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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानेपोखरी राजपत्र 

खण्ड ५                          संख्या ५        मिमििः २०७९।०३।३२ 

भाग १ 
कानपेोखरी गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि आषाढ २९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनको 
िेस्रो बैठकबाट पाररि भएको देहाय बिोजजिको ऐन सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि 
गररएको छ। 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि सम्बन्िी ऐन, २०७९ 

गाउँपामिका अध्यक्षज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०४।३१ 

प्रस्िावनािः आिारभिू र िाध्यमिक जशक्षा सम्बन्िी स्थानीय िहको एकि अमिकार सूची 
िथा सोको सवयसािान्यिािा प्रमिकूि असर नपने गरी स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को उपखण्ड (१६) िा व्यवस्था 
भएको मनिःशलु्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन िथा छात्रवजृिको व्यवस्थापन सम्बन्िी 
गाउँपामिकाको काि, कियव्य र अमिकारिाई व्यवजस्थि र पारदशी िवरिे कायायन्वयन गदै 
गाउँपामिका क्षेत्रमभतै्रका ववद्याथीहरुिाई िापदण्ड बिोजजि ववमभन्न वविािा उच्च जशक्षा 
अध्ययनिा छात्रवजृि प्रदान गरी भववष्यिा गाउँपामिका क्षेत्रमभतै्र क्रिशिः दक्ष जनशजिको 
उपिब्ििा समुनजिि गदै जाने व्यवस्थािाई संस्थागि गनय आवश्यक देजखएकािे, 
नेपािको संवविानको िारा ५७ को उपिारा (४) िथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी कानेपोखरी 
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गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनको िेस्रो बैठकबाट यो वविेयक पाररि भएको 
छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि "कानपेोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि 
सम्बन्िी ऐन, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाशन भए पिाि ्गाउँपामिका क्षेत्रभर िागू 
हनुेछ। 

२. पररभाषा र व्याख्यािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,- 
(क) "अध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङका अध्यक्षिाई सम्झनपुछय। 

(ख) "उपाध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङका उपाध्यक्षिाई 
सम्झनपुछय। 

(ग)  "ऐन" भन्नािे कानपेोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि सम्बन्िी ऐन, २०७९ िाई 
सम्झनपुछय। 

(घ) "काययपामिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ 
काययपामिकािाई सम्झनपुछय। 

(ङ)  "कायायिय" भन्नािे कानपेोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय, िोरङिाई 
सम्झनपुछय। 

(च) "गाउँपामिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झनपुछय।  

(छ) "प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि" कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङका प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृििाई सम्झनपुछय। 

(ज) “प्राववमिक वविा” भन्नािे स्वास््य, कृवष, इजिमनयररङ, वन िथा वािावरण, 
खाद्य प्रववमि, खानेपानी िथा सरसफाई र काययपामिकािे प्राववमिक वविा भनी 
िोकेको अन्य वविािाई सिेि सम्झनपुछय। 

(झ) "वडा" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको कुनैपमन वडािाई 
सम्झनपुछय। 

(ञ) "ववद्यािय" भन्नािे गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र सरकारी िथा सािदुावयक िवरबाट 
कक्षा ११ र १२ अध्यापन गराउने जशक्षण संस्थािाई सम्झनपुछय। 

(ट)  “ववपन्न पररवार” भन्नािे गररब घरपररवार पवहचान िथा पररचयपत्र वविरण 
मनदेजशका, २०७५ बिोजजि गररब पररचयपत्र प्राप्त गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका 
पररवारिाई सम्झनपुछय। 
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(ठ)  “िजक्षि सिदुाय” भन्नािे सङ्घीय िथा प्रदेश कानूनको सीिामभत्र रही 
काययपामिकािे िोकेको सिदुायिाई सम्झनपुछय। 

(ड)  “जशक्षा शाखा” भन्नािे गाउँपामिकािा जशक्षा क्षेत्र हेनेगरी जजम्िेवारी िोवकएको 
शाखािाई सम्झनपुछय। 

(ढ)  "जशक्षण संस्था" प्राववमिक वविािा उच्च जशक्षा अध्यापन गराउन े गरी 
काययपामिकािे छनोट गरेको जशक्षण संस्थािाई सम्झनपुछय। 

(ण) "जशक्षा अमिकृि" भन्नािे कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङका जशक्षा 
अमिकृििाई सम्झन ुपछय र सो शब्दिे प्रिखु प्रशासकीय अमिकृििे िोकेको 
जशक्षा हेने कियचारी सिेििाई सम्झनपुछय। 

(ि)  “स्वीकृि बजेट” भन्नािे सभा िथा काययपामिकािे यो ऐनिा उजल्िजखि व्यवस्था 
कायायन्वयन गनयका िामग ववमनयोजन गरेको बजेटिाई सम्झनपुछय। 

(थ) "सभा" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ सभािाई सम्झनपुछय। 

(द)  "संवविान" भन्नािे नेपािको संवविान सम्झनपुछय। 

(ि)  "समिमि" भन्नािे यस ऐनको दफा १२ िा व्यवस्थापन भएको छात्रवजृि 
व्यवस्थापन समिमििाई सम्झनपुछय। 

पररच्छेद २ 

मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा काययक्रि सञ्चािन सम्बन्िी व्यवस्था 
३. मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा काययक्रि सञ्चािन गररनिेः (१) गाउँपामिका 

क्षेत्रमभत्रका सािदुावयक ववद्याियिा कक्षा ११ र १२ अध्ययन गनय भनाय हनु े
कानेपोखरीबासी ववद्याथीहरुिाई िजक्षि गरी मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा 
नािक काययक्रि सञ्चािनिा ल्याइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको काययक्रिबाट कानेपोखरीबासी ववद्याथीहरुिाई 
गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको सािदुावयक ववद्यािय िाफय ि ्क्रिशिः कक्षा ११ र १२ 
मनिःशलु्क अध्यापन गराउँदैं िमगनेछ। 

(३) उपदफा (२) िा व्यवस्था भएको मनिःशलु्क जशक्षाका िामग गाउँपामिकाबाट 
देहायिा उजल्िजखि शीषयक वापिको रकि व्योहोररनेछिः 

(क) भनाय शलु्क, 

(ख) िामसक शलु्क र, 

(ग) उपिब्ि स्रोि सिेिका आिारिा समिमिको मसफाररसिा काययपामिकाको 
मनणययिे उपिब्ि गराउने अन्य शीषयकको शलु्क िथा दस्िरु। 
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(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) र खण्ड (ख) िा उजल्िजखि शीषयकको दर प्रत्येक 
वषय समिमिको मसफाररसिा काययपामिकािे मनिायरण गनेछ। 

(५) उपदफा (४) िा व्यवस्था भएको शीषयकको दर मनिायरण गदाय अन्य ववषयका 
अमिररि कक्षा ११ र १२ को भनाय शलु्क िथा िामसक शलु्क मनिायरण गने 
जजम्िेवारी पाएको सरकारी मनकायको दरिाई िखु्य आिार िामननेछ। 

४. मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा काययक्रिका िामग स्वीकृि बजेट रकिको 
मनकासा, खचय र िेखापरीक्षण सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको 
इच्छा नािक काययक्रिका िामग स्वीकृि बजेटबाट कानेपोखरीबासी ववद्याथीहरुिाई 
कक्षा ११ र १२ को अध्ययन क्रिशिः मनिःशलु्क गनय सम्बजन्िि ववद्याियिा रकि 
मनकासा गररनेछ।  

(२) प्रत्येक तै्रिामसकिा ववद्याियिे उपदफा (१) बिोजजिको रकि जशक्षा शाखा 
िाफय ि कायायिय सिक्ष िाग गनुय पनेछ। 

(३) ववद्याियिे उपदफा (२) बिोजजिको रकि िाग गदाय ववद्यािय व्यवस्थापन 
समिमिको मनणयय, ववद्याथीको हाजजरी िथा आइइएिआइएसिा कक्षा ११ र १२ 
अध्ययन गने ववद्याथीको प्रववष्ट प्रिाजणि ि्यांक र सम्बजन्िि वडाको मसफाररस 
सिेि संिग्न राखी मनकासा िाग गनुय पनेछ। 

(४) जशक्षा शाखाबाट प्राप्त प्रिाजणि ि्यांक सवहिको मसफाररसका आिारिा 
कायायियिे स्वीकृि बजेटबाट उपदफा (१) िा व्यवस्था भए बिोजजिको रकि 
ववद्याियको खािािा सोझै जम्िा हनुेगरी मनकासा गनेछ।  

(५) उपदफा (४) बिोजजि मनकासा भएको रकि ववद्याियिे आफ्नो खािािा 
आम्दानी बाँिी प्रचमिि कानून बिोजजि खचय गनुय पनेछ। 
(६) उपदफा (४) िथा उपदफा (५) बिोजजि हनुे मनकासा िथा खचयको प्रचमिि 
कानून बिोजजि आन्िररक िथा अजन्िि िेखा परीक्षण गरी/गराई सोको प्रमिवेदन 
मनयमििरुपिा जशक्षा शाखा सिक्ष पेश गने दावयत्व सम्बजन्िि ववद्यािय स्वयंको 
हनुेछ। 

(७) यो ऐनिा व्यवस्था भएको मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा काययक्रि 
कायायन्वयनिा इिानदाररिा नदेखाउने ववद्याियिाई ऐनिे व्यवस्था गरे बिोजजिको 
रकि मनकासा रोक्का राखी प्रचमिि कानून बिोजजिको कारवाही प्रकृया अजघ बढाउन 
सवकनेछ।  
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पररच्छेद ३ 

प्राववमिक वविािा रोजगारी, कानपेोखरीका छोराछोरी काययक्रि सम्बन्िी व्यवस्था 
५. प्राववमिक वविािा रोजगारी, कानपेोखरीका छोराछोरी काययक्रि सञ्चािन गररनिेः (१) 

गाउँपामिका क्षेत्रमभतै्र दक्ष प्राववमिक जनशजि क्रिशिः उत्पादन गनयका िामग 
“प्राववमिक वविािा रोजगारी, कानेपोखरीका छोराछोरी” नािक काययक्रि सञ्चािन 
गररनेछ। 

(२) स्वीकृि बजेटको सीिामभत्र रही उपदफा (१) बिोजजिको काययक्रि क्रिशिः 
प्रत्येक वषय सञ्चािन गदै िमगनेछ। 

(३) उपदफा (१) िा व्यवस्था भएको काययक्रि देहाय बिोजजि सञ्चािन गररनेछिः 
(क) प्रत्येक वडाबाट कम्िीिा एकजना ववद्याथीिाई प्राववमिक वविािा 
प्रवीणिा प्रिाणपत्र िह वा सो सरहको छात्रवजृि प्रत्येक वषय उपिब्ि 
गराइने, 
(ख) स्वीकृि बजेटको सीिामभत्र रही गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रबाट 
काययपामिकािे िोकेको संख्याका ववद्याथीिाई स्नािक वा सोभन्दा िामथल्िो 
िहको छात्रवजृि उपिब्ि गराउन सवकने। 

(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) िा व्यवस्था भएको प्रवीणिा प्रिाणपत्र िह वा 
सो सरहको छात्रवजृििा सहभागी हनुे ववद्याथीको छनोट देहाय बिोजजि गररनेछिः 

(क) सम्बजन्िि वडाको मसफाररसिा समिमिबाट प्रत्येक वषय छनोट हनुे 
प्राववमिक वविाको छात्रवजृििा सहभामगिा जनाउन चाहने इच्छुक योग्यिा 
प्राप्त वडाबासी ववद्याथीिे काययपामिकािे िोकेको जशक्षण संस्थािे सञ्चािन 
गने प्रवेश परीक्षािा सहभामगिा जनाउन ुपनेछ। 

(ख) खण्ड (क) बिोजजि सञ्चािन हनुे प्रवेश परीक्षािा सबैभन्दा उच्चिि 
स्कोर ल्याउने सम्बजन्िि वडाबासी एकजना ववद्याथीिाई उपदफा (३) को 
खण्ड (क) िा व्यवस्था भए बिोजजिको छात्रवजृिका िामग छनोट गररनेछ। 

(५) उपदफा (३) को खण्ड (ख) िा व्यवस्था भएको स्नािक वा सोभन्दा िामथल्िो 
िहको छात्रवजृििा सहभागी हनुे ववद्याथीको छनोट देहाय बिोजजि गररनेछिः 

(क) समिमिको मसफाररसिा काययपामिकािे िोकेको प्राववमिक वविाको 
छात्रवजृििा सहभामगिा जनाउन चाहने इच्छुक योग्यिा प्राप्त 
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गाउँपामिकाबासी ववद्याथीिे काययपामिकािे िोकेको जशक्षण संस्थािे सञ्चािन 
गने प्रवेश परीक्षािा सहभामगिा जनाउन ुपनेछ। 

(ख) खण्ड (क) बिोजजि सञ्चािन हनुे प्रवेश परीक्षािा सबैभन्दा उच्चिि 
स्कोर ल्याउने गाउँपामिकाबासी ववद्याथीिाई उपदफा (३) को खण्ड (ख) 
िा व्यवस्था भए बिोजजिको छात्रवजृिका िामग छनोट गनय सवकनेछ। 

६. आफ्नै पहििा प्राववमिक वविािा उच्च जशक्षा अध्ययन गरी रहेका ववपन्न पररवार 
सिहुमभत्रका ववद्याथीिाई सिेि छात्रवजृि सहयोग गनय सवकनिेः (१) आफ्नै पहििा 
अन्यत्र जशक्षण संस्थािा प्राववमिक वविािा उच्च जशक्षा अध्ययन गरी रहेका 
गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका ववपन्न पररवारका ववद्याथीिे आफूिे अध्ययन गरी रहेको 
जशक्षण संस्थािा मिनुय वा बझुाउन ुपने शलु्क वा दस्िरु वा ववद्याथीको अध्ययनसँग 
सम्बजन्िि खचयिा स्वीकृि बजेट शीषयकबाट केही रकि छात्रवजृि स्वरुप सहयोग 
गनय सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) िा व्यवस्था भएको छात्रवजृि सहयोग मिन चाहने ववद्याथीहरुिाई 
िजक्षि गरी समिमििे प्रत्येक वषय कम्िीिा पन्र ददने सावयजमनक सूचना प्रकाशन 
गनुय पनेछ। 

(३) छात्रवजृि सहयोग मिन चाहने ववद्याथीिे उपदफा (२) बिोजजि प्रकाजशि हनु े
सूचनािा उजल्िजखि प्रिाण एवि ्कागजाि संिग्न राखी समिमि सिक्ष रीिपूवयकको 
आवेदन गनुय पनेछ। 

(४) समिमििे उपदफा (३) बिोजजि आवेदन गने ववद्याथीहरु यस दफािा व्यवस्था 
भएको छात्रवजृि सहयोग मिन योग्य भए/नभएको सम्बन्ििा रुज ु परीक्षण गरी 
छात्रवजृि सहयोग पाउन योग्य देजखएका ववद्याथीको छनोट र छात्रवजृि सहयोग 
वापि ्उपिब्ि गराइने रकि सवहिको मनणयय गनुय पनेछ। 

(५) स्वीकृि बजेटमभत्रबाट कायायियिे उपदफा (४) बिोजजि भएको मनणयय 
अनसुारको रकि जशक्षण संस्था वा ववद्याथीको बैंक खािािा सोझै जम्िा हनुे गरी 
रकि मनकासा गनुय पनेछ। 

(६) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पमन गाउँपामिका क्षते्रमभत्र 
ववपन्न पररवार पररचयपत्र वविरणको कायय सम्पन्न नहिुिेसम्ि यस दफा बिोजजि 
प्रदान गररने छात्रवजृि सहयोग पाउने ववद्याथीको छनोट समिमिको मसफाररसिा 
काययपामिकािे गनेछ। 
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७. सरकारी िथा गैरसरकारी मनकायसँगको साझेदारीिा सिेि छात्रवजृिका काययक्रि 
सञ्चािन गनय सवकनिेः (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र बसोबास गने िजक्षि सिदुायमभत्रका 
जेहेन्दार ववद्याथीको उच्च जशक्षािाई िजक्षि गरेर कुनै सरकारी िथा गैरसरकारी 
मनकायिे साझेदारीिा कुनैपमन वविाको छात्रवजृि उपिब्ि गराउने भएिा त्यस्िो 
मनकाय र गाउँपामिकावीच छात्रवजृिको शिय, वविा, सेवासवुविा, भमूिका र जजम्िेवारी 
िगायिका ववषय उल्िेख गरी आपसिा सिझदारी-पत्र सवहि सम्झौिा गनुय पनेछ। 

(२) समिमििे उपदफा (१) को सिझदारी-पत्रका आिारिा स्वीकृि बजेटमभत्रबाट 
छात्रवजृि काययक्रि सञ्चािन गनय सक्नछे। 

(३) समिमििे उपदफा (१) बिोजजि गररन ेसिझदारी-पत्र अनसुार जनु वगय िथा 
सिदुायको ववद्याथीिाई िजक्षि गरेर छात्रवजृि काययक्रि सञ्चािन हनुे हो, सोही वगय 
िथा सिदुायमभत्रका इच्छुक योग्यिाप्राप्त ववद्याथीहरुवीच प्रमिष्पिाय गराएर िात्र 
छात्रवजृिका िामग ववद्याथीको छनोट गनुय पनेछ। 

(४) यस दफािा व्यवस्था भए बिोजजिको छात्रवजृिका िामग छनोट हनुे ववद्याथीिाई 
सिझदारी-पत्रिा उल्िेख भए बिोजजिको छात्रवजृि वापिको रकि समिमिको 
मसफाररसिा कायायियिे बैंक खािा िाफय ि ्उपिब्ि गराउनेछ। 

पररच्छेद ४ 

कबमुियिनािा सम्बन्िी व्यवस्था 
८. मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा काययक्रिबाट िाभ मिन चाहन े ववद्याथीिे 

कबमुियिनािा गनुयपनेिः (१) यस ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) िा व्यवस्था 
भएको मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा काययक्रिबाट िाभ मिन चाहन े
कानेपोखरीबासी ववद्याथीहरुिे कक्षा ११ र १२ िा भनाय हुँदाका वखि ्अनसूुची १ 
बिोजजिको ढाँचािा कबमुियिनािा गनुय पनेछ। 

९. प्राववमिक वविािा रोजगारी, कानपेोखरीका छोराछोरी काययक्रििा छनोट हनु ेववद्याथीिे 
कबमुियिनािा गनुयपनेिः (१) यस ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) 
बिोजजि प्रवीणिा प्रिाणपत्र िह वा सो सरहको प्राववमिक वविाको छात्रवजृििा 
छनोट हनुे ववद्याथीिे अध्ययनिा जान ुअजघ कम्िीिा एक वषय गाउँपामिकािै रही 
कायय गनेगरी अनसूुची २ बिोजजिको ढाँचािा कबमुियिनािा गनुय पनेछ। 

(२) यस ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बिोजजि स्नािक वा 
सोभन्दा िामथल्िो िहको प्राववमिक वविाको छात्रवजृििा छनोट हनुे ववद्याथीिे 
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अध्ययनिा जान ुअजघ कम्िीिा डेढ वषय गाउँपामिकािै रही कायय गनेगरी अनसूुची 
२ बिोजजिको ढाँचािा कबमुियिनािा गनुय पनेछ। 

१०. आफ्नै पहििा अन्यत्र जशक्षण संस्थािा प्राववमिक वविािा उच्च जशक्षा 
अध्ययन गनय छात्रवजृि सहयोग पाउन ेववद्याथीिे कबमुियिनािा गनुयपनेिः यस ऐनको 
दफा ६ बिोजजि आफ्नै पहििा अन्यत्र जशक्षण संस्थािा प्राववमिक वविािा उच्च 
जशक्षा अध्ययन गनय गाउँपामिकाबाट छात्रवजृि स्वरुप केही रकि सहयोग पाउने 
ववद्याथीिे आफूिे अध्ययन गरेको ववषयसँग सम्बजन्िि सेवािा गाउँपामिकािाई 
कुनैपमन सियिा सेवा उपिब्ि गराउन अनसूुची ३ बिोजजिको ढाँचािा 
कबमुियिनािा गनुय पनेछ। 

११. सरकारी िथा गैरसरकारी मनकायसँगको साझेदारीिा सञ्चािन हनु ेछात्रवजृि 
पाउन ेववद्याथीिे कबमुियिनािा गनुयपनेिः यस ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) िा 
व्यवस्था भएको सरकारी िथा गैरसरकारी मनकायसँगको साझेदारीिा सञ्चािन हनु े
छात्रवजृि काययक्रििा छनोट हनुे िजक्षि सिहुका ववद्याथीिे अध्ययनिा जानअुजघ 
अनसूुची ४ बिोजजिको ढाँचािा कबमुियिनािा गनुय पनेछ। 

पररच्छेद ५ 

छात्रवजृि व्यवस्थापन समिमि सम्बन्िी व्यवस्था 
१२. छात्रवजृि व्यवस्थापन समिमिको गठनिः (१) यस ऐन बिोजजि उपिब्ि गराइन े

मनिःशलु्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन िथा छात्रवजृि सम्बन्िी काययप्रकृयािाई 
व्यवजस्थि बनाउन िथा यस ववषयिा आवश्यक सिन्वय एवि ्व्यवस्थापन सिेि 
गनय गाउँपामिकािा देहाय बिोजजि एक छात्रवजृि व्यवस्थापन समिमि रहनेछिः 
(क) गाउँपामिका अध्यक्ष              संयोजक 

(ख) गाउँपामिकाका उपाध्यक्ष          सदस्य 

(ग)   प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि         सदस्य 

(घ) काययपामिकाको सािाजजक ववकास समिमिका संयोजक       सदस्य 

(ङ)   गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सािदुावयक र संस्थागि ववद्यािय (िा.वव.स्िर) का 
प्रिानाध्यापकहरुिध्येबाट गाउँपामिकाका अध्यक्षिे िनोनयन गरेको 
एक/एकजना            सदस्य 

(च) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका जशक्षाववद्हरुिध्येबाट कम्िीिा एकजना िवहिा 
सवहि काययपामिकाबाट िनोमनि दईुजना         
सदस्य 

(छ) जशक्षा अमिकृि           सदस्य सजचव 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र खण्ड (च) बिोजजि िनोमनि समिमिको सदस्यको 
पदावमि दईु वषयको हनुेछ। 

(३) समिमििे सम्बजन्िि क्षते्रको ववशेषज्ञ िथा अन्य सम्बजन्िि व्यजििाई समिमिको 
बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(४) समिमिको बैठक सम्बन्िी अन्य काययववमि समिमि आफैिे मनिायरण गरे बिोजजि 
हनुेछ। 

१३. छात्रवजृि व्यवस्थापन समिमिको काि, कियव्य र अमिकारिः यस ऐनको अन्यत्र 
दफािा िेजखएका काि, कियव्य र अमिकारको अमिररि छात्रवजृि व्यवस्थापन 
समिमिको काि, कियव्य र अमिकार देहाय बिोजजि हनुेछिः 

(क) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको मनिःशलु्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन र छात्रवजृि 
सम्बन्िी व्यवस्थािाई दीघयकामिन र प्रभावकारी बनाउनका िामग अविम्बन 
गनुयपने ववषयिा काययपामिकािाई परािशय उपिब्ि गराउने, 

(ख) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको सवायङ्गीण ववकासका िामग भववष्यिा आवश्यक 
पने दक्ष प्राववमिक जनशजिको आंकिन गरी स्थानीयस्िरिै त्यस्िा 
जनशजि उत्पादनका िामग नीमि ियार गरी काययपामिकािा पेश गने। 

(ग)  यस ऐन बिोजजि उपिब्ि गराइने मनिःशलु्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन िथा 
छात्रवजृि काययक्रिको प्रभावकाररिाको िेखाजोखा गरी सोको प्रमिवेदन 
वावषयकरुपिा काययपामिकािा पेश गने, 

(घ) मनिःशलु्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन िथा छात्रवजृि उपिब्ि गराउने 
सम्बन्ििा ववमभन्न मनकायहरुबीच आवश्यक सिन्वय गने, 

(ङ)  वडाको मसमिङमभत्र ववमनयोजन हनुे जनुसकैु प्रकारको छात्रवजृि काययक्रि 
कायायन्वयन गनय छात्रवजृि वविरणको ववमि र पद्धमि मनिायरण गने। 

(च) यस ऐनिा उल्िेख भएका काययक्रि कायायन्वयनका िामग प्रचमिि कानून 
बिोजजि व्योहोनुय पने खचय सम्बजन्िि स्वीकृि बजेट शीषयक मभत्रबाट व्योहोने 
गरी मनणयय गने। 

(छ) यस ऐनको उदे्दश्य अनरुुप आवश्यक देजखएका अन्य काि गनय गराउन 
काययपामिकािा परािशय उपिब्ि गराउने। 

(ज) मनिःशलु्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन र छात्रवजृि सम्बन्िी काययपामिकािे 
िोकेको काययहरु गने।  
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पररच्छेद ६ 
ववववि 

१४. मनिःशलु्क जशक्षा र प्राववमिक एवि ्अन्य वविाका छात्रवजृििाई ददगोपना गररनिेः 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६६ िा व्यवस्था भएको 
गाउँपामिकाको स्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा मनिायरण समिमििे ववषयक्षते्रगि 
बजेट मसमिङ मनिायरण गदायका वखि यस ऐन बिोजजि उपिब्ि गराइने मनिःशलु्क 
जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन र छात्रवजृि सम्बन्िी काययक्रि सञ्चािनका िामग एक 
आमथयक वषयभरीिा हनुसक्ने अनिुामनि व्ययको वववरण समिमिबाट मिई सोही 
बिोजजि काययक्रिका िामग बजेट मसमिङ कायि गरी काययक्रििाई ददगोपना कायि 
गनुय पनेछ। 

१५. दोहोरो पने गरी छात्रवजृि उपिब्ि नगराइनिेः (१) यस ऐन बिोजजि उपिब्ि 
गराइने छात्रवजृिको वविािा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको कुनै मनकायबाट 
छात्रवजृि प्राप्त गरेको ववद्याथीिाई दोहोरो पने गरी छात्रवजृि उपिब्ि गराइने छैन। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पमन आवास सवुविा सवहिको 
छात्रवजृि नपाएका ववद्याथीिाई भने यस ऐन बिोजजि उपिब्ि गराइने छात्रवजृििा 
आवास खचय स्वरुप केही रकि सहयोग गनय सवकनेछ।    

१६. वावषयक प्रमिवेदन सावयजमनक गनुयपनेिः समिमििे यस ऐनिे पररिजक्षि गरेको सम्पूणय 
काि कारवाहीका ववषयहरु सिावेश गरी वावषयक प्रमिवेदन ियार गरी काययपामिकािा 
पेश गनुय पनेछ र, सो प्रमिवेदन सावयजमनक गनुय पनेछ। 

१७. अमिकार प्रत्यायोजन सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) काययपामिकािे आफूिाई यस ऐन 
बिोजजि प्राप्त अन्य काि, कियव्य र अमिकारिध्ये केही अमिकार समिमििाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

(२) समिमििे यस ऐन बिोजजि आफूिाई प्राप्त काि, कियव्य र अमिकारिध्ये केही 
अमिकार अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृििाई प्रत्यायोजन गनय 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पमन स्वीकृि 
बजेटभन्दा बाहेकको आमथयक व्ययभार मसजयना हनुे काययका िामग अमिकार 
प्रत्यायोजन गनय सवकने छैन। 
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१८. बािा अड्काउ फुकाउन सक्निेः (१) यस ऐनिा उजल्िजखि कुनै व्यवस्था 
कायायन्वयन गने सम्बन्ििा कुनै दिवविा वा बािा/अड्चन आइ परेिा समिमिको 
मसफाररसिा काययपामिकािे त्यस्िो दिवविा वा बािा/अड्चन फुकाउन सक्नेछ। 

(२) काययपामिकािे उपदफा (१) बिोजजि फुकाइएको वािा/अड्चनको जानकारी 
सभािा पेश गरी अनिुोदन गराउन ुपनेछ। 

१९. प्रचमिि कानून बिोजजि हनुिेः यस ऐनिा िेजखए जमि कुरािा यसै ऐन बिोजजि 
र अन्यिा प्रचमिि कानून बिोजजि हनुेछ। 

२०. मनयि वा मनदेजशका वा िापदण्ड वा काययववमि बनाउन सक्निेः यस ऐनको 
कायायन्वयनका िामग समिमिको मसफाररसिा काययपामिकािे आवश्यक मनयि वा 
मनदेजशका वा िापदण्ड वा काययववमि बनाउन सक्नेछ। 

२१. खारेजी र बचाऊिः (१) छात्रवजृििा प्राववमिक जशक्षा उपिब्ि गराउनका िामग 
बनाइएको काययववमि, २०७५ िथा  मनिःशलु्क जशक्षा िथा ववद्याथी प्रोत्साहनसँग 
सम्बजन्िि काययपामिकाबाट यस अजघ जारी सम्पूणय िापदण्ड िथा मनणययहरु खारेज 
गररएको छ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि भए गरेका काि कारवाहीहरु यसै ऐन बिोजजि भए गरेको 
िामननेछ। 
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अनसूुची १ 

(ऐनको दफा ८ सँग सम्बजन्िि) 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७९ को दफा ८ िा 
व्यवस्था भए बिोजजि मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा नािक काययक्रिबाट िाभ मिन 

चाहने गाउँपामिकाबासी ववद्याथीिे ववद्यािय सिक्ष गने कबमुियिनािािः 
१. कानेपोखरी गाउँपामिकाको मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा काययक्रि िाफय ि ्

ििामथ िगानी हनुे रकिबाट कक्षा ११ र १२ मनयमििरुपिा अध्ययन गरी िह 
पूरा गनेछु। 

२. काब ुबावहरको पररजस्थमि बाहेक बीचैिा कक्षा ११ र १२ को अध्ययन छोड्ने 
छैन। 

३. िामथ उजल्िजखि व्यवस्था एवि ्ऐनिा भएको व्यवस्था ववपरीि कुनै कायय गरेको 
प्रिाजणि भएिा कानेपोखरी गाउँपामिकािे मनिःशलु्क जशक्षा, पामिकाको इच्छा 
काययक्रि िाफय ि ्ििामथ गरेको सम्पूणय िगानी रकि िथा सोिा कानेपोखरी गाउँ 
काययपामिकािे मनिायरण गरे बिोजजिको व्याज रकि सिेि िेरो जायजेथाबाट 
सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गनयका िामग ििुर हनुेछु। 

मस.नं. कक्षाको 
नाि   

भनाय हनु ेववद्याथीको 
नाि, थर र सम्पकय  नं. 

अमभभावको नाि, 
थर र सम्पकय  नं. 

ववद्याथीको 
हस्िाक्षर 

अमभभावकको 
हस्िाक्षर 

   

 
   

 

 
     

 
 

     

 
कबमुियिनािा गराउन-े 

प्रिानाध्यापकको नाि, थरिः    वव. व्य. समिमिको अध्यक्षको नाि, 
थरिः 
हस्िाक्षरिः     हस्िाक्षरिः 
मिमििः      मिमििः 
रोहबरिा बस्निेः 
ववद्यािय रहेको वडाको वडा अध्यक्षको नाि, थरिः 
हस्िाक्षरिः  

मिमििः 
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अनसूुची २ 

(ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) सँग सम्बजन्िि) 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७९ को दफा ९ को उपदफा (१) वा उपदफा 
(२) िा व्यवस्था भएको प्राववमिक वविाको रोजगारी, कानेपोखरीका छोराछोरी नािक काययक्रिबाट छात्रवजृििा छनोट 

हनुे ववद्याथीिे कानेपोखरी गाउँपामिकासँग गने कबमुियिनािा 
िोरङ जजल्िा कानपेोखरी गाउँपामिका .....नं. वडा मनवासी श्री ................................................... को छोरा/छोरी वषय 
.. को ि श्री .......................... िे कानपेोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७९ को दफा 
५ िा व्यवस्था भएको (प्रवीणिा प्रिाणपत्र िह वा सो सरह/स्नािक वा सोभन्दा िामथल्िो िहको प्राववमिक वविा) 
छात्रवजृिका िामग छनोट भई श्री ....................................................... (जशक्षण संस्थाको नाि र ठेगाना) िा मिमि 
२० । । देखी सञ्चािन हनु ेअध्ययन काययक्रििा जान िागकेोिे िैिे कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन 
सम्बन्िी ऐन, २०७९ को दफा ९ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) िा व्यवस्था भए अनसुार कानेपोखरी गाउँपामिका, 
िोरङसँग देहाय बिोजजि यो कबमुियिनािा गरेको छु। 

(क) अध्ययन काययक्रििा सहभागी हनुका िामग मनिायररि मिमिमभत्र श्री .............................................. (जशक्षण 
संस्थाको नाि र ठेगाना) िा हाजजर हनु जानेछु। अध्ययन अवमिभर जशक्षण संस्थाको नीमि, मनयिको पूणयरुपिा पािना 
गनेछु। 

(ख) उजल्िजखि छात्रवजृि काययक्रि सञ्चािनका िामग कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, 
२०७९ को पूणयरुपिा पािना गनेछु। 

(ग) अध्ययन काययक्रि सम्पन्न भए पिाि ्कम्िीिा ... वषय कानेपोखरी गाउँपामिकािा रही अमनवायय सेवा गनेछु। 

(घ) काबभुन्दा बावहरको पररजस्थमि बाहेक िेरो मनजी कारणिे अध्ययन पूरा नगरी बीचैिा छोड्ने छैन। िैिे यस अजघ 
कुनैपमन सरकारीस्िरको मनकायबाट यही ववषयिा छात्रवजृि/दोहोरो सवुविा सिेि मिएको छैन। अध्ययन पूरा गरे पिाि ्
गाँउपामिकािे खटाएको स्थानिा काि गनेछु। अध्ययनको अवमििा ववषय पररवियन गने छैन। 

(ङ) िामथ उजल्िजखि व्यवस्था एवि ् ऐनिा भएको व्यवस्था ववपरीि कुनै कायय गरेको प्रिाजणि भएिा कानेपोखरी 
गाउँपामिकािे छात्रवजृिको रुपिा ि िामथ गरेको सम्पूणय िगानी रकि िथा सोिा कानेपोखरी गाउँ काययपामिकािे 
मनिायरण गरे बिोजजिको व्याज रकि सिेि िेरो जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गनयका िामग ििुर 
हनुेछु। 

(च) यस कबमुियिनािा उजल्िजखि ववषयका अमिररि अन्य ववषयका हकिा छात्रवजृि व्यवस्थापन समिमि एवि ्गाउँ 
काययपामिकाको मनणयय कायायन्वयनिा ििुर हनुेछु। 

कबमुियिनािा गराउन ेअमिकारीको-     कबमुियिनािा गने ववद्याथीको- 
नाि, थरिः श्री       नाि, थरिः श्री 
हस्िाक्षरिः        हस्िाक्षरिः 
दजायिः प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि, कानेपोखरी गाउँपामिका।   ठेगानािः 
रोहबरिा बस्न-े 

सम्बजन्िि वडाका वडा अध्यक्षको नाि, थरिः श्री 
ववद्याथीको अमभभावकको नाि, थर र ठेगानािः श्री  
जशक्षा अमिकृिको नाि, थरिः श्री 

मिमििः २०  ।  । 
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अनसूुची ३ 

(ऐनको दफा १० सँग सम्बजन्िि) 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७९ को दफा १० िा व्यवस्था भएको 
आफ्नै पहििा अन्यत्र जशक्षण संस्थािा प्राववमिक वविािा उच्च जशक्षा अध्ययन गनय छात्रवजृि सहयोग 

पाउने ववद्याथीिे कानेपोखरी गाउँपामिकासँग गने कबमुियिनािा 
िोरङ जजल्िा कानेपोखरी गाउँपामिका .....नं. वडा मनवासी श्री ..................................................................को 
छोरा/छोरी वषय .. को ि श्री  ..........................  िे कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, 
२०७९ को दफा ६ िा व्यवस्था भए बिोजजि छात्रवजृि सहयोग पाउन छनोट भएको छु। ि श्री 
..................................................... (जशक्षण संस्थाको नाि र ठेगाना) िा मिमि २० । । देखी मनरन्िर ………… 
वविािा ……………………….(कुन िहको अध्ययन हो सो उल्िेख गने) आफ्नै पहििा अध्ययन गरी रहेको छु। गररब 
घरपररवार पवहचान िथा पररचयपत्र वविरण मनदेजशका, २०७५ बिोजजि गररब पररचयपत्र प्राप्त पररवारमभत्र ि पने भएकािे 
कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन समिमिको मनणयय बिोजजि िैिे अध्ययन गरी रहेको जशक्षण संस्थािा 
िैिे पाउने रकि जम्िा गनुयअजघ कानेपोखरी गाउँपामिकासँग देहाय बिोजजि यो कबमुियिनािा गरेको छु। 

(क) अध्ययन काययक्रििा मनरन्िर सहभागी हनुेछु।अध्ययन अवमिभर जशक्षण संस्थाको नीमि, मनयिको पूणयरुपिा पािना 
गनेछु। 

(ख) कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७९ को पूणयरुपिा पािना गनेछु। 

(ग) अध्ययन काययक्रि सम्पन्न भए पिाि ्िैिे अध्ययन गरेको ववषयसँग सम्बजन्िि सेवा गाउँपामिकािाई आवश्यकिा 
परेिा काययपामिकािे मनिायरण गरी ददएको शलु्क मिई वा केही सियका िामग नमिई परािशय सेवािा गाउँपामिकािाई 
सहयोग गनेछु। 

(घ) काबभुन्दा बावहरको पररजस्थमि बाहेक िेरो मनजी कारणिे अध्ययन पूरा नगरी बीचैिा छोड्ने छैन। 

(ङ) िामथ उजल्िजखि व्यवस्था एवि ् ऐनिा भएको व्यवस्था ववपरीि कुनै कायय गरेको प्रिाजणि भएिा कानेपोखरी 
गाउँपामिकािे छात्रवजृिको रुपिा ि िामथ गरेको सम्पूणय िगानी रकि िथा सोिा कानेपोखरी गाउँ काययपामिकािे 
मनिायरण गरे बिोजजिको व्याज रकि सिेि िेरो जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गनयका िामग ििुर 
हनुेछु। 

(च) यस कबमुियिनािा उजल्िजखि ववषयका अमिररि अन्य ववषयका हकिा कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि 
व्यवस्थापन समिमि एवि ्काययपामिकाको मनणयय कायायन्वयनिा ििुर हनुेछु। 

कबमुियिनािा गराउन ेअमिकारीको-     कबमुियिनािा गने ववद्याथीको- 
नाि, थरिः श्री       नाि, थरिः श्री 
हस्िाक्षरिः        हस्िाक्षरिः 
दजायिः प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि, कानेपोखरी गाउँपामिका।  ठेगानािः 
रोहबरिा बस्ने- 
सम्बजन्िि वडाका वडा अध्यक्षको नाि, थरिः श्री 
ववद्याथीको अमभभावकको नाि, थर र ठेगानािः श्री  
जशक्षा अमिकृिको नाि, थरिः श्री 

मिमििः २०  ।  । 
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अनसूुची ४ 

(ऐनको दफा ११ सँग सम्बजन्िि) 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७९ को दफा ११ िा व्यवस्था भएको सरकारी 
िथा गैरसरकारी मनकायसँगको साझेदारीिा सञ्चािन हनुे छात्रवजृििा छनोट हनु ेववद्याथीिे कानपेोखरी गाउँपामिकासँग 

गने कबमुियिनािा 
िोरङ जजल्िा कानेपोखरी गाउँपामिका .....नं. वडा मनवासी श्री ..................................................................को 
छोरा/छोरी वषय .. को ि श्री .......................... िे कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, 
२०७९ को दफा ७ िा व्यवस्था भएको सरकारी िथा गैरसरकारी मनकायसँगको साझेदारीिा सञ्चािन हनुे छात्रवजृिका 
िामग छनोट भई श्री ....................................................... (जशक्षण संस्थाको नाि र ठेगाना) िा मिमि २० । । 
देखी शरुु हनुे अध्ययन काययक्रििा जान िागकेोिे िैिे कानपेोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, 
२०७९ को दफा ११ िा व्यवस्था भए अनसुार कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङसँग देहाय बिोजजि यो कबमुियिनािा 
गरेको छु। 

(क) अध्ययन काययक्रििा सहभागी हनुका िामग मनिायररि मिमिमभत्र श्री ........................................................... 
(जशक्षण संस्थाको नाि र ठेगाना) िा हाजजर हनु जानेछु। अध्ययन अवमिभर जशक्षण संस्थाको नीमि, मनयिको पूणयरुपिा 
पािना गनेछु। 

(ख) उजल्िजखि छात्रवजृि काययक्रि सञ्चािनका िामग कानेपोखरी गाउँपामिकाको छात्रवजृि व्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, 
२०७९ को पूणयरुपिा पािना गनेछु। 

(ग) अध्ययन काययक्रि सम्पन्न भए पिाि ्कम्िीिा ... वषय कानेपोखरी गाउँपामिकािा रही अमनवायय सेवा गनेछु। 

(घ) काबभुन्दा बावहरको पररजस्थमि बाहेक िेरो मनजी कारणिे अध्ययन पूरा नगरी बीचैिा छोड्ने छैन। िैिे यस अजघ 
कुनैपमन सरकारीस्िरको मनकायबाट यही ववषयिा छात्रवजृि/दोहोरो सवुविा सिेि मिएको छैन। अध्ययन पूरा गरे पिाि ्
गाँउपामिकािे खटाएको स्थानिा काि गनेछु। अध्ययनको अवमििा ववषय पररवियन गने छैन। 

(ङ) िामथ उजल्िजखि व्यवस्था एवि ् ऐनिा भएको व्यवस्था ववपरीि कुनै कायय गरेको प्रिाजणि भएिा कानेपोखरी 
गाउँपामिकािे छात्रवजृिको रुपिा ि िामथ गरेको सम्पूणय िगानी रकि िथा सोिा कानेपोखरी गाउँ काययपामिकािे 
मनिायरण गरे बिोजजिको व्याज रकि सिेि िेरो जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गनयका िामग ििुर 
हनुेछु। 

(च) यस कबमुियिनािा उजल्िजखि ववषयका अमिररि अन्य ववषयका हकिा छात्रवजृि व्यवस्थापन समिमि एवि ्गाउँ 
काययपामिकाको मनणयय कायायन्वयनिा ििुर हनुेछु। 

कबमुियिनािा गराउन ेअमिकारीको-     कबमुियिनािा गने ववद्याथीको- 
नाि, थरिः श्री       नाि, थरिः श्री 
हस्िाक्षरिः        हस्िाक्षरिः 
दजायिः प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि, कानेपोखरी गाउँपामिका।   ठेगानािः 
रोहबरिा बस्न-े 

सम्बजन्िि वडाका वडा अध्यक्षको नाि, थरिः श्री 
ववद्याथीको अमभभावकको नाि, थर र ठेगानािः श्री  
जशक्षा अमिकृिको नाि, थरिः श्री 

मिमििः २०  ।  । 

आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 


