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सम्भान य ऩदक प्रदान गने भाऩदण्ड, 2078 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाऩशत नभनत 
     २०७८।०३।१० 

सॊशोधन 

सम्भान य ऩदक प्रदान गने )ऩधहरो सॊशोधन(  
भाऩदण्ड, २०७९                       २०७९।०२।१३ 

 

प्रस्तावना: प्रदेश सयकायद्वाया प्रदान गरयने सम्भान य ऩदक सम्फन्धी 
कामयराइय ऩायदशी एवभ ्व्मवऩस्थत फनाउन धवबषूण नसपारयस तथा सम्भान 
य ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076 को दपा 16 रे ददएको अनधकाय प्रमोग 
गयी फागभती प्रदेश सयकाय, भऩन्रऩरयषद्रे मो भाऩदण्ड फनाएको छ।  

ऩरयच्छेद-1 

प्रायऩम्बक 

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

(2) मो भाऩदण्ड प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन बएको 
नभनतफाट रागू हपनेछ । 

2. ऩरयबाषा: धवषम वा प्रसङ्गगरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा,- 
(क) "ऐन" बन्नारे धवबषूण नसपारयस तथा सम्भान य 

ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076 सम्झनप ऩछय। 

(ख) “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झनप ऩछय । 

(ग) "भन्रारम" बन्नारे आन्तरयक भानभरा तथा 
कानून भन्रारम सम्झनप ऩछय । 

(घ) "व्मऩि" बन्नारे प्राकृनतक वा कानूनी दपवैराई 
फपझाउॉछ। 



 

2 

(ङ) "सम्भान य ऩदक" बन्नारे ऐनको दपा 7 
फभोऩजभको ऺेरभा प्रदेश सयकायफाट प्रदान 
गरयने अनपसूची-1 देऩख अनपसूची-22 फभोऩजभका 
ऩदकहरु सम्झनप ऩछय । सो शब्दरे सोको रानग 
सम्भान स्वरुऩ अनपसूची-२४ फभोऩजभ प्रदान 
गयेको प्रभाणऩर/सम्भान ऩर सभेतराइय 
फपझाउॉछ। 

 

ऩरयच्छेद-2 

सम्भान य ऩदक 

3. प्रदेश यऺक ऩदक: (1) प्रदेशनबर प्रदेशको शाऩन्त सपयऺा एवभ ्
अभन चमन कामभ याख्न अग्र स्थानभा यही आफ्नो ज्मान 
जोऩखभभा याखी अदम्म साहसका साथ कतयव्म ऩारना गने नेऩारी 
सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, प्रदेश प्रहयी, प्रदेश 
अनपसन्धान ब्मपयोका जवान वा अनधकृतराई प्रदेश यऺक सम्भान य 
ऩदक प्रदान गनय सधकनछे। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१ फभोऩजभ हपनेछ । 

4. शाऩन्तभारा ऩदक: (1) प्रदेशनबर खधटएको सभमभा सभग्र देशभा 
शाऩन्तको सन्देश प्रवाह गनय, प्रादेऩशक एकता कामभ गनय य 
प्रदेशनबर नसजयना बएको कप नै ऩनन द्वन्द्वको सभाधानको रानग 
अग्रस्थानभा यही उऩचत सभन्वम गयी शाऩन्त तथा अभन चमन 
कामभ गने जपनसपकै नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर 
नेऩार, प्रदेश प्रहयी, प्रदेश अनपसन्धान ब्मपयोका जवान वा अनधकृत 
तथा स्थानीम तहको सपयऺाकभीराइय शाऩन्तभारा सम्भान य ऩदक 
प्रदान गनय सधकनेछ । 
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(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-2 फभोऩजभ हपनेछ । 

5. शाऩन्तदीऩ ऩदक: (1) सॊमपि याष्ट्र सङ घको आव्हानभा धवदेशभा 
गई शाऩन्त कामभ गने कामयभा मोगदान ऩपर् माउने वा भपरपकनबर नै 
शाऩन्त कामभ गनय उदाहयणीम कामय गनय नेऩारी सेना तथा सङ घ 
वा प्रदेश प्रहयीका जवान वा अनधकृतराई शाऩन्तदीऩ सम्भान य 
ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-3 फभोऩजभ हपनेछ ।  

6. प्रदेश दीऩ ऩदक: (1) प्रदेशनबरको ग्राभीण तथा ऩशऺाको ऩहपॉच 
नऩपगेको ऺेरभा औऩचारयक वा अनौऩचारयक ऩशऺाभा ऩशऺाको 
स्तय, गपणस्तय य नवीनतभ ्नसकाइको भाध्मभफाट आभूर ऩरयवतयन 
ल्माउने, साऺयता वृधिभा उल्रेखनीम मोगदान गने, सो सम्फन्धभा 
जनचेतना अनबवधृि गने गयाउने नागरयकराई प्रदेशदीऩ सम्भान य 
ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-4 फभोऩजभ हपनेछ । 

7. भतृ्मपञ्जम ऩदक: (1) प्रदेशनबरको ऩचधकत्सा एवॊ स्वास््म ऺेरभा 
सॊरग्न यही ननस्वाथय बावनारे स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको 
ऩहपॉच वृधि गने, सवय सपरब य गपणस्तयीम स्वास््म सेवा प्राप्त गने य 
जोऩखभ अवस्थाभा यहेका नफयाभीको उिाय एवॊ उऩचाय गने 
जपनसपकै स्वास््मकभीराई भतृ्मपञ्जम सम्भान य ऩदक प्रदान गनय 
सधकनछे । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-5 फभोऩजभ हपनेछ । 
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8. प्रदेश शान ऩदक: (1) प्रदेशभा खेरकप द ऺेरको धवकास य 
धवस्ताय गने, याधष्ट्रम एवॊ अन्तयायधष्ट्रमस्तयको खेरकप द प्रनतमोनगताभा 
ऩदक प्राप्त गयी सभग्र देश य प्रदेशको शान गौयवाऩन्वत फनाउने, 
याधष्ट्रम कीनतयभान कामभ गने प्रदेशका जपनसपकै खेराडी एवॊ 
प्रऩशऺकराई प्रदेश शान सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-6 फभोऩजभ हपनेछ । 

9. कृधष धकयण ऩदक: (1) कृधषको आधपननकीकयण, व्मावसाधमकयण, 
औद्योनगकीकयण गयी सभग्र कृधष ऺेरभा उल्रेखनीम मोगदान 
ऩपर् माउने, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वको वृधि भापय त याधष्ट्रम 
अथयतन्रभा मोगदान ददन े य प्रदेशराई कृधषभा आत्भननबयय हपन 
सहमोग गने प्रदेशका जपनसपकै कृषक व्मावसामी, कृधष उद्योग, 
कृधष पाभय, कृधष सहकायी, सफैबन्दा फढी कृधष ऋण प्रवाह गने 
फैंक वा धवत्तीम सॊस्थाराई कृधष धकयण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय 
सधकनछे । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-7 फभोऩजभ हपनेछ । 

10. सहकायी प्रवियन ऩदक: (1) सफैको रानग एक य एकको रानग 
सफै बने्न सहकायीको नसिान्तराई आत्भसाथ गयी ऩपॉजी प्रवियन, 
योजगायी नसजयनाको रानग ऋण तथा फचतको प्रवाह य साना 
धकसानहरुको उत्थानभा उल्रेखनीम मोगदान ऩपर् माएका 
प्रदेशनबरका सहकायी सॊस्थाहरुराई सहकायी प्रवियन सम्भान य 
ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-8 फभोऩजभ हपनेछ । 
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11. उद्यभशीरता ऩदक: (1) प्रदेशराई उद्योग उन्भपख फनाउन रघप 
उद्यभ, घयेरप तथा साना उद्यभभा रगानी गने, त्मस्तो उद्योगभा 
भधहरा सहबानगताराई प्रोत्साहन गने, औद्योनगक योजगायी नसजयना 
गने, प्रदेशको कप र ग्राहस्थ उत्ऩादनभा उद्योग ऺेरको सहबानगता 
फढाउन मोगदान ऩपर् माउन प्रदेशभा यही उद्योग गने जपनसपकै 
उद्यभीराई उद्यभशीरता सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-9 फभोऩजभ हपनेछ । 

12. प्रदेशद्रष्टा ऩदक: (1) प्रदेशभा ऩमयटकीम ऩूवायधायको धवकास एवॊ 
प्रवियन गने, होभस्टेको भाध्मभफाट स्थानीम भौनरक ऩमयटनको 
धवकास य धवस्ताय गने, नभपना ऩमयटकीम स्थरको आधाय तमाय 
गनय मोगदान गने, प्रदेशनबरका नमाॉ नमाॉ ऩमयटकीम ऺेरभा रगानी 
गने, आन्तरयक एवॊ फाह्य ऩमयटकराई आकधषयत गयी प्रदेशको 
याजस्वभा उल्रेखनीम मोगदान ऩपर् माउने, ऩमयटनको ऺेरभा 
उल्रेखनीम योजगायीको नसजयना गने जपनसपकै सॊस्था वा व्मऩिराई 
प्रदेशद्रष्टा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-10 फभोऩजभ हपनछे । 

13. वातावयण सॊयऺण ऩदक: (1) प्रदेश तथा सभग्र देशको 
वातावयणीम प्रदूषण तथा जरवामप ऩरयवतयनफाट हपनसक्ने जोऩखभ 
न्मूनीकयणभा मोगदान ददने, वातावयण अनपकूरन नसिान्त फभोऩजभ 
कृधष, व्मावसाधमक एवॊ ऩजधवकोऩाजयनको एवॊ नागरयकको स्वच्छ 
एवॊ स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने अनधकायको रानग जनचेतना 
जगाउने, प्राकृनतक स्रोत य साधनको सभपऩचत प्रमोग गने गयाउने, 
वातावयणभैरी धवकासको भोडर ऩधहचान गने य सोको अवरम्फन 
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गने जपनसपकै व्मऩि वा ननकाम वा अनबमान्ताराई वातावयण 
सॊयऺण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-11 फभोऩजभ हपनछे । 

14. धवकास सेवी ऩदक: (1) प्रदेशको साभाऩजक, आनथयक तथा धवकास 
ननभायण कामयभा सॊरग्न यही सावयजननक कल्माण तथा जनधहतको 
प्रवियन तथा जनजीवनको स्तयभा सपधायका रानग उल्रेखनीम 
मोगदान ऩपर् माउने प्रदेश वा स्थानीम तहका ऩदानधकायी वा प्रदेशका 
गौयव आमोजनाहरुराई सभमभै सम्ऩन्न गयी प्रदेशको धवकासभा 
सहमोग ऩपर् माउने जपनसपकै व्मऩिराई धवकास सेवी सम्भान य 
ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१2 फभोऩजभ हपनछे । 

15. प्रदेशदूत ऩदक: (1) प्रदेशनबरको सूचना य सञ्चायको ऺेरभा 
अग्रऩङ ऩिभा यही सभाजका सही सूचनाको सही सञ्चाय गने, 
ग्राभीण बेगका सभस्मा य नसजयनाराई उजाय गने, सूचनाको 
ऩहपॉचराई सहज फनाउने, सॊधवधान एवॊ प्रचनरत कानूनको फायेभा 
फहस ऩैयवी भापय त जनचेतनाको वृधि गददै  सशिीकयणभा मोगदान 
ऩपर् माउने जपनसपकै व्मऩि, सॊस्था वा ननकामराई प्रदेशदूत सम्भान 
य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-13 फभोऩजभ हपनछे । 

16. अन्वेषण ऩदक: (1) याष्ट्र एवॊ आभजनताको सभपन्ननतको रानग 
ऩशऺा, स्वास््म, आनथयक, साभाऩजक, बौनतक, यसामननक, 
ऩचधकत्साको ऺेरभा खोज अनपसन्धान गने जपनसपकै व्मऩिराई 
अन्वेषण सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 
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(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१4 फभोऩजभ हपनछे । 

17. नव प्रवतयन ऩदक: (1) नवीन प्रधवनधको ऩधहचान, आधवष्काय, 
प्रमोग, प्रचाय प्रसायभा मोगदान ददने, ऩधहचान बएको प्रधवनधराई 
जीवन उऩमोगी ऺेरभा प्रमोगभा ल्माउन सघाउन े जपनसपकै 
सावयजननक ऺेरराई प्रधवनधभैरी फनाउने कामयभा उल्रेखनीम 
मोगदान ऩपर् माउन े जपनसपकै व्मऩि, याष्ट्र सेवक कभयचायी तथा 
सॊस्थाराई नव प्रवतयन सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनछे ।  

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१5 फभोऩजभ हपनछे । 

18. सपबाधषक ऩदक: (1) प्रदेशनबर वा फाधहय प्रचरनभा यही हार 
रोऩोन्भपखको अवस्थाभा यहेका बाषाको सॊयऺण, सम्वियन य 
प्रवियन गने, प्रचरनभा नयहेका तय अऩस्तत्वभा यहेका बाषाको 
ऩधहचान य धवकासभा मोगदान ऩपर् माउने जपनसपकै व्मऩिराई 
सपबाधषक सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१6 फभोऩजभ हपनछे । 

19. कराकीनतय ऩदक: (1) प्रदेशनबरका ऩपयाताऩत्वक कराको उत्खनन,् 
सॊयऺण य धवकास गने, ऩचरकरा, वास्त पकराको सॊयऺण, सम्वियन 
य प्रवियन गने, नवीन कराको धवकास गने, श्रव्मदृश्म एवॊ 
चरऩचरको भाध्मभ एवॊ सोको उद्योगभापय त कराऺेरभा 
उल्रेखनीम मोगदान गने जपनसपकै व्मऩि वा कराकायराई 
कराकीनतय सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१7 फभोऩजभ हपनछे । 
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20. सॊस्कृनतदीऩ ऩदक: (1) प्रदेशनबरका बौनतक (सभ्मता) एवॊ 
अबौनतक सॊस्कृनतको सॊयऺण य सम्वियन य प्रवियन गने, स्थानीम 
सॊस्कृनतको स्तयोन्ननत गने, प्रचायप्रसाय गने तथा साॊस्कृनतक 
धवधवधता व्मवस्थाऩनभा उल्रेखनीम मोगदान ददने जपनसपकै स्थानीम 
तह वा व्मऩिराई सॊस्कृनतदीऩ सम्भान य ऩदक प्रदान गनय 
सधकनछे। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१8 फभोऩजभ हपनछे । 

21. प्रदेश श्रष्टा ऩदक: (1) प्रदेशनबर वा फाधहय जपनसपकै स्थानभा यही 
फसी साधहऩत्मक नसजयनाभा सॊरग्न यही प्रदेशको शान गौयवाऩन्वत 
फनाउने तथा साधहऩत्मक ऺेरभा धवशेष मोगदान ददने जपनसपकै 
व्मऩिराई प्रदेश श्रष्टा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनछे। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-१9 फभोऩजभ हपनछे । 

22. जनसेवा ऩदक: (1) प्रदेशको सावयजननक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, 
ननष्ऩ ,ऺ ऩायदशी, भ्रष्टाचायभपि, जनउत्तयदामी य सहबानगताभूरक 
फनाउने, याज्मफाट प्राप्त हपने सेवा सपधवधाभा जनताको सभान य सहज 
ऩहपॉच सपननऩित गने,आनथयक अनपशासन तथा सावयजननक कामय य 
स्रोतको कप शर व्मवस्थाऩनभा मोगदान ददई प्रदेशभा सपशासनको 
प्रत्माबनूतका रानग मोगदान ददने प्रदेशभा कामययत कभयचायीराई 
जनसेवा सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-20 फभोऩजभ हपनछे । 

23. धवऩद्सेवी ऩदक: (1) प्रदेशनबर प्राकृनतक प्रकोऩफाट ऩीनडत 
व्मऩिहरुको उिाय एवॊ व्मवस्थाऩन वा प्रकोऩको जोऩखभ 
न्मूनीकयण गने कामयभा प्रशॊसनीम मोगदान गने वा सहमोग 
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ऩपर् माउने प्रदेशनबरका जपनसपकै स्थानीम तह वा व्मऩिराई 
धवऩद्सेवी सम्भान य ऩदक प्रदान गनय सधकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-21 फभोऩजभ हपनछे । 

24. प्रदेश ऩयोऩकाय ऩदक: (1) प्रदेशनबरका सभाज वा सभपदामको 
उन्ननत य बराईका रानग नन्स्वाथय बावनारे काभ गने, साभाऩजक 
उिायको कामय गने, भानव जानतको धहत य कल्माणका रानग 
धवनबन्न ऩयोऩकायी कामय गने प्रदेश वा स्थानीम तहका ऩदानधकायी 
वा जपनसपकै व्मऩि वा सॊस्थाराई प्रदेश ऩयोऩकाय सम्भान य ऩदक 
प्रदान गनय सधकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोऩजभको ऩदको ढाॉचा, फनौट, 
आकाय तथा प्रकाय य ऩधिका अनपसूची-22 फभोऩजभ हपनछे । 

 

ऩरयच्छेद-3 

नसपारयसको आधाय य प्रधिमा 
25. नसपारयसको आधाय: (१) सम्भान य ऩदकका रानग नसपारयस गदाय 

ऐनको दपा ६ य ९ भा उऩल्रऩखत धवषमका अनतरयि मस 
भाऩदण्डको ऩरयच्छेद-२ को धवषमराई सभेत आधाय नरएको हपन प 
ऩनेछ। 

  (२) देहाम फभोऩजभका व्मऩिराई  सम्भान य ऩदकका 
रानग नसपारयस गनय सधकने छैन:- 

(क) आपूरे प्राप्त गयेको सम्भान य ऩदक कसैराई 
नफिी गयेको वा फन्धकीभा याखेको, 

(ख) आपूरे प्राप्त गयेको सम्भान य ऩदकको भमायदा 
धवऩयीत हपने गयी प्रमोग गयेको वा कसैराई प्रमोग 
गनय ददएको, 
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(ग) नैनतक ऩतन देऩखने पौजदायी कसपयभा सजाम 
ऩाएको, 

(घ) भ्रष्टाचाय, जवयजस्ती कयणी, भानव फेचनफखन 
तथा ओसाय ऩसाय, रागू औषध नफिी धवतयण 
तथा ननकासी ऩैठायी, सम्ऩनत शपधिकयण तथा 
याहदानी दपरुऩमोग सम्फन्धी कसपयभा अदारतको 
अऩन्तभ पैसराफाट सजाम ठहय बएको, 

(ङ) सम्भान य ऩदक प्राप्त गने व्मऩि कभयचायी यहेको 
बए ननरम्फनभा यहेको, 

(च) प्रचनरत कानूनद्वाया अमोग्म हपन सक्न े आधाय 
आकधषयत हपन।े 

26. सम्भान य ऩदक नसपारयसको प्रधिमा: (1) ऐन फभोऩजभ 
भन्रारमरे सम्फऩन्धत भन्ररामराई नसपारयस गयी ऩठाउॉदा 
देहामको ऩदानधकायी, कभयचायी, ननकाम वा व्मऩिराई नसपारयस 
गदाय देहाम फभोऩजभ नसपारयस गयी ऩठाउनप ऩनेछ्- 

(क) सम्भान य ऩदक सनभनतका ऩदानधकायीहरुको 
हकभा प्रदेश सयकाय, भऩन्रऩरयषद्रे, 

(ख) प्रदेश सबाका सदस्महरुको हकभा सबाभपखरे, 
(ग) प्रदेश सयकायका भन्री, याज्मभन्री तथा स्थानीम 

तहका ऩदानधकायीको हकभा भपख्मभन्रीरे, 
(घ) प्रदेश सबाका सऩचवारमका कभयचायीको हकभा 

प्रदेश सबाको सऩचवरे, 
(ङ) सम्फऩन्धत भन्रारमसॉग सम्फऩन्धत कभयचायी वा 

त्मस्तो भन्रारमको कामय धवबाजनको धवषमसॉग 
नभल्ने सम्भान य ऩदकको ऺेरसॉग नभल्ने कप नै 
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ऩनन व्मऩि नसपारयसको हकभा सम्फऩन्धत 
भन्रारमको भन्रीरे, 

(च) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर 
नेऩार, प्रदेश प्रहयी, प्रदेश अनपसन्धान ब्मपयोको 
ननकामभा कामययत कभयचायीको हकभा सम्फऩन्धत 
सपयऺा ननकामको प्रभपखरे ननणयम नसपारयसको 
आधायभा आन्तरयक भानभरा तथा कानून 
भन्रारमरे, 

(2) मस दपा फभोऩजभ सम्फऩन्धत भन्रारमरे आन्तरयक 
भानभरा तथा कानून भन्रारमभा सम्भान य ऩदकको नसपारयस 
गदाय त्मस्तो ननकामभा ऩराचाय गने वा आन्तरयक सूचना ननकाल्ने 
वा जपनसपकै तरयकारे सकेसम्भ सफैराई जानकायी गयाई नसपारयस 
गनपय ऩनेछ । 

(3) सम्भान य ऩदक ऩाउने व्मऩिरे अनपसूची-23 
फभोऩजभको धववयण बयी सम्फऩन्धत भन्रारमभा ऩेश गनपय ऩने तथा 
त्मस्तो ननकामरे उऩचत ठानकेा मोग्म व्मऩिराई आपैँ रे धववयण 
बयी नसपारयस गनय सक्नेछ । 

तय सम्फऩन्धत ननकामफाट सूचनाको जानकायी नऩाई छपट 
बएको वा प्रदान हपने सम्भान य ऩदको दावेदाय व्मऩिरे ऐनको 
म्मादनबरै अनपसूची-23 फभोऩजभको धववयण बयी आन्तरयक 
भानभरा तथा कानून भन्रारमभा  सूचनाको म्मादनबरै नसधै ऩेश गनय 
सक्नेछ । 

(4) सम्फऩन्धत ननकाम वा दावेदाय व्मऩि आपैफाट 
भन्रारमभा म्मादनबर ऩेश हपन आएका सूचीहरुराई नसपारयस 
सनभनतरे आवश्मक जाॉचफपझ गयी सम्भान य ऩदको रानग प्रदेश 
सयकाय सभऺ नसपारयस गनेछ । 
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27. सम्भान य ऩदकको सङ्खख्मा: मस भाऩदण्ड फभोऩजभ ऺेरगत 
रुऩभा ऩाउने सम्भान य ऩदकको सङ्खख्मा प्रदेश सयकायरे घोषणा 
गदायका फखत तोकेको सङ्खख्मा अनपसाय हपनेछ। 

28. सम्भान ऩर प्रदान गरयन:े ऩदक प्रदान गदाय प्रत्मेक व्मऩिराई 
ददइने सम्भान ऩरको ढाॉचा अनपसूची-24 फभोऩजभ हपनेछ। 

29. ऩदक प्राप्त गने व्मऩिराई बत्ता उऩरब्ध गयाइन:े ऐनको ऩरयच्छेद-
३ फभोऩजभको सम्भान य ऩदक ग्रहण गनय आउॉदा याष्ट्रसेवक 
कभयचायीको हकभा प्रदेश भ्रभण खचय ननमभावरी अनपसाय य अन्म 
व्मऩिको हकभा आउॉदा जाॉदा राग्ने मातामात खचय य एक ददनको 
प्रथभ तह अनपसायको दैननक बत्ता उऩरब्ध गयाइनछे। 

 

ऩरयच्छेद- ४ 

धवधवध 

30. स्वल्ऩाकाय वा स्वल्ऩाकाय ऩधिका: (1) मस भाऩदण्ड फभोऩजभ 
प्रदान गरयने ऩदकहरुको स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩधिका हपनेछ। 

(2) मस भाऩदण्डको अनधनभा यही ऩदक ऩाउने व्मऩिरे 
स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩधिका रागाउन सक्नेछ । 

(3) स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩधिकाको फनौट तथा 
आकाय प्रकाय अनपसूची-२5 फभोऩजभ हपनेछ । 

31. ऩोशाक: सम्भान य ऩदक सपशोबन सभायोहभा सपशोनबत हपन े
भधहरारे सायी चोरो, ऩ परुषको हकभा दौया, सपरुवार, कोट, कारो 
जपत्ता वा आफ्नो ऩयम्ऩया य सॊस्कृनत झल्कने जपनसपकै औऩचारयक 
ऩोशाक रगाउनप ऩनेछ। 

तय मौननक तथा अल्ऩसॊख्मकको हकभा जपनसपकै 
औऩचारयक ऩोशाक रगाउन फाधा ऩने छैन। 

                            
 ऩधहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत। 
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32. सम्भान य ऩदको भमायदािभ: ऐन तथा मस भाऩदण्ड फभोऩजभ 
प्रदान हपन े सम्भान य ऩदक भध्मे प्रदेश शाऩन्त तथा सपयऺाको 
ऺेरभा ददइने सम्भान य ऩदको भमायदािभ िभश प्रदेश यऺक, 
शाऩन्त भारा य शाऩन्तदीऩ हपनेछ । 

33. ऩदकको प्रतीक सभूहको ऩजम्भा: ऐन फभोऩजभ प्रदान गरयने सफै 
प्रकायका ऩदकहरुको प्रतीक सभूह भन्रारमको ऩजम्भाभा यहनेछ। 

34. धकन्न सधकन:े (1) कप नै व्मऩिरे ऩाएको ऩदकको कप नै प्रतीक 
हयाएभा, चोरयएभा वा नानसएभा सो प्रतीक ननजरे भन्रारमरे 
तोकेको स्थानफाट खरयद गनय सक्नेछ। 

(२) दपा 30 फभोऩजभको स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय 
ऩधिका भन्रारमरे तोकेको स्थानफाट खरयद गनय सक्नेछ। 

35. सम्भान य ऩदक स्वत यद्द हपन:े मस ऐन फभोऩजभ प्रदान हपन े
सम्भान य ऩदक सपशोबन सभायोहभा ऐनको दपा ११ फभोऩजभ 
उऩऩस्थत नबई भन्रारमफाट एक वषयनबर फपऩझनरन सम्ऩकय भा 
नआएको खण्डभा सो घोधषत सम्भान य ऩदक स्वत् यद्द हपनेछ। 

36. धवबषूण ग्रहण गनय नऩाउन:े (1) मस भाऩदण्डभा अन्मर जपनसपकै 
कप या रेऩखएको बए ताऩनन ऩदक ऩाउने व्मऩि भ्रष्टाचाय, 
जफयजस्ती कयणी, भानव वेचधवखन तथा ओसायऩसाय, रागू औषध 
नफिी धवतयण वा ओसायऩसाय, याहदानी दपरुऩमोग, अऩहयण, 
खयाफ व्मावसाधमक आचयण, सम्ऩऩत्त शपधिकयण वा नैनतक ऩतन 
देऩखने अन्म मस्तै जपनसपकै पौजदायी कसपयभा अदारतफाट सजाम 
ऩाएको वा त्मस्तो अनबमोग रागेको बए अनबमोग रागेको 
अवनधबय सम्भान य ऩदकको रानग नसपारयस हपन वा त्मस्तो 
सभायोहभा बाग नरन वा सम्भान य ऩदक ग्रहण गनय ऩाउने छैन। 
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(2) ऐनको दपा 10 को उऩदपा (5) फभोऩजभ सूचना 
प्रकाश गदाय उऩदपा (1) फभोऩजभको धिमाकराऩको दावी धवयोध 
सभेतराई सॊरग्न गयी सूचना प्रकाशन गनपय ऩनेछ । 

(3) उऩदपा (2) फभोऩजभको सूचनाभा उऩल्रऩखत 
म्मादनबर कप नै व्मऩिको रानग दावी धवयोध ऩनय आएभा सोको 
छाननफनको रानग भन्रारमरे छाननफन सनभनत गठन गयी छाननफन 
गनय सक्नेछ । 

(4) कप नै कायणवश उऩदपा (1) फभोऩजभको व्मऩि 
सम्भान य ऩदको रानग नसपारयस बएभा नसपारयस सूचीफाट 
हटाउने वा सम्भान य ऩदक ग्रहण गरयसकेको बएभा त्मस्तो 
सम्भान य ऩदक भन्रारमरे धपताय गनय रगाउने वा उऩदपा (3) 
फभोऩजभको दावी धवयोध प्रभाऩणत बएभा ननजराई प्रदेश सयकायरे 
सम्भान य ऩदक प्रदान गने प्रधिमाफाट हटाउनछे । 

37. ननरम्फनभा याऩखन:े कप नै व्मऩि वा सॊस्था/ननकामरे सम्भान य 
ऩदकको रानग गरत धववयण बयी ऩेश गयेको प्रभाऩणत बएभा 
त्मस्तो व्मऩि, सॊस्था/ननकामराई मस भाऩदण्ड फभोऩजभ प्रदान 
गने सम्भान य ऩदक प्रदान नगने गयी ऩाॉच वषयको रानग 
ननरम्फनभा याऩखनेछ । 
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अनपसूची-1 

(दपा 3 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

प्रदेश यऺक ऩदक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफचको बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा, िस खपकप यी य हनतमाय फोकेको भाननसको आकृनत 
सपनको य फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-2 

(दपा 4 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

शाऩन्तभारा ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
गोराकाय, स्त पऩा य हात नभराइएको आकृनत सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य 
आकृनत चाॉदीको हपनेछ । 

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-3 

(दपा 5 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

शाऩन्तदीऩ ऩदक 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
नेऩारको नक्सा य भाननसको आकृनत सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य 
आकृनत चाॉदीको हपनेछ । 

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-4 

(दपा 6 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

प्रदेश दीऩ ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा, धकताफ, करभ य फरेको ददमो सपनको हपनेछ बन े
फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-5 

(दपा 7 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

भतृ्मपञ्जम ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा य सोभा यहेको आकृनत य रारीगपयाॉसको पूर 
सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-6 

(दपा 8 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

प्रदेश शान ऩदक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको चन्द्र 
सूमय, भसार फोकेको भाननसको आकृनत य धहभार सपनको हपनेछ बने फाॉकी 
बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ । 

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ । 
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अनपसूची-7 

(दपा 9 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

कृधष धकयण ऩदक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
उदाउॉदो सूमय सधहतको धहभार सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत 
चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-8 

(दपा 10 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

सहकायी प्रवियन ऩदक 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(क) भण्डर:  मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
धहभार य गोराकाय भानथ सात जना भाननसको आकृनत सपनको हपनेछ बने 
फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ । 

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-9 

(दपा 11 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

उद्यभशीरता ऩदक 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर:  मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
धहभार य चखाय काट्दै गयेको भधहराको आकृनत सपनको हपनेछ बने फाॉकी 
बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-10 

(दपा 12 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

प्रदेशद्रष्टा ऩदक 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
धहभार, भऩन्दय, स्त पऩा, रुख, एकनसङ्गे गैँडा य रारीगपयाॉसको आकृनत सपनको 
हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-11 

(दपा 13 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

वातावयण सॊयऺण ऩदक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
उदाउॉदो सूमय सधहतको धहभार, रारीगपयाॉस य हातभा नफरुवा नरएको देऩखने 
आकृनत सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 

 



 

26 

अनपसूची-12 

(दपा 14 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

धवकास सेवी ऩदक 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
धहभार य रारीगपयाॉस सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको 
हपनेछ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-13 

(दपा 15 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

प्रदेशदूत ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा य सञ्चायको टावय सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य 
आकृनत चाॉदीको हपनेछ । 

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-14 

(दपा 16 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

अन्वेषण ऩदक 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा, खगोरीम आकृनत य रारीगपयाॉस सपनको हपनेछ बने 
फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 

 



 

29 

अनपसूची-15 

(दपा 17 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

नव प्रवतयन ऩदक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
ताया, ज्मोनत सधहतको फौधिक देऩखने आकृनत सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग 
य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ।मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ । 
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अनपसूची-16 

(दपा 18 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

सपबाधषक ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
धकताफ, करभ य रारीगपयाॉसको आकृनत सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य 
आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-17 

(दपा 19 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

कराकीनतय ऩदक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा, करात्भक झ्मार य नेऩारको झण्डा सपनको हपनेछ 
बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-18 

(दपा 20 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

सॊस्कृनतदीऩ ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फरेको ददमो, फागभती प्रदेशको नक्सा य कप भायीको आकृनत सपनको हपनेछ 
बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ । 

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-19 

(दपा 21 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

प्रदेश श्रष्टा ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा, धकताफ, करभ, पवाॉख य रारीगपयाॉसको आकृनत 
सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-20 

(दपा 22 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

जनसेवा ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा, नेऩारको झण्डा य नभस्काय गयेको आकृनत सपनको 
हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।   

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-21 

(दपा 23 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

धवऩद्सेवी ऩदक 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
ऺनतग्रस्त घय य उिाय गयेको भाननसको आकृनत सपनको हपनेछ बने फाॉकी 
बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-22 

(दपा 24 को उऩदपा (2) सॉग सम्फऩन्धत) 

प्रदेश ऩयोऩकाय ऩदक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) भण्डर: मो ऩदक चाॉदीफाट फनेको हपनेछ । मसको नफच बागभा यहेको 
फागभती प्रदेशको नक्सा, भाननस, पैराइएको हात य रारीगपयाॉसको आकृनत 
सपनको हपनेछ बने फाॉकी बाग य आकृनत चाॉदीको हपनेछ ।  

भण्डर अवरम्फन हपने स्थानभा ऩधिका याखी गराभा झपण्याउन 
नभल्ने गयी याऩखनेछ । मसको ऩछानडऩधिको बागभा फागभती प्रदेश य 
त्मसको भपनन ऩदक धवतयण गरयने सार उल्रेख गयेको हपनेछ । 

(ख) ऩधिका: मो ऩधिका येशभको हपनेछ । मसको जम्भा चौडाई 3.2 
सेऩन्टनभटयको हपनेछ । मसको फयाफय चौडाईभा यहने गयी फामाॉ ननरो, दामाॉ 
हरयमो य नफचभा यातो यङ ग हपनेछ। 
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अनपसूची-23 

(दपा 2६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फऩन्धत) 

नसपारयस गरयन ेयाष्ट्र सेवक कभयचायी/सवयसाधायण/सॊस्थाको धववयण 

 

(1) व्मऩिगत धववयण् 
नाभ  जन्भ नभनत/हारको 

उभेय 
 

ना.प्र.नॊ./ऩजल्रा  फपफाको नाभ  
ठेगाना प्रदेश- ऩजल्रा- न.ऩा./गा.ऩा- वडा 

नम्वय- 
टोर/ब्रक 
नॊ.- 

स्थामी      
अस्थामी      
शैऩऺक मोग्मता तह शैऩऺक 

सॊस्थाको 
नाभ 

उत्तीणय सार 

सम्ऩकय  पोन नॊ. ईभेर 
ठेगाना् 

 

 

(2) सॊस्थागत धववयण (बए) 
सॊस्थाको नाभ  स्थाऩना नभनत  
सॊस्था दताय 
नॊ. 

 ऩनछल्रो नवीकयण नभनत  

सॊस्थाको 
प्रभपख 

नाभ: ठेगाना: पोन नॊ.: 

ठेगाना प्रदेश- ऩजल्रा- न.ऩा./गा.ऩा- वडा नम्वय- टोर/ब्रक 
नॊ.- 

कामयऺ ेर 
प्रदेश, ऩजल्रा 
(सॊख्मा 
खपराउने) 

 

सॊस्थाको 
भपख्म उदेश्म 

 

सभावशेी 
सहबानगता 

भधहरा- ऩपरुष- अऩाङ्ग- जनजानत- भधेसी- अन्म- 
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सम्ऩकय  पोन नॊ. इभेर 
ठेगाना् 

 

 

(3) उऩरऩब्धहरुको धववयण् 
धवगतभा प्राप्त गयेका 
उऩानध,सम्भान य 
धवबषूण तथा ऩदक प्राप्त 
नभनत 

प्रशॊसा ऩरहरु् 
ऩपयस्कायहरु\ऩदकहरु (ननजाभती ऩपयस्काय सभेत) 

धवबषूणहरु् 
अन्म् 

सम्फऩन्धत व्मऩिरे 
हारसम्भ गयेका 
उल्रेख्म कामयको 
धववयणहरु 

कामायरम\स्थान काभ 
गयेको 
अवनध 

धवशेष मोगदान/कामय 
 
 

१.   

२.   

३.   

४.   
 

(4) धवगतभा बएका कायफाहीको धववयण 
(क)  कभयचायी बए् 

धवगतभा बएका 
कायवाही वा 
सपाइ ऩाएको बए 
सोको धववयण 

ध्मानाकषयण/सचेत/चेतावनी् 
ननसहत/ननरम्फन् 
ग्रडे योक्का/ऩदोन्ननत योक्का/तल्रो टाइभ स्केरभा घटपवा् 
घटपवा/चारचरन सम्फन्धी प्रनतवदेनभा प्रनतकूर याम् 
सेवाफाट हटाइएको/वयखास्त गयेको् 
अन्म अनबमोग् 

(ख) व्मऩि/सॊस्था बए् 
धवगतभा बएका 
कायवाही वा 
सपाई ऩाएको बए 
सोको धववयण 

पौजदायी भपद्दा् 
देवानी भपद्दा् 
कारो सूची, फैधकङ्ग कसपय् 
खयाफ व्मवसाधमक आचयण बए/ नबएको (सॊस्थाको हकभा) 

 अन्म अनबमोग/कैधपमत् 
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(5) उल्रेऩखत सम्ऩूणय धववयणहरु सत्म त्मभा आधारयत यहेको व्महोया प्रभाऩणत गदयछप , 
झपिा ठहये कानून फभोऩजभ सहपॉरा फपझाउॉरा। 
नाभ थय्             दजाय (कभयचायी बए)/ठेगाना:      कामययत ननकाम् 
पोन नम्फय्          ईभेर ठेगाना्                   दस्तखत् 
 

(6) उल्रेखनीम उऩरऩब्धहरु तथा सम्भान य ऩदक प्रदान गनपय ऩने कायणहरु 
 

(क)  कभयचायी बए् 
ऩजम्भेवायी वहन तथा उत्तयदाधमत्व प्रनत 
ननजको बनूभका 

 

ननजको आफ्नै ऩहरभा बएका 
नसजयननसर कामयहरु 

 

साहनसक तथा उल्रेख्म कामयहरुको 
धववयण 

 

सावयजननक धहत तथा याष्ट्रको उन्ननतभा 
ननजको मोगदान 

 

सम्भान य ऩदक प्रदान गनयको रानग 
नसपारयस गनपयऩने आधाय य अरु 
उल्रेख्म कायणहरु 

 

धवशेष मोगदान य अनपसन्धानको धवषम 
बए उल्रेख गने 

 

 

(ख) व्मऩि/सॊस्था बए् 
ननजको आफ्नै ऩहरभा बएका 
नसजयननसर कामयहरु 

 

साहनसक तथा उल्रेख्म कामयहरुको 
धववयण 

 

सावयजननक धहत तथा याष्ट्रको उन्ननतभा 
ननजको मोगदान 

 

सम्भान य ऩदक प्रदान गनयको रानग 
नसपारयस गनपयऩने आधाय य अरु 
उल्रेख्म कायणहरु 

 

ननजको आचयण (प्रहयी प्रनतवदेन 
अनपसाय) 

 



 

40 

धवशेष मोगदान य अनपसन्धानको धवषम 
बए उल्रेख गने 

 

 
(7) नसपारयस कतायको याम् 

नाभ थय् 
दजाय् 
दस्तखत् 
कामायरम् 
नभनत् 
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अनपसूची-24 

(दपा 28 सॉग सम्फऩन्धत) 

सम्भान ऩरको ढाॉचा 
 

............... ऩजल्रा ................ गा.ऩा/न.ऩा/उ.न.ऩा./भ.न.ऩा, वडा नॊ. .... भा 
यहेको/फस्ने .............................. राई ............................भा उल्रेखनीम 
मोगदान ऩपर् माए फाऩत ............................ द्वाया सम्भाननत गरयएको छ । मस 
सम्भान य ऩदकको गरयभा कामभ गयी प्रदेशको गौयव फढाउन े काभभा 
महाॉको/मस सॊस्थाको मोगदान ननयन्तय यहनेछ । 

 

 
 

 

 

  

.................... 
अध्मऺ 

नसपारयस सनभनत 

 घोषणा नभनत 

ईनत सॊवत.्.......................शपबभ ्। 

.................... 
भपख्मभन्री 

फागभती प्रदेश 

 धवतयण नभनत 

ईनत सॊवत.्.......................शपबभ।् 
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अनपसूची-25 

(दपा 30 को उऩदपा (3) सॉग सम्फऩन्धत) 

स्वल्ऩाकाय य स्वल्ऩाकाय ऩधिकाको फनौट तथा आकाय प्रकाय 

(क) स्वल्ऩाकाय: ऩदकहरुका स्वल्ऩाकायको धववयण सोही ऩदकहरुका भण्डन 
सयह हपनेछ । 

(ख) स्वल्ऩाकाय ऩधिका: ऩदकहरुको स्वल्ऩाकाय ऩधिकाको कऩडा य यङ्गको 
धववयण सोही ऩदकहरुको ऩिा य ऩधिका सयह हपनेछ । 

स्वल्ऩाकायहरु ऩधिकासधहत फामाॉ छातीभा रागाइनेछ । प्रदेश 
यऺक ऩदक दामाॉ छानतभा रगाइनेछ । स्वल्ऩाकायको ऩधिकाको चौडाई 
1.6 सेऩन्टनभटय य भण्डन य ऩधिकाको सॊमपि रम्फाई 5.3 सेऩन्टनभटय 
हपनेछ । 

 


