
 

नेपाल सरकार 

खानेपानी मन्त्रालय 
ससिंहदरवार, काठमाड ौँ। 

खानेपानी महसुल ननर्ाारण आयोगको पदानर्कारी ननयुक्तिको लानग दरखास्त आव्हान गररएको 

सूचना। 
दोस्रो पटक प्रकानित नमनत २०७८/०१/११ 

प्रथम पटक समसि २०७७/१२/२५ मा प्रकासिि सूचना अनुसार पर्ााप्त दरखास्त नपरेकोले खानेपानी महसुल सनर्ाारण आर्ोग 

ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोसिम ससमसिको सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोसिम मसहला, दसलि र 

िनिासिमधे्यबाट सदस्य पदमा सनरु्क्त भै कार्ा गना ऐन बमोसिम र्ोग्यिा पुगेका इचु्छक नेपाली नागररकहरुबाट सूचना 

प्रकासिि भएको समसिले ७ (साि) सदन सभत्र (आवेदन सदने अन्तिम सदन सावािसनक सवदा परेमा त्यसको भोसलपल्ट) ररिपूवाक 

दरखास्त आव्हान गररन्छ। सवसृ्ति सववरण मन्त्रालर्को वेभसाइट (www.mows.gov.np) र मन्त्रालर्को सूचना पाटीमा हेना 

वा मन्त्रालर्को प्रिासन महािाखामा सम्पका  राखी प्राप्त गना ससकनेछ । 

दरखास्त बुझाउने स्थानः खानेपानी मन्त्रालर् (प्रिासन महािाखा), ससिंहदरबार, काठमाड िं । 

सम्पका  नं. :- ४२११६५१ 

 

 

 



 

नेऩार सयकाय 

खानेऩानी भन्त्रारम 
ससिंहदयवाय, काठभाडौँ। 

खानेऩानी भहसरु सनधाायण आमोगको ऩदासधकायी सनमकु्तिको रासग दयखास्त आव्हान गरयएको सूचना। 
दोस्रो ऩटक प्रकाक्तित सभसत 2078/01/11 

खानेऩानी भहसरु सनधाायण आमोग ऐन, २०६3 को दपा ३ फभोक्तजभ ससभसतको उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोक्तजभको सदस्म 
ऩदभा सनमिु बै कामा गना ऐन फभोक्तजभ मोग्मता ऩगुेका इच्छुक नेऩारी नागरयकहरुफाट प्रस्ततु सूचना प्रकाक्तित बएको 7 (सात) 
ददन सबर (आवेदन ददने अक्तन्त्तभ ददन सावाजसनक ववदा ऩयेभा त्मसको बोसरऩल्ट) मस भन्त्रारमभा रयतऩूवाक दयखास्त आव्हान 
गरयन्त्छ। 

सूचना निं. रयि ऩद आवश्मक सिंख्मा मोग्मता तथा अनबुव 
03/077/78 सदस्म 1 जना भान्त्मताप्राप्त क्तिऺण सिंस्थाफाट इक्तन्त्जसनमरयङ्ग , सभाजिास्त्र वा कानून ववषमभा 

कम्तीभा स्नातक उऩासध हाससर गयी सम्फक्तन्त्धत ऺेरभा कम्तीभा सात 
वषाको अनबुव प्राप्त भवहरा, दसरत य जनजासत। 

1. दयखास्त ऩेि गने प्रविमा: 

खानेऩानी भहसरु सनधाायण आमोग ऩदासधकायी ससपारयस कामाववसध , 2077 को अनसूुची-1 फभोक्तजभको दयखास्त पायभ साथ 
देहामका कागजातहरु ऩेि गनुाऩनेछ।दयखास्त पायभ मस भन्त्रारमको वेबसाईट www.mows.gov.np फाट download गना 
सवकनेछ। 

क. नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩरको प्रसतसरवऩ, 

ख. िैक्तऺक प्रभाणऩरको प्रसतसरवऩ (ववदेिी ववश्वववधारमफाट िैक्तऺक उऩासध हाससर गनेको हकभा सभकऺता सनधाायण गयेको 
प्रभाणऩर सभेत), 

ग. वैमक्तिक वववयण, 

घ. अनबुव खलु्ने कागजातको प्रसतसरवऩ, 

ङ. सदस्मको हकभा खानेऩानी भहसरु सनधाायण आमोग ऩदासधकायी ससपारयस कामाववसध , 2077 को अनसूुची-4 फभोक्तजभको 
खानेऩानी भहसरु सनधाायण आमोगको कामासम्ऩादनराई प्रबावकायी रुऩभा अगाडी फढाउने अवधायणा ऩर (तीन हजाय 
िब्द नफढाई) छुटै्ट खाभभा ससरफन्त्दी गयी ऩेि गनुाऩने, 

च. खानेऩानी भहसरु सनधाायण आमोग ऩदासधकायी ससपारयस कामाववसध, 2077 को दपा ४ फभोक्तजभ अमोग्म नबएको। 

छ. अध्मऺको हकभा ऩैँतीस वषा य सदस्मको हकभा तीस वषा उभेय ऩूया बएको।  

2. दयखास्त फझुाउने स्थान: खानेऩानी भन्त्रारम (प्रिासन भहािाखा), ससिंहदयवाय, काठभाडौँ। 

थऩ जानकायीका रासग टेसरपोन निं. 01-४२११६५१ 

http://www.mows.gov.np/


 
अनसूुची-१ 

(दपा 5 को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 

ननमकु्त वा भनोनमन हनु चाहने ऩदानधकायीरे ऩेश गनुऩुने दयखास्तको ढाॉचा 

खानेऩानी भधरारम भहशरु ननधाुयण आमोगको अध्मऺ तथा सदस्म ऩदभा ननमनु्क्त वा भनोनमन बई सेवा गन ुइच्छा 
बएकोरे देहामका वववयण तथा कागजात सॊरग्न गयी मो दयखास्त ऩेश गयेको छु।सो ऩदभा ननमनु्क्त वा भनोनमनको 
रानग अवश्मक ऩने मोग्मता तथा अनबुव यहेको स्वघोषणा सभेत गदुछु य ननमनु्क्त वा भनोनमन बएको अवस्थाभा 
प्रचनरत कानून फभोन्जभ इभाधदायीऩूवकु आफ्नो ऩदीम न्जम्भेवायी ऩूया गने प्रनतवद्धता व्मक्त गदुछु । 

१. ननमनु्क्त वा भनोनमन हनु चाहेको ऩदः 
२. दयखास्त ऩेश गने व्मन्क्तकोः- 

(क) व्मन्क्तगत वववयण                                       

नाभ थयः- 
नागरयकता नॊ., जायी नभनत य नागरयकता जायी गने न्जलराः- 
स्थामी ठेगानाः- 
अस्थामी ठेगानाः- 
जधभ नभनतः-   

सम्ऩकु नॊ.:- 
इभेरः- 
 

(ख) शैन्ऺक मोग्माको वववयण 
 

क्र.सॊ. उऩानध ववश्वववद्यारम/न्शऺण सॊस्था ववन्शष्टीकृत 
नफषम ऺेर 

उत्तीण ुगयेको 
सार 

कैवपमत 

      
      

 

(ग) अनबुवः 
 

क्र.सॊ. ऩद तह कामाुरम/सॊस्था कामयुत अवनध कैवपमत 

      
      



 
 
 
 

(घ) रेख यचना तथा अधम प्रकाशन 
क्र.सॊ. रेख यचना य प्रकाशनको नाभ वा 

ववषम 

प्रकान्शत जनरु/ऩसु्तक प्रकाशन बएको 
सार 

कैवपमत 

     
     

 

(ङ) अधम केही खरुाउन ुऩने बएः 

 

(च) सॊरग्न कागजात तथा वववयणः 
(१) नागरयकताको प्रनतनरवऩ, 
(२) व्मन्क्तगत वववयण, 
(३) शैन्ऺक प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 
(४) अनबुव खलुने कागजातको प्रनतनरवऩ, 
(५) अधम आवश्मक कागजात । 

भानथ उलरेख गयेका सफै वववयणहरु साॉचो हनु झठुा ठहये कानून फभोन्जभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 

दस्तखतः............................ 

नभनतः................................. 

 

 
 

 

क्र.सॊ. ऩद तह कामाुरम/  सॊस्था कामयुत अवनध कैवपमत 

      
      

औॊठाको छाऩ 
  

 
 
 
 

 दामाॉ    फामाॉ 


