछ । 

 

८. अन्र् स्थानीर् तहबाट पररचर्पत्र वितरण गनेाः 
स्थानीर्  ेगानामा बसोबास नभएका र विलभन्न अिरोध तथा िारीररक िा मानलसक अिस्थाको गम्भीर्यताको कारण 

आफ्नो स्थाई िसोिास भएको शजल्िामा गई अपाङ्गता पररचर् पत्र प्राय गनय असमथय व्र्शक्तहरुका िालग लनजको स्थार्ी 
बसोबास भएको स्थानको सम्बशन्धत स्थानीर् तहबाट पररचर् पत्र नलिएको सलुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रवक्रर्ा परुा गरी 
पररचर् पत्र प्रदान गरेर सम्बशन्धत स्थानीर् तहिाई जानकारी गराउन सवकनेछ ।  
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९. प्रलतलिवप सम्बन्धी व्र्िस्थााः 
(१) पररचर्-पत्र हराइ, नालसइ िा लबलग्रई पररचर्-पत्रको प्रलतलिवप लिन ुपने भएमा आफ्नो स्थार्ी  ेगाना भएको स्थानीर् 

तहको िडा कार्ायिर्मा र्थाथय वििरण र कारण खिुाई लसफाररसका िालग लनिेदन ददन ुपदयछ । 

(२) िडा कार्ायिर्िे सबै व्र्होरा बशुझ लनिेदकको माग मनालसब देशखएमा पररचर्-पत्रको प्रलतलिपी उपिब्ध गराउन 

प्राय लनिेदन तथा अन्र् कागजातको प्रलतलिवप िडा कार्ायिर्मा राखी लनिेदकिे पेि गरेको सक्कि कागजात सवहत 

लसफाररस गरी गाउपालिका कार्ायिर्मा प ाउाँन ुपदयछ ।  

(३) स्थानीर् तहिे लसफाररस सवहत प्राय भएको लनिेदन अपाङ्गताको प्रकत ती अनसुार सोझै िा स्थानीर् समन्िर् सलमलतमा 
पेि गरी सलमलतको लनणयर् अनसुार  अपाङ्गता पररचर्-पत्रको प्रलतलिपी लनाःिलु्क उपिब्ध गराउाँन ुपनेछ । 

(४) प्रलतलिवपका िालग प्राय भएको लनिेदनका लबषर्मा सो पररचर् पत्र बाहक व्र्शक्तिे पवहिे प्राय गरेको पररचर् पत्रमा 
हेरफेर गनुयपने देशखएमा स्थानीर् लसफाररस सलमलतमा पेि गरी सो सलमलतबाट प्राय लनदेिन अनसुार गनुय पदयछ ।   

 

१० र्स कार्यविलधको प्रलतकुि कार्य भएमा प्रचलित कानूनमा ब्र्िस्था भए बमोशजम सजार् हनुेछ ।   

 

११. अलभिेख सम्िशन्ध व्र्िस्थााः  
(१) सम्िशन्धत िडा कार्ायिर्िे आफनो क्षेत्रमा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरु तथा अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरु 

मध्रे् पररचर्पत्र पाएका व्र्शक्तहरुको अपाङ्गताको प्रकत लत र गाम्भीर्यता िगार्त अन्र् आिश्र्क वििरण खलु्नेगरी  
लनर्लमत रुपमा अध्र्ािलधक गरी यर्सको चौमालसक वििरण तर्ार गरी लनर्लमत रुपमा आफ्नो गााँउपालिका तथा शजल्िा 
समन्िर् सलमलतिाई समेत प ाउाँन ुपदयछ । 

(२) स्थानीर् तहिे पररचर् पत्र वितरण गरे पलछ र्सको जानकारी पररचर् पत्र प्राय गने ब्र्शक्तको स्थार्ी  ेगाना भएको 
िडा कार्ायिर्िाई ददन ुपदयछ ।   

(३) गााँउपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका कुि अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरु तथा अपाङ्गता पररचर् पत्र पाएका 
व्र्शक्तहरुको अलभिेख राखी यर्सको चौमालसक प्रलतिेदन प्रदेिको सामाशजक विकास मन्त्रािर्, मवहिा, बािबालिका 
तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रािर् र संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रिासन मन्त्रािर्मा प ाउाँन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

लबलबध 

१२. विविध : 
(१) सबै स्थानीर् तहिे आـआफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रहेका लबकट तथा दरुगम गाउाँहरुमा रहेका अपाङ्गता भएका 
व्र्शक्तहरुका िालग अपाङ्गता पररचर्ـपत्र िगार्तका सेिा सरि तररकािे उपिब्ध गराउाँन कशम्तमा बषो एक पटक ती 
 ाउाँहरुमा पररचर् पत्र वितरण सम्िशन्ध घशुम्त शिविर सञ्चािन गनुय पदयछ ।  
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(२) र्ो कार्यविलध िागू हनु ुअगालड प्राय गरेको अपाङ्गता पररचर्पत्र सम्बशन्धत गाउपालिका मा बझुाई र्ो कार्यविलध जारी 
भएको लमलतिे १ बषयलभत्रमा र्स कार्यविलध बमोशजमको पररचर्पत्र लिनपुनेछ । र्स अशघ जारी भएका पररचर् पत्र एक 

िषयपलछ स्िताः मान्र् हनैु छैन ।   

(३) र्स कार्यविलध भएको प्रािधान अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुको अलधकार सम्िशन्ध  न र अन्र् प्रचलित कानूनसाँग 

बाशझएमा बाशझएको हदसम्म स्िताः अमान्र् हनुेछ । 

(४) अपाङ्ग पररचर्-पत्र वितरण सम्िन्धमा र्स कार्यविलधमा उल्िेख नभएको विषर्मा अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुको 
अलधकार सम्िन्धी  न र  अन्र् प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछ ।  

(५) अपाङ्ग पररचर्-पत्र वितरण लनदेशिका, २०६५ बमोशजम भए गरेका काम कारिाही र्सै कार्यविलध बमोशजम भए 

गरेको मालननेछ ।  

(६) अपाङ्ग पररचर्-पत्र वितरण लनदेशिका, २०६५ खारेज गररएको छ । 

 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची १ 

अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको पररचर्पत्र पाउनको िालग ददन ेलनिेदनको ढााँचा 
 

      

श्री कार्ायिर् प्रमखुज्रू् 

माफय त............................ 

………………………………………. गाउाँपालिका   
  लमलत :.................. ........  

 

विषर् : अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको पररचर्पत्र पाउाँ । 

महोदर्,   

 म अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको पररचर्पत्र पाउन र्ोग्र् भएकोिे लनम्न लिशखत वििरण राशख पररचर्पत्र पाउन 

र्ो लनिेदन पेि गरेको छु । मैिे पेस गरेको वििरण  ीक सााँचो छ, झटु्टा  हरेमा प्रचलित काननुबमोशजमको सजार् 

भोग्न मञ्जुर छु ।   

१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... लिङ्ग ....................  

२. प्रदेि :                

३.  ेगाना  :   

 (क) स्थार्ी  ेगाना :  ...................पालिका,  िडा नं............... टोि ..............  

 (ख) अस्थार्ी  ेगाना : .................पालिका, िडा नं...................टोि .............. 

 (ग) सम्पयकय  टेलिफोन िा मोबाइि नं. ............... .................. .................  

३. संरक्षक/अलभभािकको नाम थर .................... .............. लनिेदकको नाता ...............  
४. संरक्षक/अलभभािकको टेलिफोन िा मोबाइि नं. .............. ................... .............  

५. नेपाि सरकारको पररभाषा र िगथीलकरण अनसुार अपाङ्गताको प्रकार ......................  
६.  नेपाि सरकारको पररभाषा र िगथीलकरण अनसुार अिक्तताको आधारमा                    अपाङ्गताको प्रकार 
............................  

७.  िरीरको अंग, संरचना, प्रणािीमा आएको क्षलतको वििरण 

..................................... ……………………….. ……………………………. 

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षलत भएपछी दैलनक वक्रर्ाकिापमा आएको अिरोध िा लसलमतताको वििरण  

.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

फोटो 
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……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कारण उपर्कु्त स्थानमा शचनो िगाउनहुोस ्।   

 क) रोगको दीघय असर    ख) दघुयटना     ग) जन्मजात    

 घ) सिस्त्र द्वन्द्व     ङ) िंिानगुत कारण   च) अन्र् ..............  

१० सहार्क सामग्री प्रर्ोग गनुय पने आिश्र्कता भएको िा नभएको : उपर्कु्त स्थानमा  शचनो  िगाउनहुोस ् ।    

क) भएको     ख) नभएको   
११. आिश्र्कता भएको भए कस्तो प्रकारको सहार्क सामग्रीको प्रर्ोग गनुयपने हनु्छ 

………………………………………………………………………….................. 

१२. सहार्क सामग्री प्रर्ोग गने गरेको/नगरेको (उपर्कु्त स्थानमा शचनो िगाउनहुोस 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   
१३.  सहार्क सामग्री प्रर्ोग गने गरेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  
१४. अन्र् व्र्शक्तको सहर्ोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैलनक कार्य गनय सक्नहुनु्छ    

 क) ........................   ख)............................ ग) ..........................  

 घ) ..........................  ङ) ........................     च) ...........................  

१५.  अन्र् व्र्शक्तको सहर्ोग लिनहुनु्छ भने कुन कुन कामको िालग लिन ुहनु्छ (    

 क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................  

 घ)......................... ङ).............................  च) ...........................  
१६. पलछल्िो िैशक्षक र्ोग्र्ता  प्राथलमक तह   घ) लनम्न माध्र्लमक तह  

 ङ) माध्र्लमक तह   च) उच्च माध्र्लमक तह    छ) स्नातक तह    

 ज) स्नातको्तरर तह    झ) वियानािाररधी तह   

१७. कुनै तालिम प्राय गनुयभएको भए मुर् तालिमहरूको नाम िेख्नहुोस  

………………………….………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

१८.  हािको पेिा :   
 क) अध्र्र्न   ख) कत वष व्र्िसार्   ग) स्िरोजगार   घ) अध्र्र्न    

ङ) सरकारी सेिा च) लनजी क्षेत्रमा सेिा    ज) केही नगरेको   झ) अन्र् ... 

        लनिेदक   

        नाम  थर ..............................  
        हस्ताक्षर .............................. 
        लमलत ..............................  
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अनसूुची २ 

 

अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको पररचर्त्रको ढााँचा  
 

                जनुीचााँदे गाउाँपालिका कार्ायिर् 

                गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
        िैलगक समानता तथा सामाशजक सरुक्षा उपिाखा 

                              मजकोट जाजरकोट 

  कणायिी प्रदेि नेपाि 

 

पररचर्पत्र नम्बराः      

 पररचर्पत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गता पररचर्-पत्र 

१) नाम, थराः  
२)  ेगानााः प्रदेि ……………..शजल्िा………… स्थानीर् तह ………………………  

३) जन्मलमलताः    ४) नागरीकता नम्बर: ……………………..                              

५) लिङ्गाः …………  ………….  ६) रक्त समहु…………..   

७) अपाङ्गताको वकलसमाः प्रकत लतको आधारमा ……………………..गम्भीरता …….. 

८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थर …………………………………………  

९) पररचर्पत्र िाहकको दस्तखताः 
१०) पररचर् पत्र प्रमाशणत गने  ………….  

नाम  थर ..............................  
        हस्ताक्षर .............................. 
पद ................................... 

        लमलत .............................. 

 
 

"र्ो पररचपत्र कसैिे पाएमा नशजकको प्रहरी कार्ायिर् िा स्थानीर् लनकार्मा िझुाइददनहुोिा"   
  

 

 

फोटो 
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Annex 2 

                   Disability Identity Card Format 

                  Junichande Rural Municipality 

              office of the Rural Municipal Exective 

          Gender Eqality and Social Security  Sub -Branch 

                        Majkot , Jajarkot 

                                  Karnali Province, Nepal 

 ID Card Number:                    
 ID Card Type :   

Disability Identity Card 

1) Full Name of Person  

2) ADdress:  Province ……………..District……… Local Level………………  

3) Date of Birth    4) Citizenship Number: 

……………………..                              

5) Sex: …………  ………….  6) Blood Group…………..   

7) Types of Disability : On the basis of nature  ……………………..On the basis of Severity……. 
…….. 

8) Father Name/Mother Name or Guardain …………………………………………  

9) Signature of ID card Holders………………. 

10) Approved by   ………….  

Name ..............................  

        Signature  .............................. 

        Designation ............................. 

Date ……………………………. 

 

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality office"   
 

 

 

 

 

 

Photographs 
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अनसूुची ३ 

 

अपाङ्गता भएका व्र्शक्तको कार्ायिर्मा राशखन ेअलभिेखको ढााँचा 
 

क्रम संर्ााः 
 अपाङ्गता पररचर्पत्र नम्बराः   पररचर्पत्रको प्रकार …………….  

 

१) नाम, थराः  
२)  ेगाना (स्थार्ी)  प्रदेि:   शजल्िा :            स्थानीर् तह:                िडा:  
३)  ेगाना (अस्थाई)  प्रदेि:      शजल्िा :            स्थानीर् तह:                 िडा:   
४) जन्म लमलताः            ४) नागरीकता नम्बराः                              ५) लिङ्गाः   

६) रक्त समहु           ७) वििावहत/अवििावहताः 
८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थराः 
९)  ेगानााः  प्रदेि         शजल्िा         स्थानीर् तह           िडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्र्शक्तसाँगको नातााः 
११) पलछल्िो िैशक्षक र्ोग्र्तााः  
१२) अध्र्र्नरत वियानािर् िा किेज  :      अध्र्र्न नगरेको        पढाइ सकेको  

१३) पेिााः  
१४) अपाङ्गताको वकलसमाः 
क) अपाङ्गताको प्रकत लतको आधारमा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा …………………….. 

१५) कस्ता दैलनक वक्रर्ाकिापहरू  गनय सवकन्छ ?  
……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैलनक वक्रर्ाकिापहरू गनय सवकाँ दैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहार्क सामग्री आिश्र्क    पने    नपने  
आिश्र्क पने भए के …………………………….  

१८) हाि सहार्क सामग्री   पाएको    नपाएको  
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१९)  पररचर्-पत्र िाहकिे प्राय गरेका अन्र् सेिा, सवुिधा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
 

२०) पररचर्पत्र बाहकिाई आिश्र्क परेका अन्र् सेिा सवुिधाहरू  
…………………………………………………….. ………………………………….. 

 

२१) सेिा, सवुिधा प्रदान गने लनकार्ाः …………………… …………… 

२२) अन्र् ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाशणत गने अलधकारीकोाः  
दस्तखताः    

नाम, थराः   

   पदाः  
  कार्ायिर्ाः   
                                                        लमलत : 
 

  जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँ कार्ायपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध, २०७४ को दफा ४ को 
उपदफा १ बमोशजम र्ो कार्यविलध प्रमाणकयरण गदयछु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

                             सियदि िाही 

          प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

संित ्२०७५ सािको कार्यविलध नं २ 

जनुीचााँदे राजपत्र प्रकािन गने, अयानािलधक गने र िेभसाईटमा प्रकािन गने सम्बन्धी कार्यविलध, २०७५ 
नेपािको संविधानिे ददएको अलधकार प्रर्ोग गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न,२०७४ को स्थानीर् सरकार संचािन  न, २०७४ 
दफा १०२ को उपदफा समेतको अलधनमा रही जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको लमलत २०७५।११।३० लनणयर्ानसुार जनुीचााँदे राजपत्र 
प्रकािन गने, अयानािलधक गने र िेभसाईटमा प्रकािन गने सम्बन्धी कार्यविलध, २०७५ जारी गरेको छ । 

जनुीचााँदे राजपत्र प्रकािन गने, अयानािलधक गने र िेभसाईटमा प्रकािन गने सम्बन्धी कार्यविलध, २०७५ 

प्रस्तािनााः नेपािको संविधान तथा स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा -३_ बमोशजम जनुीचााँदे 

गाउाँपालिका गाउाँसभा तथा गाउाँ कार्यपालिकाबाट पाररत भइ गाउाँपालिका अध्र्क्ष तथा प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तद्वारा प्रमाणीकरण 

भएको  न तथा गाउाँपालिकािे िनाएको तथा स्िीकत त गररएका लनर्म, लबलनर्म, मापदण्ड  कार्यविलध, लनदेशिका  आदेि एिं गाउाँपालिका 

पक्ष भएका सशन्ध सम्झौताहरु तथा सरकारी लनणयर् एि सूचनािाई स्थानीर् राजपत्रको माध्र्मबाट प्रकािन गरी नागररकहरुिाई 

सूचनाको हक सम्बन्धी अलधकारको उपभोग गने िातािरणको प्रयर्ाभतु गदै लब.स. २०७५ साि फागनु ३० गते देशख जनुीचााँदे 

राजपत्रिाई लनर्लमत र व्र्िशस्थत रुपमा प्रकािन गरी सियसाधारणहरुको बीचमा प्रकािन तथा िेभसाईट माफय त परु् र्ाउन अलनिार्य 

भएकोिे पवहिो पटक स्थानीर् राजपत्र प्रकािन गने लमलत लनधायरण गनुय स्थानीर् राजपत्रमा रहने विलभन् न भागहरुको व्र्िस्था गनय 

स्थानीर् राजपत्रको नमूना ढााँचा स्िीकत त गनय जनुीचााँदे राजपत्र प्रकािन गने अलधकारीको व्र्िस्था गनय जनुीचााँदे राजपत्रको अलभिेख 

तथा मूल्र् लनधायरण र विवक्र वितरणको प्रिन्ध गनय, lgwf{/0f ug{, बाञ् छनीर् भएकोिे जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाबाट 

स्िीकत त गरी र्ो कार्यलबलध बनाएको छ  

भाग-१ 

प्रारशम्भक 

१=स+शक्षप् त नाम र प्रारम्भाः -१_  र्स कार्यविलधको नाम æजनुीचााँदे राजपत्रहरुिाई प्रकािन गने, अध्र्ािलधक गने र िेिसाईटमा प्रकािन 

गने सम्बन्धी कार्यविलध, २०७५æ रहेको छ । 

 -@_  र्ो कार्यविलध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
२. पररभाषााः विषर् र प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलधमााः- 
 क. "उपिाखा" भन्नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपलिकाको मरुण उपिाखािाई सम्झन ुपदयछ । 

 ख. "िेभसाईट" भन्नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको िेभसाईट: www.junichaandemun.gov.np सम्झनपुछय । 

ग. "अध्र्ािलधक गने कार्य" भन्नािे गाउाँपालिकाको िेभसाईटमा प्रकािन गररने जनुीचााँदे राजपत्र सम्बन्धी विधलुतर् स्िरुपमा 
तर्ार गरी गाउाँपालिकाको िेभ साईटमा समािेि गने कार्य सम्झन ुपछय र सो िव्दिे यर्सरी समािेि गनुय अगाडी गररने प्रफु 
ररलडङ सम्पादन गने कार्य समेतिाई जनाउनेछ । 

घ "गाउाँपालिका" भन् नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिका सम्झनपुछय ।  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

ङ "राजपत्र" भन् नािे जनुीचााँदे राजपत्र सम्झनपुछय ।  
३. जनुीचााँदे राजपत्रको विधतुीर् प्रकािन गनेाः  -१_ जनुीचााँदे राजपत्रहरु प्रचलित काननुको अलधनमा रवह लनम्न विषर्हरुको 
प्रकािन गनय तथा विधलुतर् प्रकािन गनय सक्न ेछ  । 

गाउाँ सभा तथा गाउाँ कार्यपालिका र गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट जारी गररने सम्पूणय सूचना,  न, लनर्म, अध्र्ादेि 
तथा सरकारी लनणयर्हरु । 

4. राजपत्रका भाग तथा विषर्िस्त ुर ढााँचााः -१_ गाउाँपालिकाको कार्ायिर्बाट प्रकािन हनुे राजपत्रहरुमा देहार् बमोशजमका 
भागहरुमा देहार् बमोशजमका विषर् िस्तहुरु प्रकािन गररनेछ ।  
 -२_ उपदफा -१_ बमोशजमका सूचनाहरु प्रकािन गनय बाधा पने छैन । 

-क_ भाग १ -गाउाँ सभाबाट पाररत भै गाउाँ अध्र्क्षबाट प्रमाणीकरण गररएका  न tyf गाउाँ ;efsf] lg0f{ox? Pj+ ufpF 

;efn] kfl/t u/]sf sfg"gx? । 

-ख_ भाग २  -  गाउाँ कार्यपालिकाबाट पाररत लनर्माििी तथा गाउाँ कार्यपालिकािे जारी गरेका आदेिहरु तथा लनणयर्हरु । 

-ग_ भाग ३  -  न अन् तरगतका लनर्शुक्त तथा सूचनाहरु ।  
-घ_ भाग ४  - गाउाँ कार्यपालिकाबाट पाररत विलनर्माििी, मापदण्ड, कार्यविलध, लनदेशिका, cfrf/;+lxtf nufotsff 

b:tfj]hx? । 

-ङ_ भाग ५  -  न लनर्म िा आदेि अनत्रगत िा गाउाँ कार्यपालिकाको लनणयर् बमोशजम राजपत्रमा प्रकािन गनुयपने भलन 
उल्िेख भएका सूचनाहरु । 

-च_ भाग ६  - जनुीचााँदे गाउाँपालिका पक्ष भएका सशन्ध तथा संझौताहरु । 

-३_ जनुीचााँदे राजपत्रको ढााँचा अनसूुची १ बमोशजम हनुेछ ।  
५. राजपत्रको विधलुतर् अलभिेशखकरणको व्र्िस्थापन  -१_ राजपत्रको विधलुतर् अलभिेशखकरणको कार्य मरुण उपिाखाबाट सम्पन्न 

हनुेछ  । 

-२_ राजपत्रको विधलुतर् प्रकािन कार्यको िालग मरुण उपिाखाबाट वप्रशन्टङ कार्यको िालग छपाई सामाग्री पेि भए पश्चत 
उक्त सामग्रीको विधलुतर् प्रलत गाउाँ सूचना तथा अलभिेख केन्रमा उपिब्ध गराउन ुपने छ । 

६. आलधकाररकता प्रमाशणत -१_ राजपत्रको विधलुतर् प्रकािन िेभ माफय त लिइएको  न, लनर्म तथा सूचनाहरुको प्रलतलिवपिे 
काननुी मान्र्ता प्राय गनय सक्ने छैन। 

-१_ राजपत्रको आलधकारीकता प्रमाशणतको िालग गाउाँपालिकामा सिायलधकार रहनेछ । गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रिासवकर् 
अलधकत तिाई आलधकारीकता प्रमाशणतको अलधकार रहनेछ । 

 

७. राजपत्रहरुको सूशच प्राय भएपलछ िेभमा राख्न ेसमर्ाः  -१_ उपिाखािे राजपत्रहरुको प्रकािन पश्चात राजपत्र प्रकािन हनुभुन्दा 
अगाडी प्रमाशणत भएका एन लनर्माििी लनदेशिका मापदण्ड सूचनाहरु पूणय िा आशिक रुपमा राजपत्रहरु िेभसाइटमा रा न 
सवकनेछ । 

८. राजपत्रहरुको िेभसाईटमा प्रकािन -अपिोड_ गने सम्बन्धी व्र्िस्था M  -१_  उपिाखािे कुनैपलन राजपत्रहरु िेभसाईटमा अपिोड 
गनुय अगाडी  प्रमखु प्रिाकयर् अलधकत तिाट स्िीकत त भए पश्चात मात्र िेभसाईटमा अपिोड िा प्रकािन गररने छ । 

९. पानी छाप -jf6/ dfs{_ /flvg] M  उपिाखािे िेभसाईट माफय त प्रकािन गने जनुीचााँदे राजपत्रमा उपिाखाको नाम उल्िेख भएको 
पानी छाप प्रर्ोग गररने छ । 

१०. िेभसाईट व्र्िस्थापन सलमलत M  -१_  गाउाँपालिकािे राजपत्रहरुको िेभसाईटमा अपिोड गने कार्यिाई व्र्िशस्थत, अध्र्ािलधक 
र दरुुस्त बनाइ राख्न ेप्रर्ोजनको िालग एक िेभ व्र्िस्थापन तथा अनगुमन सलमलत ग न गनय सक्ने छ । 
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 -२_ उपदफा -१_ बमोशजम सलमलतिे िेभ साईटमा रहेका सामग्रीहरुिाई व्र्िशस्थत गरी उक्त सामग्रीहरुिाई अध्र्ािलधक र 
त्रवुटरवहत बनाउने सम्बन्धमा आिश्र्क सझुाि सल्िाह र समन्िर्को कार्य    गने छ । 

११ प्रकािन सम्बन्धमा गाउाँपालिकािे लनणयर् गनय सक्न ेM -१_  र्स कार्यविलधमा जनु सकैु कुरा िेशखएको भएतापलन विभागका अन्र् 
दस्तािेज िा अन्र् सामग्रीहरुिाई िेभमा प्रकािन गनय उपर्कु्त छ भन्ने िागेमा  गाउाँपालिकािे आिश्र्क लनणयर् गनय सक्ने छ । 

12. खण्डको व्र्िस्थााः जनुीचााँदे राजपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय राजपत्र प्रकािन भएको िषय कार्म गरी यर्सपलछ क्रमि जलत 
िषय भर्ो यर्लत नै संर्ा उल्िेख गरी प्रकािन गररनेछ ।  

13. जनुीचााँदे राजपत्रको संर्ााः -१_ जनुीचााँदे राजपत्रको संर्ा कार्म गदाय क्रमि संर्ा कार्म गररनेछ  
-२_ उपदफा -१_ बमोशजम संर्ा कार्म गदाय नेपािी बषयिाई आधार मानी सो िषय भरी पाररत िा लनणयर् भइ प्रकािन भएका 
विषर्मा क्रमि संर्ा राखी अको िषय िरुु भएपलछ नर्ााँ संर्ा िरुु गररनेछ । 

-३_ जनुीचााँदे राजपत्र जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रिा;कयर् अलधकत तको आदेिानसुार प्रकािन हनुेछ । र्सरी प्रकािन गदाय 
राजपत्रको अन्यर्मा आज्ञािे भन् ने व्र्होरा उल्िेख गरी प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको नाम र गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रिाकयर् अलधकत त 
भन् ने िाक्यााँि राखी िा प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे कुनै अलधकत तस्तरको कमयचारीिाई अलधकार प्रयर्ार्ोजन गरेको भए यर्स्तो 
अलधकत तको नाम र लनजको पद उल्िेख गरी प्रकािन गररनेछ ।  

14. लनिलु्क रुपमा उपिब्ध गराउनपुनेाः गाउाँपालिकािे जनुीचााँदे राजपत्रको प्रकाशित प्रलत देहार्का लनकार्मा लनिलु्क रुपमा 
उपिब्ध गराइनेछ ।  
क नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारो संघीर् तथा स्थानीर् मालमिा हेने मन्त्रािर् 
ख शजल्िा समन्िर् सलमलत 
ग गाउाँपालिकाको सूचना तथा अलभिेख केन्र  
घ सम्बशन्धत विभाग महािाखा िाखा इकाइ सेिा केन्र 
ङ गाउाँपालिकाका प्रयरे्क िडा कार्ायिर् 

15. विवक्र वितरणको व्र्िस्था तथा विवक्र मूल्र्ाः -१_ प्रकाशित राजपत्र िडा कार्ायिर्हरु र सूचना तथा अलभिेख केन्र तथा 
तोवकएको िाखा िा एकाइ माफय त विक्रय वितरणको व्र्िस्था लमिाइनेछ ।  

-२_ राजपत्रको देहार् िमोशजम विक्रय मूल्र् लनधायरण गररएको छ ।  
-क_ िावषयक सदस्र् बनाई लबक्रय गदायाः िडा कार्ायिर् िा गाउाँपालिकाबाट बशुझलिने गरी िावषयक सदस्र्ता िलु्क लिई विक्रय 
गरेमा िावषयक ६००। -छ सर् मात्र_ 
-ख_ खरुा विक्रय गदायाः स्थानीर् राजपत्रको सदस्र् नभएको कुनै व्र्शक्त िा संघ संस्थािे राजपत्र लिन चाहेमा देहार् बमोशजम 
फुटकर लबक्रय मूल्र् तोवकएको छ ।  

 १ देशख ८ पेज सम्म एक प्रलतको    रु ५ मात्र  

 ९ देशख २४ पेज सम्म एक प्रलतको    रु १० मात्र 

 २५ देशख ४० पेज सम्म एक प्रलतको    रु १५ मात्र 

 ४१ देशख ५६ पेज सम्म एक प्रलतको    रु २० मात्र  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 ५७ देशख ७२ पेज सम्म एक प्रलतको    रु २५ मात्र  

 ७३ देशख ९६ पेज सम्म एक प्रलतको    रु ५० मात्र 

 ९७ देशख  देशख बढी जलत पेज हनु्छ यर्समा थप प्रलत पेज २८ पैसा दरिे थप िलु्क लिइनेछ ।  

16. विक्रय बाट प्राप् त रकम सशञ् चत कोषमा जम्मा गनेाः राजपत्र विक्रय बापत प्राय राजश् ि गाउाँपालिकाको सशञ् चत कोषमा 

जम्मा गररनेछ । 

17. कार्यविलधको व्र्ार्ााः र्स कार्यविलधको कार्यन्िर्न गने क्रममा कुनै वद्धविधा उय पन् न भएमा गाउाँपालिकािे गरेको 

व्र्ार्ा अशन्तलम हनुेछ ।  

18.   बचाउाः -१_ र्ो कार्यविलधमा िेशखए जलत कुरामा सोही बमोशजम र अरुमा प्रचलित काननु बमोशजम हनुेछ -२_ 

र्ो कार्यविलध िागू हनुभुन्दा अगािै गाउाँपालिकािे पाररत गरी िागू गरेका कानूनहरु र्सै कार्यविलध बमोशजम प्रकािन भएको 

मालननेछ । 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची -१ 
 

 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -क_ साँग सम्िशन्धत_ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

जनुीचााँदे राजपत्र 

खण्डM=== संर्ा÷अलतररक्ताङ्क लमलतM ====÷==÷== 

 

भाग–१ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

 

गाउाँ सभाबाट पाररत भै गाउाँपालिका अध्र्क्षबाट प्रमाणीकरण गररएका  न तथा लनर्महरुको सम्पूणय व्र्होरा 
 

आज्ञािे ], 

नाम 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची -१ 
 

 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -ख_ साँग सम्िशन्धत_ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

जनुीचााँदे राजपत्र 

खण्डM=== संर्ा÷ अलतररक्ताङ्कM===लमलतM ====÷==÷== 

 

भाग–२ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

 

गाउाँ कार्यपालिकाबाट पाररत लनर्माििी तथा गाउाँ कार्यपालिकािे जारी गरेका आदेिहरु तथा लनणयर्हरुको सम्पूणय व्र्होरा 
 

आज्ञािे ], 

नाम 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची- - १ 
 

 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -ग_ साँग सम्िशन्धत_ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

जनुीचााँदे राजपत्र 

खण्डM=== संर्ा÷ अलतररक्ताङ्कM===लमलतM ====÷==÷== 

 

भाग–# 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

 

 न अन्तरगतका लनर्शुक्त तथा सूचनाहरुको सम्पूणय व्र्होरा 
 

आज्ञािे ], 

नाम 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची - १ 
 

 

 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -घ_ साँग सम्िशन्धत_ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

जनुीचााँदे राजपत्र 

खण्डM=== संर्ा÷ अलतररक्ताङ्कM===लमलतM ====÷==÷== 

 

भाग–$ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
 

गाउाँ कार्यपालिकाबाट पाररत विलनर्माििी, मापदण्ड, कार्यविलध, लनदेशिका, cfrf/;+lxtfहरुको सम्पूणय व्र्होरा 
 

आज्ञािे ], 

नाम 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची -१ 
 

 

 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -ङ_ साँग सम्िशन्धत_ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

जनुीचााँदे राजपत्र 

खण्डM=== संर्ा÷ अलतररक्ताङ्कM===लमलतM ====÷==÷== 

 

भाग–% 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

 

 न लनर्म िा आदेि अन्तरगत िा गाउाँ कार्यपालिकाको लनणयर् बमोशजम राजपत्रमा प्रकािन गनुयपने भलन उल्िेख भएका 
सूचनाहरुको सम्पूणय व्र्होरा 

 

आज्ञािे ], 

नाम 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची - १ 
 

 

 

 

 

 

 

-दफा ४ -च_ साँग सम्िशन्धत_ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

जनुीचााँदे राजपत्र 

खण्डM=== संर्ा÷ अलतररक्ताङ्कM===लमलतM ====÷==÷== 

 

भाग–^ 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

 

गाउाँपालिका पक्ष भएका सशन्ध तथा संझौताहरुको सम्पूणय व्र्होरा 
 

आज्ञािे ], 

नाम 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 

  जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध लनर्माििी, २०७४ को दफा ४ 
को उपदफा १ बमोशजम र्ो कार्यविलध प्रमाणीकरण गरेको छु ।  

लमलताः २०७५।११।३० 

                                                                     सियदि िाही 
                                                                  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

संित ्२०७५ सािको कार्यविलध नं ३ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको िै क सम्बन्धी कार्यविलध, २०७५ 

प्रस्तािनााः नेपािको संविधानको धारा २१४ बमोशजम स्थानीर् तहको कार्यकाररणी अलधकार तथा जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको 
(कार्यसम्पादन) लनर्माििी, २०७४ को अनसूुची-१ बमोशजम गाउाँ कार्यपालिकाको िै किाई व्र्िशस्थत गनय जनुीचााँदे 
गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिकाको िै कबाट र्ो कार्यविलध जारी गररएको छ ।  

1. गाउाँ कार्यपालिकाको बै कमा लनणयर्ाथय पेि गनुयपने प्रस्ताि 

(क) अध्र्क्षिे गाउाँ कार्यपालिकाको बै कमा लनणयर्ाथय पेि हनुे प्रस्ताि दताय गने, कार्यसूची तर्ार गने,  लनणयर् 
प्रवक्रर्ामा िैजादा र लनणयर् लनकास र सो को अनगुमन र मलु्र्ाङकन गदाय  जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको 
(कार्यसम्पादन) लनर्माििी, २०७४ र जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको (कार्यविभाजन) लनर्माििी, २०७४ 
पररलधलभत्र रही गनुयपनेछ ।  

(ख) िाखाहरुिे गाउाँ कार्यपालिकाको िै कमा लनणयर्को िालग प्रस्ताि पेि गदाय जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको 
(कार्यविभाजन) लनर्माििी, २०७४ अनसुार आफ्नो कार्यके्षत्र लभत्र पने विषर्मा प्रस्ताि तर्ार गरी सो 
प्रस्तािको विषर्िस्त ु साँग अन्तरसम्बशन्धत िाखाहरुको सहमलत र परामिय लिई सम्बशन्धत सलमलत 
संर्ोजकस्तर बाट लनणयर् गराउन ुपनेछ ।  

(ग) संर्ोजकस्तरबाट लनणयर् भएपलछ जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको (कार्यसम्पादन) लनर्माििी, २०७४ को अनसूुची 
-२ मा तोवकएको ढााँचा बमोशजम प्रस्ताि तर्ार गरी सम्बशन्धत िाखा प्रमखुबाट हस्ताक्षर गराई प्रस्तािसाँग 
सम्बशन्धत कागजातहरु संिग् न गरी वटप्पणी सदर भएको २ कार्य ददन लभतै्र गाउाँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्मा दताय गनुयपनेछ ।  

(घ) गाउाँ कार्यपालिकाको बै कमा लनणयर्ाथय प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिाई सम्िोधन गरी प्रस्ताि प ाउन े
चेकलिष् टको नमूना अनसूुची -१  र प्रस्तािको विश् िेषणको नमूना अनसूुची-२ मा उल्िेख भए बमोशजम 
हनुेछ । 

(ङ) प्रस्ताि प ाउने संर्ााः िाखािे प्रस्ताि प ाउाँदा कार्यपालिका सदस्र् संर्ाको अलतररक्त थप १० देशख 
१५ प्रलतका दरिे हनु आउने संर्ामा प्रस्ताि तर्ार गरी प ाउन ुपनेछ । कूि  प्रस्ताि मध्रे् लनणयर् 
प्रमाशणत गने प्रर्ोजनका िालग ३ तीन प्रलत तथा सदस्र्हरुिाई एजेन्डाको रुपमा वितरण गररने प्रस्तािमा 
िाखा प्रमखुको सक् किै हस्ताक्षर आिश्र्क पनेछ। 

(च) प्रस्ताि र प्रस्ताि साथ संिग् न कागजातहरु सिैको सफ्टकपी (Word document and scan copy) पलन 
प्रस्ताि साथै पेि गनुय पनेछ। 

2. गाउाँ कार्यपालिकाको िै कमा प्रस्ताि दताय देशख लनणयर् लनकास सम्मका चरणमा देहार् बमोशजम गनुय पनेछ। 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

(क) प्रस्ताि दतायाः िाखाबाट पेि हनु आएको प्रस्ताि कानून सम्मत र प्रवक्रर्ा सम्मत छ, छैन ? संिग् ग 
हनुपुने कागजातहरु संिग् न छन, छैनन ्? रुज ुगरी दताय र्ोग्र् भए दताय गनुय पनेछ । कानून र प्रवक्रर्ा 
सम् मत नभएका प्रस्ताि सम्बशन्धत िाखामा वफताय गरी सधुार गनय िगाएर मात्र दताय गनुय पनेछ । गाउाँ 
कार्यपालिकाको बै क तथा वियानार्न उपिाखािे प्रस्ताि दताय गदाय अनसूुची-३ बमोशजम ढााँचामा प्रयरे्क 
िाखाको छुट्टा छुटै्ट अलभिेख रहने गरी पनेछ। 

(ख) लब्रवफङ नोट बनाउनाेः दताय भएका प्रस्तािहरु अनसूुची-२ बमोशजम विश् िेषण पषु् याई गरेपलछ आिश्र्कता 
अनसुार थप घट गरी लब्रवफङ नोट सशक्षप् त वटपोट बनाउन ुपनेछ । बै क तथा वियानार्न उपिाखािे 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिाई वव्रवफङ गनय र प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त समक्ष लब्रवफङ गनय र्सको प्रर्ोग 
हनुेछ ।  

(ग) बै कको कार्यसूची र समर् तालिका लनधायरण गनेाः प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे दताय भएका प्रस्तािहरुको 
बारेमा सम्बशन्धत िाखाबाट लब्रवफङ लिई अध्र्क्ष समक्ष छिफि गरी बै कको कार्यसूची र समर्तालिका 
लनधायरण गनुयपनेछ। 

(घ) कार्यसूची प ाउने र टेलिफोन गनेाः अध्र्क्षको लनदेिन अनसुार िै क तथा वियानार्न उपिाखािे 
कार्यपालिकाको िै कको कार्यसूची तर्ार गरी प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको दस्तखत गराई 
कार्यपालिकाको बै क बस्ने लमलत समर् र स्थान उल्िेख गरी कार्यपालिकाका सदस्र्हरुिाई सूचना 
उपिब्ध गराउनपुनेछ।र्स प्रकारको सूचना टेलिफोन, ईमेि िगार्तका सञ् चार माध्र्म माफय त समेत 
उपिव्ध गराउन सवकनेछ । 

(ङ) कार्यपालिका बै कको कार्यसूची बनाउने तररकााः कार्यपालिकाका सदस्र्हरुिाई कार्यपालिकाको बै कको 
कार्यसूची सवहत सोसाँग सम्बशन्धत प्रस्तािहरु समेत एक एक प्रलत संिग् न गरी प ाउन ु पनेछ । 
कार्यपालिकाको बै कको कार्यसूची (एजेण्डा)  प ाउने नमूना अनसूुची-४ बमोशजम हनुछे ।    

(च) कार्यसूची गोप्र् हनुाेः बै कको कार्यसूची प ाउाँ खामबन्दी गरी सम्बशन्धत व्र्शक्तिे मात्र खोल्न े भलन 
"अयर्न्त जरुरी गोप्र्" िाहाछापिे िीिबन्दी गरी िा कार्यपालिकाको शस्टकर िगाई सम्बशन्धत 
सदस्र्हरुिाई बझुाउनपुनेछ। 

(छ) अध्र्क्ष र प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको िालग छुटै्ट कार्यसूचीाः कार्यपालिकाको बै कको िालग अध्र्क्षको 
प्रर्ोजनको िालग र प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको प्रर्ोजनको िालग कार्यसूची बमोशजमको एक एक प्रलत 
फाइि तर्ार गनुयपनेछ । 

(ज) सदस्र्हरुको उपशस्थलताःबै कमा सदस्र्हरुको उपशस्थलत अनसूुची-५ बमोशजम रा नपुनेछ।  

(झ) प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको सहर्ोगीाः कार्यपालिका सदस्र्हरुको उपशस्थलत उ ाउन र लनणयर् िेखनमा 
सहर्ोग गरी प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तको कार्यसम्पादनमा सहर्ोग गनय तथा बै कमा उ ेका विषर्हरु 
वटपोट गनयका िालग प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे एकजना कमयचारी बै क कक्षमा िैजान सक्नछे । 
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(ञ) बै कको लनणयर् वटपोट गनेाः प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त अलधकत तिे कार्यसूची बमोशजमका विषर्हरु क्रमि 
छिफिमा रादै जे जस्तो लनणयर् हनु्छ वटपोट गदै जान ुपनेछ । 

(ट) कार्यसूचीमा नभएको विषर्मा छिफिाः कार्यसूचीमा छिफिमा सवकएपलछ उक्त बै कको ददन अन्र् कुनै 
महयिको विषर् भएमा अध्र्क्षिे विषर्िस्त ुप्रस्ततु गरी सो बै कबाट लनणयर् गराउन सवकनछे । 

( ) कार्यपालिका बै कको लनणयर्को माइन्र्टु मस्र्ौदा तर्ार गनेाः प्रमखु सशचििे िै कमा भएका लनणयर्हरुको 
मस्र्ौदा गरी सो व्र्होरा रुज ुगरी अशन्तम रुप ददनपुनेछ । गाउाँ कार्यपालिकाबाट हनुे लनणयर्को मूि 
माइन्र्टु मस्र्ौदाको नमूना अनसूुची-६ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । 

(ड) कार्यपालिका बै कको लनणयर्को लनकासा प ाउनाेः लनणयर् मस्र्ौदािाई अशन्तम रुप ददएपलछ लनणयर्को 
लनकासा तर्ार गरी प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तबाट प्रमाशणत गराई कार्ायन्िर्नका िालग सम्बशन्धत िाखामा 
र िडा कार्ायिर्मा प ाउनपुनेछ ।कार्यपालिका बै कबाट भएको  लनणयर्को लनकासाको नमूना अनसूुची-
७ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । लनकासा तर्ार गदाय लनर्लमत दताय भइ कार्यसूचीमा भएको प्रस्ताि 
िा अध्र्क्षिे पेि गरेका अन्र् प्रस्तािहरुको हकमा समेत िाखाबाट पेि भएको सक् कि प्रस्तािको लनणयर् 
हनुपुने व्र्होरा भएको अशन्तम पानाको पछाडीपदट्ट कार्यपालिकािे गरेको लनणयर्को व्र्होरा उल्िेख गरी 
प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे दस्तखत गनुयपनेछ । लनणयर् लनकासा तर्ार गदाय िाखा प्रमखु िा िडा 
सशचििाई सम्बोधन गरी रातो अक्षरमा तीन प्रलत तर्ार गरी प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे प्रमाशणत 
गनुयपदयछ । लनकासाको १ प्रलत प्रस्ताि प ाउने िाखा, १ प्रलत मूि माइन्र्टु फाइि र एक प्रलत िाखागत 
फाइि बनाएर रा न ुपदयछ । 

(ढ) प्रस्ताि नभएकोमा पत्रद्धारा लनकासा ददनेाः अध्र्क्षबाट लसधै पेि भएको विषर्मा भएको लनणयर् पत्रद्धारा 
लनकास ददनपुदयछ । साधारणताः र्स प्रकारको लनणयर् र लनकासािाई प्रश्रर् ददन ुहुाँदैन । तर आकशस्मत 
अलत महयिको विषर्मा िीघ्र प्रवक्रर्ाबाट लनणयर्मा पगु् न आिश्र्क िा अध्र्क्षको आफ्नो तजविजिे पेिको 
भएको अिस्थामा मात्र र्ो विलध अििम्िन गनय सवकन्छ । 

(ण) लनणयर् बन्द गने र लनणयर्को प्रलत प ाउनाेः सिै लनणयर्हरुको पशुस्तकाको बन्द र प्रलत प ाउन ेकार्य 
प्रचलित कानून बमोशजम गनुयपनेछ । 

(त) कार्यपालिकाको लनणयर् िेबसाइटमा रा नेाः कार्यपालिकाको िै कको लनणयर् कार्ायिर्को िेबसाइटमा रा न 
सवकनछे । 

3. अलभिेख व्र्िस्थापन 

(क) वपलडएफ(PDF) र ई फाइलिङाः प्रस्ताि र प्रस्ताि साथ िाखाबाट प्राप् त हनु आएका सफ्टकवप र भएको लनणयर् 
िाई PDF मा पररणत गरी कार्यसूची अनसुार फोल्डर बनाई पनुाःितहत फोल्डर बनाई बावहर बै क संर्ा र 
लमलत उल्िेख गरी कम्प्र्टुरमा ई फाइलिङको व्र्िस्थापन गनुयपनेछ । 
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(ख)  कार्यपालिका बै क संर्ा(का.बै.सं.) का. बै सं बैिाख मवहनाबाट सरुु भई चैत्र मवहना सम्म कार्म हनुे गरी 
बढाउदै उल्िेख गररनछे। 

(ग) आदेि सम्बन्धी व्र्िस्थााः कार्यपालिकािे आदेि जारी गनय सक्नेछ तर िगतै बसेको गाउाँ सभािे अनमुोदन 
गनुयपनेछ अन्र्था लनशष्क्रर् हनुेछ । यर्स्तो अिलध ६ मवहना भन्दा बढी हनु सक्नछैेन।  

4. कार्यपालिकािे सलमलतमा लनणयर्को िालग प ाएको प्रस्ताि दताय देशख लनकासा सम्मको चरणमा सम्बशन्धत 
सलमलतहरुिे देहार् बमोशजम गनेाः  

(क) कार्यपालिकाबाट लनणयर्को िालग सलमलतमा प्राप् त भएको लनणयर् लनकासा पत्र अनसूुची-८ बमोशजम प्रयरे्क 
सलमलतको छुट्टाछुटै्ट दताय गरी वििरण पशुस्तका तर्ार गरी अलभिेख रा न ुपनेछ । 

(ख) सलमलतको कार्यसूची वितरणाः दताय हनु आएका प्रस्तािका सम्बन्धमा सलमलतको सशचििे सलमलतको संर्ोजकसाँग 
छिफि गरी सलमलतको बै कको लमलत र कार्यसूची लनधायरण गनुयपनेछ । यर्स पलछ अनसूुची-९ बमोशजमको ढााँचामा 
सलमलतको बै कको कार्यसूची लमलत र स्थान उल्िेख गरी सलमलतमा रहेका सदस्र्, संर्ोजक, सम्बशन्धत िाखा 
प्रमखुहरु र प्रस्तािको विषर्िस्तसुाँग सम्बशन्धत अन्र् अलधकारीहरुिाई समेत आमशन्त्रत सदस्र्को रुपमा आमन् त्रण 
गरी बै कको कार्यसूची "अयर्न्त गोप्र्" गरी "सम्बोलधत व्र्शक्तिे मात्र खोल् न"े भनी कार्ायिर्को शस्टकरिे िा 
खामबन्दी गरी प ाउन ुपनेछ । 

(ग) सलमलतको गणपूरक संर्ा नहनुेाः तोवकएको संर्ोजक, प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त र सम्बशन्धत सशचि र अन्र् 
पदालधकारी उपशस्थत भएमा सलमलतको िै क बस्न सक्नछे । 

(घ) सलमलतको बै कमा छिफिाः संर्ोजकिे कार्यसूची क्रमानसुार छिफििाई अगाडी बढाउन ुपदयछ । र्स 
सम्बन्धी लनणयर्को व्र्होराको नमूना अनसूुची-१० मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । 

(ङ) सलमलतको लनणयर् लनकासााः सलमलत सशचििे सम्बशन्धत प्रस्ताि उपर भएको लनणयर्को व्र्होरा प्रमाणलत गरी 
लनकास गनुयपनेछ। 

(च) सलमलतको लनणयर् मस्र्ौदााः सलमलत सशचििे अनसूुची-१० बमोशजमको ढााँचामा लनणयर् तर्ार गनुयपनेछ । 

(छ) सलमलतको अलभिेख व्र्िस्थापनाः दफा ३ मा उल्िेख भए बमोशजम नै सलमलतको अलभिेख राशख सो सम्बन्धी 
सम्पूणय कागजातहरु कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पेि गनुयपनेछ । 

5. िाखािे कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा प्रस्ताि पेि गदाय देहार् बमोशजम गनेाः 
(क) आिरण पत्र सवहत तोवकएको ढााँचा र संर्ामा प्रस्ताि प ाउनाेः िाखािे प्रस्ताि तर्ार गदाय जनुीचााँदे 

गाउाँपालिकाको (कार्यविभाजन) लनर्माििी, २०७४ र जनीचााँदे गाउाँपालिकाको (कार्यसम्पादन) 
लनर्माििी, २०७४ को पररलध लभत्र रही कार्यपालिकामा प ाउने प्रस्ताि तर्ार गरी अनसूुची-१ 
बमोशजमको चेकलिष् ट र अनसूुची-२ बमोशजमको विश् िेषण तर्ार गरी अनसूुची-११ बमोशजम आिरण 
पत्रमा िाखा प्रमखुको दस्तखत गराई वटप् पणी सदर भएको २ कार्यददन लभत्र कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्मा दताय गराउन ुपनेछ । 
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(ख) प्रस्ताि दताय गनुय अशघ रुज ुगराउनेाः प्रस्ताि दताय गनय प ाउन ुअशघ गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को 
सम्बशन्धत िाखामा मस्र्ौदा प्रस्ताि रुज ुगराएर प्रस्ताििाई अशन्तम रुप ददनपुनेछ । 

6. कार्यभार ददने सम्बन्धी व्र्िस्थााः स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ बमोशजम अध्र्क्ष, सलमलत संर्ोजक र 
िडा अध्र्क्षको कार्यभार क्रमि अनसूुची १२,१३, १४ बमोशजमको ढााँचामा ददनपुनेछ ।  

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-१ 

(कार्यपालिकाको बै कमा प्रस्ताि प ाउाँदा भरेर प ाउन ेपरीक्षण सूची (Check List)) 

क्र स प्रस्तािमा उल्िेख गनुयपने िा संिग् न हनुपुने विषर् छ 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका कार्यविभाजन लनर्माििी, २०७४ बमोशजम िाखाको कार्यके्षत्र लभत्र परेको 
विषर्मा मात्र प्रस्ताि पेि गररएको  

 

 प्रस्ताि नेपािी र्लुनकोड कािीमाटी फण्टको ११ साइजमा टाइप गरी Soft copy संिग् न भएको   

 प्रस्तािको विषर् छोटो र स्पष्ट खिेुको   

 जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििी २०७४ को अनसूुची २ बमोशजमको ढााँचामा 
प्रस्ताि तर्ार गररएको 

 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििी २०७४ को अनसूुची १ विषर् संर्ा  खिुाइएको 
र कानूनी आधार एिं औशचयर्को पषु्याइ भएको 

 

 वटप्पणीको प्रलतलिवप १ प्रलत संिग् न भएको   

 अन्र् लनकार्को सहमलत आिश्र्क पनेमा प्रस्तािमा सहमती र लमिानको व्र्होरा उल्िेख गरी 
प्रलतलिवप संिग् न गररएको  

 

 लनणयर् हनुपुने व्र्होराको लनणयर् खण्ड स्पष्ट खिेुको   

 प्रस्ताि संर्ा  

क सक् कि प्रस्तािाः ५ प्रलत 

ख एजेन्डा वितरणको िालगाः २४ प्रलत 

 

 विभागीर् संर्ोजकबाट स्िीकत त भएको २ ददन लभत्र प्रस्ताि पेि भएको   

 प्रस्ताि िेखन नार्ि सवु्िा िा खररदार िा अलधकत त स्तर र पररमाजयन नार्ि सवु्िा िा अलधकत त 
स्तरबाट भएको 

 

 प्रस्तािको भाषा स्तरीर् प्रचलित व्र्ाकरणायमक दृशष् टिे िदु्ध दोहोरो अथय निाग्ने र सकभर सङशक्षप् त 
भएको  

 

 एउट प्रकरणमा उल्िेख भइसकेको व्र्होरा अको प्रकरणमा समेत हिुह ुनदोहोर् र्ाएको   

 प्रस्तािमा लमलत उल्िेख गरेको   

 प्रस्ताि खाम बन्दी   

 प्रस्ताि प ाउने सक् किै Covering Letter मा र्सै साथ संिग् न Check list बमोशजम प्रस्ताि तर्ार 
गरी पेि गररएको व्र्होरा खिाई िाखा प्रमखु दस्तखत गरेको 

 

 
  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची -२ 
(प्रस्तािको विश् िेषण) 

 
 

 

1 प्रस्ताि पेि गने लनकार्ाः 
2 प्रस्तािको विषर्ाः 
3 लनणयर् हनुपुने व्र्होरााः 
4 आिश्र्क कागजातहरुाः 
5 रार्/सहमलत/परामियाः 
6 कानूनी तथा नीलतगत व्र्िस्थााः 
7 प्रस्तािको सान्दलभयकता र विश् िेषणाः 
8 लनणयर् सम्बन्धमा 

  

दताय नं 

लमलताः 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 अनसूुची- ३ 

(………..सािको प्रस्ताि दताय वकताि) 

िाखाको नामाः 
दताय नं दताय लमलत प्रस्तािको    

विषर् 

कार्यसूची  लनणयर्  कैवफर्त 

मवहना  गते का स लमलत बै सं लमलत 

         

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-४ 

(गाउाँ कार्यपालिकाको िै कको कार्यसूची एजेण्डा प ाउने नमूना) 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट जाजरकोट 

कणायिी प्रदेि नेपाि। 

कार्यक्रम  

का. िै. सं 

संित ्       साि          मवहना         गते            िार          बजे गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मजकोट जाजरकोट मा बस् न ेगाउाँ कार्यपालिकाको बै कमा छिफि हनुे विषर्को  

कार्यसूची 

क्र स िाखा  प्रस्ताि 

                                                          
    लनदेिानसुार  

लमलत                                                          प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

नोटाः िाखाहरुको नाम िेदा देिनागररक नेपािी िणायनकु्रम अनसुार आउने िाखाहरुको क्रमिाः िेदै जाने ।  

 

  

अछत गोप्य 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-५ 

(कार्यपालिका बै कमा सदस्र्हरुको उपशस्थलत जनाउने नमूना) 

बै क संर्ा 

िै क प्रारम्भ स्थान, लमलत र समर् 

िै क समाप् त समर् 

 

उपशस्थलत 

क्र स नाम थर  पद  कार्य विभाजन दस्तखत कैवफर्त 

      
      
      

 

उपशस्थत                                     अनपुशस्थताः 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-६ 

(कार्यपालिकाबाट हनुे लनणयर्को मूि माइन्र्टुको नमूना)  

जनुीचााँदे गाउाँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििी २०७४ बमोशजम देहार्को प्रस्तािमा देहार् बमोशजम लनणयर् भर्ो  

१ प्रस्तािमा िेशखए बमोशजम गने 

२ अध्र्क्ष श्री िे प्रस्ततु गनुय भएको भए बमोशजम   गने लनणयर् गररर्ो ।  

३ प्रस्तावित व्र्होराको सट्टा देहार्को व्र्होरा रा ने 
४ कार्यपालिकाको सलमलतमा छिफि गरी सलमलतको लनणयर् िमोशजम गने  

५ कार्यपालिका सलमलतमा छिफि गरी पेि गने  

६ प्रस्तावित व्र्होरा हटाइ अरु प्रस्तािमा िेशखए बमोशजम गने  

७ लमिाउने  

८ थप गने  

९ प्रस्ताि वफताय गने 

प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त  

लमलत 

 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-७ 

(कार्यपालिकाको बै कको लनणयर् लनकासको नमूना) 
प्रस्ताि पेि भएकोमा सोही प्रस्तािको पछाडी मनालसि मसीिे वप्रन्ट गररन ेलनकासा 
श्री िाखा प्रमखु। िडा सशचि 

 

……………………… गने (प्रस्ताि) विषर्को ………………िाखाको नं ………..को प्रस्ताि का िै सं   लमलत   को गाउाँ 
कार्यपालिकाको बै कमा पेि हुाँदा यर्समा देहार् बमोशजम लनणयर् गरेकोिे सो बमोशजम कार्ायन्िर्न हनु जनुीचााँदे 
गाउाँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििी लनर्म  बमोशजम अनरुोध गरेको छु ।  

गाउाँ कार्यपालिकाको लनणयर्- 

                                                                    प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

लमलत 

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-८ 

(कार्यपालिका सलमलतमा प्राप् त प्रस्तािहरुको दताय तथा लनणयर्को वििरण) 

 

  

क्
र 
स 

प्रस्ता
ि 
पेि 
गने 
लनका
र् 

विषर्क
ीो    
संशक्षप् त 
व्र्होरा 

सलमलतक
ीो दताय 
नं 

दताय 
लमत
शी 

कार्यपालिका
को प्रस्ताि नं 
र लमलत 

कार्यपालिका
को िै क 
संर्ा र लमलत 

कार्यपालिका
को  
लनणयर्को 
व्र्होरा 

सलमत
शी 

सलमलतक
ीो 
बै कमा 
छिफि 
भई 
स्िीकत त 
भएको 
लमलत 

सलमलतक
ीो 
लनणयर् 

          पररमाजय
न सवहत 
स्िीकत त 

          प्रस्तािम
ीा 
िेशखए 
बमोशजम 
गने 

           

           



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-९ 

(गाउाँ कार्यपालिकाको िै कको कार्यसूची (एजेण्डा) प ाउने नमूना) 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका 

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट जाजरकोट 

कणायिी प्रदेि नेपाि। 

कार्यक्रम  

का. िै. सं 

संित ् …………साि……..मवहना…….गते……िार….बजे गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मजकोट, जाजरकोटमा बस् ने गाउाँ 
कार्यपालिकाको…….सलमलतको बै कमा छिफि हनुे विषर्को  

कार्यसूची 

१  ……………………………..िाखा                           प्रस्तािको विषर् िे ने 

                                                          
    लनदेिानसुार,  

लमलत                                                          प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

नोटाः िाखाहरुको नाम िेदा देिनागररक (नेपािी) िणायनकु्रम अनसुार आउने िाखाहरुको क्रमिाः िेदै जाने ।  

  

अछत गोप्य 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची - १० 

( गााँउ कार्यपालिका सलमलतबाट हनुे लनणयर्को मूि माइन्र्टको नमूना) 

जनुीचााँदे गााँउपालिका 

गााँउ कार्यपालिकाको कार्यिर्  

मजकोट जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि, नेपाि ।  

……………साि…….मवहना ….. गते ….. बार का ददन ……… बजे गााँउ कार्यपालिकाको कार्यिर् मजकोट, जाजरकोट मा बसेको 
जनुीचााँदे गाउाँ कार्यपालिकाको सलमलतको बै कको उपशस्थलत तथा लनणयर्  

उपशस्थलत 

क्र स नाम थर  पद  कार्य विभाजन दस्तखत कैवफर्त 

      
      
गााँउ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माििी २०७४ बमोशजम देहार्को प्रस्तािमा देहार्मा िेशखएबमोशजम गने लनणयर् भर्ो ।  

1 ……………………………….. विषर्को …………………….. कार्यपालिकाको नं ………………।………।……….. को प्रस्ताि गााँउ 
का.पा.बै.स. ……………..।………… लमलत…………..।…..।… को गााँउ कार्यपालिकाको बै कमा पेि हुाँदा  "गााँउ 
कार्यपालिका………………. सलमलतमा छिफि गरी सलमलतको लनणयर् बमोशजम गने " लनणयर् भए अनसुार आजको बै कमा 
प्रस्तािमा िेशखए बमोशजम गने । 

2 ……………………………………………….. विषर्को …………………….. कार्यपालिकाको नं ………………।………।……….. को 
प्रस्ताि गााँउ का.पा.बै.स. ……………..।………… लमलत…………..।…..।… को गााँउ कार्यपालिकाको बै कमा पेि हुाँदा " गााँउ 
कार्यपालिका………………. सलमलतमा छिफि गरी सलमलतको लनणयर् बमोशजम गने " लनणयर् भए अनसुार आजको बै कमा पेि 
हुाँदा छिफिका क्रममा उ ेका विषर् समेत समािेि गरी पररमाजयन गररएको र्सै साथ संिग्न (……………..) शस्िकत त  गने 
। िा …………………………….. देहार् बमोशजम उपसलमलत ग न गरी उपसलमलतको प्रलतिेदन लिई अको बै कमा छिफि 
गने 

लमती …………….।…..।..                                                प्रमखु प्रिासवकर् अलधकत त 

 

नोट सलमलतिे लनणयर् गरी लसफाररस सवहत पेि गने भलनएकोमा लनणयर्मा कार्यपालिकामा लसफाररस गने भन्ने व्र्ाहोरा समेत 
िेख्न ुपदयछ ।  

अनसूुची-११ 

छनणमयहरु  

गा.का.बै.छन.न. ……… 

पत्रोत्तिमा पत्र संख्या ि लमछत उल्लेणखत हुन अपेज्ञक्षत ि ।  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

(कायमपाललकाको वठैकमा पेश गने प्रस्ताव दताम गनम तयाि आविण पत्र) 

 

प=सं+=÷च=नं +=००।००००                                                 लमलताः  

प्राप् त पत्र संर्ा र लमलताः   

लबषर्ाः   ।     

श्रीमान प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त ज्रू्,  

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि नेपाि ।  

प्रस्ततु विषर्मा=============विषर्क प्रस्ताि थान===========तर्ार गरी गाउाँ कार्यपालिकाको आगामी बै कमा प्रस्ततु गने व्र्िस्थाका 
िालग र्सै साथ संिग् न राखी प ाएको व्र्होरा अनरुोध गदयछु ।  

प्रस्ताि तर्ार गनेाः  

प्रस्ताि पररमाजयन गनेाः 

 

   

  

 

 प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

 

अनसूुची-१२ 

(अध्र्क्षको कार्यभार तोक्ने पत्रको नमूना) 

१ अध्र्क्षको िेटरप्र्ाडमा अध्र्क्षिे उपाध्र्क्ष िा सदस्र्िाई सम्िोधन गरेर िेशखन े। 

           लमलताः 

उपाध्र्क्ष/सदस्र् श्री……………………….. 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट, जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि, नेपाि। 

…………………………..कार्यक्रममा सहभागी हनुे लसिलसिामा म र्ही लमलत……………….. गते……………..तफय  प्रस्थान गने भएकोिे 
अनपुशस्थलतमा अध्र्क्षिे गने दैलनक प्रिासलनक कार्य तपाईिे सम्हाल्ने गरी स्थानीर् सरकार सञ्चािन  न बमोशजम तोकेको 
छु । 

          अध्र्क्ष 

बोधाथय 

श्री प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट, जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि, नेपाि। 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

अनसूुची-१३ 

संर्ोजक गाउाँपलिका िावहर जााँदा अको कार्यपालिका सदस्र्िाइ कार्यभार तोक्ने लसफाररस पत्रको नमूना  

१ सलमलत संर्ोजक गाउाँपालिका िावहर जााँदा अध्र्क्षसाँग सल्िा गरी प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तिे अको कुनै सदस्र्िाई 
सम्िोधन गरेर कार्यभार तोक्ने पत्र तर्ार गरी प ाउन ुपदयछ । 

 

           लमलताः 

संर्ोजक/िडा अध्र्क्ष/सदस्र् श्री……………. 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट, जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि नेपाि। 

…………………सलमलत संर्ोजक लमलत……………….. गते देशख………………सम्म…………….मा आर्ोजना हनु…े…………       
कार्यक्रममा सहभागी हनु िा अनपुशस्थत हनु ु हनुे भएकोिे उहााँको अनपुशस्थलतमा उहााँिे सम्हाल्दै आउन ु भएको         
सलमलतको कार्यभार अध्र्क्ष ज्रू्िे र्हााँिे सम्हाल्ने गरी तोक्न ुभएको व्र्होरा अनरुोध गदयछु । 

         प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

बोधाथय 

श्री………………………..िाखा 
 जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट, जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि नेपाि।  
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अनसूुची-१४ 

(िडा अध्र्क्षको कार्यभार अको सदस्र्िाई तोक्न ेपत्रको नमूना) 

१ िडा कार्ायिर्को िेटरप्र्ाडमा िडा अध्र्क्षिे िडा सदस्र्िाई सम्िोधन गरेर िेशखने । 

           लमलताः 

सदस्र् श्री…………………. 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

नं िडा कार्ायिर् कार्ायिर् 

 मजकोट, जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि नेपाि। 

………………………कार्यक्रममा सहभागी हनुे लसिलसिामा म र्ही लमलत…………….. गते………………..तफय  प्रस्थान गने भएकोिे 
अनपुशस्थलतमा िडा अध्र्क्षिे गने दैलनक प्रिासलनक कार्य तपाईिे सम्हाल्ने गरी स्थानीर् सरकार सञ्चािन  न बमोशजम 
तोकेको छु । 

          अध्र्क्ष 

बोधाथय 

श्री अध्र्क्ष ज्रू् 

 जनुीचााँदे गाउाँपालिका  

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मजकोट, जाजरकोट  

कणायिी प्रदेि, नेपाि। 
 

 

  

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध लनर्माििी, २०७४ को दफा ४ को उपदफा 
१ बमोशजम र्ो कार्यविलध प्रमाणीकरण गरेको छु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

                                                                     सियदि िाही 
                                                                  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 
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संित ्२०७५ सािको आचार संवहता नं १ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका पदालधकारी एिं दक्ष/ विज्ञ र कमयचारीहरुको आचारसंवहता, २०७५  

प्रस्तािनााः 
जनुीचााँदे गाउाँपालिकािे आफ्नो कतयव्र् पािना गने लसिलसिामा सम्पादन गने सम्पूणय काम कारिाहीिाइय 
प्रभािकारी र विश् िसनीर् बनाइय सिुासनको मलु्र् र मान्र्ता अनूरुप स्ितन्त्र, लनष्पक्ष एिं िस्तलुनष्ठ बनाउनको 
िालग गाउाँपालिका पद पलुतय सलमलतका पदालधकारी एिं दक्ष विज्ञ र कमयचारीहरुको पेिागत आचरणका सम्बन्धमा 
व्र्िस्था गनय सिुासन( व्र्िस्थापन तथा सन्चािन)  न, २०६४ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) 
िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी गाउाँपालिकािे र्ो आचारसंवहता बनाइय जारी गरेको छ । 

१. संशक्षय नाम र प्रारम्भाः 
१.१ र्ो आचारसंवहताको नाम " जनुीचााँदे गाउाँपालिका कमयचारी पदपलुतय सलमलतका पदालधकारी एिं दक्ष/ विज्ञ 
र कमयचारीहरुको आचारसंवहता, २०७४" रहेको छ । 

१.२ र्ो आचारसंवहता गाउाँ कार्यपालिकाको बै कबाट स्िीकत त भएको लमलतबाट िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागे सम्म र्स आचारसंवहतामा, 
२.१ गाउाँपालिका भन् नािे जनुीचााँदे गाउाँपालिकािाइय सम्झन ुपदयछ । 

२.२ पद कमयचारी पलुतय सलमलत भन्नािे गाउाँ कार्यपालिकाको बै क द्वारा बनाइयएको कमयचारी भनाय सलमलत 
सम्झन ुपछय । 

२.३ पदालधकारी भन्नािे सो सलमलतका पदालधकारीहरुिाइय सम्झन ुपदयछ । 

२.४ कमयचारी भन् नािे गाउाँपालिकामा कार्यरत कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 

२.५ नाता सम्बन्ध भन्नािे पलत-पय नी, तथा छोरा-छोरी, धमयपतु्र-धमयपतु्री, दाज-ुभाइय, दददद-बवहनी, भाउज-ुबहुारी, 
काका-काकय,  ुिाबिुा- ुिीआमा, सानाबा-सानी आमा, भलतजा-भलतजी, भान्जा-भान्जी, लभनाज-ुज्िााँइय, 
मामा- माइयज,ु फुप-ुफुपाज,ु सािा-सािी र लतका छोरा-छोरी सम्झन ुपदयछ । 

३. आचारसंवहता िाग ुहनु ेपदालधकारी एिं दक्ष/विज्ञ र कमयचारीाः 
३.१ देहार् बमोशजमका पदालधकारी एिं दक्ष/विज्ञ र कमयचारीहरुका हकमा र्ो आचारसंवहता िाग ुहनुेछाः 
 (क) गाउाँपालिका शस्थत कमयचारी पदपलुतय सलमलतका पदालधकारीहरु, 

 (ख) दक्ष/ विज्ञहरु 

(ग) र्स गाउाँपालिका अन्तगयतका सम्पूणय िडा कार्ायिर् तथा िाखा उपिाखामा कार्यरत 
कमयचारीहरु, 

 (घ) गाउाँपालिकाबाट अलधकार पाएका पदालधकारी तथा अन्र् लनकार्का कमयचारीहरु, 

 (ङ) गाउाँपालिकाको तफय बाट गररने कार्यमा गाउाँपालिकािे खटाएका व्र्शक्तहरु । तर 
गाउाँपालिकाद्वारा करारमा लनर्कु्त व्र्शक्त िा संस्था िा वििेषज्ञ िा सल्िाहकारको हकमा करारमा उल्िेख 
भएबमोशजम हनुेछ । 
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४. दक्ष/ विज्ञिे पािना गनुयपने आचरणाः 
५. ४.१ प्रश् न पत्र लनमायण गने दक्ष/ विज्ञिे पािना गनुयपने आचरण:- 

 ४.१.१ प्रश् नपत्र लनमायण गदाय गोप्र्रुपमा गनुय पनेछ । 

 ४.१.२ कुन पद शे्रणी िा विषर्को प्रश् नपत्र लनमायण गनय ददइएको हो सो कुरा कसैिाइय प्रयर्क्ष 
िा अप्रयर्क्ष रुपमा व्र्क्त गनुय हुाँदैन । 

 ४.१.३ प्रश् नपत्र लनमायण गदाय बनाइएको खेस्रा िा वटप्पणी नष्ट गनुयपनेछ । 

 ४.१.४ प्रश् नपत्र लनमायण कतायिे आफुिे बनाएको प्रश् नपत्रको प्रलतलिपी आफुसाँग रा न ुहदैुन । 

 ४.१.५ जनु पदको प्रश् नपत्र लनमायण गनय ददइएको हो सो पदको परीक्षामा आफ्नो नाता सम्बन्ध 
भएको व्र्शक्त उम्मेदिार रहेको व्र्होरा जानकारी हनु आएको अिस्थामा प्रश् नपत्र लनमायण गनुय 
हदैुन । 

 ४.१.६ गाउाँपालिकाद्वारा सन्चािन हनुे परीक्षाको पिुय तर्ारी कक्षा सन्चािन, संर्ोजन तथा 
अध्र्ापन कार्यमा संिग्न हनु ुहदैुन । 

   ४.२ प्रश् नपत्र पररमाजयन गने दक्ष/ विज्ञिे पािना गनुय पने आचरणाः- 
 ४.२.१ प्रश् नपत्र पररमाजयन गदाय गोप्र्रुपमा गनुयपनेछ । 

 ४.२.२ कुन पद शे्रणी िा विषर्को प्रश् नपत्र पररमाजयन गनय ददइएको हो सो कुरा कसैिाइय 
प्रयर्क्ष िा अप्रयर्क्ष रुपमा व्र्क्त गनुय हुाँदैन । 

 ४.२.३ प्रश् नपत्र पररमाजयन गदाय बनाइएको खेस्रा िा वटप्पणी नष्ट गनुयपनेछ । 

 ४.२.४ प्रश् नपत्र पररमाजयन कतायिे आफुिे बनाएको प्रश् नपत्रको प्रलतलिपी आफुसाँग रा न ुहदैुन 
। 

 ४.२.५ जनु पदको प्रश् नपत्र पररमाजयन गनय ददइएको हो सो पदको परीक्षामा आफ्नो नाता सम्बन्ध 
भएको व्र्शक्त उम्मेदिार रहेको व्र्होरा जानकारी हनु आएको अिस्थामा प्रश् नपत्र लनमायण गनुय 
हदैुन । 

 ४.२.६ गाउाँपालिकाद्वारा सन्चािन हनु े परीक्षाको पिुय तर्ारी कक्षा सन्चािन, संर्ोजन तथा 
अध्र्ापन कार्यमा संिग्न हनु ुहदैुन । 

  ४.३ उ्तरर पशुस्तका परीक्षण गने दक्ष / विज्ञिे पािना गनुयपने आचरणाः- 
 ४.३.१ कुन पद िा विषर्िस्तकुो उ्तररपशुस्तका परीक्षण गनय ददइएको हो सो कुरा कसैिाइय 

प्रयर्क्ष िा अप्रयर्क्ष रुपमा व्र्क्त गनुय हुाँदैन । 

४.३.२ जनु पदको उ्तररपशुस्तका पररक्षण गनय ददइएको हो सो पदको परीक्षामा आफ्नो नाता 
सम्बन्ध भएको व्र्शक्त उम्मेदिार रहेको व्र्होरा जानकारी हनु आएको अिस्थामा प्रश् नपत्र 
लनमायण गनुय हदैुन । 

४.३.३ उ्तरर पशुस्तका परीक्षण गदाय प्रदान गररएको अङ्क कही कतै व्र्क्त गनुय हुाँदैन । 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

४. ३.४ गाउाँपालिका द्वारा सन्चािन हनुे परीक्षाको पिुय तर्ारी कक्षा सन्चािन, संर्ोजन तथा 
अध्र्ापन कार्यमा संिग्न हनु ुहदैुन । 

   ४.४ प्रर्ोगायमक परीक्षा/ सामवुहक छिफि / सीप परीक्षण र अन्तरिातायकतायिे पािना गनेपने आचरणाः- 
 ४.४.१ नाता सम्बन्ध भएको व्र्शक्त भएमा सो समूहको प्रर्ोगायमक परीक्षा/ सामवुहक छिफि सीप 

परीक्षण र अन्तरिातायमा बस्न ुहुाँदैन । 

 ४.४.२ प्रर्ोगायमक परीक्षा/ सामवुहक छिफि / सीप परीक्षण र अन्तरिाताय हनु भन्दा अघी  परीक्षामा 
आफु संिग्न हनुे कुरा कसैिाइय प्रयर्क्ष व्र्क्त गनुय हुाँदैन । 

 ४.४.३ प्रर्ोगायमक परीक्षा/ सामवुहक छिफि / सीप परीक्षण र अन्तरिातायमा अङ्क प्रदान गरेको कुरा 
काही कतै व्र्क्त गनुय हदैुन । 

४.४.४ गाउाँपालिका द्वारा सन्चािन हनुे परीक्षाको पिुय तर्ारी कक्षा सन्चािन, संर्ोजन तथा अध्र्ापन 
कार्यमा संिग्न हनु ुहदैुन । 

६. स्ितन्त्र, लनष्पक्षता, गोपनीर्ता  र समानता सम्बन्धी आचरणहरुाः- 
५.१ गरपालिकाका पादालधकारी एिं कमयचारीहरुिे गाउाँपालिकाको संस्थागत एिं कार्यगत स्ितन्त्रता र 
लनष्पक्ष अलभितवद्ध गनय हर सम्भि प्रर्य नशिि रहन ुपछय । 

५.२ गाउाँपालिकाको परीक्षासाँग सम्बन्धीत कामको गोपलनर्ता कार्म गनुय पनेछ । 

५.३ गाउाँपालिका पदालधकारी एिं कमयचारीिे आर्ोगको कार्य सम्पादन गदाय िा पददर् कतायव्र् तथा दावर्यि 
लनिायह गदाय िाह्य िा आन्तररक कुनै पलन क्षेत्रबाट कुनैपलन कारणिे प्रयर्क्ष िा अप्रयर्क्ष रुपमा आउने प्रभाि, 
प्रिोभण, दिाि, भनसनु, धम्कय, आग्रह आददबाट प्रेररत िा प्रभावित नभइ कानूनको सवह रुपमा प्रर्ोग गरी 
कार्य सम्पादन गनुयपदयछ । 

५.४ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे आफ्नो पदीर् कतयव्र् परुा गदाय स्ितन्त्रतापिुयक कानून 
बमोशजम कार्य गनुय पदयछ र गाउाँपालिका अन्र् पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिाइय पलन स्ितन् त्रता पिुयक कार्य 
गनयसक्ने सहज िातािरण प्रदान गनुय पदयछ ।कुनै कार्य खास तररकािे गनय िा नगनय मताहतको 
कमयचारीहरुिाइय कुनै प्रकारको हस्तक्षप गनय िा अनशुचत प्रभाि पानय िा दिाि ददन हदैुन । 

 तर, र्स दफािे 

(क)  कानून बमोशजम लनदेिन ददन िा आदेि ददनिाइय बाधा परु् र्ाएको मालनने छैन, 

(ख) गाउाँपालिकाको कामको लनष्पक्षताको िालग दक्ष/ विज्ञ िा आफ्नो मातहतको कमयचारीसाँग सो कामको 
सहर्ोग पगु्ने िा सतकय ता अपनाउने उद्दश्र्िे गरीने छिफि िा रार्िाइय अनशुचत प्रभाि पनय दिाि 
ददएको मानीने छैन, र 

(ग) पदालधकारी िा कमयचारीिे आफ्नो सहार्किाइय आिश्र्क लनदेिन ददइ काम िगाउनमा बाधा 
परु् र्ाएको मालनने छैन । 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

   ५.५ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीिे कुनैपलन प्रकारको मोिावहजा पक्षपात िा पिुायग्रह नराशख 
राि र जनताको बतह्तरर वहतिाइय प्रथालमकता ददइय आफ्नो पददर् कतयव्र्को पािना गनुय पदयछ । 

५.६ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीहरुि सेिाग्राहीहरु प्रलत र एक- आपसमा समेत सम्मानजनक 
र मानिीर् व्र्िहार गनुयपदयछ । 

५.७ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे गाउाँपालिकाको काम कारिाहीिाइय असर पनेगरी िा 
गाउाँपालिकाको लनष्पक्षता, गोपनीर्ता िा विश् िसलनर्तामा आाँच पगु्ने गरी जानाजान कुनै प्रकारको वटका 
वटप्पणी िा आिोचना गनय िा साियजलनक िा अन्र् कुनै रुपमा अलभव्र्शक्त ददन ुहुाँदैन । 

५.८ गाउाँपालिका प्रलतको जन विश् िास अलभबतवद्ध गनय आर्ोगका पदालधकारी एिं कमयचारीिे आफ्नो 
व्र्िसावर्क तथा लनजी जीिनको उच्चस्तरको आचरण प्रदियन गरी समाजमा उदाहरणीर् रुपमा प्रस्ततु 
हनुे प्रर्ास गनुय पदयछ । 

७. सदाचार र अनिुासन सम्बन्धी आचरणहरुाः- 
६.१ गाउाँपालिका पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे देहार्का कार्यहरु गनुयपनेछाः- 

६.१.१ आफुिे साियजलनक संस्थािाइय लतनुयपने, फर्छ्यौट गनुयपने िा बझुाउन ुपने रकम, कर, दस्तरु, 
दण्ड, जरीिाना िा महििु कानून बमोशजम बझुाउन ुपदयछ । 

६.१.२ गाउाँपालिकाको उदे्दश्र्,नीलत, कार्यक्रम,मलु्र् एिं मान्र्ता प्रलत सदा समपथीलत भइय रहन ुपदयछ । 

६.१.३  गाउाँपालिकाको परीक्षा सम्बन्धी कार्य िगार्तका अन्र् पदीर् कतयव्र् पािना गदाय विना पिुायग्रह 
गोपनीर्ता कार्म राशख इमान्दाता तथा दक्षताका साथ गनुय पदयछ । 

६.१.४ गाउाँपालिकाको अलधकार प्राय अलधकारी िा गाउाँपालिकाको काममा संिग्न दक्ष/ विज्ञ िा 
कमयचारीबाट भएका काम कारबावहको लनष्पक्षता र गोपनीर्तामा असर पने कुनै कार्य भएको छ भन े
जानकारी प्राय भएमा गाउाँपालिकािाइय यर्सको जानकारी ददन ुपदयछ । 

६.१.५ पोिाक भ्तरा लिन ेरािसेिकिे तोवकए बमोशजमको पोिाक िगाउन ुपनेछ । 

    ६.२ गाउाँपालिका पदालधकारी एिं कमयचारीिे देहार्का कार्यहरु गनय हनु्छाः 
 ६.२.१गाउाँपालिका द्वारा सन्चािन हनुे परीक्षाको पिुय तर्ारी कक्षाको सन्चािन, संर्ोजन तथा  

अध्र्ापनको कार्य बाहेक गाउाँपालिकाको काम कारिाहीमा प्रलतकुि प्रभाि नपने गरी आफुिे वििेषज्ञता 
हााँलसि गरेको विषर्मा लिशखत िा मौशखक परामिय र प्रिचन ददन िा परीक्षा सम्बन्धी सम्बशन्धत कार्यमा 
संिग्न हनु तथा अध्र्र्न, अनसुन्धान र आध्र्ापन गनय सवकनेछ । 

 ६.२.२ सावहयर् किा सांकत ती खेिकुद ज्ञान विज्ञान प्रविलध मनोरन्जन सम्बन्धी र पेिगत एिं सामाशजक 
संस्थाहरुमा सदस्र्हनु र यर्स्ता मञ् चहरुमा सहभालग हनु सवकनेछ । 

६.२.३ राजनैलतक दि र सो साँग सम्बनद्ध भाततसंग न बाहेक पेिागत संघ संस्थाहरुिे आर्ोजना गरेको 
सभा,गोष्ठी आददमा कार्ायिर्को काममा बाधा नपने गरी सहभागी हनु सवकनेछ । 
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६.२.४ गाउाँपालिकािे गोप्र् रा न ुपने विषर्हरु बाहेक आर्ोगको उदे्दश्र् नीलत कार्यक्रमका सम्बन्धमा 
प्रलतकुि असर नपने खािको िेख, रचना प्रकािन गनय सवकनेछ । 

६.२.५ नेपाि सरकार, कानून बमोशजम स्थापीत बैंवकङ एिं वि्तरीर् संस्था तथा साियजलनक कम्पनीहरुिे 
साियजलनक रुपमा जारी गरेको ऋणपत्र, िचत पत्र, िेर्र खररदविक्रय गनय िा िाभांि लिन सवकनेछ । 

६.२.६ सबैका िालग खिुा खररएको प्रलतस्पधायमा सहभागी भइय परुस्कार, पदक, प्रमाणपत्र एिं सम्मान 
ग्रहण गनय सवकनेछ । 

६.२.७  नेपाि सरकार िा बैदेिीक संस्था िा कुनै साियजलनक संस्थािे आर्ोजना गरेको कार्यक्रम, 
समाहरोह, भोज, भतेर िा ररलसप्सनमा भाग लिन हनु्छ । 

  ६.३ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे देहार्का कार्यहरु गनय हदैुनाः 
 ६.३.१ गाउाँपालिकाको सहमलत िेगर गाउाँपालिकाको तफय बाट कुनै प्रकारको अनलधकत त प्रलतिद्धता िा 

प्रलतज्ञा गनुय हुाँदैन । 

६.३.२ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे कतयव्र् पािना गदाय जानकारीमा हनु आएका 
कानून बमोशजम गोप्र् रा न ुपने विषर् िा कागजात िा व्र्होरा प्रयर्क्ष िा अप्रयर्क्ष रुपमा प्रकािन गनुय 
हुाँदैन । 

६.३.३ आफु र आफ्नो आफन्त िा आफ्नो लनकटका नातेदार िा व्र्शक्तहरुसाँग सम्बशन्धत कुनै काम 
गराउन िा नगराउन आफु कार्यरत िा अन्र् लनर्कार्का पदालधकारीिाइय दिाि ददन िा अनशुचत प्रभाि 
पानय िाउन ुहदैुन । 

६.३.४ गाउाँपालिकाको अन्र् पदालधकारी िा कमयचारीहरुिे गरररहेका गोपनीर्ताका काममा गनुयपने काम 
कारिाहीका विषर्हरुमा अनािश्र्क रुपमा खोशजलनलत गनय िा चासो लिन ुहदैुन। 

८.  उपहार तथा कोििेी ग्रहण गनय नहनुाेः 
 ७.१ गाउाँपालिका पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे कुनै पलन परीक्षालथय िा गाउाँपालिकासाँग आलथयक कारोबार 
गरीरहेको िा गाउाँपालिकाबाट सम्पादन हनु कार्यसाँग सम्बशन्धत व्र्शक्त िा संस्थाबाट कुनै दान, दातव्र्, ऋण, 
आलथयक िा भौलतक िाभ,  िा कोिेिी ग्रहण िा स्िीकार गनुय हदैुन । 

   तर, वििदु्ध पाररिारीक सम्बन्ध र व्र्शक्तगत लमत्रताको आधारमा प्रदान गररएको दान, 
दातव्र्,ऋण,उपहार िा कोिेिी लिन लमल्छ । 

७.२ गाउाँपालिका पदालधकारीहरुिे कमयचारहरुबाट र मालथल्िो तहका कमयचारीहरुिे आफु मातहतका लनकार् 
िा अन्तगयतका लनकार्का कमयचारीबाट कुनै वकलसमको उपहार तथा कोिेिी ग्रहण गनय हदैुन । 

९.  पदको दरुुपर्ोग गनय नहनुाेः 
 ८.१ गाउाँपालिका पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे आफ्नो अहोदा एिं अशतर्ारी आफु िा आफ्नो पररिार िा 
कसैको अनशुचत िाभ पगु्न ेगरी प्रर्ोग गनुय हदैुन । 
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 ८.२ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीिे गाउाँपालिकाको सम्प्तरी िा सवुिधा कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग 
िा आफ्नो पदीर् हैलसर्तिाइय सिुाउाँदो वकलसमिे बाहेक अन्र् व्र्शक्तगत काममा प्रर्ोग गनुय हुाँदैन । 

 ८.३ गाउाँपालिका पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे कार्ायिर् समर्िाइय आफ्नो व्र्शक्तगत कार्यमा प्रर्ोग गनय 
हदैुन । 

१०. गैर सरकारी संघ संस्थाको पदालधकारी हनु नहनु ेतथा अन्र्त्रको रोजगारी स्िीकानय नहनुाेः 
 ९.१ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे दफा ६.२.२ मा उल्िेख भएका बाहेक अन्र् कुनै गैर 
सरकारी संघ संस्थाको पदालधकारी हनु िा यर्स्तो संस्थाको अनशुचत िा गैर कानूनी वक्रर्ाकिापमा संिग्न 
हनु ुहुाँदैन । 

 ९.२ गाउाँपालिका पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे प्रचलित कानून बमोशजम बाहेक बाह्य रोजगारी स्िीकार गनुय 
हदैुन । 

 ९.३ गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीहरुिे कुनै राजलनलतक दि िा यर्स्तो दिलसत आबद्ध कुनै 
संघ/ संस्थाको सदस्र्ता ग्रहण गनुय हदैुन । 

११. नाता सम्बन्ध भएका व्र्शक्त संिग्न रहेको विषर्को काम कारिाही सम्बन्धमााः 
१०.१ कुनै परीक्षामा आफ्नो नाता सम्बन्ध रहेको व्र्शक्त रहो जानकारी पाएको अिस्थामा जानकारी हनुसाथ 
सो को लिशखत जानकारी गराउन ुपदयछ । गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं कमयचारीिे आफ्नो नाता सम्बन्ध 
भएका व्र्शक्त गाउाँपालिकाको परीक्षामा उम्मेदिार भएमा लनष्पक्षता एिं गोपलनर्ता कार्म गनुय पने देहार्का 
कार्य िा लनणयर् प्रवक्रर्ामा संिग्न हनु ुहदैुनाः- 

 १०.१.१  यर्स्तो उम्मेदिार भएको परीक्षा केन्रमा जानी जानी नखवटने । 

 १०.१.२ यर्स्तो व्र्शक्त उम्मेदिार भएको परीक्षाको उ्तररपशुस्तकामा संकेत नं रा ने कार्यमा संिग्न 
नहनु े

१०.१.३ यर्स्तो व्र्क्त उम्मेदिार भएको परीक्षाको प्रश् नपत्र छपाइय कार्यमा संिग्न नहनुे । 

१०.१.४ यर्स्तो व्र्शक्त उम्मेदिार भएको परीक्षाको लनमायणर्, प्रश् नपत्र पररमाजयन र उ्तररपशुस्तका परीक्षण 
गनय प ाउने कार्यमा संिग्न नहनुे । 

१०.१.५ यर्स्तो व्र्शक्त उम्मेदिार भएको परीक्षाको लिशखत/प्रर्ोगायमक/ अशन्तम नलतजा प्रकािन गने 
कार्यमा संिग्न नहनुे । 

१०.१.६  लिशखत परीक्षाको नलतजा प्रकािन कार्यमा संिग्न नहनुे कमयचारीिे सो पदको अन्तरिातायमा 
संिग्न नहनुे । 

१०.२  लनष्पक्षता र गोपनीर्ता कार्म गनुयपने कार्यमा संिग्न हुाँदै जााँदा नाता सम्बन्ध लभत्रको व्र्शक्त 
देशखन आएमा तयकाि सोको सचुना आफु भन्दा मालथल्िा तहका कमयचारीिाइय ददइ सो कार्यबाट अिग 
हनु ुपदयछ । 

१२. आचारसंवहताको अनगुमनाः 
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र्ो आचारसंवहताको पािना सम्बन्धी अनगुमन देहार् बमोशजमका पदालधकारीबाट गरीनेछ । 

(क)  सिै कमयचारीहरुको हकमा प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत तबाट, 

(ख)  अन्र् कमयचारीको हकमा प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त िा लनजिे तोकेको कमयचारीबाट। 

१३. विविध 

१२.१ र्ो आचारसंवहता पािना सम्बन्धी विषर्मा दद्वविधा उयपन् न भएमा कमयचारीहरुिे गाउाँपालिका प्रमखु 
प्रिासकयर् अलधकत त समक्ष र प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त तथा पदालधकारीहरुिे गाउाँ कार्यपालिकामा 
छिफि गरी लनकासा भए बमोशजम गनुयपनेछ । 

१२.२ र्स आचारसंवहताको पािना गने गराउने क्रममा कुनै वििेष पररशस्थलत आइयपरेमा िा कुनै बाधा 
अड्चन परेमा गाउाँपालिकािे तयसम्बन्धमा आिश्र्क लनणयर् गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्न्छ । 

१२.३ गाउाँपालिकाको आिश्र्कता अनसुार र्स आचारसंवहतामा संिोधन गनय सवकनेछ । 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिका मजकोट जाजरकोटमा मदुरत । मूल्र् रु १० 

गो ह ुद नं  

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध लनर्माििी, २०७४ को दफा ४ 
को उपदफा १ बमोशजम र्ो आचारसंवहता प्रमाणीकरण गरेको छु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

                                                                     सियदि िाही 
                                                                  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

संित ्२०७५ सािको लनदेशिका नं २ 

जनुीचााँदे गाउाँपालिका ज्रे्ष्   नागररक पररचर् पत्र वितरण लनदेशिका, २०७५ 

१. पररचर्  

ज्रे्ष्   नागररकहरुिाई संरक्षण र सामाशजक सरुक्षा प्रदान गनय तथा लनजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनभुिको 
सदपुर्ोग गरी लनजहरु प्रलत श्रद्धा, आदर तथा सदभाि अलभितवद्ध गनय साथै राज्र्द्धारा तोवकएको सेिा  एिं सवुिधाको 
उशचत व्र्िस्थापन गरी नेपािको संविधानको अनसुचुी ८ को क्र स १६ बमोशजमको कार्य गनय जनुीचााँदे गाउाँपालिका 
ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्र वितरण लनदेशिका, २०७५ जारी गररएको छ ।  

२. पररचर्पत्र वितरणका आधार 

नेपािको संविधानको धारा ४१ मा उल्िेख भए बमोशजम ज्रे्ष्ठ नागररकको हक ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी लनर्माििी 
२०६५ को लनर्म १५ अनसुार ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई पररचर्पत्र ददने व्र्िस्था िगार्त ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्र 
वितरणका आधार हनुछेन ्।  

३. उदेश्र्  

(क)  ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको पवहचान गने र स्थानीर् तहदेशख नै ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको िगत राख्न े। 

(ख)   नेपािको संविधान अनसुार प्रद्तर ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको हक अलधकार सलुनशश्चत गनय र ज्रे्ष्ठ नागररकको िलगयकरण 
अनसुार साियजलनक सिारी साधन, साियजलनक कार्य, स्िास्थ्र् सेिा, धालमयक तथा साियजलनक स्थिमा ज्रे्ष्ठ नागररकिाई 
आिश्र्क सेिा, सवुिधा र सहर्ोग सरि रुपमा प्रदान गने । 

(ग)  प्रचलित  न लनर्म अनसुार ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई सामाशजक सरुक्षा न्र्ार्, अलधकार र समानता प्रदान गरी 
नीजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता अनभुिको सदपुर्ोग गरी प्रवक्रर्ामा सहभागी गराउने  

 

४. िशक्षत िगय  

ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी  न, २०६३ िे पररभावषत गरे अनसुारका ६० िषय उमेर पूरा गरेका सबै नेपािी नागररकहरु  

५. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको िलगयकरण 
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जेष्ठ नागररक सम्बन्धी लनर्माििी २०६५ को लनर्म १४ को उपलनर् १ बमोशजम ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको िलगयकरण 
दहार्बमोशजम गररएको छ । 

(क)  ७० बषय उमेर परुा नगरेको ज्रे्ष्ठ नागररक,  

(ख) ७० बषय उमेर परुा गरेको ज्रे्ष्ठ नागररक, 

(ग) असहार् ज्रे्ष्ठ नागररक,   

(घ) अिक्त ज्रे्ष्ठ नागररक,  

(ङ) एकि ज्रे्ष्ठ नागररक ।  

६.  पररचर् पत्र वितरणका मापदण्ड  

ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी लनर्माििी, २०६५ को लनर्म १५ बमोशजम ६० िषय उमेर पगेुको नेपािी नागररकिाई मात्र 
जेष्ठ नागररक पररचर्पत्र प्रदान गनय सवकने छ ।  

७ ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्रको ढााँचा 

ज्रे्ष्ठ नागररक सम्िन्धी लनर्माििी २०६५ को अनसुचुी ३ बमोशजमको ढााँचािाई नै आधार मानी ज्रे्ष्ठ नागररक 
पररचर्पत्रको ढााँचा र्स लनदेशिकाको अनसुचुी १ बमोशजमको हनुेछ । ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्रको आकार नेपािी 
नागररताको प्रमाणपत्रको आकार बराबरको हनुेछ ।  

८.  पररचर्पत्र वितरण पवक्रर्ा  

(क) ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्र प्राय गनय ६० िषय उमेर पगेुको ज्रे्ष्ठ नागररक स्िर्म ्िा नीजको संरक्षकिे संम्बशन्धन 
स्थानीर् तहका प्रमखु समक्ष लनिेदन ददनपुनेछ । 

(ख) लनिेदनमा आफ्नो उम्मेर खिेुको नेपािी नागगररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र दईु प्रलत अटो साइजको फोटो 
संिग् न हनुपुनेछ । र्स प्रर्ोजनको िालग नागररकताको प्रमाणपत्रािाई आधार मालननछे ।  

(ग) ज्रे्ष्   नागररक पररचर्पत्र प्रदान गने अलधकारी स्थानीर् तहको प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त िा लनजिे पदालधकारी 
हनुेछ ।  

(घ) पररचर्पत्र प्राप् त ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको िगत तोवकए बमोशजमको सफ्टिेर्रमा कम्र्टुराइज्ड गरी गाउाँपालिकाको 
कार्ायिर्मा राखी िावषयक रुपमा प्रदेि र संघको सम्बशन्धत मन्त्रािर्मा जानकारी गराउनपुनेछ ।  
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(ङ) ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्रको प्रलतलिवप लिन सम्बशन्धत प्रहरी कार्ायिर्को लसफाररस िा िडा कार्ायिर्को लसफाररस 
सवहत जनुीचााँदे गाउाँपालिकामा लनिेदन पेि गनुयपनेछ ।  

९. विविध 

(क) ज्रे्ष्   नागररक पररचर् पत्र वितरणका िालग जनुीचााँदे गाउाँपालिकािे आफ्नो कार्यविध आफै लनधायरण गनैछ ।  

(ख) ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्र वितरण सम्न्धमा मालथ उल्िेशखत व्र्िस्था िाहेक प्रचलित कानूनको अलधन रही    प्रमखु 
प्रिासकयर् अलधकत तिे लनणयर् िमोशजम गरे बमोशजम हनुछे ।  

                                                           

  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

                                अनसूुची-१ 

ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्रको ढााँचा 

ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्र 

प. प. नं. :- 

नाम थर :-………………………………………………………………………………………………………………………………  

ना प्र नं :- …………………………………………………………………………………………………………….  

 ेगाना शजल्िा:-……………………………………………………….. गा. पा :-………………………………………………    

िडा नं :-………………………………………..         टोि गाउाँ :-……………………………………………. 

उमेर:-……………………….                लिङ्ग :……………………………………………… 

उपिब्ध छुट तथा सवुिधाहरु :-…………………………………………………………………………………………………………………… 

पलतपत्नीको नाम :-………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

हेरचाह केन्रमा बसेको भए सोको वििरण:- ………………………………………………………………………………………………….. 

संरक्षकको नाम थर संम्पकय   ेगाना मोिाईि नं. : …………………………………………………………………………………………… 

रक्त समूह र रोग भए रोगको नाम र सेिन गररएको औषधीको नाम :……………………………………………………………… 

                                                            प्रमाशणत गने अलधकत तको:- 
                                                            दस्तखत : 

                                                            नाम थर : 
                                                                                                                               पद: 

                                                                                                                              कार्ायिर् : 

 

  

 

जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध लनर्माििी, २०७४ को दफा ४ को 
उपदफा १ बमोशजम र्ो कार्यविलध प्रमाणीकरण गरेको छु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

                                                                     सियदि िाही 
                                                                  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

संित ्२०७५ सािको गाउाँ दररेट नं १ 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

dhsf]6, hfh/sf]6 

Sm0ff{nL k|b]z, g]kfn 

 

 

 

 

 

cf=j=@)&%÷)&^ sf] :jLs[t ufpF b//]6 

 

 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf 

dhsf]6, hfh/sf]6 

 

 



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

cfh ldlt @)&% ;fn kf}if @# ut]sf lbg :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !# sf] Joj:yf 

tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ -;+zf]wg ;lxt_ sf] lgod !$* tyf ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo 

k|zf;g dGqfnosf] r=g+=$!, ldlt @)&%.)$.@@ sf] k|fKt kq cg';f/ ul7t b/ /]6 lgwf{/0f ;ldltsf] 

;+of]hs >Ldfg ufpFkflnsf cWoIf >L s[i0f axfb'/ s]=;L=Ho"sf] ;+of]hsTj Pj+ lgDg ;b:ox?sf] pkl:yltdf 

a}7s a;L cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] ufpF b/ /]6 b]xfo adf]lhd lgwf{/0f ul/of] . 

                          pkl:ylt 

qm=;+ ;ldltdf 

kb 

gfd kb cfj4tf b:tvt s}lkmot 

 cWoIf  >L lzjf cfrfo{         cWoIf          

 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    

 ;b:o 

 

>L ;j{bn zfxL    k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    

 ;b:o >L x/L axfb'/ k'g n]vfkfn, cfly{s 

k|zf;g zfvf k|d'v 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    

 ;b:o >L   h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
 ;b:o >L  k|ltlglw h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
 ;b:o ;lrj >L z+s/ ltldN;]gf O{lGhlgo/ h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    

                               cfdlGqt 
  >L lzjf cfrfo{ ufpFkflnsf pkfWoIf h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
  >L   h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
  >L  zfvf clws[t h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
  >L  kz' ljsf; clws[t  h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
  >L  l clws[t 5}7f}+ h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
  >L  j8f ;lrj h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
  >L s[lt axfb'/ a'9f of]hgf zfvf k|d'v  h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
  >L u0f]z axfb'/ 

j:g]t 

;fdfGo k|zf;g zfvf 

k|d'v 

h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    

  >L  h'gLrfFb] ufpFkflnsf hfh/sf]6    
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lg0f{o g+=  ! 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !# sf] pkbkmf -!_, ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ -;+;f]wg ;lxt_, 

kl/R5]b !%, lgod !$* tyf ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnosf] r=g+=$!, ldlt @)&%.)$.@@ sf] k|fKt kq 

jdf]lhd o; h'gLrfFb] ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] nflu lgDg k|sf/sf >ldsx?sf] Hofnf, lgdf{0f ;fdu|L, 

ef8f, dx;'n / lgdf{0f ;fdfu|Lsf] 9'jfgL b/ nufotsf] b//]6 b]xfo cg';f/ sfod ug]{ lg0f{o ul/of] . 

!= >ldssf] Hofnf b/ 

qm= ;+= ljj/0f O{sfO cf=j=)&%÷)&^  

sf] :jLs[t b/  -

?=_ 

s}lkmot 

! -bIf_ l;kfn' sfdbf/ -Skilled_ h:t} M l;sdL{, 8sdL{, jh|sdL{, gsdL{, 

lrqsf/, KnDa/, j]N8/, O{n]lS6«l;og, l8n/, Anf:6/, la|hlkm6/, cfbL 

k|lt lbg k|lt 

hjfg 
865.00  

@ -cw{bIf_ sfdbf/ -Semi Skilled_ Æ 750.00  

# HofdL -Unskilled _ Æ 650.00  

$ sfnLu9 Æ 850.00  

% cf/fjfn Æ 650.00  

^ l;sdL{ Æ ^().))  

& 8sdL{ Æ ^().))  

* cw{bIf Æ ^$).))  

( HofdL, s'NnL Æ $&).))  

!) 9n ;kmf ug]{ HofdL, s'NnL Æ ^$).))  

!! s'NnL ;'k/efO{h/ Æ $*).))  

!@ Vfflgdf sfd ug]{ el/of, cu/l8n/ x]Nk/ Æ $&).))  

!# 9'+u]sd{L, 8sdL{ Æ ^().))  

!$ /f]n/, u|]8/ x]Nk/ Æ $&).))  

!% /f]n/, u|]8/ ck/]6/ Æ ^().))  

!^ j]N8/ Æ ^$).))  

!& ;xfos j]N8/ Æ %&).))  

!* lSng/ Æ $&).))  

!( :k|] d]g Æ $&).))  

@) s]Dk js{/÷ rf}lsbf/ Æ $&).))  

@! ;fdflhs kl/rfns Æ $().))  

@@ lgdf{0f sfo{ /]vb]v ug]{ ;'k/efO{h/ -vl/bf/ ;/x_ Æ $*).))  

@# k/fdz{bftf laz]if1 -#) lbg eGbf sd sfo{ cjlwsf nflu_    

@#=! Architect\urban planner  #%)).))  

@#=@ Highway\transportation\bridge 
engineer\irrigation engineer(civil engineer expert) 

 

#%)).)) 

 

@#=# Hydrologist\Geologists\Engineering 
geologist\Geo-technical engineer 

 

#%)).)) 

 

@#=$ Environmentalist\Ecologist\Forestry specialist  #%)).))  

@#=% Sociologist\Economist  #))).))  

@$ h'lgo/ d]sflgS; Æ 550.00  

@% SofDk js{/ rf}sLbf/ Æ 550.00  

@^ ;'k/efOh/ -vl/bf/ ;/x_ Æ 680.00  

@& x]Nk/ -vfg]kfgL, lah'nL cfbL_ Æ 550.00  

@* ;e]{ x]Nk/,r]g d]g, :6fkm d]g Æ 550.00  



 

  
आधिकारिता मुद्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लागु हुनेि ।  

 

@( el/of -$) s]]=lh jhgsf] ef/L af]sL $ sf]if 6f9f ;Dd_ Æ 550.00  

#) s[lif sfdbf/, g;{/L gfO{s], jg x]/fn', cfbL . Æ 450.00  

#! n]GyDofg-;8s x]/fn'_ Æ 600.00  

#@ x]eL O{SjLKd]G6 rfns Æ 850.00  

## xNsf ;jf/L rfns Æ 690.00  

#$ ljw't jfo/Lª -kfO{k÷ln:6L÷slG;N8 / tf/ ljR5ofpg] ;d]t _ k|lt KjfO{G6 75.00  

#% :ofgL6/L lkmSr;{ lkml6ª k|lt KjfO{G6 105.00  

#^ !Æ uf]nfO{sf] lh cfO{ kfOk, lk= lk= cf/= kfO{k lkml6ª ug]{ sfo{ -jfn u|'leª 

ug]{, xf]n ug]{, / x's SNoflDkË ;d]t, ejg lgdf{0fsf] nflu dfq_ / !Æ 

uf]nfO{ eGbf a9Lsf] xsdf Hofnf b/df !) k|ltzt yk ug]{ . 

k|lt /=dL= 80.00  

#& 

$Æ uf]nfO{sf] Pr l8 kL kfOk  lk le ;L kfO{k lkml6ª ug]{ sfo{ -jfn u|'leª 

ug]{, xf]n ug]{, / x's SNoflDkË ;d]t, ejg lgdf{0fsf] nflu dfq_ / $Æ 

uf]nfO{ eGbf a9Lsf] xsdf Hofnf b/df !) k|ltzt yk ug]{ . 

k|lt /=dL= 45.00  

#* kmnfdsf] lu|n, e/\ofªsf] /]lnª, afpG8/Lsf] kf]n cfbL tof/L Hofnf dfq . k|lt s]=hL= 30.00  

#( 
kmnfdsf] u]6, /f]lnª ;6/ sf]Nofkl;jn u]6, ?km 6|'; cfbL tof/L Hofnf 

dfq . 
k|lt s]=hL= 40.00  

$) JofSXf] nf]8/ k|lt 306f 2700.00  

$! PS;fe]6/ !@) ;L=;L= -as]6_ k|lt 306f 3600.00  

$@ PS;fe]6/ @!) b]lv @@) ;L=;L= -as]6_ k|lt 306f 5400.00  

$# PS;fe]6/ @@) b]lv #@) ;L=;L=-as]6_ k|lt 306f 7200.00  

$$ PS;fe]6/ !@) ;L=;L=-a|]s/_ k|lt 306f 4500.00  

$% PS;fe]6/ @!) b]lv @@) ;L=;L=-a|]s/_ k|lt 306f 6500.00  

$^ PS;fe]6/ @@) b]lv #@) ;L=;L=-a|]s/_ k|lt 306f 8000.00  

qm=;= !^ / !& sf] k|of]hgsf nflu dfq 

l;=g+= ljB'tLo lkmSr/ h8fgsf] nflu lgwf{l/t KjfO{G6 l;=g+ :oflg^/L lkmSr/ h*fgsf] nflu lgwf{l/t KjfO{G^ 
s}lkmot 

 
! nfO{6 KjfO{G6 !.))  ! ;a} lsl;dsf] wf/f 1.00   
@ kfj/ KjfO{G6 #.))  @ ;fj/ 3.00  
# jfg j] :jLr !/$  # jf; d]l;g 5.00  
$ 6' j] :jLr !/@  $ l;° 4.00  
% d]g :jLr %.))  % Kofg ;]^ 5.00  
^ d]g l8l:6«Ao';g af]8{ !.)) k|lt j] ^ sdf]* ;]^ 8.00  

&  
ls6Sof8 ˆo'h/MCB 
;lxtsf] l8=le af]8{ 

@.)) & kmnl;ª l;:^g{ 5.00  

* hS;g af]8{ !.))  * P]gf 1÷2  
( cly{ª @).))  ( ;fa"g bfgL 1÷2  

!) 
km\ofg -jfn / l;lnË_ 

lkmS;/ 
@.))  !) ^fj]n /* 1÷2  

!! 6o'j nfO{6 lkmS;/ !.))  !! ?km ^k kfgL ^+sL 10.00  
!@ 8f]d nfO{6 jfn nfO{6 lkmS;/ !.))  !@ XofG* :k|] 2.00  
!# kfj/ ;s]6 !.))  !# PËn eNa kfO{k sg]S;g ;d]t 2.00  
!$ 6]lnkmf]g l6 =eL ;s]6 !.))  !$ ldSr/ wf/f 2.00  
!% ;j ld6/ @.))  !% 1 O{Gr ;Ddsf] u]^ eNj 2.00  
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!^ df]6/ kDk %.))  !^ o"l/gn 4.00  
qm=; !^ / !& sf] k|of]hgsf nflu dfq 

s|=;= ljj/0f OsfO{ 
cf=j=)&%÷)&^sf] 

:jLs[t b/  -?=_ 
s}lkmot 

 
s_ vfgLsf] 9'+uf Ans :6f]g 3=dL= 875.00 9'jfgL afx]s 

v_ s'Fb]sf] 9'+uf 8]«:8 :6f]g 3=dL= 1075.00 9'jfgL afx]s 

u_ vf]nfsf] 9'+uf jf]N8/ :6f]g 3=dL= 700.00 9'jfgL afx]s 

 @% dL= dL= afSnf] 8]«««:8 :6f]g -5fKg] 9'+uf_ j=dL= 120.00 9'jfgL afx]s 

 :n]6 9'+uf -5fgf 5fpg]]] vfn]_ j=dL= 390.00 9'jfgL afx]s 

 

!) dL=dL= b]lv $) dL=dL ;Dd tf]8]sf] lu§L 3=dL= 2000.00 9'jfgL afx]s 

!) dL=dL= b]lv $) dL=dL ;Dd vf]nfsf] 

rfn]sf]  lul§ 
3=dL= 1900.00 9'jfgL afx]s 

vf]nfsf] rfn]sf]  jfn'jf 3=dL= 900.00 9'jfgL afx]s 

u|fj]n 3=dL= 975.00 9'jfgL afx]s 

lrDgL e§fsf] O{6f -Pg P; )!—@)#% s 

>]0fLsf]_ 
k|lt xhf/ 12700.00 9'jfgL afx]s 

d]l;g/L O{6f -sf]/]sf] _ k|lt xhf/ 9200.00 9'jfgL afx]s 

l;d]G6 s+s[6 aNs ;fO{h -!%×@)×$)_ ;]=dL= 
;+Vof 65.00 9'jfgL afx]s 

 9'+uf hf]8fO{sf] nflu df6f] rfd|f] 3=dL= 170.00 9'jfgL afx]s 

 ;fn jfx]ssf] nf]sn sf7 -s' sf7_ 3=lkm6 1400.00 9'jfgL afx]s 

 ;fnsf] sf7 lr/fg 3=lkm6 
;'v]{t lhNnfsf] b//]6 

cg'';f/ x'g] 
9'jfgL afx]s 

 

sf7 lr/fgL ;a} lsl;dsf] 

 

*=!_ #Æ×$Æ / #Æ×%Æ ;fO{h /=kmL= 33.00 35.00 

*=@_ #Æ×!=@%Æ / $Æ×!=%Æ ;fO{h /=kmL= 27.00 29.00 

*=#_ &Æ×%Æ ;fO{h /=kmL= 48.00 52.00 

*=$_ ! ÷@Æ kmNofs /=kmL=   

*=%_ !Æ kmNofs /=kmL= 33.00 35.00 

 
lr/k6 ;j} lsl;dsf]  

s_ ufpFkflnsf jflx/ j=dL= ;DjlGwt lgsfosf] b//]^ 

v_ ufpFkflnsf leq j=dL= 150.00 9'jfgL afx]s 

 jfF; yfg 230.00 9'jfgL afx]s 

 ;'s]sf] v/ afljof]] s]=hL= 7.00 9'jfgL afx]s 

 uf]j/ s]=hL= 4.00 9'jfgL afx]s 

 rf]ofsf] 8f]sf] uf]6f 180.00 9'jfgL afx]s 

 l;d]]G6sf] vfnL af]/f uf]6f 3.90 9'jfgL afx]s 

 ln:6L /=dL= 58.00 9'jfgL afx]s 

 afF;sf] /fO{hf]d uf]6f 180.00 9'jfgL afx]s 

 lgufnf]sf] /fO{hf]d uf]6f 19.00 9'jfgL afx]s 

 cld|;f]sf] /fO{hf]]d uf]6f 4.50 9'jfgL afx]s 

 g]lko/ ;]]6 -8fn] 3fF;_ uf]6f 1.70 9'jfgL afx]s 

 kf]nfO{l8{Ë sl6Ë uf]6f 8.75 9'jfgL afx]s 

 kf]lnkf]6 sl6Ë uf]6f 1.00 9'jfgL afx]s 

 lr/fO{tf] uf]6f 13.00 9'jfgL afx]s 

 l6d'/ uf]6f 30.00 9'jfgL afx]s 
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 l/¶f uf]6f 10.00 9'jfgL afx]s 

 ;'uGwjfn uf]6f 10.00 9'jfgL afx]s 

 bfnlrgL -t]hkft_ uf]6f 10.00 9'jfgL afx]s 

 s"l/nf] uf]6f 10.00 9'jfgL afx]s 

 cf]v/-bfFt]_ uf]6f 40.00 9'jfgL afx]s 

 kf]nfO{8 -^ O{Gr b]lv !) O{{Gr _ $ lkm6sf] 

s_ ;lhjg -/tlGhtf]_ uf]6f 5.00 9'jfgL afx]s 

v_ sfpnf] uf]6f 10.00 9'jfgL afx]s 

u_ lsDj' sfkmn uf]6f 10.00 9'jfgL afx]s 

3_ as}gf] uf]6f 10.00  

ª_ vo/ uf]6f 10.00  

R_ l;;f} uf]6f 10.00  

5_ d;nf uf]6f 10.00  

h_ cdnf uf]6f 12.00  

em_ 6f+ls, sf]O{/fnf uf]6f 10.00  

 @ sf]6 k]G6 u/L n]Vg] sfd jf]8{ ;d]t sf7sf] 

k|m]ddf  
k|lt ju{ lkm6 220.00  

 @ sf]6 k]G6 u/L n]Vg] sfd jf]8{ ;d]t PËn 

k|m]ddf 
k|lt ju{ lkm6 350.00  

 @ sf]6 k]G6 u/L n]Vg] sfd jf]8{ afx]s k|lt ju{ lkm6 140.00  

 ! sf]6 k]G6 u/L n]Vg] sfd jf]8{ ;d]t  k|lt ju{ lkm6 160.00  

 
;fOg jf]8{ n]Vg] sfdsf] Hofnf dfq  k|lt ju{ lkm6 70.00 

 

 

@=kz' ;]jf;+u ;DalGwt b//]6 

qm=;+= 
kz' ;]jf ;+u ;DalGwt b//]6 OsfO{ 

cf=j=)&%÷)&^ sf] 

:jLs[t b/  -?=_ 
s}lkmot 

! 8fn]3fF; lj?jf kf]nlyg y}nf ;lxt k|lt lj?jf 4.50  

@ 8fn]3fF; lj?jf kf]nlyg y}nf afx]s ,, 3.50  

# h} 3fF; aLp k|lt s]=hL 120.00  

$ k|hggsf] nflu lhpbf] af]sf nf]sn ,, 550.00  

% k|hggsf] nflu pGgt af]sf  k|lt s]=hL 825.00  

^ k|hggsf] nflu lhpbf] afv|f ,, 440.00  

^ d'/fqm; /f+uf] @/% b]lv # aif{ ;Ddsf] k|lt /f+uf] 65000.00  

& ;fF8] h;L{ /f+uf] @/% b]lv # aif{ ;Ddsf] k|lt ;f+8] 37000.00  

* ufO{ h;L{ @ jif{ ;Ddsf] k|lt ufO{ 47500.00  

( g]lko/, cld|;f] k|lt ;]6 1.20  

#= 9'jfgL ;DaGwL b/ 

s|=;+= ljj/0f OsfO{ cf=j=)&%÷)&^ sf] :jLs[t b/  -?=_ s}lkmot 

 s_ dflg;af6 lxpFb jiff{  
 

;lhnf] ;fdfg 
k|lt s]=lh= k|lt 

sf]if 
2.15 2.30  

 c;lhnf] ;fdfg ,, 2.25 2.35  
 Hofb} c;lhnf]] ;fdfg ,, 3.15 3.30  
 a9L cfotg ePsf] ;fdfg ,, 3.75 4.00  
 lhljt k|f0fL lj?jf ,, 3.00 3.25  
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;lhnf] ;fdfg  -3f]8f 

vRr8jf6_ 
,, 1.30 1.40  

 v_ uf8Laf6 -;lhnf] ;fdu|L _    

kSsL ;8s 
k|lt s]=hL= k|lt 

ls=dL=  

0.037 0.039 
 

u|fe]n ;8s ,, 0.050 0.055  
sRrL ;8s ,, 0.085 0.090  

 u_  uf8Laf6 -c;lhnf] ;fdu|L _    

kSsL ;8s 
k|lt s]=hL= k|lt 

ls=dL= 
0.050 0.055  

u|fe]n ;8s ,, 0.085 0.090  
sRrL ;8s ,, 0.115 0.120  

 3_ uf8Laf6 -Hofb} c;lhnf] ;fdfu|L _    

kSsL ;8s 
k|lt s]=hL= k|lt 

ls=dL= 
0.070 0.070  

u|fe]n ;8s ,, 0.090 0.0100  
sRrL ;8s ,, 0.135 0.140  

 ª_ uf8Laf6 -a9L cfotg ePsf] ;fdfu|L _    

kSsL ;8s 
k|lt s]=hL= k|lt 

ls=dL= 
0.075 0.080  

u|fe]n ;8s ,, 0.0100 0.0110  

sRrL ;8s ,, 0.165 0.170  

 r_ uf8Laf6 -lhljt k|f0fL, lj?jf _    

kSsL ;8s 
k|lt s]=hL= k|lt 

ls=dL= 
0.060 0.065  

u|fe]n ;8s ,, 0.085 0.090  

sRrL ;8s ,, 0.115 0.120  

 
6\ofS6/ dfq rNg] ;8sdf 

9'jfgL ug'{ k/]df 
,, 

 

0.175 

 

0.180 
 

 nf]l8Ë / cgnf]l8Ë @) ld6/ j/k/ ;Dd    
;lhnf] ;fdfg k|lt s]=hL 0.100 0.110  

c;lhnf] ;fdfg ,, 0.115 0.120  

Hofb} c;lhnf] ;fdfg ,, 0.135 0.200  

a9L cfotg ePsf] ;fdfg ,, 0.195 0.250  

lhjLt k|f0fL -df}/L 3f/ , 

rNnfsf] afs; , df5fsf] 

afs; , e'/f df5fsf] afs; 

cflb_ 

k|lt uf]6f 

 

0.950 

 

0.1000 
 

lj?jf -sndL , lj?jfsf] y}nf, 

s]/fsf] ufgf] , cflb_ 
,, 

 

0.165 

 

0.170 
 

$=ofq'jfxs oftfoftsf ;fwg l/he{ jfktsf] ef8f b/ 

qm=;+=  

uGtJo -b]lv ;Dd_ 

cf=j=)&%÷)&^ sf] :jLs[t b/  -?=_ 

s}lkmot 

gd{n % l;6 

Ifdtf ;Dd 

lks ck 

nSh/L % 

l;6 Ifdtf 

;Dd lks 

ck 

gd{n !) l;6 

Ifdtf ;Dd  

nSh/L !) 

l;6 Ifdtf 

;Dd lks ck 

uf8L !^ l;6 

Ifdtf ;Dd 

uf8L !^ 

b]lv #) jf 

;f] eGbf 

l;6 Ifdtf 

;Dd 
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 g]kfnu+h- sf]tfªu 
!$))) !%))) !^))) !&))) !())) @@)))  

 g]kfnu+h- n'xfbx 
             

 g]kfnu+h- uvf{sf]6 
 

 g]kfnu+h-nf]6gL 
 

 g]kfnu+h- ;'of8f 
 

 g]kfnu+h- a]:t8f-dhsf]6 
      

 g]kfnu+h- a]:t8f-dhsf]6-
98ufpF 

 

 ;'v]{t- sf]tfªu 
 

 ;'v{]t- n'xfbx 
 

 ;'v{]t- nf]6gL ८००० ९००० १०००० ११००० १३००० १६०००  

 ;'v{]t- uvf{sf]6 
 

 ;'v{]t- j]:t8f-मजकोट  

 ;'v{]t- j]:t8f-;'of8f ८००० ९००० १०००० ११००० १३००० १६०००  

 ;'v{]t- j]:t8f-;'of8f- 98ufpF 
 

 vn+uf - sf]tfªu 
 

 vn+uf – n'xfbx ९००० १०००० ११००० १२००० १४००० १७०००  

 vn+uf – nf]6gL ८००० ९००० १०००० ११००० १३००० १६०००  

 vn+uf – uvf{sf]6 ९००० १०००० ११००० १२००० १४००० १७०००  

 5]8f - nf]6gL ६००० ७००० ८००० ९००० ११००० १४०००  

 5]8f - n'xfbx ७००० ८००० ९००० १०००० १२००० १५०००  

 5]8f - sf]tfªu ९००० १०००० ११००० १२००० १४००० १७०००  

 5]8f - uvf{sf]6 ७००० ८००० ९००० १०००० १२००० १५०००  

%=  vfB;+u ;DjlGwt ÷ vfß sfo{qmdsf] xsdf 

qm=;+= ljj/0f 
OsfO{ 

cf=j=)&%÷)&^sf] 

:jLs[t b/  -?=_ 
s}lkmot 

! tf}nfO{ u/]sf] k|lt SjLG6n 26.00  
@ cgnf]l8+u rf}sfO{ ,, 22.00  
# lgkmg]sf] ,, 330.00  
$ km\o'ldu]zg u/]sf] ,, 7.00  
% Ps 7fFpaf6 csf]{ 7fFp ;f/]sf] -!) ld6/ j/k/ ;Dd_ ,, 7.00  
^  af]/f l;nfO{ ,, 7.00  
&  rfdn 9fnf u/]sf] ,, 27.00  
*  rf}sfO{ u/]sf] ,, 17.00  

lg0f{o g+= @ 

;fj{hlgs vl/b lgofdfjnL, @)^$ sf] lgod ($ pklgod $ adf]lhd pklgod ^ sf] k|of]hgfy{ ufpFkflnsf e/L nfu" 

x'g] u/L 3/ef8fsf nflu b]xfo adf]lhdsf] b//]6 lgwf{/0f ug]{ lg0f{o ul/of] .  

qm=;+= ;b/d'sfd leq 
k|lt ju{ lkm6 b/ ?= 

s}lkmot 
kSsL sRrL 

! ufpFkflnsf If]q jflx/ ef8f lnbfF ;DalGwt lhNnf tyf :yfgLo txsf] 

:jLs[t b//]6 nfu" x'g] . 

   

@ lj/f, ;fgf vf]nf, cf}nvf]nf 

# lzjk'/L, uvf{sf]6, n'xfbx,  

$ lnk] rf}/, k~rnf, sf]tf{ª, tfFuf, d}k, bx, b]p;'n], sfk|f, d6]nf 

% jfFsLsf] xsdf 

b|i6Ao  
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!= kSsL ejg‐  cf/= ;L=;L= l;d]G6 afn'jf hf]8fO{sf] 9'Fufsf] b]jn, :n]6 h:tf kftfsf] 5fgf leq aflx/       l;d]G6 

afn'jf Knf:6/ jf l6Ksf/ ePsf] a'em\g' k5{ . 

@= sRrL ejg ‐ df6f] hf]8fO{sf] lbjfn, :n]6 h:tf kftf v/sf 5fgf ePsf a'em\g' k5{ .  

lg0f{o g+= # 

b/ sfod gePsf lgdf{0f ;fdfu|Lx? tyf cGo cfjZos ;fdfu|Lx?sf]] xsdf cfjZos ePsf]] sfof{non] g]kfn ;/sf/sf] 

:jfldTjdf /x]sf] ;+3 ;+:yf sDkgL cflbn] ljlqm ug]{ k|rlnt ahf/ b//]6 jf g]kfn ;/sf/sf] :jfldTj /x]]sf] ;+3 ;+:yfaf6 

b//]6 pknJw x'g g;Sg] cj:yfdf lgdf{0f ;fdfu|Lx?sf] ahf/ d"No ;j]{If0f u/L slDtdf tLg -#_ j6f b/efp—kq lnO{ 

tLg j6f b/efp klg k|fKt gx'g ;Sg] cj:yfdf jhf/df k|rnlt b/ jf pBf]u afl0fHo ;+3af6 b/ lnO{ :jLs[t gD;{ -

Norms_ sf] cfwf/df b/ ljZn]if0f ug{ ;lsg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{{o g+= $  

o; ufpFkflnsf jf lhNnf jflx/af6 Nofpg' kg]{ lgdf{0f ;fdfu|Lsf] xsdf ;DjlGwt :yfgLo tx, l5d]sL :yfgLo tx jf 

;DalGwt lhNnf jf l5d]sL lhNnfsf] lgwf{l/t Pj+ :jLs[t b/ tyf 9'jfgL b/df /f]8x]8 ;Dd Nofpg] / ;f] b/df o; 

ufpFkflnsfsf] :jLs[t 9'jfgL b/ hf]8L sfod x'g] c+snfO{ lgdf{0f ;fdu|Lsf]] o; ufpFkflnsfsf] b//]6 sfod ug]{]{ / ;f]sf] 

nflu afFs], ;'v]{t / ;Nofg, b}n]v, ?s'd tyf ;DalGwt lhNnfsf]] :jLs[t lgdf{0f ;fdfu|Lx?sf] b/ kfos / ldtJolotf x]/L 

k|of]u ug]{ lg0f{o ul/of] .  ;fy} o; ufpFkflnsf leq ;+rfng x'g] ljleGg cfof]hgfx?sf nflu cfjZos lj:t[t ;e]{ l8hfO{g 

tyf n=O=tof/L Pj+ cGo k/fdz{ nufotsf sfo{sf nflu g]kfn ;/sf/, ;fj{hlgs ;+:yfg cGtu{t sfof{nojf6 tf]lsPsf] 

gD;{nfO{ k|of]u ug]{ lg0f{o ul/of] .                                                                                                                                                                                                                                           

b«««i6Jo M 

Hofb} c;lhnf] ;fdu|Lx?df emf]=k'=sf n¶f, lah'nLsf kf]nx?, ! O{Gr Aof; eGbf 7"nf] / ^ ld6/ eGbf nfdf] lh=cfO{= kfOk, 

$) dL=dL= eGbf dflysf] ;fO{hsf Pr=l8=kL=, lk=eL=;L=kfOknfO{ lng] . 

c;lhnf] ;fdfu|Lx?df kmnfd] 58, emf]=k'=sf l:6n kf6{; sfF8]tf/, Uoflag jfo/, lz;f, P]gf, kmlg{r/, lh=cfO{=lkml6Ë;sf 

;fdfgx?, d]l;g cf}hf/, lzlzdf /fv]sf cf}iflwx?, s'v'/fsf] rNnf, df5fsf e'/f, ss{6 kftf, lj?jf, Rofsf] ljp, df}/L3f/, 

pGgt l6gsf] esf/L -l;8ljg_ tyf %) s]=hL= tf}n ePsf Ps} AolQmaf6 af]Sg g;lsg] ;fdfu|LnfO{ lng],  

/f]8x]8 eGgfn] uf8L hxfF ;Dd cfpF5 ToxL laGb'nfO{ dfGg] . 

 

                                                           

 जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको लनणयर् िा आदेि र अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविलध लनर्माििी, २०७४ को दफा ४ 
को उपदफा १ बमोशजम र्ो गाउाँ दररेट प्रमाणीकरण गरेको छु ।  

प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।११।३० 

                                                                     सियदि िाही 
                                                                  प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 आज्ञािे 

सियदि िाही 
 प्रमखु प्रिासकयर् अलधकत त 

 


