
 

छात्रवृत्ती तथा ववद्याथी वस्तगुत सहायता काययवववि २०७८ 

 

प्रस्तावनााः नेपालको संवविानले विक्षालाई मौवलकहकमा राखेको छ।बालबावलकाको हक, मवहलाको हक, जनजावत तथा 

वपछविएकाको लावग संरक्षणको वविेष व्यवस्था गरेकोछ। नेपालल ेअन्तराविय स्तरमा गरेका प्रवतवद्धता,  दिगो ववकासका 

लक्ष्य न ं४ मा गुणस्तरीय तथा समावेिी विक्षामा पहुँच र जीवनपयायन्त विक्षाको प्रवियन गने एजण्िा तय गररएको छ । 

नेपालको संवविानले विक्षालाई मौवलक हकमा रखेको छ । माध्यवमक विक्षा सम्मको हक स्थानीय सरकार मातहत राख्ि ै

छात्रवृत्ती काययवववि वनमायण गरी कायायन्वयन गरे पवन त्यसले पुनयसंरवचत नेपालको िासकीय प्रणाली र स्थानीय 

सरकारको कायय के्षत्र अनुसार तािातम्यता वमलाउिै सुवविा वववहन तथा आर्थयक सामावजक रुपमा पवछ परेका सुनवलका 

बालबवलका तथा ववद्यालय र उच्च विक्षा उमेरमा युवाहरुलाई विक्षामा सहज पहुँचको सुवनविचतता गनय दिइने छात्रवृत्ती 

तथा अन्य वस्तगुत सहायतालाई व्यववस्थत गनय वान्छनीय भएकाले सुनवल नगरपावलका नगर विक्षा ऐन २०७८ अनुसार 

यो काययवववि जारी गररएको छ ।  

kl/R5]b – ! 

 नाम र पररभाषा 

 

१. नाम र प्रारभ्भाः  १ यो काययववविको नाम छात्रवृत्ती तथा ववद्यायथी वस्तुगत सहायता काययवववि २०७८ रहकेो छ । 

                        २. यो काययवववि तुरुन्त प्रारम्भ हनछे ।  

३. यो काययवववि सुनवल नगरपावलका वभत्रका सामुिावयक तथा संस्थागत ववद्यालय र सुनवल नगपावलका स्थायी घर 

ठेगना भएका नागररकको हकमा लागु हनछे । 

२. पररभाषा:   १.  विक्षा ऐन भन्नाले सुनवल नगरपावलका विक्षा ऐन बुझाउछ ।  

 २. गररवको रेखा मुनी रहकेा बालबावलका भन्नाले  नेपाल सरकारले गररवीको पररचयपत्र दिएका वार्षयक आम्िानी 

१९२७२ प्रवत व्यवत्त वार्षयक आयभन्िा कम भएकोलाई वुझ्नपुियछ ।  

३. वहआयवमक गररवीमा रहकेा बालबावलका भन्नाले वसमान्तकृत लोपउन्मुख आिारभुत आवश्यकताबाट ववित आफ्नो 

घर वास नभएका आवश्थालाइय बुझ्नुपियछ ।  

४. अवभभावक वववहन बालबावलका भन्नाले वपतृत्वको ठेगान नभएका वावु आमावाट ववछोिमा परेका, संरक्षणको 

अभावमा रहकेा बालश्रम, िोषण वा हहसंामा परेका बालबावलका लाइय बुझ्नुपियछ । 

५. "सवहि पररवार" भन्नाले बालबावलकाका आफ्न ैवुवा/आमा राजनीवतक पररवयतनको सन्िभयमा राज्याले सवहि घोषणा 

गरी पवहचान र सम्मान गरेका अवभभावकका छोरा छारीलाइय बुझाउछ ।  

६. द्धन्द्ध वपवित, घाइते वा आपांग वपवित बालबावलका भन्नाले द्धन्द्धमा राज्य वा गैर राज्यपक्षवाट अवभभावक गुमाएका, 

घाइत ेवा अंग भंग भएका वावु आमाका छोराछोरीलाइय वुझाउछ ।  

७. "सुनवल नगरपावलकाको स्थायी बावसन्िा" भन्नाले नगरपावलकामा वसाइसराइय गररआएका वा मतिाता सुवचमा नाम 

समावेि भएका र स्थायी रुपमा वनरन्तर वसोवास गरररहकेा नागररकलाइय वुझाुँउछ ।  



८. "वनाःिलु्क विक्षा ऐन" भन्नाले सघीय सरकारको वनाःिलु्क विक्षा सम्बन्िी ऐनलाइय बुझाउछ ।  

९. प्रमुख भन्नाल ेसुनवल नगरपावलकाका नगर काययपावलका प्रमुख, उपप्रमुख भन्नाल ेसुनवल नगरपावलकाका उपप्रमुख र 

काययपावलका सिस्य भन्नाले सुनवल नगरपावलकाका सिस्यहरु बुझाउछ ।  

१०. "प्रिासदकय प्रमुख" भन्नाले सुनवल नगर काययपावलकाका प्रमुख प्रिासदकय अविकृतको रुपमा काययगनय तोदकएको 

कमयचारीलाइय बुझाउछ ।  

११. "भूवमवहन िवलत, भूवमवहन सुकुम्बासी" भन्नाले सुनवल नगरपावलकामा वसोवास गिै आएका न्यनुतम जग्गा समते 

नभएका सुकुम्बासीमा आवेिन दिएका नागररकलाइय बुझ्नुपियछ । 

१२."वस्तुगत सहायता" भन्नाले ववद्यालय वा क्यापसमा अध्ययनरत बालबावलका (१८ वषय भन्िा कम उमेरका) लाइय 

विक्षामा सहयोग पुग्ने िैवक्षक सामग्री कापी, कलम, पसु्तक, कपिा (डे्रस), झोला, कम््युटर आदिलाइय बुझाउछ ।  

१३. "छात्रवृत्ती वनिेविका" भन्नाले नेपाल सरकारबाट जारी भएको छात्रवृत्री ववतरण कायायन्वयन कायायववविलाइय 

बुझाउछ।  

१४. सामुिावयक ववद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारवाट वनयवमत अनुिान जान े र सस्थागत ववद्यालय भन्नाल े कुनै पवन 

अनुिान नपाउने ववद्यालय भन्न ेबुझाउछ । 

१५. सवमवत भन्नाले नगर छात्रवृत्ती सवमवतलाइय वुझाउछ ।  

१६."उच्च विक्षा" भन्नाले स्नातक वा स्नाकोत्तरतह लाइय वुझ्नुपियछ।  

 

३. छात्रवतृ्री ववतरण सवमवत: 

१. सुनवल नगरपावलकाले नगरपावलकावभत्र ववद्यालयमा अध्ययनरत बालबावलका वा नगरवासी बालबावलका उच्च 

विक्षासम्मको अध्ययनमा सहायता प्रिान गने वस्तगुत सहायता वा छात्रवृती सम्बन्िमा छनोट गनय, कायायन्वयनमा 

सहजीकरण गनय, व्यवस्थापन गनय आवश्यक नीवत रणनीवत तयर गनय िेहाय वमोवजम एक नगर छात्रवृत्ती सवमवत रहन े

छ।  

क) नगर प्रमुख –            अध्यक्ष 

ख) उपप्रमुख –                       सिस्य 

ग) विक्षा सवमवतवाट मनोवनत एक जना मवहला सवहत २ जना विक्षाववि ्– सिस्य 

घ) काययपावलका बाट छनोट भएका १ जना िवलत र १ जना मवहला –                         सिस्य 

ङ) सामावजक सवमवतका संयोजक –                                                                    सिस्य 

च) स्थानीय विक्षामा काम गन ेसरकारी संस्थाहरुवाट प्रमुखल ेमनोवनत  गरेको १ जना – सिस्य  

छ) संस्थागत ववद्यालय PABSON का अध्यक्ष –                                                      सिस्य  

ज) विक्षाक महासंघ नगर अध्यक्ष –                                                                      सिस्य  

झ) प्रिासदकय प्रमुख –                                                                                      सिस्य  

ञ) लवक्षत समूहको प्रवतवनवित्व हन ेगरी विक्षा   

      सवमवतले मनोवनत गरेका १ जना 



ट विक्षा िाखा प्रमुख –                               सिस्य  सवचव 

 

स्पविकरण: िफा ३(१) को (घ) वाट मनोवनत गिाय प्रमुख र उपप्रमुख एकै पारटको भएमा फरक िलको सिस्यवाट मनोवनत 

गनुयपने छ। तर कायय पावलकामा फरक पारटको प्रवतवनवित्व नभएमा एउटै पाटीबाट मनोवनत गनय वािा  परेको मावनने छैन 

।  

२. सवमवतको काम कतयव्य र अविकारहरु: 

छात्रवृत्ती सवमवतको काम कतयव्य र अविकार िेहाय अनुसार हनेछ । 

क) ववद्यालय तथा उच्च विक्षाका लावग छात्रवृत्ती प्रिान गनय सूचना प्रकािन गने । 

ख) नगरपावलका विक्षा ऐन तथा वनयमावली अनुसार ववद्यालयले प्रिान गनुयपने छात्रवृवत्त ववद्याथीहरुले पाए 

नपाएको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गन े

ग) वनवेिन उपर छानववन गने र गराउने 

घ) ववद्यालयहरुले प्रिान गरेको छात्रवृवत्त वास्तववक लवक्षत वगयले पाए नपाएको अनगुमन गन,े ववद्यालय छात्रवृवत्त 

ववतरण सवमवतले ववद्याथीलाई छात्रवृवत्तबाट   ववित गराएको   ववषयमा परेको वनवेिन उपर पुनरावलोकन 

गरी उवचत र न्याय संगत रुपमा समस्याको टंुगो लगाउने । 

ङ) ववद्यालय स्तरीय छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतबाट कायय प्रगवत प्रवतवेिन माग गरी छात्रवृवत्त उपलब्िताको वस्थवत 

ववश्लेषण गने। 

च) छात्रवृत्ती वा वस्तुगत सहायताको रकम एदकन गन े

छ) छात्रवृत्ती प्राप्त/वस्तुगत सहायता प्राप्त बालबावलका अध्ययन वनरन्तरता गन े

ज) छात्रवृत्ती/वस्तुगत सहायता प्राप्त गरी पढाइ छोिेमा असलु उपर गरी कालो सुवचमा राख्न े

झ) ववद्याथी सहायताको लावग थप मापिण्ि तोके्न  

ञ) संस्थागत ववद्यालयबाट विक्षा ऐन २०७८ ल ेतोके अनुसार कायायन्वयन गरे नगरेको अनुगमन गरी कायायन्वयन 

गन े

ट) जनचेतना अवभवृवद्ध गन े

ठ) छात्रवृत्ती वा ववद्याथी सहायता, अवभभावकत्व ग्रहणका लावग उद्योग, व्यापारी, चन्िािाता पवहचान र प्रोत्सहान 

गन े

ि) छात्रवृत्ती/ववद्याथी सहायताका लावग आवश्यक वजेट पूवायनमुान गने । 

ढ) ववद्यालय स्तरीय छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतबाट कायय प्रगवत प्रवतवेिन माग गरी छात्रवृवत्त उपलब्िताको वस्थवत 

ववश्लेषण गने। 

ण) छात्रवृवत्त व्यवस्थापन सम्बन्िी नीवत तजुयमाका लावग नगरपावलका समक्ष  राय सुझाव पेि गने। 

 

३.  ववद्यालय तहको छात्रवृवत्त ववतरण सवमवत सम्बन्िी व्यवस्था ववद्यालयमा छात्रवृवत्त ववतरणलाई व्यववस्थत गनय 

िेहायका सिस्यहरु रहकेो एक छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतको गठन गनुयपनछे। 



क) ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवतको अध्यक्ष–     संयोजक 

ख) सम्बवन्ित विा अध्यक्ष वा विा सवमवतको सिस्य    सिस्य 

ग) नगरपावलकाको  सम्ववन्ित के्षत्र हनेे िाखा अविकृत वा ववद्यालय वनरीक्षक– सिस्य .  

घ) ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवतका एकजना मवहला सिस्य–   सिस्य 

ङ) ववद्यालयमा रहकेो विक्षक अवभभावक संघकोअध्यक्ष–  सिस्य 

च) ववद्यालयको  प्रिानाध्यापक– सिस्य  सवचव 

२  सवमवतको बैठक सम्वन्िी व्यवस्था सवमवतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। वैठक सम्बन्िी कायय वववि सवमवत 

आुँफैले व्यववस्थत गनय सके्नछ। सवमवतले वैठकमा आवश्यकता अनुसार  ववज्ञहरुलाई आमन्त्रण   गनय सके्नछ। 

३ ववद्यालय छात्रवृवत्त  ववतरण सवमवतको  काम, कतयव्य र अविकाराः छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतको काम कतयव्य र अविकार 

िेहाय बमोवजम  रहनेछ। 

क.) ववद्यालयले चालू िैवक्षक सत्रको कक्षागत ववद्याथी संख्याको आिारमा  िि प्रवतित छात्रवृवत्त कोटा एदकन गने र 

सोको जानकारी िैवक्षक सत्र िुरुभएको िईु मवहनावभत्र नगरपावलका स्तरीय छात्रवृवत्त व्यवस्थापन सवमवतलाई गराउने। 

ख) नगरपावलका स्तरीय छात्रवृवत्त व्यवस्थापन सवमवतले दिएको वनिेिानुसार ववद्यालयले सावयजवनक सूचना प्रकािन गरी 

आवेिन वलने व्यवस्था गने। 

ग) प्राप्त आवेिनहरु छानववन गरी नगरपावलकाको समन्वयमा परीक्षा सवमवत गठनगने र परीक्षाको वमवत तोदक परीक्षा 

सिालन गने। 

घ) परीक्षामा उर्त्तयण हन ेहरुको हकमा कक्षागत र आरवक्षत समूहको योग्यता क्रमको आिारमा छात्रवृवत्तको अवन्तम 

नामावली सवहतको नवतजा तयार गरी ववद्यालयमा सूचना  प्रकावित गने । 

ङ) छात्रवृवत्तमा  छनौट भएका ववद्याथीहरुलाई वनाःिुल्क विक्षा प्राप्त हन ेव्यवस्था वमलाउने। 

च) यसरी छात्रवृत्ती ववतरण गिाय पूणय छात्रवृवत्तको वहसावले हन आउने जम्मा ववद्याथी संख्याको पररमाण नघट्ने गरी पणूय 

वा आंविक िवैु खालको छात्रवृवत्त प्रिान गनय सदकनछे। 

छ) छात्रवृवत्तमा छनौट भएका ववद्याथीहरुलाई वनजको मञ्जुरी वेगर आवास,  भोजन, यातायात जस्ता ववषयमा सेवा 

वलनैपन,े बस्नैपने जस्ता बाध्यात्मक पररवस्थवत वसजयनागनय पाइने छैन ।  

ज) छात्रवृत्री छनोट भएका बालबावलकाको नाम नगर छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतमा पेि गने। 

झ)छात्रवृवत्तप्रिान गरेको प्रदक्रया तथा छात्रवृवत्त प्राप्त गरेका ववद्याथीहरुको नाम नामेसी वववरण िैवक्षक सत्र िुरुभएको 

साठीदिनवभत्र सोको प्रवतवेिन नगरपावलका स्तरीय छात्रवृवत्त व्यवस्थापन सवमवतलाई अवनवायय रुपमा बुझाउने। 

पररच्छेि पाुँच 

५.४ छात्रवृवत्त कोटा वनिायरण सम्वन्िी व्यवस्था 

क) ववद्यालयले चालु िैवक्षक सत्रमा भनाय भई अध्ययनरत कुल ववद्याथीको ििप्रवतित कोटा छात्रवृवत्तको लावग छुट्टायाउनु 

पनेछ । यसरी छुट्टायाइएको छात्रवृवत्त कोटा आिारभूत तथा माध्यवमक तहको लावग िि प्रवतितका िरले हन ेगरी 

व्यवस्था गनुय पनछे । कुन कक्षाको कोटा कुन आरवक्षत वगयको लावग हो भन्ने ववषय ववद्यालय छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतले 

वनिायरण गनछे । तर कक्षा ११ र १२ को लावग छुट्टा छुटै्ट १० प्रवतितले हन ेगरी कोटा वनिायरण गनुय पनेछ । 



५.२ छात्रवृवत्तमा ववद्याथी छनौट गने प्रदक्रया 

क) सबै ववद्यालयहरुले बुिाुँनं ५.१ अनुसार चालु िैवक्षक सत्रको ववद्याथी संख्याको आिारमा िि प्रवतितले हन आउने 

छात्रवृवत्त कोटा वनिायरण गरी िैवक्षक सत्र िुरु भएको एक मवहनावभत्र सम्बन्िीत ववद्यालयल ेन ैसावयजवनक सूचना जारी 

गने गरी आवेिन वलने व्यवस्था वमलाउनु पनछे । त्यसरी आवेिन हलंिा ववद्याथीको स्थायी ठेगाना भएको सम्बवन्ित विा 

कायायलयको वसफाररस पेि गनय लगाउनु पनछे । 

ख) ववद्यालयहरुले यसरी प्राप्त आवेिनहरु छानववन गरी आवेिकहरुको सूवच प्रकािन गने र छात्रवृवत्त छनौटका लावग 

नगरपावलकासुँगको समन्वयमा  छानववन तथा सत्य वनरुपण वमवत तयगरी परीक्षा संचालन गने र तोदकएको आरक्षणको 

पररविमा रवह योग्यताक्रम कायम गरी नवतजा प्रकािन गनुय पनेछ । 

ग) ववद्याथीले छात्रवृवत्तको लावग दिने वनवेिनको ढाुँचा अनुसूची १ वमोवजम हनेछ। 

घ) वनवेिन साथ अनुसूची २ बमोवजमका कागजातहरु पेि गनुयपनछे । 

५.३ परीक्षा सिालन गनुयपन े

क) कक्षा ११ को छात्रवृवत्त छनौटको लावग वलवखत परीक्षा संचालन गनुयपनछे । छात्रवृवत्त छनौटका लावग वलइने वलवखत 

परीक्षाको भार ८० प्रवतित र ववद्याथीले प्राप्त गरेको औसत स्तरीकृत अंक (GPA) को भार २० प्रवतित सवहत कुल १०० 

पूणायङ्क रहनछे । 

ख) नगरपावलकासुँगको समन्वयमा छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतल ेआवश्यकता अनुसार थपअन्य परीक्षाको सािनहरु पवन 

अपनाउन सके्नछ। 

ग) तोदकएको कोटावभत्र तोदकएको भन्िा कम वा कोटा अनुसार कै मात्र आवेिन परेमा आवेिकहरुलाई अन्तरवातायको 

आिारमामात्र पवन छनौट गनय सदकनेछ । 

घ) अन्य कक्षाको हकमा छात्रवृवत्त ववतरण सवमवतले आवश्यक प्रकृया अपनाई छात्रवृवत्तको लावगछनौट गनेछ । 

५.४ वविेष अविकार 

क) यस काययववविमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन छात्रवृवत्त छनौटका लावग ववद्यालयस्तर वा नगरस्तरमा 

परीक्षा संचालन गने लगायतका अन्य ववषयमा सवमवतले आवश्यक वनणयय गनय सके्नछ । 

५.५ सामुिावयक ववद्यालयको कक्षा ११ मा छात्रवृवत्त व्यवस्थापन 

क) सामुिावयक ववद्यालयहरुले कक्षा ११ मा छात्रवृवत्त प्रिान गने कोटा वनिायरण गन ेतथा छनौट गने प्रकृया सम्ववन्ित 

ववद्यालयको ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवतको वनणयय वमोवजम हनेछ । 

ख) ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवतले कक्षा ११ का लावग छात्रवृवत्तमा ववद्याथी छनौट गिाय कवम्तमा ५० प्रवतित ववद्याथी 

सामुिावयक ववद्यालयबाट माध्यवमक विक्षा परीक्षा उत्तीणय गरेका ववद्याथी छनौट गनुय पनेछ। 

५.६ छात्रवृवत्त नपाउने अवस्था 

कुनै कक्षामा छात्रवृवत्त पाएको ववद्याथी वनम्न अवस्थामा मावथल्लो कक्षामा छात्रवृवत्त प्राप्त गनय ग्राह्य हनेछैनन्। 

१) जम्मा ववद्यालय खुलेको दिनको सत्तरी प्रवतित हावजरी नभएमा,  

२) कक्षा उत्तीणय गनय नसकेमा वा कुनै िईु भन्िा बढी ववषयमा वनिायररत न्युनतम आवश्यक ग्रिे प्राप्त गनय नसकेमा, 

३) गलत वा झुठा वववरण भरेको प्रमावणत भएमा र 



४) प्रचवलत कानुन र ववद्यालयले तयार गरेको आचार संवहता उल्लघं नगरेको प्रमावणत भएमा। 

 

५.७ छात्रवृवत्तमा वनरन्तरता 

िफा ५.६ को अवस्था नभएमा कक्षा एकमा छनौट भएको ववद्याथीले कक्षा पाुँचसम्म, कक्षा छमा छनौट भएको ववद्याथील े

कक्षा आठसम्म, कक्षा नौमा छनोट भएको ववद्याथीले कक्षा ििसम्म र कक्षा  एघारमा छनौट   भएको ववद्याथीले कक्षा 

बाह्रसम्म छात्रवृवत्त पाउनेछ । तर कक्षा प्रथम र वितीय भए वापत पाएको जेहने्िार छात्रवृवत्तको हकमा यो व्यवस्था लाग ू

हनेछैन । 

५.८ कायय सम्पन्न गने अववि 

क) छात्रवृवत्त छनौट कायय िैवक्षक सत्रिुरु भएको िईु मवहनावभत्र कायय सम्पन्न गरी सकु्न पनेछ। 

ख) छात्रवृवत्त छनौट सम्ववन्ि कायय सम्पन्न गरी प्रवतवेिन पिेगने अववि कक्षा िससम्म जेठ मसान्त, कक्षा ११ को हकमा 

भाद्रमसान्त सम्म र कक्षा १२ को हकमा कक्षा ११ को अवन्तम नवतजा प्रकावित भएको वमवतले एकमवहना वभत्र 

हनेछ । 

ग) छात्रवृवत्त व्यवस्थापन कायय योजना अनुसूची ३ वमोवजम हनेछ । 

 

 

पररच्छेि छ 

६. उच्च विक्षा छात्रवृत्ती छनोट सम्बन्िी व्यवस्था 

क) हरेक आर्थयक वषयको मंसीर मवहनामा छात्रवृत्तीको लावग सूचना प्रकािन गने, (१ मवहना अववि) स्थानीय पत्रपत्रीका र 

सिारमाध्यम प्रयोग गने । 

ख) आवेिन समय समाप्त भएको १५ दिन वभत्र सत्यपान गन े

ग) छानववन पश्चात गररवी , ववपन्नता , भुवमवहन, सुकुमबासी, िवलत , लोपन्नमुखका बालबावलका लाइय छात्रवृत्तीको लावग 

छनोट गरी नामावली प्रकािन गने । 

घ) छात्रवृत्ती छनोट भएका ववद्याथीको व्यवत्तगत खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गने । 

ङ) सुनवल वभत्र अध्ययन गन,े प्रववविक विक्षा अध्ययन गने ववद्याथीको लावग िुल्कको २० % सम्म रकम उपलब्ि गराउने 

। 

सतयनामा गनुयपने : 

१. उच्च विक्षामा नगरपावलकावाट प्राप्त छात्रवृत्तीमा अध्ययन गने ववद्याथीले कवम्तमा १ वषय नगरपावलका वभत्र 

तोकेको सेवा सुवविा सवहत स्वयसेवा गनुयपने छ।  

२. यस सम्बन्िी मञ्जुरीनामा अवभभावकको उपवस्थवतमा ववद्याथीले गनुयपने छ । 

३. स्वय सेवा गनय नचाहने व्यवत्तल ेनगर ववद्याथी सहायता कोषमा अध्यय सकेको २ वषय वभत्र वलएको छात्रवृत्ती 

वरावरको रकम जम्मा गनयपने छ । 

४. रकम जम्मा नगरेमा सरकारी वाुँकी सरह असुलउपर गररनछे । 



६.१आरक्षण सम्बन्िी व्यवस्था । 

६.१.१ जेहने्िार, ववपन्न, अपाङ्ग, मवहला, िवलत, जनजावत, जनआन्िोलन तथा मिेि आन्िोलनका घाइत,े वेपत्ता तथा 

िहीि पररवारका सन्तवतहरुले छात्रवृवत्त प्राप्त गने अवस्थालाई सुवनवश्चत गनय आरक्षणको व्यवस्थालाई िेहाय अनुसार 

व्यववस्थत गररएको छाः 

क) संस्थागत ववद्यालयले तथा कक्षा ११ र १२ मा मासुिावयक ववद्यालयले परीक्षा वलएर ववद्याथी छनौट गरी प्रिान गने 

कुल ििप्रवतित छात्रवृवत्तलाई ितप्रवत मानी िेहायको आिारमा कोटा आरवक्षत गनुय पनछे । 

१. जेहने्िाराः ३७ प्रवतित 

२. गरीब तथा ववपन्नाः  ३६ प्रवतित 

३. आदिवासी, जनजावताः १० प्रवतित (अनुसूची ४ वमोवजमका)  

४. िवलताः ५ प्रवतित (अनुसूची ५ वमोवजमका) 

५. अपाङ्गाः ३ प्रवतित 

 

६. (क) ऐवतहावसक जनआन्िोलन र सिस्त्र संघषयका घाइतेका सन्तवत : ३ प्रवतित 

ख) िवहिका सन्तवत : २ प्रवतित 

ग) बेपत्ता पररवारका सन्तवताः २ प्रवतित 

घ) मिेि आन्िोलनका घाइतेका सन्तवताः २ प्रवतित 

ख) यसरी छुट्टाइएको प्रत्येक आरवक्षत समूहको ५० प्रवतित कोटा छात्राहरुको लावग सुरवक्षत गनुयपनेछ। छात्राहरुको कोटा 

पूर्तय हन नसकेमा सो कोटामा छात्रहरुलाई प्रिान गनय सदकनेछ। 

ग) माथी उल्लेवखत आरक्षणहरु मध्य ेएक ववद्याथीले कुनै एक आरक्षण समूहबाट मात्र आवेिन दिन पाउनेछ। 

घ) यसरी आरवक्षत गररएको कोटा अन्तगयत ववद्याथीको आवश्यक आवेिन नपरेमा सो कोटाको छात्रवृवत्त अन्यकोटा 

अन्तगयत दिनु पनछे । 

ङ) छात्रवृवत्त कोटाको प्राथवमकीकरण गिाय सबैभन्िा बढी कोटा वनिायरण गररएकोलाई पवहलो प्राथवमकता दिनु पनछे । 

बराबर कोटा वनिायरण गररएको हकमा भने मावथ उल्लेख गररएको प्राथवमकता क्रम अनुसार हनेछ । 

च) कक्षा एघार र बाह्रमा छात्रवृवत्तको लावग ववद्याथी छनौट गिाय सोही कक्षामा भनाय भएका ववद्याथीहरु मध्य ेसामुिावयक 

ववद्यालयबाट माध्यवमक विक्षा परीक्षा (SEE) उत्तीणय गरेका ववद्याथीहरुलाई ५० प्रवतित भन्िा कम नहने गरी 

समानुपावतक रुपमा ववतरण गनुयपनछे । 

पररच्छेि सात 

७. ववद्याथी वस्तुगत सहायता सम्बन्िी व्यवस्था 

१. कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत बालबावलका यस काययवववि वमोवजम छात्रवृत्ती योग्य भएको र अध्ययनलाइय वनरन्तरता दिन 

छात्रवृत्तीले मात्र नपुग्ने अवस्था भएमा अध्ययनका लावग सहयोग गन े वस्तगुत सहायता उपलब्ि गराउनु संववन्ित 

ववद्यालय र नगरपावलकाको कतयव्य हनेछ । 



२. ववद्याथीलाई दिने वस्तगुत सहायता संकलन गने तथा ववतरण गने वजम्मा ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवत र 

प्रिानाध्यपकको हनेछ । यस काययमा ववद्यालयका विक्षक अवभभावक संघले नेतृत्व गनछे । 

३. वस्तगुत सहायता उपलब्ि गराउिा कवम्तमा १ िैवक्षक सत्रको लावग अवश्यक गन ेिैवक्षक सामग्री, डे्रस तथा अन्य 

सामग्री उपलब्ि गराउन ुपनछे । नगरपावलकाले वनणयय गरी स्थानीय पाठ्यपसु्तक तथा थप िैवक्षक सामग्री वा नेपाल 

सरकारवाट पाठ्यपुस्तक वापत वववनयोवजत रकमले नपगु्ने भएमा ववद्याथीलाई कुनै पवन ववत्तीय भार नपने गरी थप 

अनुिानको व्यवस्था गनुयपनेछ । 

४. संस्थाथत ववद्यालयमा अध्ययन गने बालबावलकाको हकमा यो िफा अवनवायय हन ेछैन । संस्थागत ववद्यालयले चाहमेा 

अध्ययनरत वालवावलकालाई वसकाइ सामग्री उपलब्ि गराउन सके्नछ । यसरी वस्तगुत सहायता उपलब्ि गराएका 

वालवावलकाबाट कुनै थप िुल्क वा िावयत्व सृजना गनय पाइने छैन् । 

५. वस्तगुत सहायता सम्बान्िी काययमा नगरबाल सञ्जाल, ववद्यालय वाल सञ्जाल पररचालन गनय सदकने छ । 

६. वस्तुगत सहायता र छात्रवृत्ती प्राप्त गन े८ कक्षा सम्मका ववद्याथीको यातायत, ल्याब  वा पररक्षा दफस जस्ता कुन ैपवन 

िुल्क वलन पाइने छैन ।  

७. अवनवायय आिारभुत विक्षा सम्बन्िी व्यवस्था : 

क) आिारभुत तह उर्तयण नगरेका बालबावलकालाइय ववद्यालयमा ल्याउने कायय सम्बन्िी ववद्यालय हनेछ । 

ख) आिारभुत तह अध्ययन गिै छोिेका बालबावलका ववद्यालय नपठाउने अवभभावकलाइय नगरपावलकाले कावायही गनय 

सके्नछ । 

ग) ववद्यालय बावहर रहकेा बालबावलकालाइय ववद्यालय सम्म ल्याउने कायय गने नागररक समाज, वाल सञ्जाल , विक्षक वा 

अन्यलाइय नगरपावलकाल ेिैवक्षक ितुको रुपमा सम्मान गनय सके्नछ ।  

७.१ ववववि 

७.१.१ यस काययवववि वमोवजम हनेाः 

क) ववद्यालयमा ववतरण हन ेछात्रवृवत्त यस काययवववि वमोवजम हनेछ । 

ख) सामुिावयक ववद्यालयमा नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउने छात्रवृवत्त सोही वनिेविका वमोवजम हनेछ । 

७.१.२ वजम्मेवार हन ुपनेाः 

क) नगरपावलका तथा ववद्यालय तहको छात्रवृवत्तको व्यवस्थापनका लावग बैठक बोलाउन,े कोटा एदकन गने, परीक्षा 

सिालन गन,े नवतजा प्रकािन तथा वसफाररस लगायतका काम समयम ैसम्पन्नगनयको लावग नगरपावलकाको हकमा िैवक्षक 

प्रिासन िाखा प्रमुख तथाववद्यालयकोहकमाववद्यालयकोप्रिानाध्यानापककोवजम्मेवारीरहनेछ। 

७.१.३पनुरावेिनदिनसदकनेाः 

क.) 

छात्रवृवत्तववतरणसवमवतलेकुनैकारणजनाईववद्याथीलाईछात्रवृवत्तबाटबवितगराएमासम्बवन्ितववद्याथीवावनजकोअवभभावक

लेसोकोजानकारीपाएकोवमवतलेसातदिनवभत्रनगरपावलकास्तरीयछात्रवृवत्तव्यवस्थापनसवमवतसमक्षपुनरावेिनदिनसके्नछ। 

७.१.४जररवानााःक) 

कुनैववद्यालयलेयसकाययववविमातोदकएवमोवजमछात्रवृवत्तसम्ववन्िकाययनगरेमावाउपलब्िनगराएमानगरपावलकालेववद्याथीसं



ख्याकोआिारमापन्रहजाररुपैयाुँसम्मजररवानागरीयसकाययववविअनुसारछात्रवृवत्तउपलब्िगराउनलगाउनेछ।ख) 

यसरीवनिेिनदिंिापवनअटेरगनेववद्यालयलाईनगरपावलकालेजररवानारकमरििप्रवतितलेहनआउनेछात्रवृवत्तरकमनगरविक्षा

कोषमाजम्मागनयलगाउनछे। 

७.१.५ बैठकभत्ता छात्र वृवत्त व्यवस्थापन सवमवत, छात्रवृवत्त छनौट परीक्षा सवमवत तथा सो अन्तगयत बनेका उपसवमवतका 

सिस्य, आमवन्त्रत सिस्य तथा सो काममा खरटने कमयचारीले सवमवतले तोदकदिए बमोवजमको बैठक भत्ता र सुवविा 

पाउनेछन्। 

७.१.६ अविकार प्रत्यायोजन सवमवतले आफूलाई प्राप्त अविकारहरु मध्य ेकेही अविकार सवमवतको कुनै सिस्य वा अविकृत 

कमयचारीलाई प्रत्यायोजन गनय सके्नछ। 

७.१.७ अनुसूवच माहरेफेराः यस अनुसूवचमा लेवखएको ववषयवस्तुका अवतररक्त अन्य ववषयहरु थप गनय आवश्यक िेवखएमा 

नगरपावलकाले अन्य ववषयवस्तु थप तथा हरेफेर गनय सदकनेछ। 

७.१.८ बािा अड्काउ सम्ववन्ि व्यवस्थााः 

क) यस कायय ववविमा तोदकएको अवविवभत्र छात्रवृवत्त छनौट प्रकृया पूरा हन नसकेमा नगरपावलकाले सो अववि समाप्त 

भएको एक मवहनावभत्र यस कायय ववविको िफा ७.१.४ वमोवजमको जररवाना वापतको रकम असुल उपर गरी छनौट 

प्रकृया प्रारम्भ गनय सम्बवन्ित ववद्यालयलाई वनिेिन दिनेछ । 

ख) सुनवल नगरपावलकावभत्र सबै ववद्यालयहरुमा छात्रवृवत्त व्यवस्थापनको लावग नगरपावलकाले सूचना प्रकावित गनय 

सके्नछ । 

ग) यो काययवववि कायायन्वयनको क्रममा  बािा अड्काउ पनयआएमा नगरपावलकाले आवश्यक आिेि जारी गनय सके्नछ । 

७.१.९ काययवववि संसोिन 

क) यस काययववविमा नगरपावलकाले आवश्यकता अनुसार संसोिन गनय सके्नछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची १ 

ववद्याथीले आवेिन दिने ढाुँचा 

१. ववद्याथीको नामाः 



२. ववद्याथीको हाल बसोबास गिै आएको ठेगानााः क) प्रििे न.ं                      ख) वजल्लााः 

ग) स्थावनयतहको नामाः               घ) विान.ं     ङ) गाउुँ टोलाः 

३. अवभभावकको नाम थर 

क) बाबुको नाम, थराः                    ख) पेिााः 

ग) आमाको नाम, थराः                    घ) पिेााः 

४. ववद्याथी वा वनजको अवभभावकको मोवाइल नम्बर 

५. यस अवघ कुनै छात्रवृवत्त पाएन पाएकोाः 

६. आवेिन दिन चाहकेो कक्षााः 

७. अवघल्लो कक्षाको उवत्तणय प्रवतित वा वजवपएाः 

८. एस.इ.इ.को वसम्बोल नम्बर ( कक्षा एघारको लावग मात्र) 

९. कक्षा एघारमा अध्ययन गनय चाहकेो ववषय समुह ( कक्षा एघारको लावगमात्र ) 

१०. स्नातक तहमा अध्ययन गरेको ववषय: 

११. एकाघर सगोलमा रहकेो पररवारको कुनै सिस्यको पेिा, व्यवसाय वा नोकरी भएवा नभएकोाः 

१२. गररवी पररवार पररचयपत्र भए वा नभएकोाः 

१३.भूवम सम्बवन्ि ऐन, २०२१ बमोवजम जग्गा वालाको हवैसयतले राख्न पाउने अविकतम हिबन्िीको तराई तथा उपत्यका, 

पहािी र वहमाली क्षेत्रमा क्रमिाः पाुँच, िि र पन्र प्रवतित भन्िा कम खेती योग्य जग्गा रहकेो वा नरहकेोाः 

१४.आफुले कुन समुहबाट आवेिन दिन चाहकेो हो (कुनै एक कोठामा रेजा वचन्ह लगाउनुहोस)  

क) जेहने्िार  ख) ववपन्नता 

ग) मवहला घ) अपङ्गता 

ङ) िवलत च) जनजावत  

छ) जनआन्िोलन को घाइते ज) वेपत्ता पररवार 

झ) मिेि आन्िोलनको घाइतेको सन्तवत  ञ) िवहि  पररवार 

१५. ववद्याथीको पररवारको अनुमावनत वार्षयक आयाः 

मावथ उल्लेवखत व्यहोरा रठक साुँचो छन्, फरक परे कानून बमोवजम सहुँला, बुझाउुँला। 

 

आवेिन अवभभावकको िस्तखताः 

वमवताः हाल अध्ययनरत ववद्यालयको, ववश्वववद्यालय नाम र ठेगानााः 

 

इवत वव.स........मवहना........गते.......रोज................िुभम। 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची २ 

 (आवेिन साथ पिेगनुय पनुय कागजातहरुको वववरण ) 

१.अवघल्लो कक्षा उवत्तणय गरेको लब्िांकपत्र र चाररवत्रक प्रमाण पत्रको प्रवतवलपी. 

२.जन जावत, िवलतको हकमा सम्बवन्ित आयोग वा वजल्ला प्रसासन कायायलयको वसफाररसको प्रवतवलपी,  

३.वेपत्ता पररवार, िवहि, जनआन्िोलनका घाइत,े मिेि आन्िोलनका घाइतेको हकमा गृहमान्त्रालय वा सम्बवन्ित वजल्ला 

प्रसासन कायायलयको वसफाररस पत्रको प्रवतवलपी, 

४. ववपन्नता वा गररवीको हकमा गररवी पररचय पत्रको प्रवतवलपी वा सो नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले व्यहोरा 

खुलाई दिएको वसफररसको सक्कलै पत्र,  

५. ववद्याथी स्थायीरुपमा वसोवास गिैआएको विा कायायलयको वसफाररस पत्र। 

६. भनाय भएको रवसिको प्रमावणत नक्कल 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  अनुसूवच ३ 
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