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हेलम्ब ुगाउँ कार्यपाललकाबाट लिलि २०७८/१०/१७ िा पारिि 

 छात्रवतृ्ति कार्यक्रि सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७८ 
प्रस्िावना 
हेलम्ब ुगाउँसभाबाट ववलभन्न आलथयक बर्यहरुिा स्वीकृि भै आउने छात्रवतृ्ति कार्यक्रिलाई प्रभावकािी 
रुपिा सञ्चालन गिी छात्रवतृ्ति कार्यक्रि अन्ििगि सिावेश हनेु गिीब, ववपन्न, लसिान्िकृि, दाललि, 
वपछलिएका, जनजालि, जेहेन्दाि, ऐलिहालसक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्य िथा ििेश आन्दोलनका 
घाइिे, वेपिा िथा शवहद परिवािका सन्िलि लगार्िका र्ोग्र् ववद्याथीलाई आवश्र्किा अनसुाि 
छात्रवतृ्ति प्रदान गिी छात्रवतृ्ति कार्यक्रिलाई व्र्वत्तस्थि, प्रभावकािी ि लििव्र्र्ी िविले सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन गनय हेलम्ब ुगाउँपाललकाको प्रशासकीर् कार्यववलि (लनर्लिि गने) ऐन, २०७५ को दफा 
४ बिोत्तजि हेलम्ब ुगाउँ कार्यपाललकाले र्ो कार्यववलि जािी गिेको छ ।  

परिच्छेद १ 

संत्तिप्त नाि ि प्रािम्भ 
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1. संत्तिप्त नाि ि प्रािम्भः  (१) र्स कार्यववलिको नाि "छात्रवतृ्ति कार्यक्रि सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७८" िहेको छ । 

  (२) र्ो कार्यववलि कार्यपाललकाले स्वीकृि गिी स्थानीर् िाजपत्रिा प्रकात्तशि 
गिे पश्चाि लाग ुहनेुछ ।  

2. परिभार्ाः ववर्र् वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा र्स कार्यववलििा  

क. "कार्यववलि" भन्नाले छात्रवतृ्ति कार्यक्रि सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववलि २०७८ लाई 
सम्झन ुपदयछ । 

ख. "कार्यक्रि" भन्नाले हेलम्ब ुगाउँपाललकाको गाँउ सभाबाट ववलभन्न आलथयक वर्यिा स्वीकृि 
भएि आउने सम्पूर्य छात्रवतृ्ति कार्यक्रिहरुलाई सम्झन ुपदयछ  । 

ग. "ववद्याथी" भन्नाले नेपाल सिकािबाट िान्र्ाि प्राप्त शैत्तिक संस्थािा अध्र्निि  ववद्याथीलाई 
सम्झन ुपदयछ । 

घ. "छात्रवतृ्ति" भन्नाले र्स कार्यववलिले िोकेको आिाििा छनौट भएका ववद्याथीले 
गाउँपाललकाबाट अध्र्र्न गनयको लालग प्रदान गिेको िकि िथा सवुविालाई सम्झन ुपदयछ 
। 

ङ. "गाउँपाललका" भन्नाले हेलम्ब ुगाउँपाललका सम्झन ुपनेछ । 

च. "सभा" भन्नाले हेलम्ब ुगाउँपाललकाको गाउँ सभालाई सम्झन ुपनेछ । 

छ. "कार्यपाललका" भन्नाले हेलम्ब ुगाउँपाललकाको कार्यपाललका सम्झन ुपनेछ । 

ज. "कार्ायलर्” भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् सम्झन ुपनेछ । 

झ. "विा" भन्नाले गाउँपाललका अन्िगयिका विा सम्झन ुपनेछ ।  

ञ. "अध्र्ि" भन्नाले हेलम्ब ुगाउँपाललकाको अध्र्ि सम्झन ुपनेछ ।   

ट. "प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृि" भन्नाले गाउँपाललकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृि सम्झन ु
पनेछ ।  

परिच्छेद २ 

लक्ष्र् ि उद्दशे्र्  

3. लक्ष्र्ः हेलम्ब ुगाउँसभाबाट स्वीकृि भएका ववलभन्न छात्रवतृ्ति कार्यक्रिहरु पािदशी ि व्र्वत्तस्थि 
गिी लत्तिि ववद्याथी वगयिा छात्रवतृ्ति ववििर् गिी उच्च त्तशिा सिेि हालसल गनय सहर्ोग 
परु् र्ाउने र्स कार्यववलिको लक्ष्र् िहेको छ । 

4. उद्दशे्र्ः र्स कार्यववलिको देहार् बिोत्तजिको उद्देश्र् हनेुछन। । 
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क. छात्रवतृ्ति कार्यक्रिलाई पािदशी ि व्र्वत्तस्थि बनाउन,ु 

ख. छात्रवतृ्ति कार्यक्रि अनरुुप लत्तिि वगयका ववद्याथीले छात्रवतृ्ति प्राप्त गने अवस्था सलुनत्तर्चिचि 
गनुय। 

परिच्छेद ३ 

छात्रवतृ्ति सम्बत्तन्ि व्र्वस्था 
5. छात्रवतृ्ति कार्यक्रििा सिावेश हनु पाउने: हेलम्ब ुगाउँपाललका स्थार्ी ठेगाना भएका सम्पूर्य 

ववद्याथीहरुलाई छात्रवतृ्ति कार्यक्रििा सिावेश हनु पाउने अलिकाि हनेुछ । 

6. सूचना प्रकाशन गनुय पनेः कार्यपाललकाको लनर्यर् बिोत्तजि कार्ायलर्ले स्वीकृि छात्रवतृ्ति कार्यक्रि 
अन्िगयि सहभागी हनु सूचना प्रकात्तशि गनुय पनेछ ।  

7. लनवेदन ददन ुपनेः  छात्रवतृ्तिको लालग ववद्याथीले कार्ायलर् सिि अनसूुची-१ बिोत्तजिको लनवेदन 
ददन ुपनयछ ।  

(२) र्स कार्यववलि बिोत्तजि संकलन गरिने लनवेदन, सम्झौिा िथा अलभलेत्तखकिर् 
त्तशिा, र्वुा िथा खेलकुद शाखाले गनेछ ।   

8. लनवेदन साथ संलग्न गनुय पने कागजािः दफा ७ बिोत्तजिको लनवेदन साथ छात्रवतृ्ति कार्यक्रि 
अनसुाि देहार् बिोत्तजिको कागजािहरु पेश गनुय पनेछ । 

क. नागिीकिा प्रिार्पत्रको प्रलिललवप, 
 िि, नागिीकिा नबनाएको ववद्याथीको हाकिा जन्ि दिाय ि आिा वा बाब ुवा 
दबैुको नागिीकिा प्रिार्पत्रको प्रलिललवप,     

ख. सम्बत्तन्िि विा कार्ायलर्को लसफारिस, 
ग. सम्बत्तन्िि त्तशिर् संस्थाबाट ववद्याथी भएको लसफारिस पत्र ि ववद्याथी परिचर् पत्र, 
घ. त्तशिा शलु्क खुल्ने लबल भिपाई, पत्र वा लनस्सा,           

ङ. आददवासी/जनजालिका हकिा नेपाल आददवासी/जनजालि उत्थान िाविर् प्रलिष्ठान ऐनिा 
सूचीकृि भएको जालि हकिा सोवह सूचीको आिाििा िि नेपाल आददवासी/जनजालि 
उत्थान िाविर् प्रलिष्ठान ऐनिा सूचीकृि भएको जालि लभत्र एकभन्दा बवि थिहरु भएिा 
सम्बत्तन्िि स्थानीर् िह लनकार्को प्रिखुको लसफारिसिा प्रिखु त्तजल्ला अलिकािीबाट 
सूचीकृि भएको जालि लभत्रको थि भनी प्रिात्तर्ि गिाएको कागजाि, 

च. दललिको हकिा िाविर् दललि आर्ोगबाट सूचीकृि भएको जालि हकिा सोवह सूचीको 
आिाििा िि िाविर् दललि आर्ोगबाट सूचीकृि भएको जालि लभत्र एकभन्दा बवि 
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थिहरु भएिा सम्बत्तन्िि स्थानीर् िह लनकार्को प्रिखुको लसफारिसिा प्रिखु त्तजल्ला 
अलिकािीबाट सूचीकृि भएको जालि लभत्रको थि भनी प्रिात्तर्ि गिाएको कागजाि, 

छ. ऐलिहालसक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्य िथा ििेश आन्दोलनका घाइिे, वेपिा िथा 
शवहद परिवािका सन्िलिको हाकिा सम्बत्तन्िि लनकार्बाट जािी गिीएको प्रिार्पत्र वा 
लनस्सा, 

ज. ववपन्निाको हकिा सम्बत्तन्िि विा कार्ायलर्को ववपन्निा प्रिात्तर्ि लसफारिस पत्र, 
झ. आवश्र्किा अनसुाि नािा प्रिार् पत्र । 

 (२) कार्ायलर्ले छात्रवतृ्ति कार्यक्रि अनसुाि उपदफा (१) िा लेत्तखएको बहेक अन्र् 
थप कागजाि िाग गनय सक्नेछ । 

9. प्राथलिकिा ददईने: छात्रवतृ्ति कार्यक्रि अन्िगयि देहार् बिोत्तजिको आिाििा ववद्याथीलाई 
प्राथलिकिा ददईनेछ । 

क. ललङ्ग 

१. िेस्रो ललङ्ग 

२. िवहला ललङ्ग 

३. परुुर् ललङ्ग 

ख.  जनजालि  

१. लोपोन्िखु सिूह:  

कुसणु्िा, वनकरिर्ा, िाउटे, सिेुल हारू्, िाजी, वकसान, लाप्चे, िेचे, कुशवािीर्ा  

२. अलि लसिान्िकृि सिूह:  

िाझी, लसर्ाि, ल्होिी(लसङ्सावा), थदुाि, िानकु, चेपाङ, सिाि(सन्थाल), झागि, थािी, 
बोटे, दनवुाि, बिािू  

३. लसिान्िकृि सिूह:  

सनुवुाि, थारु, िािाङ, भजेुल, कुिाल, िाजवंशी, गनगाई, लििाल, भोटे, दिाई, पहिी, 
िाप्केगोला, िोल्पो, िगुाल, लाके, ल्होपा, दिुा, वालङु, िाजपिुीर्ा, फ्री  

४. सवुविावववहन सिूह:  

थाङ्वे, िीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले थकाली, गरुुङ, िगि, िाई, ललम्ब,ु शेपाय, र्ाक्खा, 
छन्त्र्ाल, त्तजिेल, व्र्ासी, ह्योल्िो, िाफायली थकाली, छैिोिन 

५. उन्नि सिूह:  
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नेवाि, थकाली  

ग. दललि  

१. पहािी िूल 

• गन्िवय(गाइने) 
• परिर्ाि (दिाई, दजी, सूचीकाि, नगची, िोली, हडु्के) 
• बादी 
• ववश्वकिाय (कािी, लोहाि, सनुाि, ओि, चनुािा, पाकी, टिाटा) 
• साकी (लिजाि, चियकाि, भलू) 

२. ििेशी िूल 

• कलि 

• ककैवहर्ा 
• कोिी 
• खवटक 

• खत्वे (िण्िल, खङ्ग) 
• चिाि (िाि, िोची, हरिजन, िववदास) 
• त्तचिीिाि 

• िोि (िरिक) 
• ित्िा (िाँिी, दास) 
• दसुाि (पासवान, हजािा) 
• िोवी (िजक) वहन्द ु

३. त्तशिर् संस्था 
१. सिकािी वा अंलगक   

२. सािदुावर्क  

३. लनत्तज      

10. पेश गनुय पनेः दफा ७ बोिोत्तजि पिेको लनवेदनलाई प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृिले कार्यपाललका 
बैठक सिि पेश गनुयपनेछ । 

11. लनर्यर् गनुय पनेः (१) दफा १० बिोत्तजि पेश भएको लनवेदन उपि कार्यपाललकाले छात्रवतृ्ति 
ददने नददने बािे लनर्यर् गनुयपनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बिोत्तजिको लनर्यर् ददँदा अनूसूची-2 को आिाििा कुल अङ्क 
एकसर्िा नबढ्ने गिी िूल्र्ाङ्कन गिी लनर्यर् ददन ुपनेछ । 

  (३) छात्रवतृ्ति ददने भएिा छात्रवतृ्ति िकि सिेि स्पष्ट खुलाउन ुपनेछ । 

    िि कुनै पलन ववद्याथीलाई दईु लाख भन्दा बविको छात्रवतृ्ति िकि 
ददइने छैन ।  

   (4) उपदफा (२) िा जनु सकैु कुिा लेत्तखएको भएिा पलन स्नािक, स्नािकोिि िथा 
ववद्यावारिलि िहिा प्रववलिक त्तशिा, सूचना प्रववलि त्तशिा, त्तचवकत्सा त्तशिा, वन िथा वािाविर् 
त्तशिा, कृवर् िथा पश ु त्तशिा, पर्यटन त्तशिा, कानून त्तशिा जस्िा ववर्र् अध्र्र्न गनय पूर्य 
छात्रवतृ्ति ददन सक्नेछ ।    

   (5) छात्रवतृ्ति नपाउने लनर्यर् भएको ववद्याथीको हकिा लनजलाई लनर्यर् भएको १५ 
ददन लभत्र कािर् सवहि सचुना ददन ुपनेछ । 

12. दोहोिो छात्रवतृ्ति ललन नहनेुः (१) कुनै पलन ववद्याथीले एक लनकार् वा छात्रवतृ्ति कार्यक्रि 
बाहेक छािवतृ्ति ललन हदैुन । 

   (२) उपदफा (१) बिोत्तजि कुनै ववद्याथी एक लनकार् वा छात्रवतृ्ति कार्यक्रि बाहेक 
छात्रवतृ्ति ललएको प्रिात्तर्ि भएिा कानून बिोत्तजिको सजार् हनेुछ । 

  (३) कुनै पलन ववद्याथीले आफुले पाएको छात्रवतृ्ति भन्दा उच्च िहको त्तशिाको लागी 
पाएको वा पाउने छात्रवतृ्तिलाई उपदफा (१) बिोत्तजिको दोहोिो छात्रवतृ्ति ललएको िालनने छैन 
।  

परिच्छेद ४ 

ववववि 

१३. ववरे्श व्र्वस्थाः र्स कार्यववलिको दफा ६ बिोत्तजि सूचना प्रकाशन नभएको िि ित्काल 
छात्रवतृ्ति ददन ुपने अवस्था िहेिा दफा ८ बिोत्तजिको कागजािहरुको आिाििा कार्यपाललकाले 
लनर्यर् गरि छात्रवतृ्ति ददन सक्नेछ । 

१४. अलनवार्य सेवा गनुय पनेः (१) र्स कार्यववलि बिोत्तजि छात्रवलृि ललने ववद्यालथयहरुले आफ्नो 
अध्र्र्न सिाप्त भए पश्चाि पाललकाले िोकेको स्थान िथा कार्ायलर्िा कत्तम्ििा १ वर्य सम्ि 
आफ्नो दििा अनसुाि अलनवार्य सेवा गने प्रलिवधिा सवहि अनसूुची-३ बिोत्तजिको सम्झौि 
गनुय पनेछ ।    
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  (२) उपदफा (१) बिोत्तजिको सम्झौिा नगने ववद्याथीलाई र्स कार्यववलि बिोत्तजि 
छात्रवलृि प्रदान गनुय हदैुन । 

  (३) ववद्याथीले अनसूुची-२ सम्झौिा पालना नगिेिा छात्रवलृि वापिको िकि भकु्तानी 
ललएको लिलि देखी प्रचाललि कानून बिोत्तजिको व्र्ाज सिेि जोिी हनेु  कुल िकि असलु 
उपि गनय सवकनेछ। 

१५. संशोिनः आवश् र्किा ि चत्तचत्र्को आिाििा गाँउ कार्यपाललका बैठकको लनर्यर्ले र्स 
कार्यववलििा संशोिन गनय सवकनेछ । 

१६. बािा अड्काउ फुकाउनेः र्स कार्यववलिको कार्ायन्र्वन गदाय कुनै बािा पिेिा गाउँ 
कार्यपाललकाले आवश्र्क लनर्यर् गिी त्र्स्िो बािा अड्काउ फुकाई कार्ायन्वर्न गनय सक्नेछ 
। 

१७. बचाउः (१) र्स भन्दा अगालि गाउँपाललकाले ववििर् गिेको छात्रवतृ्तिहरु र्सै कार्यववलि 
बिोत्तजि गरिएको िालनने छ ।  

    (२) ववद्यालर्ले ववििर् गने छात्रवतृ्तिको हकिा िोवकएको कानून बिोत्तजि हनेुछ ।   
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अनसूुची १ 

(दफा ७ को उपदफा १ संग सम्बत्तन्िि) 
छात्रवतृ्तिको पाउनको लालग लनवेदनको िाचा ँ

लिलि :.................. 
श्रीिान। प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृि ज्रू्,  

हेलम्ब ुगाउँपाललका 
हेलम्ब,ु लसन्िपुाल्चोक ।  

ववर्र्ः छात्रवतृ्ति सम्बन्ििा । 

िहोदर्, 

ि लनवेदक र्स गाउँपाललकाको आ.व. ............... िा स्वीकृि ............................. छात्रवतृ्ति कार्यक्रि 
अन्िगयि छात्रवतृ्ति कार्यक्रि सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७८ को दफा ५ बिोत्तजि र्स छात्रवृत्ति 
कार्यक्रििा सिावेश हनुका लालग र्ोग्र् भएकोले छात्रवृत्ति उपलब्ि गिी ददन ुहनु देहार्को ववविर् सवहि र्ो लनवदेन 
पेश गिेको छु । 

ववद्याथीको ववविर्  

१. नाि, थि  : ............................................................ 
२. बाबकुो नाि ि थि ..................................................... 
३. आिाको नाि ि थि .................................................... 
४. जन्ि लिलि (वव.स.) : .................................................. 
५. स्थार्ी ठेगान : त्तजल्ला: लसन्िपुल्चोक, गाउँपाललका: हेलम्ब ु  

    विा नं. ..................., टोल/गाउँ .............. 
६. ना.प्र.प. नं/जन्ि दिाय नं. ............. जािी लिलि: .................... 

जािी गने लनकार्ः ......................................... 
७. अध्र्निि ववद्यालर्को नािः ............................................  

ठेगानः ............................................................ 
८. आवेदन ददन चाहेको िह/किाः ..................................... 
९. अत्तघल्लो िह/किाको उलिर्य प्रलिशि वा GPA ................... 

संलग्न कागजाि : 
१. लनवेदकको नागरिकिा वा जन्िदिायको प्रलिललवप  

२. अत्तघल्लो िह/किाको Marks Sheet को प्रलिललवप 
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३. गिीब, ववपन्न, लसिान्िकृि, दाललि, वपछलिएका, जनजालि, जेहेन्दाि, ऐलिहालसक 
जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्य िथा ििेश आन्दोलनका घाइिे, वेपिा िथा शवहद परिवािका 
सन्िलिको प्रिार्पत्र 

४. सम्बत्तन्िि विा कार्ायलर्को लसफारिस, 
५. सम्बत्तन्िि त्तशिर् संस्थाबाट ववद्याथी भएको लसफारिस पत्र ि ववद्याथी परिचर् पत्र, 
६. त्तशिा शलु्क खुल्ने लबल भिपाई, पत्र वा लनस्सा,           

७. अन्र्ः 
 (िैले अन्र् लनकार् वा छात्रवृत्ति कार्यक्रि अन्िगयि आवेदन गिेको िह/किाको लालग छात्रवृत्ति ललएको/ 
पाएको छैन । उत्तल्लत्तखि व्र्होिा दठक, साचँो हो, झटु्ठा ठहिे कानून बिोत्तजि सहुँला बझुाउला।)  

 
 

लनवेदक 

(हस्िािि) 
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अनसूुची २ 

(दफा १0 को उपदफा २ संग सम्बत्तन्िि) 
िूल्र्ाङ्कनको आिाि 

क. छात्रवलृि िाग गिेको भन्दा एक िह िल्लो शैत्तिक र्ोग्र्िाको शे्रर्ी बापि (50 पचास अङ्क) 
१. ववत्तशष्ट सवहि प्रथि शे्रर्ी - 50  

२. प्रथि शे्रर्ी - 40 

३. दिलिर् शे्रर्ी - 35 

४. ििृीर् शे्रर्ी - 30 

 

ख. ववपन्न वगय बापि (20 बीस अंङ्क) 
१. शे्रर्ी क (िालसक 8,000।- सम्ि आम्दानी भएको) - 20 

२. शे्रर्ी ख (िालसक १२,000।- सम्ि आम्दानी भएको) - 15 

३. शे्रर्ी ग (िालसक १५,000।- सम्ि आम्दानी भएको) - 10 

 

ग. छात्रवलृि िाग गिी अध्र्र्निि िहेको त्तशिर् संस्था बापि (20 बीस अंङ्क) 
१. सिकािी वा अंलगक ि सािदुावर्क         - 20 

२. लनत्तज              - 10 

 

घ. ललङ्ग बापि (5 पाचँ अंङ्क)  

१. िेस्रो ललङ्ग            - 5  

२. िवहला ललङ्ग           - 3 

३. परुुर् ललङ्ग            - 2 

 

ङ. ऐलिहालसक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्य िथा ििेश आन्दोलनका घाइिे, वेपिा िथा शवहद परिवािका 
सन्िलि, जानजािी वा दललि बापि (५ पाचँ अंङ्क) 
१. ऐलिहालसक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्य िथा ििेश आन्दोलनका 

घाइिे, वेपिा िथा शवहद परिवािका सन्िलि       - 3 

२. जानजािी वा दललि           -  2  
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अनसूुची 3 

(दफा १४ को उपदफा (१) संग सम्बत्तन्िि) 
सम्झौिाको िाँचा 

हेलम्ब ुगाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् (र्स पलछ प्रथि पि भलनने) ि ................. को नािी ................को 
छोिा लसन्िपुाल्चोक त्तजल्ला सववक ......... गा.वव.स विा नं..... हाल हेलम्ब ुगा.पा. विा नं. .... बस्ने वर्य 
४३ को .............. (ना.प्र.प.नं...............२०....।....।..., त्तज.प्र.का लसन्िपुाल्चोक) (र्स पलछ दोस्रो पि 
भलनने) बीच छात्रवृत्ति कार्यक्रि सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७८ को दफा १४ को प्रर्ोजनाथय 
लनम्ि शियहरु पालना गने गिी िलुकुी देवानी संवहिा, २०७४ (किाि िथा अन्र् दावर्त्व सम्बत्तन्ि व्र्वस्था) 
अन्िगयि हािी दवु ैपि िन्जिु भएकोले प्रस्ििु किािनािाको कागज लेत्तख लेखाई िाजीखशुी साथ एक/एक 
प्रलि बतु्तझ ललर्ौं ददर्ौं ।  

शियहरु 

१. दोस्रो पिले छात्रवृत्ति कार्यक्रि सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७८ को दफा १४ बिोत्तजि 
पाललकाले िोकेको स्थान िथा कार्ायलर्िा कत्तम्ििा १ वर्य सम्ि आफ्नो दििा अनसुाि अलनवार्य सेवा 
गनुय पनेँछ । 

२. शिय नं. १ बिोत्तजि सेवा ददए बापि प्रथि पिले कानून बिोत्तजिको पारिश्रलिक दोस्रो पिलाई उपलब्ि 
गनुय पनेछ । 

३. शिय नं. २ बिोत्तजिको िकििा लनर्िानसुािको कि लिने दावर्त्व दोस्रो पिको हनेुछ । 

४. दोस्रो पिले शिय नं. १ बिोत्तजिको सेवा उपलब्ि नगिेिा छात्रवृलि वपिको िकि भकु्तानी ललएको लििी 
देखी प्रचाललि कानून बिोत्तजिको व्र्ाज सिेि जोिी हनेु कुल िकि दोस्रो पिको घि घिानबाट प्रथि 
पिले असलु उपि गनेछ। 

५. र्स किाि बिोत्तजि सेवा ददएकै आिाििा दोस्रो पिले कुनै पलन स्थार्ी, अस्थार्ी वा किाि पदको 
दिबन्दीिा दावी गनय पाउने छैन । 

६. (आवश्र्किा अनसुाि थप गने) ।  

सािी 
क. हेलम्ब ुगा.पा. विा नं. .... बस्ने वर्य ...... को ..................................................... .......१ 

ख.  हेलम्ब ुगाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, प्रशासकीर् अलिकृि श्री.................................. .......१ 
.........................................१ 

 

 

 

 

 

ईलि सम्वि। ............... साल ............ िवहना ......... गिे िोज ........ शभुि। । 

प्रथि पिको िफय बाट 

पिुा नािः  
त्तशिा, र्वुा िथा खेलकुद शाखा,प्रिखु, हेलम्ब ुगाउँपाललका 
दस्िखिः  

    

 

दोस्रो पिको िफय बाट 

पिुा नािः  
 हे.गा.पा. विा नं. ....... 
दस्िखिः  
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आज्ञाले  

ववष्र्हुरि लििल्सेना 
प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृि 

िूल्र् रु. १०।-  िात्र 

 


