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स्थानीय राजपत्र 
खैरहनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड (३) शितवन, भाद्र १७, २०७६ साि अंक ५ 
 

भाग ३ 

खैरहनी नगरपालिका  

नगरकाययपालिकाको कायायिय  

स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम 

खैरहनी नगर काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययववलि 
सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ | 

संवत ्२०७६ को काययववलि नं. ५ 
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संस्थागत ववद्यािय छात्रवशृि व्यवस्थापन काययववलि,२०७६ 

 

नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत - २०७६/०५/१३ 
 

प्रस्तावना 
नेपािको संवविानिे माध्यलमक शिक्षासम्मको व्यवस्थापन गने काययिा  स्थानीय तहको क्षेत्रालिकारलभत्र 
राखेको र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीय तहको काययक्षेत्रलभत्र छात्रवशृिको 
व्यवस्थापन गने भनी व्यवस्था गरेको तथा शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौं संसोिन सवहत) िे कक्षा एघार 
र बाह्रिा  ववद्यािय संरिनालभत्र राखेको सन्दभयमा यसअशघ ववद्याियहरुिे प्रदान गदै आएको 
छात्रवशृििा  कक्षा बाह्रसम्म प्रदान गनय संघीय िासन संरिना अनरुुप स्थानीय तहको क्षेत्रलभत्र 
सामदुावयक तथा संस्थागत ववद्याियहरुिे प्रदान गने छात्रवशृि ववतरण प्रकृयामा एकरुपता कायम गरी 
जेहेन्दार, ववपन्न, अपाङ्ग, मवहिा, दलित, जनजालत, जनआन्दोिन तथा मिेि आन्दोिनका घाइते, वेपिा 
तथा सवहद पररवारका सन्तलतहरुिे छात्रवशृि प्राप्त गने व्यवस्थािा  सलुनशित गनय र छात्रवशृि ववतरणको 
व्यवस्थािा  पारदिी तथा आवश्यकता िशक्षत बनाउन आवश्यक देशखएकोिे खैरहनी नगरपालिकाको 
शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १७ खै.न.पा. शिक्षा लनयमाविी २०७५ को लनयम ५९ को कायायन्वयनका 
िालग शिक्षा ऐन २०७४ को दफा ३८ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी नगरकाययपालिकािे यो 
काययववलि बना  िाग ुगरेको छ । 

 

पररच्छेद – एक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
१.१. यो काययववलिको नाम "ववद्यािय छात्रवशृि व्यवस्थापन काययववलि, २०७६" रहेको छ । 

१.२ यो काययववलि तरुुन्त िाग ुहनुेछ । 

१.३ यो काययववलि खैरहनी नगरपालिकालभत्रका सबै तहका संस्थागत ववद्याियहरुका हकमा िाग ुहनुेछ 
।  

 

पररच्छेद – द ु 

२.पररभाषाः 
        ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमाः 
२.१ ×नगरपालिका" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकािा  जनाउँछ । 

२.२ ×प्रमखु" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको नगर प्रमखुिा  जनाउँछ । 

२.३ ×ववद्यािय" भन्नािे नेपाि सरकार तथा खैरहनी नगरपालिकाबाट सामदुावयक तथा संस्थागत 
ववद्याियको रुपमा प्रारशम्भक बाि शिक्षादेशख कक्षा १२ सम्म अनमुलत प्राप्त गरेका ववद्याियिा  
जनाउँछ, साथै सो िब्दिे सावयजलनक िैशक्षक गठुी, लनजी िैशक्षक गठुी, सहकारी तथा कम्पनीको रुपमा 
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अनमुलत प्राप्त गरी नेपाि सरकारबाट अनदुान नपाउने गरी सञ्चालित ववद्याियहरुिा  समेत जनाउँछ 
। 

२.४ ×छात्रवशृि" भन्नािे यसै काययववलििे तोकेका आिार अनसुार छनौट भएका ववद्याथीहरुिा  
ववद्याियिे लनःिलु्क अध्ययन गनयको िालग प्रदान गने सवुविािा  जनाउँछ । 

२.५ ×छात्रवशृि" व्यवस्थापन सलमलत" भन्नािे दफा ४.२ बमोशजमको नगरस्तरीय छात्रवशृि व्यवस्थापन 
सलमलतिा  जनाउँछ । 

२.६ ×लनदेिक सलमलत" भन्नािे यस काययववलिको दफा ४.१ बमोशजम गठन हनुे छात्रवशृि लनदेिक 
सलमलतिा  जनाउँछ। 

 

२.७ ×छात्रवशृि ववतरण सलमलत" भन्नािे यस काययववलिको दफा ४.४ बमोशजम गठन हनुे ववद्यािय 
तहको छात्रवशृि ववतरण सलमलतिा  जनाउँछ। 

२.८ ×शिक्षा ऐन तथा शिक्षा लनयमाविी" भन्नािे खैरहनी नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४ र शिक्षा 
लनयमाविी २०७५ िा  जनाउँछ। 

पररच्छेद – तीन 

३. उद्दशे्य 

यस काययववलिका उदे्दश्यहरु लनम्नलिशखत रहेका छनः् 
३.१ छात्रवशृि ववतरणको व्यवस्थािा  पारदिी र व्यवशस्थत बनाउन,ु 

३.२ िशक्षत वगयका ववद्याथीिे छात्रवशृि प्राप्त गने अवस्था सलुनशित गनुय, 
३.३ छात्रवशृि व्यवस्थापनसँग सम्बशन्ित लनकायहरुको भलूमका स्पष्ट पानुय, 

 

पररच्छेद – िार 
४. सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था 
४.१ छात्रवशृि व्यवस्थापन लनदेिक सलमलतः यस काययववलिअनसुार ववद्याियहरुिे उपिब्ि गराउन े
छात्रवशृि व्यवस्थापन सम्बन्िी काययमा आवश्यक लनदेिन, समन्वय, सहजीकरण र अनगुमनका िालग 
देहायबमोशजमको छात्रवशृि व्यवस्थापन लनदेिक सलमलत रहनेछः 
क) नगर प्रमखु      –   अध्यक्ष 

ख) नगर उपप्रमखु  –    सदस्य 

ग) संयोजक छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलत - सदस्य 

घ) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत–   सदस्य  

ङ) स्थानीय शिक्षा अलिकारी –   सदस्य–सशिव 
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४.२ छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलत सम्बन्िी व्यवस्थाः यस काययववलिअनसुार ववद्याियहरुिे उपिब्ि 
गराउने छात्रवशृि व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय गनय देहायका सदस्यहरु रहेको एक छात्रवशृि व्यवस्थापन 
सलमलतको गठन हनुेछः 
क) सामाशजक ववकास सलमलतको संयोजक –                                           
संयोजक  

ख) नगर शिक्षा सलमलतका सदस्यमध्येबाट नगर प्रमखुिे तोकेको एक जना –               
  सदस्य 

ग) शिक्षक अलभभावक संघ काययकारी सलमलतका अध्यक्षहरुमध्येबाट लनदेिक सलमलतद्वारा मनोलनत 
एक जना– सदस्य                                                                   
घ) नगर प्रमखुद्वारा मनोलनत शिक्षाववद् एकजना –                        
सदस्य 

ङ) नगर प्रमखुद्वारा मनोलनत खैरहनी नगरपालिकामा सञ्चालित संस्थागत ववद्याियको प्रलतलनलि एक 
जना –     सदस्य                                                    
ि) स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे तोकेको अलिकृत –                  
सदस्य सशिव  
दफा ४.२ को खण्ड (ख) (ग) (घ) र (ङ) बमोशजम मनोलनत सदस्यहरुको पदावलि द ु वषयको 
हनुेछ। 
 

सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । सलमलतिे शिक्षा क्षेत्रका ववज्ञ तथा सरोकारवािािा  
सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । बैठक सञ्चािन सम्बन्िी काययववलि सलमलत आफैं िे तयार 
गरेबमोशजम हनुेछ । 

४.३ छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार 
नगरपालिकास्तरीय छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछः 

क) ववद्याियहरुिा  िैशक्षक सत्र िरुु भएको द ु मवहनालभत्र भनाय भएका जम्मा ववद्याथी संख्या, सोको 
दि प्रलतितिे हनु आउने छात्रवशृिको कोटा लनिायरण, सूिना प्रकािन, ववद्याथी छनोट र छात्रवशृि 
ववतरण समेत गरी सो को जानकारी लनदेिक सलमलतमा पेि गने व्यवस्था लमिाउने । 

ख) शिक्षा ऐन तथा शिक्षा लनयमाविी अनसुार ववद्याियिे प्रदान गनुय पने छात्रवशृि ववद्याथीहरुिे पाए 
नपाएको अनगुमन तथा व्यवस्थापन गने, 

ग) ववद्याियहरुिे प्रदान गरेको छात्रवशृि वास्तववक िशक्षत वगयिे पाए नपाएको अनगुमन गने, ववद्यािय 
छात्रवशृि ववतरण सलमलतिे ववद्याथीिा  छात्रवशृिबाट वशञ्चत गराएको ववषयमा परेको लनवेदन उपर 
पनुराविोकन गरी उशित र न्यायसंगत रुपमा समस्याको समािान गने, 
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घ) ववद्याियस्तरीय छात्रवशृि ववतरण सलमलतबाट कायय प्रगलत प्रलतवेदन माग गरी छात्रवशृि ववतरणको 
शस्थलत ववश्लषेण गने। 

ङ) छात्रवशृि व्यवस्थापन सम्बन्िी नीलत तजुयमाका िालग लनदेिक सलमलतसमक्ष राय सझुाव पेि गने। 

ि) छात्रवशृि ववतरणका िालग तोवकएका आिारमा ववद्याथी छनौट सम्बन्िी व्यवस्थापकीय कायय गने 
। 

४.४ ववद्यािय तहको छात्रवशृि ववतरण सलमलत: प्रत्येकववद्याियमा छात्रवशृि ववतरणिा  व्यवशस्थत गनय 
देहायका सदस्यहरु रहेको एक छात्रवशृि ववतरण सलमलत रहनेछ। 

क) अलभभावक मध्येबाट छनौट भएको ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको सदस्य–   संयोजक 

ख) नगरपालिकाको शिक्षा हेने अलिकृत वा स्थानीय शिक्षा अलिकारीिे तोकेको अलिकृत–  सदस्य 

ग) ववद्याियको प्रिानाध्यापक –      सदस्य÷सशिव 

 

४.५ सलमलतको बैठक सम्वन्िी व्यवस्था 
सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । बैठक सम्बन्िी काययववलि सलमलत आफैँिे व्यवशस्थत 
गनय सक्नेछ । सलमलतिे वैठकमा आवश्यकता अनसुार ववज्ञहरुिा  आमन्त्रण गनयसक्नेछ । 

४.६ छात्रवशृि ववतरण सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार 
छात्रवशृि ववतरण सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछः 
क) ववद्याियिे िाि ुिैशक्षक सत्रको कक्षागत ववद्याथी संख्याको आिारमा दि प्रलतित छात्रवशृि कोटा 
यवकन गने र सोको जानकारी िैशक्षक सत्र िरुु भएको एक मवहनालभत्र नगरपालिका स्तरीय छात्रवशृि 
व्यवस्थापन सलमलतिा  गराउने। 

ख) नगरपालिका स्तरीय छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतिे ददएको लनदेिानसुार ववद्याियिे छात्रवशृिका 
िालग सावयजलनक सूिना प्रकािन गरी आवेदन लिने व्यवस्था गने । 

ग) प्राप्त आवेदनहरु छानववन गरी छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतको लनदेिन बमोशजम छनौट प्रविया 
लनिायरण गरी कक्षागत रुपमा तोवकएको प्रलतितका आिारमा छात्रवशृिका िालग ववद्याथी छनौट गने। 

घ) छनौट भएका ववद्याथीको कक्षागत र आरशक्षत समूहको आिारमा छात्रवशृिको अशन्तम नामाविी 
सवहतको नलतजा तयार गरी ववद्याियमा सूिना प्रकाशित गने साथै स्थानीय पत्रपलत्रका वा अन्य संिार 
माध्यममाफय त सावयजलनक गने ।  
ङ) छात्रवशृिमा छनौट भएका ववद्याथीहरुिा  लनःिलु्क शिक्षा प्राप्त हनुे व्यवस्था लमिाउने । 

ि) यसरी छात्रवशृि ववतरण गदाय पूणय छात्रवशृिको वहसाविे हनु आउने जम्मा ववद्याथी संख्याको पररमाण 
नघट्ने गरी पूणय वा आंशिक दबैु खािको छात्रवशृि प्रदान गनय सवकनेछ। 

छ) छात्रवशृिमा छनौट भएका ववद्याथीहरुिा  लनजको मञ्जुरी बेगर भोजन, यातायात जस्ता सेवा लिनैपने 
तथा छात्राबासमा बस्नैपने जस्ता बाध्यात्मक पररशस्थलत लसजयना गनय नददने। 

ज) छात्रवशृिको कोटा लनिायरण गदाय यस काययववलिको पररच्छेद पाँि अनसुार गने। 
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झ) छात्रवशृि प्रदान गरेको प्रविया तथा छात्रवशृि प्राप्त गरेका ववद्याथीहरुको नामनामेसी वववरणसवहतको 
प्रलतवेदन िैशक्षक सत्र िरुु भएको साठी ददनलभत्र नगरपालिका स्तरीय छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतिा  
अलनवायय रुपमा बझुाउने । 

 

पररच्छेद पािँ 

 

५ छात्रवशृि कोटा लनिायरण तथा ववद्याथी छनौट 

५.१ छात्रवशृि कोटा लनिायरणसम्वन्िी व्यवस्था 
क) ववद्याियिे िाि ु िैशक्षक सत्रमा भनाय भ  अध्ययनरत कूि ववद्याथीको दि प्रलतित कोटा 
छात्रवशृिको िालग छुट्टायाउन ुपनेछ । यसरी छुट्टायाइएको छात्रवशृि कोटा आिारभतू तथा माध्यलमक 
तहको िालग दि प्रलतितका दरिे हनुे गरी व्यवस्था गनुयपनेछ । कुन कक्षाको कोटा कुन आरशक्षत 
वगयको िालग हो भने्न ववषय ववद्यािय छात्रवशृि ववतरण सलमलतिे लनिायरण गनेछ। तर कक्षा ११ र 
१२ को िालग छुट्टाछुटै्ट १० प्रलतितिे हनुे गरी कोटा लनिायरण गनुयपनेछ। 

५.२  छात्रवशृिमा ववद्याथी छनौट गने प्रविया 
क) सबै ववद्याियहरुिे बदुाँ नं ५.१ अनसुार िाि ुिैशक्षक सत्रको ववद्याथी संख्याको आिारमा दि 
प्रलतितिे हनु आउने छात्रवशृि कोटा लनिायरण गरी िैशक्षक सत्र िरुु भएको एक मवहनालभत्र ववद्याियमा 
सावयजलनक सूिना जारी गने गरी आवेदन लिने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । त्यसरी आवेदन लिंदा 
ववद्याथीको स्थायी ठेगाना भएको सम्बशन्ित वडा कायायियको लसफाररस पेि गनय िगाउन ुपनेछ ।  
ख) ववद्याियहरुिे यसरी प्राप्त आवेदनहरु छानववन गरी आवेदकहरुको सूशि प्रकािन गने र छात्रवशृि 
छनौटका िालग छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतको समन्वयमा तोवकएको आरक्षणको पररलिमा रही ववद्याथी 
छनौटको प्रविया पूरा गनुयका साथै योग्यतािम कायम गरी नलतजा प्रकािन गनुयपनेछ । 

ग) ववद्याथीिे छात्रवशृिको िालग ददने लनवेदनको ढाँिा अनसूुिी १ वमोशजम हनुेछ ।  
घ) लनवेदन साथ अनसूुिी २ वमोशजमका कागजातहरु पेि गनुयपनेछ ।  
 

५.३ कक्षा ११ मा प्रदान गररन ेछात्रवशृिका िालग ववद्याथी छनौटका आिारः 
क) यस काययववलिमा अन्यत्र जेसकैु िेशखएको भए पलन कक्षा ११ को छात्रवशृिका िालग ववद्याथी 
छनौट गदाय छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतिे सबै संस्थागत ववद्याियबाट दफा ५.१ अनसुार आवेदन 
ददने ववद्याथीको वववरण प्राप्त गरी SEE परीक्षाको GPA को अङ्कका आिारमा देहायबमोशजम अङ्कभार 
दद  प्राप्ताङ्कका आिारमा छनौट गनुयपनेछः 
 

 

 

कक्षा ११ मा ववज्ञान ववषय अध्ययन गने ववद्याथीका िालगः 
कक्षा १० को ववज्ञान ववषयको GPA को ५० प्रलतित 



 

7 
 

कक्षा १० को गशणत ववषयको GPA को ३० प्रलतित 

कक्षा १० को अङ्ग्रजेी ववषयको GPA को २० प्रलतित 

कक्षा ११ मा ववज्ञान बाहेक अन्य ववषय अध्ययन गने ववद्याथीका िालगः 
कक्षा १० को गशणत ववषयको GPA को २५ प्रलतित 

कक्षा १० को अङ्ग्रजेी ववषयको GPA को २५ प्रलतित 

कक्षा १० को नेपािी ववषयको GPA को २५ प्रलतित 

कक्षा १० को सामाशजक ववषयको GPA को २५ प्रलतित 

ख) छात्रवशृि ववतरण सलमलतिे कक्षा ११ का िालग छात्रवशृिमा ववद्याथी छनौट गदाय ५० प्रलतित 
ववद्याथी सामदुावयक ववद्याियबाट माध्यलमक शिक्षा परीक्षा उिीणय गरेका ववद्याथी छनौट गनुयपनेछ। 
तर सामदुावयक ववद्याियबाट SEE उिीणय ववद्याथीको पयायप्त आवेदन नपरी लनिायररत कोटा पूरा हनु 
नसकेमा बाँकी कोटा संस्थागत ववद्याियबाट SEE उिीणय गरेका ववद्याथीिा  उपिब्ि गरा  दस 
प्रलतित ववद्याथीिा  छात्रवशृि प्रदान गनुय पनेछ।  
५.४ वविषे अलिकार 
क) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन ववद्याियस्तर वा नगर स्तरमा 
छात्रवशृिका िालग ववद्याथी  छनौट गनय मापदण्ड लनिायरण िगायतका अन्य ववषयमा लनदेिक सलमलतिे 
आवश्यक समन्वय तथा लनदेिन गनय सक्नेछ। 

५.५ छात्रवशृि नपाउन ेअवस्था  
कुनै कक्षामा छात्रवशृि पाएको ववद्याथी लनम्न अवस्थामा मालथल्िो कक्षामा छात्रवशृि प्राप्त गनय राह्य 
हनुेछैनः 
 १) जम्मा ववद्यािय खिेुको ददनको असी प्रलतित हाशजरी नभएमा, 
 २) काननुिे तोकेको भन्दा कम उमेरमा वववाह गरेमा, 
 ३) कक्षा उिीणय गनय नसकेमा वा कुनै ववषय अध्ययन गनय लनिायररत न्यनुतम आवश्यक रडे 

प्राप्त गनय नसकेमा, 
 ४) गित वा झठुा वववरण भरेको प्रमाशणत भएमा र 
 ५) प्रिलित काननु र ववद्याियिे तयार गरेको आिारसंवहता उल्िंघन गरेको प्रमाशणत भएमा 
। 

५.६ छात्रवशृिमा लनरन्तरता 
दफा ५.५ को अवस्थामा बाहेक कक्षा एकमा छनौट भएको ववद्याथीिे कक्षा पाँिसम्म, कक्षा छ मा 
छनौट भएको ववद्याथीिे कक्षा आठसम्म, कक्षा नौमा छनौट भएको ववद्याथीिे कक्षा दिसम्म र कक्षा 
एघारमा छनौट भएको ववद्याथीिे कक्षा बाह्रसम्म छात्रवशृि पाउनेछ । तर कक्षा प्रथम र दद्वतीय भए 
वापत पाएको जेहेन्दार छात्रवशृिको हकमा यो व्यवस्था िाग ुहनुेछैन । 
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५.७ काययसम्पन्न गने अवलि 

क) छात्रवशृि छनौट कायय िैशक्षक सत्र िरुु भएको द ु मवहनालभत्र काययसम्पन्न गरी सक्नपुनेछ । 

ख) छात्रवशृि छनौट सम्वशन्ि कायय सम्पन्न गरी प्रलतवेदन पेि गने अवलि कक्षा दससम्म जेठ मसान्त, 

कक्षा ११ को हकमा भाद्र मसान्तसम्म र कक्षा १२ को हकमा कक्षा ११ को अशन्तम नलतजा 
प्रकाशित भएको लमलतिे एक मवहनालभत्र हनुेछ । 

ग) छात्रवशृि व्यवस्थापन कायययोजना अनसूुिी ३ वमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद छ 

६, छात्रवशृि कोटामा आरक्षण  
६.१ छात्रवशृि कोटामा आरक्षणसम्बन्िी व्यवस्थाः 
यस काययववलि अनसुार प्रदान गररने छात्रवशृिमा जेहेन्दार, ववपन्न, अपाङ्ग, मवहिा, दलित, जनजालत, 

जनआन्दोिन तथा मिेि आन्दोिनका घाइते, बेपिा तथा िहीद पररवारका सन्तलतहरुिे छात्रवशृि प्राप्त 
गने अवस्थािा  सलुनशित गनय आरक्षणको व्यवस्थािा  देहाय अनसुार व्यवशस्थत गररएकोछः 
क) ववद्याियिे प्रदान गने कुि दि प्रलतित छात्रवशृििा  ितप्रलतित मानी देहायको आिारमा कोटा 
आरशक्षत गनुयपनेछः 
१. जेहेन्दार: ३७ प्रलतित 

२. गरीब तथा ववपन्न: ३६ प्रलतित 

३. आददवासी, जनजालत: १० प्रलतित (अनसूुिी ४ वमोशजमका) 
४. दलित:   ५ प्रलतित (अनसूुिी ५ वमोशजमका) 
५. अपाङ्ग:   ३ प्रलतित 

६. जनआन्दोिनका घाइतेका सन्तलत : ३ प्रलतित 

७. िवहदका सन्तलत : २ प्रलतित 

८. बेपिा पररवारका सन्तलत: २ प्रलतित 

९. मिेि आन्दोिनका घाइतेका सन्तलत: २ प्रलतित 

ख) यसरी छुट्टाइएको प्रत्येक आरशक्षत समूहको ५० प्रलतित कोटा छात्राहरुको िालग सरुशक्षत गनुयपनेछ 
। छात्राहरुको कोटा पूलतय हनु नसकेमा सो कोटामा छात्रहरुिा  प्रदान गनय सवकनेछ । 

ग) मालथ उल्िेख गररएका आरक्षण कोटाहरुमध्ये एक ववद्याथीिे कुनै एक आरक्षण समूहबाट मात्र 
आवेदन ददन पाउनेछ । 

घ) यसरी आरशक्षत गररएको कोटा अन्तगयत ववद्याथीको आवश्यक आवेदन नपरेमा सो कोटाको छात्रवशृि 
अन्य आरक्षण कोटाहरुमा थप गरी ददनपुनेछ । 
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ङ) छात्रवशृि कोटाको प्राथलमकीकरण गदाय सबै भन्दा बढी कोटा लनिायरण गररएकोिा  पवहिो 
प्राथलमकता ददनपुनेछ । बराबर कोटा लनिायरण गररएको हकमा भन े मालथ उल्िेख गररएको 
प्राथलमकतािम अनसुार हनुेछ । 

 

पररच्छेद सात 

७. ववववि 

७.१ यस काययववलि वमोशजम हनुःे 
क) ववद्याियमा ववतरण हनुे छात्रवशृि यस काययववलि बमोशजम हनुेछ । 

ख) सामदुावयक ववद्याियमा नेपाि सरकारिे उपिब्ि गराउने छात्रवशृि सोही लनदेशिका बमोशजम 
हनुेछ । 

ग) नगरपालिकािे उपिब्ि गराउने नगर छात्रवशृि सम्वन्िमा नगरपालिकािे छुटै्ट काययववलि बनाउन 
सक्नेछ । 

घ) छात्रवशृि व्यवस्थापन सम्वशन्ि कायययोजना अनसूुिी ३ वमोशजम हनुेछ ।  
७.२ शजम्मेवार हनुपुनेः  
क) नगरपालिका तथा ववद्यािय तहको छात्रवशृिको व्यवस्थापनका िालग बैठक बोिाउने, कोटा यवकन 
गने, छनौट प्रविया सञ्चािन गने, नलतजा प्रकािन तथा लसफाररस िगायतका काम समयमै सम्पन्न 
गनयको िालग नगरपालिकाको हकमा छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतको सदस्यसशिव तथा ववद्याियको 
हकमा ववद्याियको प्रिानाध्यानापकको शजम्मेवारी रहनेछ। 

७.३ पनुरावेदन ददन सवकनःे  
क) ववद्यािय छात्रवशृि ववतरण सलमलतिे कुनै कारण जना  ववद्याथीिा  छात्रवशृिबाट बशञ्चत गराएमा 
सम्बशन्ित ववद्याथी वा लनजको अलभभावकिे सो को जानकारी पाएको लमलतिे सात ददन लभत्र छात्रवशृि 
व्यवस्थापन सलमलत समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ। 

ख) छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतिे प्राप्त लनवेदनको यस काययववलिबमोशजम सात ददनलभत्र छानलबन गरी 
कारबाही टुङ्ग्ग्याउन ुपनेछ। 

७.४ जररवानाः  
क) कुनै ववद्याियिे यस काययववलिमा तोवकए बमोशजम छात्रवशृि उपिब्ि नगराएमा नगर शिक्षा 
सलमलतिे छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा ववद्याथी संख्याको आिारमा पन्रहजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना गरी यस काययववलि अनसुार छात्रवशृि उपिब्ि गराउन िगाउनेछ। 

ख) यसरी लनदेिन ददंदा पलन अटेर गने ववद्याियिा  नगर शिक्षा सलमलतिे जररवाना रकम र दि 
प्रलतितिे हनु आउने छात्रवशृि रकम नगर शिक्षा कोषमा जम्मा गनय िगाउनेछ। 

ग) नगर शिक्षा सलमलतको लनदेिनबमोशजम जररवाना रकम जम्मा नगने ववद्याियिा  शिक्षा ऐन र 
लनयमाविी बमोशजम करबाही गररनेछ।  
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७.५ बैठक भिा: 
लनदेिक सलमलत, छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलततथा सो अन्तगयत बनेका उपसलमलतका सदस्य, आमशन्त्रत 
सदस्य तथा सो काममा खवटने कमयिारीिे नगरपालिकािे तोवकददए बमोशजमको बैठक भिा र सवुविा 
पाउनेछन ्। 

 

७.६ अलिकार प्रत्यायोजनः 
यस काययववलि अनसुार गदठत सलमलतिे आफूिा  प्राप्त अलिकारहरुमध्ये केही अलिकार सलमलतको कुनै 
सदस्य वा अलिकृत कमयिारीिा  प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

 

७.७ अनसूुिीमा हेरफेर: 
 यस काययववलिको अनसूुशिमा अन्य ववषयहरु थप गनय आवश्यक देशखएमा लनदेिक सलमलतिे थप तथा 
हेरफेर गनय सक्नछे । 

 

७.८ बािा अड्काउ फुकाउ सम्वन्िी व्यवस्थाः  
 यस काययववलिको कायायन्वयनमा कुनै बािाअड्काउ आइपरेमा सोको समािानका िालग लनदेिक 
सलमलतिे आवश्यक लनणयय गनय सक्नेछ। 

७.९ काययववलि संिोिन 

 यस काययववलिमा नगर काययपालिकािे आवश्यकता अनसुार संिोिन गनय सक्नेछ । 
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अनसूुिी÷१ 

ववद्याथीिे आवेदन ददने ढाँिा 
१. ववद्याथीको नाम: 
२. ववद्याथीको हाि बसोबास गदै आएको ठेगाना: क) प्रदेि नं.       ख) शजल्िाः 
ग) स्थानीय तहको नाम:    घ) वडा नं.:  ङ) गाउँ÷टोिः 
३. अलभभावकको नाम थर 
क) बाबकुोनाम, थर:                                ख) पेिा: 
ग) आमाको नाम, थर:                             घ) पेिा: 
४. ववद्याथी वा लनजको अलभभावकको मोवाइि नम्बर: 
५. यस अशघ कुनै छात्रवशृि पाए नपाएको: 
६. आवेदन ददन िाहेको कक्षा: 
७. अशघल्िो कक्षाको उशिणय प्रलतित वा शजवपए: 
८. माध्यलमक शिक्षा परीक्षा (SEE) को लसम्वोि नम्वर (कक्षा एघारको िालग मात्र): 
९. कक्षा एघारमा अध्ययन गनय िाहेको ववषय समहु (कक्षा एघारको िालग मात्र): 
१०. एकाघर सगोिमा रहेको पररवारको कुनै सदस्यको पेिा, व्यवसाय वा नोकरी भए वा नभएको: 
११. गररवी पररवार पररिय पत्र भए वा नभएको: 
१२. भलूम सम्बशन्ि ऐन, २०२१ बमोशजम जग्गावािाको हैलसयतिे राख्न पाउने अलिकतम हदबन्दीको 
तरा  तथा उपत्यका, पहाडी र वहमािी क्षेत्रमा िमिः पाँि, दि र पन्र प्रलतित भन्दा कम खेती 
योग्य जग्गा रहेको वा नरहेकोः 
(सगोिका पररवारका सदस्यको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफिः    ...   =ववगाहा ...  कठ्ठा  ...  
िरु।) 
१३.आफूिे कुन समूहबाट आवेदन ददन िाहेको हो (कुनै एक कोठामा रेजा शिन्ह िगाउनहुोस) 
क) जेहेन्दार                                       ख) ववपन्नता 
ग) मवहिा                                        घ) अपङ्गता 
ङ) दलित                                         ि) जनजालत 

छ) जनआन्दोिनको घाइते                         ज) वेपिा पररवार 
झ) मिेि आन्दोिनको घाइतेको सन्तलत            ञ) िवहद पररवार 
 

१४. ववद्याथीको पररवारको अनमुालनत वावषयक आय: 
मालथ उल्िेशखत व्यहोरा दठक साँिो छन,् फरक परे काननु बमोशजम सहँूिा, बझुाउँिा । 

आवेदक÷अलभभावकको दस्तखतः       लमलतः 
हाि अध्ययनरत ववद्याियको नाम र ठेगानाः 
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अनसूुिी÷ २ 

(आवेदन साथ पेि गनुय पने कागजातहरुको वववरण) 
 

१. अशघल्िो कक्षा उिीणय गरेको िब्िांक पत्र र िाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 
२. जनजालत, दलितको हकमा सम्बशन्ित आयोग वा शजल्िा प्रसासन कायायियको लसफाररसको प्रलतलिवप, 
३. वेपिा पररवार, िवहद, जनआन्दोिनका घाइते, मिेि आन्दोिनका घाइतेको हकमा गहृ मान्त्रािय 
वा सम्बशन्ित शजल्िा प्रसासन कायायियको लसफाररस पत्रको प्रलतलिवप, 
४. ववपन्नता वा गररवीको हकमा गररवी पररिय पत्रको प्रलतलिवप वा सो नभएको अवस्थामा सम्बशन्ित 
वडािे व्यहोरा खिुा  ददएको लसफररसको सक्किै पत्र, 

५. ववद्याथी स्थायी रुपमा वसोवास गदै आएको वडा कायायियको लसफाररस पत्र, 
 

अनसूुिी÷३ 

(छात्रवशृि व्यवस्थापन कायय योजना) 
ि.स कामकोवववरण कसरीगने समयावलि शजम्मेवारलनकाय 
१. ववद्याियको 

छात्रवशृिको कोटा 
एवकन गने 

भनाय भएका ववद्याथी संख्याको 
दि प्रलतितमा नघट्ने गरी 

सम्वशन्ित 
कक्षाको भनाय िरुु 
भएको एक 
मवहनालभत्र 

ववद्याियको 
छात्रवशृिको ववतरण 
सलमलत 

२. ववद्याियको कोटा 
लनिायरणकोस्थानीय 
तहिा  जानकारी 

आरक्षण सवहतको छात्रवशृि 
कोटा प्राप्त भए पलछ वववरण 
जाँि गरी कोटा एवकन गने 

कोटा लनिायरण 
गरेको लतन ददन 
लभत्र 

ववद्याियको छात्रवशृि 
ववतरण सलमलत 

३. छात्रवशृि कोटा 
एवकन गरे नगरेको 
अनगुमन गने 

छात्रवशृि व्यवस्थापन 
सलमलतको लनणययानसुार 

सबै ववद्याियको 
कोटा प्राप्त भएको 
एक हप्ता लभत्र 

स्थानीय तहको 
छात्रवशृि व्यवस्थापन 
सलमलत 

४. आवेदन आव्हान 
गने 

नगरपालिकाको छात्रवशृि 
व्यवस्थापन सलमलतसँगको 
समन्वयमा राश्यय वा स्थानीय 
पत्रपलत्रका, एफ.एम वा 
सावयजलनक लनकायमा सूिना 
टाँस गरेर 

छात्रवशृि कोटा 
यवकन भएको दस 
ददनलभत्र 

ववद्याियको छात्रवशृि 
ववतरण सलमलत 
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५ छात्रवशृिका िालग 
ववद्याथी छनौट र 
नलतजा प्रकािन 

स्थानीय तहको समन्वयमा 
तोवकएको आिारमा परीक्षा 

सम्वशन्ित 
कक्षाको भनाय िरुु 
भएको द ु 
मवहनालभत्र 

ववद्याियको छात्रवशृि 
ववतरण सलमलत 

६. अनगुमन र 
मूल्याङकन 

छात्रवशृि व्यवस्थापन 
सलमलतका पदालिकारी वा सो 
सलमलतिे तोकेको प्रलतलनलििे 
गने 

लनरन्तर लनदेिक सलमत र 
छात्रवशृि व्यवस्थापन 
सलमलत 

७ प्रलतवेदन पठाउन े छात्रवशृि प्राप्त गने 
ववद्याथीहरुको वववरण खिुा  
छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलत 
समक्ष लिशखत प्रलतवेदन 
पठाउने 

नलतजा प्रकािन 
भएको एक 
हप्तालभत्र 

ववद्याियको छात्रवशृि 
ववतरण सलमलत 

८ उजरुी सनुवुा  ववद्याथी वा लनजको 
अलभभावकिे लिशखत लनवेदन 
ददएको ७ ददन लभत्र छात्रवशृि 
व्यवस्थापन सलमलतिे छानववन 
गरी लनवेदनको टुङ्गो िगा  
ववद्याियको छात्रवशृि ववतरण 
सलमलतिा  लिशखत जानकारी 
पठाएर 

लनवेदन ददएको 
सात ददन लभत्र 

स्थानीय तहको 
छात्रवशृि व्यवस्थापन 
सलमलत 

९. नलतजा सच्याउने छात्रवशृि व्यवस्थापन सलमलतिे 
ददएको लनदेिनको सनुवुाइ 
गरेर 

जानकारी प्राप्त 
भएको लमलतिे 
सात ददनलभत्र 

ववद्याियको छात्रवशृि 
ववतरण सलमलत 
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अनसूुिी ÷४ 

 

आददवासी÷जनजालतमा सूिीकृत जात–जालत 

१) वकसान २) कुमाि ३) कुिवालडया ४) कुिणु्डा ५) गनगा  ६) गरुुङ ७) िेपाङ ८) छन्त्याि 
९) छैरोतन  १०) शजरेि ११) झांगड १२) डोल्पो १३) ताङवे १४) ताजपरुरया १५) तामाङ १६) 
तीन गाउँिे थकािी १७) तोप्केगोिा १८) थकािी १९) थामी २०) थारु २१) थदुाम २२) दनवुार 
२३) दरा  २४) दरुा २५) िानकु  (राजवंिी) २६) लिमाि २७) नेवार २८) पहारी २९) फ्री 
३०) बनकाररया ३१) बरामो ३२) बाह्र गाउिे ३३) बोटे ३४) भजेुि ३५) भोटे ३६) मगर ३७) 
माझी ३८) माफायिी थकािी ३९) मगुािी ४०) मेिे (वोडो) ४१) याक्खा ४२) रा  ४३) राउटे 
४४) राजवंिी (कोि) ४५) राझी ४६) िाके ४७) लिम्ब ु४८) िेप्िा ४९) ल्होपा   ५०) ल्होमी 
(शिङसावा) ५१) वािङु ५२) व्यासी ५३) िेपाय ५४) सतार (सन्थाि) ५५) लसयार ५६) सनुवार  
५७) सरेुि ५८) हाय ु५९) ह्याल्मो 

 

अनसूुिी÷ ५ 

 

दलितवगयमा सूिीकृत जात–जालत 

(क) पहाडी मूि  
१) गन्िवय (गाइने) २) पररयार (दमा , दजी, सशुिकार, नगिी, ढोिी, हडु्के) ३) बादी ४) ववश्वकमाय 
(कामी, िोहार, सनुार, ओड, िनुरँा, पाकी, टमटा) ५) लमजार  (साकी, िमयकार, भिू) ६) पोडे (देउिा, 
पूजारी, जिारी) ७) च्यामे (कुिीकार, च्याम्खि) 
(ख) मिेिी मूि  
८) किर ९) ककैवहया १०) कोरी ११) खवटक १२) खत्वे (मण्डि, खङ्ग) १३) िमार (राम, मोिी, 
हररजन,  रववदास० १४) शिलडमार १५) डोम (मररक) १६) तत्मा (ताँती, दास) १७) दसुाि (पासवान, 

हजरा) १८) िोवी (रजक, वहन्द)ु १९) पासी   २०) बाँतर  २१) मसुहर २२) मेस्तर (हिखोर)  
२३) सरभङ्ग (सरवररया)  २४)  नटुवा २५) ढाँडी २६)  िररकर÷िन्का 

 


