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आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
सम्भान य ऩदक प्रदान गने भाऩदण्ड, 2078
प्रस्तावना: प्रदे श सयकायद्वाया प्रदान गरयने सम्भान य ऩदक सम्फन्धी
कामयराइय ऩायदशी एवभ् व्मवशस्थत फनाउन ववबूषण मसपारयस तथा सम्भान

य ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076 को दपा 16 रे ददएको अमधकाय प्रमोग
गयी फागभती प्रदे श सयकाय, भशन्त्रऩरयषद्रे मो भाऩदण्ड फनाएको छ।
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ऩरयच्छे द-1
1.

प्रायशम्बक

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस भाऩदण्डको नाभ "सम्भान य
ऩदक प्रदान गने भाऩदण्ड, 2078" यहेको छ ।
(2)

2.

मो

भाऩदण्ड

मभमतफाट रागू हुनेछ ।

प्रदे श

याजऩत्रभा

प्रकाशन

बएको

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गगरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा,(क)

"ऐन" बन्नारे ववबूषण मसपारयस तथा सम्भान य

(ख)

“प्रदे श” बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछय ।

(ग)

(घ)
(ङ)

ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076 सम्झनु ऩछय।
"भन्त्रारम"

बन्नारे

आन्तरयक

कानून भन्त्रारम सम्झनु ऩछय ।

भामभरा

तथा

"व्मशि" बन्नारे प्राकृमतक वा कानूनी दुवैराई
फुझाउॉछ।
"सम्भान

य

फभोशजभको

ऩदक"

ऺेत्रभा

बन्नारे

प्रदे श

ऐनको

दपा

सयकायफाट

7

प्रदान

गरयने अनुसूची-1 दे शख अनुसूची-22 फभोशजभका

ऩदकहरु सम्झनु ऩछय । सो शब्दरे सोको रामग
सम्भान
गये को

स्वरुऩ अनुसूची-२४

फुझाउॉछ।

प्रभाणऩत्र/सम्भान

फभोशजभ

ऩत्र

प्रदान

सभेतराइय

ऩरयच्छे द-2

3.

सम्भान य ऩदक

प्रदे श यऺक ऩदक: (1) प्रदे शमबत्र प्रदे शको शाशन्त सुयऺा एवभ्
अभन चमन कामभ याख्न अग्र स्थानभा यही आफ्नो ज्मान

जोशखभभा याखी अदम्म साहसका साथ कतयव्म ऩारना गने नेऩारी
2
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सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, प्रदे श प्रहयी, प्रदे श
अनुसन्धान ब्मुयोका जवान वा अमधकृतराई प्रदे श यऺक सम्भान य
ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

4.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१ फभोशजभ हुनेछ ।

शाशन्तभारा ऩदक: (1) प्रदे शमबत्र खवटएको सभमभा सभग्र दे शभा

शाशन्तको सन्दे श प्रवाह गनय, प्रादे शशक एकता कामभ गनय य
प्रदे शमबत्र मसजयना बएको कुनै ऩमन द्वन्द्वको सभाधानको रामग

अग्रस्थानभा यही उशचत सभन्वम गयी शाशन्त तथा अभन चमन
कामभ गने जुनसुकै नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर

नेऩार, प्रदे श प्रहयी, प्रदे श अनुसन्धान ब्मुयोका जवान वा अमधकृत
तथा स्थानीम तहको सुयऺाकभीराइय शाशन्तभारा सम्भान य ऩदक
प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

5.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-2 फभोशजभ हुनेछ ।

ु
शाशन्तदीऩ ऩदक: (1) सॊ मि
याष्ट्र सङघको आव्हानभा ववदे शभा
ु मबत्र नै
गई शाशन्त कामभ गने कामयभा मोगदान ऩुर्माउने वा भुरक

शाशन्त कामभ गनय उदाहयणीम कामय गनय नेऩारी सेना तथा सङघ
वा प्रदे श प्रहयीका जवान वा अमधकृतराई शाशन्तदीऩ सम्भान य
ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

6.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-3 फभोशजभ हुनेछ ।

प्रदे श दीऩ ऩदक: (1) प्रदे शमबत्रको ग्राभीण तथा शशऺाको ऩहुॉच

नऩुगेको ऺेत्रभा औऩचारयक वा अनौऩचारयक शशऺाभा शशऺाको

स्तय, गुणस्तय य नवीनतभ् मसकाइको भाध्मभफाट आभूर ऩरयवतयन
ल्माउने, साऺयता वृविभा उल्रेखनीम मोगदान गने, सो सम्फन्धभा
3
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जनचेतना अमबवृवि गने गयाउने नागरयकराई प्रदे शदीऩ सम्भान य
ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

7.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-4 फभोशजभ हुनेछ ।

भृत्मुञ्जम ऩदक: (1) प्रदे शमबत्रको शचवकत्सा एवॊ स्वास््म ऺेत्रभा

सॊ रग्न यही मनस्वाथय बावनारे स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको

ऩहुॉच वृवि गने, सवय सुरब य गुणस्तयीम स्वास््म सेवा प्राप्त गने य
जोशखभ अवस्थाभा यहेका मफयाभीको उिाय एवॊ उऩचाय गने

जुनसुकै स्वास््मकभीराई भृत्मुञ्जम सम्भान य ऩदक प्रदान गनय
सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

8.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-5 फभोशजभ हुनेछ ।

प्रदे श शान ऩदक: (1) प्रदे शभा खेरकुद ऺेत्रको ववकास य

ववस्ताय गने, यावष्ट्रम एवॊ अन्तयायवष्ट्रमस्तयको खेरकुद प्रमतमोमगताभा

ऩदक प्राप्त गयी सभग्र दे श य प्रदे शको शान गौयवाशन्वत फनाउने,
यावष्ट्रम कीमतयभान कामभ गने प्रदे शका जुनसुकै खेराडी एवॊ
प्रशशऺकराई प्रदे श शान सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

9.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-6 फभोशजभ हुनेछ ।

कृवष वकयण ऩदक: (1) कृवषको आधुमनकीकयण, व्मावसावमकयण,
औद्योमगकीकयण गयी सभग्र कृवष ऺेत्रभा उल्रेखनीम मोगदान
ऩुर्माउने,

उत्ऩादन

य

उत्ऩादकत्वको

वृवि

भापयत

यावष्ट्रम

अथयतन्त्रभा मोगदान ददने य प्रदे शराई कृवषभा आत्भमनबयय हुन

सहमोग गने प्रदे शका जुनसुकै कृषक व्मावसामी, कृवष उद्योग,
कृवष पाभय, कृवष सहकायी, सफैबन्दा फढी कृवष ऋण प्रवाह गने

4
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फैंक वा ववत्तीम सॊ स्थाराई कृवष वकयण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय
सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

10.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-7 फभोशजभ हुनेछ ।

सहकायी प्रवियन ऩदक: (1) सफैको रामग एक य एकको रामग
ॉ ी प्रवियन,
सफै बन्ने सहकायीको मसिान्तराई आत्भसाथ गयी ऩुज

योजगायी मसजयनाको रामग ऋण तथा फचतको प्रवाह य साना
वकसानहरुको

उत्थानभा

उल्रेखनीम

मोगदान

ऩुर्माएका

प्रदे शमबत्रका सहकायी सॊ स्थाहरुराई सहकायी प्रवियन सम्भान य
ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

11.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-8 फभोशजभ हुनेछ ।

उद्यभशीरता ऩदक: (1) प्रदे शराई उद्योग उन्भुख फनाउन रघु
उद्यभ, घये र ु तथा साना उद्यभभा रगानी गने, त्मस्तो उद्योगभा
भवहरा सहबामगताराई प्रोत्साहन गने, औद्योमगक योजगायी मसजयना

गने, प्रदे शको कुर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा उद्योग ऺेत्रको सहबामगता

फढाउन मोगदान ऩुर्माउन प्रदे शभा यही उद्योग गने जुनसुकै
उद्यभीराई उद्यभशीरता सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

12.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-9 फभोशजभ हुनेछ ।

प्रदे शद्रष्टा ऩदक: (1) प्रदे शभा ऩमयटकीम ऩूवायधायको ववकास एवॊ

प्रवियन गने, होभस्टे को भाध्मभफाट स्थानीम भौमरक ऩमयटनको
ववकास य ववस्ताय गने, नभुना ऩमयटकीम स्थरको आधाय तमाय

गनय मोगदान गने, प्रदे शमबत्रका नमाॉ नमाॉ ऩमयटकीम ऺेत्रभा रगानी

गने, आन्तरयक एवॊ फाह्य ऩमयटकराई आकवषयत गयी प्रदे शको
याजस्वभा

उल्रे खनीम

मोगदान
5

ऩुर्माउने,

ऩमयटनको

ऺेत्रभा
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उल्रेखनीम योजगायीको मसजयना गने जुनसुकै सॊ स्था वा व्मशिराई
प्रदे शद्रष्टा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

13.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-10 फभोशजभ हुनछ
े ।
वातावयण

सॊ यऺण

ऩदक:

(1)

प्रदे श

तथा

सभग्र

दे शको

वातावयणीम प्रदू षण तथा जरवामु ऩरयवतयनफाट हुनसक्ने जोशखभ
न्मूनीकयणभा मोगदान ददने, वातावयण अनुकूरन मसिान्त फभोशजभ

कृवष, व्मावसावमक एवॊ शजववकोऩाजयनको एवॊ नागरयकको स्वच्छ

एवॊ स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने अमधकायको रामग जनचेतना
जगाउने, प्राकृमतक स्रोत य साधनको सभुशचत प्रमोग गने गयाउने,

वातावयणभैत्री ववकासको भोडर ऩवहचान गने य सोको अवरम्फन
गने जुनसुकै व्मशि वा मनकाम वा अमबमान्ताराई वातावयण
सॊ यऺण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

14.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-11 फभोशजभ हुनछ
े ।

ववकास सेवी ऩदक: (1) प्रदे शको साभाशजक, आमथयक तथा ववकास
मनभायण कामयभा सॊ रग्न यही सावयजमनक कल्माण तथा जनवहतको
प्रवियन तथा जनजीवनको स्तयभा सुधायका रामग उल्रेखनीम

मोगदान ऩुर्माउने प्रदे श वा स्थानीम तहका ऩदामधकायी वा प्रदे शका
गौयव आमोजनाहरुराई सभमभै सम्ऩन्न गयी प्रदे शको ववकासभा

सहमोग ऩुर्माउने जुनसुकै व्मशिराई ववकास सेवी सम्भान य
ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

15.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१2 फभोशजभ हुनछ
े ।

प्रदे शदूत ऩदक: (1) प्रदे शमबत्रको सूचना य सञ्चायको ऺेत्रभा

अग्रऩङशिभा यही सभाजका सही सूचनाको सही सञ्चाय गने,
6
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ग्राभीण बेगका सभस्मा य मसजयनाराई उजाय गने, सूचनाको
ऩहुॉचराई सहज फनाउने, सॊ ववधान एवॊ प्रचमरत कानूनको फाये भा

फहस ऩैयवी भापयत जनचेतनाको वृवि गददै  सशिीकयणभा मोगदान
ऩुर्माउने जुनसुकै व्मशि, सॊ स्था वा मनकामराई प्रदे शदूत सम्भान
य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

16.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-13 फभोशजभ हुनछ
े ।

अन्वेषण ऩदक: (1) याष्ट्र एवॊ आभजनताको सभुन्नमतको रामग
शशऺा,

स्वास््म,

आमथयक,

साभाशजक,

बौमतक,

यसाममनक,

शचवकत्साको ऺेत्रभा खोज अनुसन्धान गने जुनसुकै व्मशिराई
अन्वेषण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

17.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१4 फभोशजभ हुनछ
े ।

नव प्रवतयन ऩदक: (1) नवीन प्रववमधको ऩवहचान, आववष्काय,
प्रमोग, प्रचाय प्रसायभा मोगदान ददने, ऩवहचान बएको प्रववमधराई
जीवन

उऩमोगी

सावयजमनक

ऺेत्रभा

ऺेत्रराई

प्रमोगभा

प्रववमधभैत्री

ल्माउन

फनाउने

सघाउने

कामयभा

जुनसुकै

उल्रेखनीम

मोगदान ऩुर्माउने जुनसुकै व्मशि, याष्ट्र सेवक कभयचायी तथा
सॊ स्थाराई नव प्रवतयन सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

18.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१5 फभोशजभ हुनछ
े ।

सुबावषक ऩदक: (1) प्रदे शमबत्र वा फावहय प्रचरनभा यही हार

रोऩोन्भुखको अवस्थाभा यहेका बाषाको सॊ यऺण, सम्वियन य
प्रवियन गने, प्रचरनभा नयहेका तय अशस्तत्वभा यहेका बाषाको
ऩवहचान

य

ववकासभा

मोगदान

ऩुर्माउने

जुनसुकै

सुबावषक सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।
7
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(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

19.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१6 फभोशजभ हुनछ
े ।

कराकीमतय ऩदक: (1) प्रदे शमबत्रका ऩुयाताशत्वक कराको उत्खनन्,

सॊ यऺण य ववकास गने, शचत्रकरा, वास्तुकराको सॊ यऺण, सम्वियन
य प्रवियन गने, नवीन कराको ववकास गने, श्रव्मदृश्म एवॊ
चरशचत्रको

उल्रेखनीम

भाध्मभ

मोगदान

एवॊ

सोको

गने

जुनसुकै

उद्योगभापयत

व्मशि

वा

कराकीमतय सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ ।

कराऺेत्रभा

कराकायराई

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

20.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१7 फभोशजभ हुनछ
े ।
सॊस्कृमतदीऩ

ऩदक:

सॊ स्कृमतको

स्तयोन्नमत

(1)

प्रदे शमबत्रका

बौमतक (सभ्मता)

एवॊ

अबौमतक सॊ स्कृमतको सॊ यऺण य सम्वियन य प्रवियन गने, स्थानीम
गने,

प्रचायप्रसाय

गने

तथा

साॊस्कृमतक

ववववधता व्मवस्थाऩनभा उल्रे खनीम मोगदान ददने जुनसुकै स्थानीम

तह वा व्मशिराई सॊ स्कृमतदीऩ सम्भान य ऩदक प्रदान गनय
सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

21.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१8 फभोशजभ हुनछ
े ।

प्रदे श श्रष्टा ऩदक: (1) प्रदे शमबत्र वा फावहय जुनसुकै स्थानभा यही

फसी सावहशत्मक मसजयनाभा सॊ रग्न यही प्रदे शको शान गौयवाशन्वत

फनाउने तथा सावहशत्मक ऺेत्रभा ववशेष मोगदान ददने जुनसुकै
व्मशिराई प्रदे श श्रष्टा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

22.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-१9 फभोशजभ हुनछ
े ।

जनसेवा ऩदक: (1) प्रदे शको सावयजमनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ,

मनष्ऩऺ, ऩायदशी, भ्रष्टाचायभुि, जनउत्तयदामी य सहबामगताभूरक
8
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फनाउने, याज्मफाट प्राप्त हुने सेवा सुववधाभा जनताको सभान य सहज
ऩहुॉच सुमनशित गने,आमथयक अनुशासन तथा सावयजमनक कामय य

स्रोतको कुशर व्मवस्थाऩनभा मोगदान ददई प्रदे शभा सुशासनको
प्रत्माबूमतका रामग मोगदान ददने प्रदे शभा कामययत कभयचायीराई
जनसेवा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

23.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-20 फभोशजभ हुनछ
े ।

ववऩद्सेवी ऩदक: (1) प्रदे शमबत्र प्राकृमतक प्रकोऩफाट ऩीमडत
व्मशिहरुको

उिाय

एवॊ

व्मवस्थाऩन

वा

प्रकोऩको

जोशखभ

न्मूनीकयण गने कामयभा प्रशॊसनीम मोगदान गने वा सहमोग
ऩुर्माउने

प्रदे शमबत्रका

जुनसुकै

स्थानीम

तह

ववऩद्सेवी सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सवकनेछ।

वा

व्मशिराई

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

24.

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-21 फभोशजभ हुनछ
े ।

प्रदे श ऩयोऩकाय ऩदक: (1) प्रदे शमबत्रका सभाज वा सभुदामको
उन्नमत य बराईका रामग मन्स्वाथय बावनारे काभ गने, साभाशजक
उिायको कामय गने, भानव जामतको वहत य कल्माणका रामग

ववमबन्न ऩयोऩकायी कामय गने प्रदे श वा स्थानीम तहका ऩदामधकायी
वा जुनसुकै व्मशि वा सॊ स्थाराई प्रदे श ऩयोऩकाय सम्भान य ऩदक
प्रदान गनय सवकनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट,

आकाय तथा प्रकाय य ऩविका अनुसूची-22 फभोशजभ हुनछ
े ।
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ऩरयच्छे द-3

25.

मसपारयसको आधाय य प्रविमा

मसपारयसको आधाय: (१) सम्भान य ऩदकका रामग मसपारयस गदाय

ऐनको दपा ६ य ९ भा उशल्रशखत ववषमका अमतरयि मस

भाऩदण्डको ऩरयच्छे द-२ को ववषमराई सभेत आधाय मरएको हुन ु
ऩनेछ।

(२) दे हाम फभोशजभका व्मशिराई

रामग मसपारयस गनय सवकने छै न:-

सम्भान य ऩदकका

(क) आपूरे प्राप्त गये को सम्भान य ऩदक कसैराई
मफिी गये को वा फन्धकीभा याखेको,

(ख) आपूरे प्राप्त गये को सम्भान य ऩदकको भमायदा
ववऩयीत हुने गयी प्रमोग गये को वा कसै राई प्रमोग
गनय ददएको,

(ग) नैमतक ऩतन दे शखने पौजदायी कसुयभा सजाम
ऩाएको,

(घ) भ्रष्टाचाय, जवयजस्ती कयणी, भानव फेचमफखन

तथा ओसाय ऩसाय, रागू औषध मफिी ववतयण
तथा मनकासी ऩैठायी, सम्ऩमत शुविकयण तथा
याहदानी दुरुऩमोग सम्फन्धी कसुयभा अदारतको
अशन्तभ पैसराफाट सजाम ठहय बएको,

(ङ) सम्भान य ऩदक प्राप्त गने व्मशि कभयचायी यहेको
बए मनरम्फनभा यहेको,

(च) प्रचमरत कानूनद्वाया अमोग्म हुन सक्ने आधाय
26.

सम्भान

य

भन्त्रारमरे

आकवषयत हुन।
े

ऩदक

मसपारयसको

सम्फशन्धत

प्रविमा:

भन्त्ररामराई
10

(1)

मसपारयस

ऐन

गयी

फभोशजभ
ऩठाउॉदा
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दे हामको ऩदामधकायी, कभयचायी, मनकाम वा व्मशिराई मसपारयस
गदाय दे हाम फभोशजभ मसपारयस गयी ऩठाउनु ऩनेछ्(क) सम्भान

य

ऩदक

समभमतका

ऩदामधकायीहरुको

हकभा प्रदे श सयकाय, भशन्त्रऩरयषद्रे ,

(ख) प्रदे श सबाका सदस्महरुको हकभा सबाभुखरे ,

(ग) प्रदे श सयकायका भन्त्री, याज्मभन्त्री तथा स्थानीम
तहका ऩदामधकायीको हकभा भु्मभन्त्रीरे ,

(घ) प्रदे श सबाका सशचवारमका कभयचायीको हकभा
प्रदे श सबाको सशचवरे ,

(ङ) सम्फशन्धत भन्त्रारमसॉग सम्फशन्धत कभयचायी वा

त्मस्तो भन्त्रारमको कामय ववबाजनको ववषमसॉग
मभल्ने सम्भान य ऩदकको ऺेत्रसॉग मभल्ने कुनै
ऩमन

व्मशि

मसपारयसको

भन्त्रारमको भन्त्रीरे ,

हकभा

सम्फशन्धत

(च) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर

नेऩार, प्रदे श प्रहयी, प्रदे श अनुसन्धान ब्मुयोको
मनकामभा कामययत कभयचायीको हकभा सम्फशन्धत
सुयऺा मनकामको प्रभुखरे
आधायभा

भन्त्रारमरे ,

आन्तरयक

मनणयम मसपारयसको

भामभरा

तथा

कानून

(2) मस दपा फभोशजभ सम्फशन्धत भन्त्रारमरे आन्तरयक

भामभरा तथा कानून भन्त्रारमभा सम्भान य ऩदकको मसपारयस
गदाय त्मस्तो मनकामभा ऩत्राचाय गने वा आन्तरयक सूचना मनकाल्ने
वा जुनसुकै तरयकारे सकेसम्भ सफैराई जानकायी गयाई मसपारयस
गनुय ऩनेछ ।
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(3) सम्भान य ऩदक ऩाउने व्मशिरे

अनुसूची-23

फभोशजभको वववयण बयी सम्फशन्धत भन्त्रारमभा ऩेश गनुय ऩने तथा

त्मस्तो मनकामरे उशचत ठानेका मोग्म व्मशिराई आपैँरे वववयण
बयी मसपारयस गनय सक्नेछ ।

तय सम्फशन्धत मनकामफाट सूचनाको जानकायी नऩाई छु ट

बएको वा प्रदान हुने सम्भान य ऩदको दावेदाय व्मशिरे ऐनको
म्मादमबत्रै

अनुसूची-23

फभोशजभको

वववयण

बयी

आन्तरयक

भामभरा तथा कानून भन्त्रारमभा सूचनाको म्मादमबत्रै मसधै ऩेश गनय
सक्नेछ ।

(4) सम्फशन्धत मनकाम वा दावेदाय व्मशि आपैफाट

भन्त्रारमभा म्मादमबत्र ऩेश हुन आएका सूचीहरुराई मसपारयस

समभमतरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी सम्भान य ऩदको रामग प्रदे श
27.

सयकाय सभऺ मसपारयस गनेछ ।

सम्भान य ऩदको सङ््मा: मस भाऩदण्ड फभोशजभ मसपारयस

समभमतफाट कुनै ऩमन सम्भान य ऩदको रामग मसपारयस हुॉदा एक
बन्दा फढी उम्भेदवाय बए ताऩमन प्रत्मेक सम्भान य ऩदक एक

28.
29.

ऩटकभा एक जनारे भात्र प्राप्त गनय सक्नेछ ।

सम्भान ऩत्र प्रदान गरयने: ऩदक प्रदान गदाय प्रत्मेक व्मशिराई
ददइने सम्भान ऩत्रको ढाॉचा अनुसूची-24 फभोशजभ हुनेछ।

ऩदक प्राप्त गने व्मशिराई बत्ता उऩरब्ध गयाइने: ऐनको ऩरयच्छे द-

३ फभोशजभको सम्भान य ऩदक ग्रहण गनय आउॉदा याष्ट्रसेवक
कभयचायीको हकभा प्रदे श भ्रभण खचय मनमभावरी अनुसाय य अन्म

व्मशिको हकभा आउॉदा जाॉदा राग्ने मातामात खचय य एक ददनको
प्रथभ तह अनुसायको दै मनक बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ।
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ऩरयच्छे द- ४
30.

ववववध

स्वल्ऩाकाय वा स्वल्ऩाकाय ऩविका: (1) मस भाऩदण्ड फभोशजभ
प्रदान गरयने ऩदकहरुको स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩविका हुनेछ।

(2) मस भाऩदण्डको अमधनभा यही ऩदक ऩाउने व्मशिरे

स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩविका रागाउन सक्नेछ ।

(3) स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩविकाको फनौट तथा

31.

आकाय प्रकाय अनुसूची-२5 फभोशजभ हुनेछ ।

ऩोशाक: सम्भान य ऩदक सुशोबन सभायोहभा सुशोमबत हुने

भवहरारे सायी चोरो, ऩुरुषको हकभा दौया, सुरुवार, कोट, कारो
जुत्ता वा आफ्नो ऩयम्ऩया य सॊ स्कृमत झल्कने जुनसुकै औऩचारयक
ऩोशाक रगाउनु ऩनेछ।
तय

32.

मौमनक

तथा

अल्ऩसॊ ्मकको

औऩचारयक ऩोशाक रगाउन फाधा ऩने छै न।

हकभा

जुनसुकै

सम्भान य ऩदको भमायदािभ: ऐन तथा मस भाऩदण्ड फभोशजभ

प्रदान हुने सम्भान य ऩदक भध्मे प्रदे श शाशन्त तथा सुयऺाको
ऺेत्रभा ददइने सम्भान य ऩदको भमायदािभ िभश प्रदे श यऺक,

33.
34.

शाशन्त भारा य शाशन्तदीऩ हुनेछ ।

ऩदकको प्रतीक सभूहको शजम्भा: ऐन फभोशजभ प्रदान गरयने सफै
प्रकायका ऩदकहरुको प्रतीक सभूह भन्त्रारमको शजम्भाभा यहनेछ।

वकन्न सवकने: (1) कुनै व्मशिरे ऩाएको ऩदकको कुनै प्रतीक
हयाएभा, चोरयएभा वा नामसएभा सो प्रतीक मनजरे भन्त्रारमरे
तोकेको स्थानफाट खरयद गनय सक्नेछ।

(२) दपा 30 फभोशजभको स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय

ऩविका भन्त्रारमरे तोकेको स्थानफाट खरयद गनय सक्नेछ।
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35.

सम्भान य ऩदक स्वत यद्द हुन:े मस ऐन फभोशजभ प्रदान हुने
सम्भान य ऩदक सुशोबन सभायोहभा ऐनको दपा ११ फभोशजभ

उऩशस्थत नबई भन्त्रारमफाट एक वषयमबत्र फुशझमरन सम्ऩकयभा
36.

नआएको खण्डभा सो घोवषत सम्भान य ऩदक स्वत् यद्द हुनेछ।

ववबूषण ग्रहण गनय नऩाउने: (1) मस भाऩदण्डभा अन्मत्र जुनसुकै
कुया

रे शखएको

बए

ताऩमन

ऩदक

ऩाउने

व्मशि

भ्रष्टाचाय,

जफयजस्ती कयणी, भानव वेचववखन तथा ओसायऩसाय, रागू औषध
मफिी ववतयण वा ओसायऩसाय, याहदानी दुरुऩमोग, अऩहयण,

खयाफ व्मावसावमक आचयण, सम्ऩशत्त शुविकयण वा नैमतक ऩतन
दे शखने अन्म मस्तै जुनसुकै पौजदायी कसुयभा अदारतफाट सजाम
ऩाएको

वा

त्मस्तो

अमबमोग

रागेको

बए

अमबमोग

रागेको

अवमधबय सम्भान य ऩदकको रामग मसपारयस हुन वा त्मस्तो
सभायोहभा बाग मरन वा सम्भान य ऩदक ग्रहण गनय ऩाउने छै न।

(2) ऐनको दपा 10 को उऩदपा (5) फभोशजभ सूचना

प्रकाश गदाय उऩदपा (1) फभोशजभको विमाकराऩको दावी ववयोध
सभेतराई सॊ रग्न गयी सूचना प्रकाशन गनुय ऩनेछ ।
(3)

उऩदपा

(2)

फभोशजभको

सूचनाभा

उशल्रशखत

म्मादमबत्र कुनै व्मशिको रामग दावी ववयोध ऩनय आएभा सोको

छानमफनको रामग भन्त्रारमरे छानमफन समभमत गठन गयी छानमफन
गनय सक्नेछ ।

(4) कुनै कायणवश उऩदपा (1) फभोशजभको व्मशि

सम्भान य ऩदको रामग मसपारयस बएभा मसपारयस सूचीफाट

हटाउने वा सम्भान य ऩदक ग्रहण गरयसकेको बएभा त्मस्तो

सम्भान य ऩदक भन्त्रारमरे वपताय गनय रगाउने वा उऩदपा (3)
फभोशजभको दावी ववयोध प्रभाशणत बएभा मनजराई प्रदे श सयकायरे
सम्भान य ऩदक प्रदान गने प्रविमाफाट हटाउनेछ ।
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37.

मनरम्फनभा याशखने: कुनै व्मशि वा सॊ स्था/मनकामरे सम्भान य
ऩदकको रामग गरत वववयण बयी ऩेश गये को प्रभाशणत बएभा

त्मस्तो व्मशि, सॊ स्था/मनकामराई मस भाऩदण्ड फभोशजभ प्रदान

गने सम्भान य ऩदक प्रदान नगने गयी ऩाॉच वषयको रामग
मनरम्फनभा याशखनेछ ।
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अनुसूची-1

(दपा 3 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श यऺक ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफचको बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा, िस खुकुयी य हमतमाय फोकेको भामनसको आकृमत
सुनको य फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-2

(दपा 4 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
शाशन्तभारा ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
गोराकाय, स्तुऩा य हात मभराइएको आकृमत सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य
आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-3

(दपा 5 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
शाशन्तदीऩ ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
नेऩारको नक्सा य भामनसको आकृमत सुनको हुनछ
बने फाॉकी बाग य
े
आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-4

(दपा 6 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श दीऩ ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा, वकताफ, करभ य फरेको ददमो सुनको हुनेछ बने
फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।

19

खण्ड ५) सङ््मा ७ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ मभमत २०७८।०३।१०

अनुसूची-5

(दपा 7 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
भृत्मुञ्जम ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा य सोभा यहेको आकृमत य रारीगुयाॉसको पूर
सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-6

(दपा 8 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श शान ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको चन्द्र
सूम,य भसार फोकेको भामनसको आकृमत य वहभार सुनको हुनेछ बने फाॉकी
बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ ।
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अनुसूची-7

(दपा 9 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
कृवष वकयण ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
उदाउॉदो सूम य सवहतको वहभार सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य आकृमत
चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-8

(दपा 10 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
सहकायी प्रवियन ऩदक

(क) भण्डर:

मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको

वहभार य गोराकाय भामथ सात जना भामनसको आकृमत सुनको हुनछ
े बने
फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-9

(दपा 11 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
उद्यभशीरता ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
वहभार य चखाय काट्दै गये को भवहराको आकृमत सुनको हुनछ
े बने फाॉकी
बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका: मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-10

(दपा 12 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे शद्रष्टा ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहे को
वहभार, भशन्दय, स्तुऩा, रुख, एकमसङ्गे गैँ डा य रारीगुयाॉसको आकृमत सुनको
हुनछ
े बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनछ
े ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-11

(दपा 13 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
वातावयण सॊ यऺण ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
उदाउॉदो सूम य सवहतको वहभार, रारीगुयाॉस य हातभा मफरुवा मरएको दे शखने
आकृमत सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-12

(दपा 14 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
ववकास सेवी ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
वहभार य रारीगुयाॉस सुनको हुनछ
बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको
े
हुनेछ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-13

(दपा 15 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे शदूत ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा य सञ्चायको टावय सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य
आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-14

(दपा 16 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
अन्वेषण ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा, खगोरीम आकृमत य रारीगुयाॉस सुनको हुनछ
े बने
फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-15

(दपा 17 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
नव प्रवतयन ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
ताया, ज्मोमत सवहतको फौविक दे शखने आकृमत सुनको हुनछ
े बने फाॉकी बाग
य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ ।
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अनुसूची-16

(दपा 18 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
सुबावषक ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
वकताफ, करभ य रारीगुयाॉसको आकृमत सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य
आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनछ
े ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-17

(दपा 19 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
कराकीमतय ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा, करात्भक झ्मार य नेऩारको झण्डा सुनको हुनेछ
बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनछ
े ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-18

(दपा 20 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
सॊ स्कृमतदीऩ ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फरेको ददमो, फागभती प्रदे शको नक्सा य कुभायीको आकृमत सुनको हुनेछ
बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-19

(दपा 21 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श श्रष्टा ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा, वकताफ, करभ, पवाॉख य रारीगुयाॉसको आकृमत
सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-20
(दपा 22 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
जनसेवा ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा, नेऩारको झण्डा य नभस्काय गये को आकृमत सुनको
हुनेछ बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-21

(दपा 23 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
ववऩद्सेवी ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
ऺमतग्रस्त घय य उिाय गये को भामनसको आकृमत सुनको हुनेछ बने फाॉकी
बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-22

(दपा 24 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श ऩयोऩकाय ऩदक

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हुनेछ । मसको मफच बागभा यहेको
फागभती प्रदे शको नक्सा, भामनस, पैराइएको हात य रारीगुयाॉसको आकृमत
सुनको हुनेछ बने फाॉकी बाग य आकृमत चाॉदीको हुनेछ ।
भण्डर अवरम्फन हुने स्थानभा ऩविका याखी गराभा झुण्याउन
मभल्ने गयी याशखनेछ । मसको ऩछामडऩविको बागभा फागभती प्रदे श य
त्मसको भुमन ऩदक ववतयण गरयने सार उल्रेख गये को हुनेछ ।
(ख) ऩविका:

मो

ऩविका

ये शभको

हुनेछ

।

मसको

जम्भा

चौडाई

3.2

सेशन्टमभटयको हुनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ मनरो, दामाॉ
हरयमो य मफचभा यातो यङग हुनेछ।
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अनुसूची-23
(दपा 2६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्धत)
मसपारयस गरयने याष्ट्र सेवक कभयचायी/सवयसाधायण/सॊ स्थाको वववयण
(1) व्मशिगत वववयण्
नाभ

जन्भ मभमत/हारको
उभेय

ना.प्र.नॊ./शजल्रा

फुफाको नाभ

ठे गाना

प्रदे श-

शजल्रा-

न.ऩा./गा.ऩा-

शैशऺक मोग्मता

तह

शैशऺक

उत्तीणय सार

सम्ऩकय

पोन नॊ.

वडा

नम्वय-

टोर/ब्रक
नॊ.-

स्थामी
अस्थामी
सॊ स्थाको
नाभ

ईभेर

ठे गाना्

(2) सॊ स्थागत वववयण (बए)
सॊ स्थाको नाभ

स्थाऩना मभमत

सॊ स्था दताय

ऩमछल्रो नवीकयण मभमत

नॊ.

सॊ स्थाको

नाभ:

ठे गाना

प्रदे श-

शजल्रा-

न.ऩा./गा.ऩा-

भवहरा-

ऩुरुष-

अऩाङ्ग-

प्रभुख

ठे गाना:

पोन नॊ.:
वडा नम्वय-

टोर/ब्रक
नॊ.-

कामयऺेत्र

प्रदे श, शजल्रा
(सॊ ्मा

खुराउने)
सॊ स्थाको

भु्म उदे श्म
सभावेशी

सहबामगता
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अन्म-
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सम्ऩकय

पोन नॊ.

इभेर

ठे गाना्

(3) उऩरशब्धहरुको वववयण्
ववगतभा प्राप्त गये का

प्रशॊसा ऩत्रहरु्

उऩामध,सम्भान य

ववबूषण तथा ऩदक प्राप्त
मभमत

ऩुयस्कायहरु\ऩदकहरु (मनजाभती ऩुयस्काय सभेत)
ववबूषणहरु्
अन्म्

सम्फशन्धत व्मशिरे

कामायरम\स्थान

हारसम्भ गये का

उल्रे्म कामयको

काभ

गये को

ववशेष मोगदान/कामय

अवमध

वववयणहरु

१.
२.
३.
४.

(4) ववगतभा बएका कायफाहीको वववयण
(क)

कभयचायी बए्

ववगतभा बएका
कायवाही वा

सपाइ ऩाएको बए
सोको वववयण

ध्मानाकषयण/सचेत/चेतावनी्
नमसहत/मनरम्फन्
ग्रेड योक्का/ऩदोन्नमत योक्का/तल्रो टाइभ स्केरभा घटु वा्
घटु वा/चारचरन सम्फन्धी प्रमतवेदनभा प्रमतकूर याम्
सेवाफाट हटाइएको/वयखास्त गये को्
अन्म अमबमोग्

(ख) व्मशि/सॊ स्था बए्
ववगतभा बएका
कायवाही वा

सपाई ऩाएको बए
सोको वववयण

पौजदायी भुद्दा्
दे वानी भुद्दा्
कारो सूची, फैवकङ्ग कसुय्
खयाफ व्मवसावमक आचयण बए/ नबएको (सॊ स्थाको हकभा)
अन्म अमबमोग/कैवपमत्
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(5) उल्रेशखत सम्ऩूण य वववयणहरु सत्म त्मभा आधारयत यहेको व्महोया प्रभाशणत गदयछु,
झुिा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉ रा।
नाभ थय्

दजाय (कभयचायी बए)/ठे गाना:

पोन नम्फय्

ईभेर ठे गाना्

कामययत मनकाम्
दस्तखत्

(6) उल्रेखनीम उऩरशब्धहरु तथा सम्भान य ऩदक प्रदान गनुय ऩने कायणहरु
(क)

कभयचायी बए्

शजम्भेवायी वहन तथा उत्तयदावमत्व प्रमत
मनजको बूमभका

मनजको आफ्नै ऩहरभा बएका
मसजयनमसर कामयहरु

साहमसक तथा उल्रे्म कामयहरुको
वववयण

सावयजमनक वहत तथा याष्ट्रको उन्नमतभा
मनजको मोगदान

सम्भान य ऩदक प्रदान गनयको रामग
मसपारयस गनुऩ
य ने आधाय य अरु
उल्रे्म कायणहरु

ववशेष मोगदान य अनुसन्धानको ववषम
बए उल्रेख गने

(ख) व्मशि/सॊ स्था बए्
मनजको आफ्नै ऩहरभा बएका
मसजयनमसर कामयहरु

साहमसक तथा उल्रे्म कामयहरुको
वववयण

सावयजमनक वहत तथा याष्ट्रको उन्नमतभा
मनजको मोगदान

सम्भान य ऩदक प्रदान गनयको रामग
मसपारयस गनुऩ
य ने आधाय य अरु
उल्रे्म कायणहरु

मनजको आचयण (प्रहयी प्रमतवेदन
अनुसाय)

40

खण्ड ५) सङ््मा ७ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ मभमत २०७८।०३।१०
ववशेष मोगदान य अनुसन्धानको ववषम
बए उल्रेख गने

(7) मसपारयस कतायको याम्
नाभ थय्
दजाय्
दस्तखत्
कामायरम्
मभमत्
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अनुसूची-24
(दपा 28 सॉग सम्फशन्धत)
सम्भान ऩत्रको ढाॉचा
............... शजल्रा ................ गा.ऩा/न.ऩा/उ.न.ऩा./भ.न.ऩा, वडा नॊ. .... भा
यहेको/फस्ने .............................. राई ............................भा उल्रेखनीम
मोगदान ऩुर्माए फाऩत ............................ द्वाया सम्भामनत गरयएको छ । मस
सम्भान

य

ऩदकको

गरयभा

कामभ

गयी

प्रदे शको

गौयव

फढाउने

काभभा

महाॉको/मस सॊ स्थाको मोगदान मनयन्तय यहनेछ ।
....................

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

अध्मऺ

भु्मभन्त्री

मसपारयस समभमत

फागभती प्रदे श

घोषणा मभमत

ववतयण मभमत

ईमत सॊ वत्........................शुबभ् ।

ईमत सॊ वत्........................शुबभ्।
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अनुसूची-25
(दपा 30 को उऩदपा (3) सॉग सम्फशन्धत)
स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩविकाको फनौट तथा आकाय प्रकाय
(क) स्वल्ऩाकाय: ऩदकहरुका स्वल्ऩाकायको वववयण सोही ऩदकहरुका भण्डन
सयह हुनेछ ।
(ख) स्वल्ऩाकाय ऩविका: ऩदकहरुको स्वल्ऩाकाय ऩविकाको कऩडा य यङ्गको
वववयण सोही ऩदकहरुको ऩिा य ऩविका सयह हुनेछ ।
स्वल्ऩाकायहरु ऩविकासवहत फामाॉ छातीभा रागाइनेछ । प्रदे श
यऺक ऩदक दामाॉ छामतभा रगाइनेछ । स्वल्ऩाकायको ऩविकाको चौडाई
ु
1.6 सेशन्टमभटय य भण्डन य ऩविकाको सॊ मि
रम्फाई 5.3 सेशन्टमभटय
हुनेछ ।

आऻारे,

भदन बुजेर

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदद्रत।
भूल्म रु.२०।-

