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पौिादङुमा गाउँपाधलका 
"मविला लोक सेिा तर्ारी कक्षाका लाधग अनदुान सम्बन्धि कार्यविधि २०७७" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
कार्यपाधलकाको बैठकबाट पारीत धमधत -  २०७७।१०।२४ 

 

 

पौिादङुमा गाउँपाधलका 

गाउँ कार्यपाधलको कार्ायलर् 

च्र्ाङ्ग्र,े भोजपरु 

१ नं. प्रदेश नेपाल 

 



 
 

 

मविला लोक सेिा तर्ारी कक्षाका लाधग अनदुान सम्बन्धि कार्यवििी, २०७७ 

                                                                                  प्रमान्िकरि धमधतिः २०७७/१०/२६ 

प्रस्तािनािः 
पौिादङुमा गाउँपाधलका के्षत्र धभत्रका जनतािरूको लोकसेिा आर्ोगले धलने सिै प्रकारका परीक्षािरूमा पिुँच 
परु्ायई स्थानीर् कार्ायलर्िरूमा स्थानीर् कमायचरीिरूको संख्र्ा बदृ्दि गने िेतलेु पौिादङुमा गाउँपाधलको प्रशासकीर् 
कार्यविधि (धनर्धमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४. बमोन्जम मविला लोक सेिा तर्ारी कक्षाका लाधग अनदुान 
सम्बन्धि कार्यधबधि बनाईएको छ । 

१. संन्क्षप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भिः 
१) र्स कार्यविधिको नाम "पौिादङुमा गाउँपाधलकाको मविला लोक सेिा तर्ारी कक्षाका लाधग अनदुान 

सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७" रिेको छ । 

२) र्ो कार्यविधि पौिादङुमा गाउँपाधलका धभत्र लाग ुिनुछे । 

३) र्ो कार्यविधि प्रमान्िकरि भई पौिादङुमा राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात प्रारम्भ िनुेछ । 

२. पररभाषािः विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमािः 
(क) "लोक सेिा" भन्नाले संघीर् र प्रादेन्शक लोकसेिा आर्ोगको कार्ायलर् र धनकार्लाई सम्झनपुछय । 

(ख)  "प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत" भन्नाले पौिादङुमा गाउँपाधलकाका प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत सम्झन ुपछय 
। 

(ग) "छनौट सधमधत" भन्नाले अनदुान पाउने लाभरािी छनौट गने सधमधत सम्झन ुपछय । 

(घ) "तर्ारी कक्षा" भन्नाले ना.स.ु िा खरीदार (ति पाचौ िा चौथो स्तरको आप्राविधिक) तफय को पढाई िनुे 
संस्थामा गई सशरीर उपन्स्थत भइ धलईने कक्षालाई सम्झनपुछय । 

(ङ) “गाउँपाधलका” भन्नाले पौिादङुमा गाउँपाधलका, च्र्ाङ्ग्र ेभोजपरुलाई सम्झन ुपदयछ । 

(च)  “बैक खाता” भन्नाले छनौट भएका लाभरािीले गाउँपाधलकाको खातािरू भएको क शे्रिीको िान्िज्र् 
बैंक सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  “उपाध्र्क्ष” भन्नाले पौिादङुमा गाउँपाधलकाको उपाध्र्क्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ज)  “लाभरािी” भन्नाले दफा ४ बमोन्जम छनौट भएका मविला छात्रबनृ्ि प्राप्त नागरीकिरुलाई सम्झन ु
पनेछ । 

३. लाभरािी छनौट सधमधतिः (१) गाउँ सभाबाट धबधनर्ोन्जत बजेटबाट खचय गने गरी लोक सेिा तर्ारी कक्षाका 
लाधग लाभरािी छनौट गनय तपसील बमोन्जमको छनौट तथा धसफारीस सधमधत गठन गररने छ । 

क) गाउँपाधलकाको अधिकृत स्तरको कमयचारी-      संर्ोजक 

ख) गाउँपाधलकाको प्रशासन शाखा प्रमखु-         सदस्र् 

ग) गाउँपाधलकाको सिार्क पाचौस्तरको कमयचारी    सदस्र्-सन्चि 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम गद्दठत सधमधतले लाभरािीिरूको परीक्षा सम्बन्धि बैठक बस्ने, नधतजा 
प्रकाशन गने लाभरािी धसफारीस गने लगार्तका कार्य गने छ । 



 
 

४. लाभरािी छनौटका लाधग सूचना प्रकाशन गने- (१) प्रधतस्पिायबाट तर्ारी कक्षाका लाधग लाभरािी छनौटका 
लाधग गाउँपाधलकाले कन्म्तमा ७ देन्ख बढीमा १५ द्ददनको आिेदन सम्बन्धि अनसूुची-१ बमोन्जमको सूचना 
प्रकाशन गनुय पनेछ । 

(२) तपसीलको र्ोग्र्ता पगेुका पौिादङुमा गाउपाधलकाको मविला नागररकिरूले आिेदन द्ददन पाउँनछेन ्। 

क) १८ देन्ख ४० बषय ननाघेका मविला नागररक 

ख) कानूनले अर्ोग्र् नठिररएका मविला नागररक 

ग) ना.स.ु िा सोसरिका लाधग कन्म्तमा प्रिीनता प्रमाि पत्र ति िा सोसरि र खरीदार िा सो सरिका 
लाधग एस.एल.सी िा सो सरि उिीिय 

५. लाभरािी छनौटका लाधग परीक्षािः (१) लाभरािी छनौट प्रर्ोजनका लाधग ८ िटा कोटा धनिायरि गररएको छ 
।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको लाभरािी छनौटका लाधग नास ुिा खररदार तिको प्रथम पत्रका लाधग न्स्िकृत 
लोक सेिा आर्ोगको पाठ्यक्रमबाट १०० पूिाांकको िस्तगुत प्रश्नको परीक्षामाफय त र्ोग्र्ता क्रमानसुार 
छनौट गररने छ ।  

(३) र्सरी र्ोग्र्ताक्रम धनिायरि गदाय कन्म्तमा ३ जनाको बैकल्पक र्ोग्र्ताक्रम समते प्रकाशन गनुय पनेछ । 

६. अनदुान प्रदान गररनेिः (१) दफा ५. बमोन्जम छाधनएका लाभरािीिरूलाई प्रधत व्र्न्ि रु. ३०,०००।– 
अके्षरी तीस िजारको दरले दईु वकस्तामा ४०% र ६०% गरी बैंक माफय त भिुानी द्ददईने छ । 

(२) लोकसेिा तर्ारी कक्षा धलंदा लाग्ने ट्युसन फी, पसु्तक खरीद, डेरा भाडा, िोस्टेल खचय र लोक सेिा 
परीक्षा फारम भने कार्य आद्ददका लाधग सिर्ोग पगुोस भने्न िेतलेु अनदुान द्ददईने भएकोले तर्ारी कक्षामा 
भनाय भएको प्रमाि पेश गरेमा सरुु सम्झौता रकमको ४०% रकम धनजको बैक खातामा जम्मा गररने छ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम प्रथम वकस्ता धलने लाभरािीले तोवकएको लोकसेिाको परीक्षा फारम भरी प्रिेश 
पत्र पेश गरेपश्चात दोस्रो वकस्ता िापतको ६०% अनदुान रकम बैक माफय त धनकासा गररनेछ ।  

७. अनगुमन तथा धनकासा रोक्ािः (१) दफा ६. बमोन्जम द्ददईएको अनदुान रकमको उन्चत सदपुर्ोगका सधदभयमा 
उपाध्र्क्षको नेततृ्िमा अनगुमन गरी धनर्धमत नपाईए दोस्रो वकस्ता रोक्ने र प्रथम वकस्ता समेत धनजको 
घरघरानाबाट असलुउपर गरी उप्राधत र्स्ता अधर् कुनै प्रकारका सेिा सवुििाबाट बन्धचत गररने छ ।  

८. धनर्म बनाउने अधिकारिः- र्स कार्यविधिको उिेश्र् कार्ायधिर्न गनय गाउँपाधलकाले धनर्म बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

अनसूुची-१ 

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

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत ज्रू् 

पौिादङुमा गा.पा. च्र्ाङ्ग्र,े भोजपरु । 

मिोदर्, 
 पौिादङु्मा गा.पा. िडा नं.  बस्ने म -------, ---- कक्षा उिीिय गरी िालसम्म बेरोजगार 
रिेको र लोकसेिा तर्ारी कक्षा धलन ईच्छुक रिेकोले मेरा शैन्क्षक र्ोग्र्ताका प्रमाि पत्रको 
प्रधतधलपी नागरीकताको प्रधतधलपी र आिेदन शलु्क िापत रु १०० रसीद काटी धनिेदन पेश 
गरेको व्र्िोरा अनरुोि छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धनिदेकिः 
 

नामिः 
दस्तखतिः 
पदिः 
ठेगानािः 


