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स्थानीय राजपत्र 
खण्डः-४ सङ्खयाः-९ मिमतः-२०७७/१०/२४ 

 
 
 

भाग-२ 
पौवादङुिा गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 
च्याङे्र ,भोजपरु 

 

प्रस्तावनाः 
पौवादङुिा गाउँपामिका के्षत्र मभत्रका जनताहरूको िोकसेवा आयोगिे मिन ेसवै प्रकारका परीक्षाहरूिा पहुँच पयुायई 
स्थानीय कायायियहरूिा स्थानीय किायचरीहरूको संखया बदृ्दि गने हेतिेु पौवादङुिा गाउँपामिको प्रशासकीय काययववमि 
(मनयमित गने) ऐन, २०७५ को दफा ४. बिोन्जि िवहिा िोक सेवा तयारी कक्षाका िामग अनदुान सम्बन्धि 
काययमबमि बनाईएको छ । 

 
 



पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भः 
१) यस काययववमिको नाि "पौवादङुिा गाउँपामिकाको िवहिा िोक सेवा तयारी कक्षाका िामग अनदुान 

सम्बन्धि काययववमि, २०७७" रहेको छ । 

२) यो काययववमि पौवादङुिा गाउँपामिका मभत्र िाग ुहनुछे । 

३) यो काययववमि प्रिान्िकरि भई पौवादङुिा राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चात प्रारम्भ हनुेछ । 
 

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववमििाः 

(क) "िोक सेवा" भन्नािे संघीय र प्रादेन्शक िोकसेवा आयोगको कायायिय र मनकायिाई सम्झनपुछय । 

(ख)  "प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत" भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाका प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत सम्झन ु
पछय । 

(ग) "छनौट समिमत" भन्नािे अनदुान पाउने िाभग्राही छनौट गने समिमत सम्झन ुपछय । 

(घ) "तयारी कक्षा" भन्नािे ना.स.ु वा खरीदार (तह पाचौ वा चौथो स्तरको आप्राववमिक) तफय को पढाई 
हनुे संस्थािा गई सशरीर उपन्स्थत भइ मिईने कक्षािाई सम्झनपुछय । 

(ङ) “गाउँपामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिका, च्याङ्ग्र ेभोजपरुिाई सम्झन ुपदयछ । 

(च)  “बैक खाता” भन्नािे छनौट भएका िाभग्राहीिे गाउँपामिकाको खाताहरू भएको क शे्रिीको वान्िज्य 
बैंक सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  “उपाध्यक्ष” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ज)  “िाभग्राही” भन्नािे दफा ४ बिोन्जि छनौट भएका िवहिा छात्रबनृ्ि प्राप्त नागरीकहरुिाई सम्झन ु
पनेछ । 

 
 

पररच्छेद-३ 

िाभग्राही छनौट ववमि 

३. िाभग्राही छनौट समिमतः (१) गाउँ सभाबाट मबमनयोन्जत बजेटबाट खचय गने गरी िोक सेवा तयारी कक्षाका 
िामग िाभग्राही छनौट गनय तपसीि बिोन्जिको छनौट तथा मसफारीस समिमत गठन गररने छ । 

क) गाउँपामिकाको अमिकृत स्तरको कियचारी-      संयोजक 

ख) गाउँपामिकाको प्रशासन शाखा प्रिखु-         सदस्य 

ग) गाउँपामिकाको सहायक पाचौस्तरको कियचारी    सदस्य-सन्चव 



(२) उपदफा (१) बिोन्जि गद्दठत समिमतिे िाभग्राहीहरूको परीक्षा सम्बन्धि बैठक बस्ने, नमतजा 
प्रकाशन गने िाभग्राही मसफारीस गने िगायतका कायय गने छ । 

४. िाभग्राही छनौटका िामग सूचना प्रकाशन गने- (१) प्रमतस्पिायबाट तयारी कक्षाका िामग िाभग्राही छनौटका 
िामग गाउँपामिकािे कन्म्तिा ७ देन्ख बढीिा १५ द्ददनको आवदेन सम्बन्धि अनसूुची-१ बिोन्जिको सूचना 
प्रकाशन गनुय पनेछ । 

(२) तपसीिको योग्यता पगेुका पौवादङुिा गाउपामिकाको िवहिा नागररकहरूिे आवेदन द्ददन पाउँनछेन ्। 

क) १८ देन्ख ४० बषय ननाघेका िवहिा नागररक 

ख) कानूनिे अयोग्य नठहररएका िवहिा नागररक 

ग) ना.स.ु वा सोसरहका िामग कन्म्तिा प्रवीनता प्रिाि पत्र तह वा सोसरह र खरीदार वा सो सरहका 
िामग एस.एि.सी वा सो सरह उिीिय 

५. िाभग्राही छनौटका िामग परीक्षाः (१) िाभग्राही छनौट प्रयोजनका िामग ८ वटा कोटा मनिायरि गररएको 
छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको िाभग्राही छनौटका िामग नास ुवा खररदार तहको प्रथि पत्रका िामग न्स्वकृत 
िोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रिबाट १०० पूिाांकको वस्तगुत प्रश्नको परीक्षािाफय त योग्यता क्रिानसुार 
छनौट गररने छ ।  

(३) यसरी योग्यताक्रि मनिायरि गदाय कन्म्तिा ३ जनाको बैकल्पक योग्यताक्रि सिते प्रकाशन गनुय पनेछ । 
 

 

पररच्छेद-४ 

ववववि 

६. अनदुान प्रदान गररनेः (१) दफा ५. बिोन्जि छामनएका िाभग्राहीहरूिाई प्रमत व्यन्ि रु. ३०,०००।– 
अके्षरी तीस हजारको दरिे दईु वकस्तािा ४०% र ६०% गरी बैंक िाफय त भिुानी द्ददईने छ । 

(२) िोकसेवा तयारी कक्षा मिंदा िाग्ने ट्यसुन फी, पसु्तक खरीद, डेरा भाडा, होस्टेि खचय र िोक सेवा 
परीक्षा फारि भने कायय आद्ददका िामग सहयोग पगुोस भने्न हेतिेु अनदुान द्ददईन ेभएकोिे तयारी कक्षािा 
भनाय भएको प्रिाि पेश गरेिा सरुु सम्झौता रकिको ४०% रकि मनजको बैक खातािा जम्िा गररन े
छ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि प्रथि वकस्ता मिने िाभग्राहीिे तोवकएको िोकसेवाको परीक्षा फारि भरी प्रवशे 
पत्र पेश गरेपश्चात दोस्रो वकस्ता वापतको ६०% अनदुान रकि बैक िाफय त मनकासा गररनेछ ।  

७. अनगुिन तथा मनकासा रोक्ाः (१) दफा ६. बिोन्जि द्ददईएको अनदुान रकिको उन्चत सदपुयोगका सधदभयिा 
उपाध्यक्षको नेततृ्विा अनगुिन गरी मनयमित नपाईए दोस्रो वकस्ता रोक्ने र प्रथि वकस्ता सिेत मनजको 
घरघरानाबाट असिुउपर गरी उप्राधत यस्ता अधय कुनै प्रकारका सेवा सवुविाबाट बन्धचत गररने छ ।  

८. मनयि बनाउने अमिकारः- यस काययववमिको उिेश्य कायायधवयन गनय गाउँपामिकािे मनयि बनाउन सक्नछे 
। 

 

 



अनसूुची-१ 

(दफा ४. को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
मनवेदन पत्रको ढाचँा 

श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत ज्यू 

पौवादङुिा गा.पा. च्याङ्ग्र,े भोजपरु । 

िहोदय, 
 पौवादङु्मा गा.पा. वडा नं.  बस्ने ि -------, ---- कक्षा उिीिय गरी हािसम्ि बेरोजगार रहेको 
र िोकसेवा तयारी कक्षा मिन ईच्छुक रहेकोिे िेरा शैन्क्षक योग्यताका प्रिाि पत्रको प्रमतमिपी 
नागरीकताको प्रमतमिपी र आवेदन शलु्क वापत रु १०० रसीद काटी मनवेदन पेश गरेको व्यहोरा 
अनरुोि छ ।  

 
 
 
 
 
 

 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- संवत ्२०७७ साि िाघ २४ रोज ४ 

 

आज्ञािे 

रिेश राई 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

 

मनवदेकः 
 

नािः 
दस्तखतः 
पदः 
ठेगानाः 


