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टोखा नगरपालिका 
ववद्यािय छात्रववृि व्यवस्थापन काययववधि, २०७७ 

नेपािको संवविानको िारा २२६ िे ददएको अधिकार प्रयोग गरी नेपािको संवविानको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या 
८, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) र १०२ को उपदफा २ को 
व्यवस्था तथा नगर लिक्षा ऐन २०७५ (संिोिनसदित) को पररच्छेद १० को व्यवस्थािाई कायायन्वयन गनय टोखा 
नगरपालिकािे ववद्यािय छात्रववृि व्यवस्थापन काययववधि २०७७ बनाएको छ । 

– नगर लिक्षा सलमततबाट लसफाररस लमतत: २०७७।०५।२९ 

– नगर काययपालिकाबाट स्वीकृतत लमतत: २०७७।०६।१८ 

पररच्छेद १ 

१. सङ्क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१.१ यो काययववधिको नाम ससं्थागत ववद्यािय छात्रववृि व्यवस्थापन काययववधि, २०७७ रिन ेछ । 

१.२ यो काययववधि स्वीकृत भएको लमततबाट प्रारम्भ िुनेछ । 

१.३ यो काययववधि संस्थागत ववद्याियिरूको िकमा मात्र िागू िुनेछ । 

पररच्छेद २ 

२. पररभाषा 

ववषय वा प्रसङ्क्गमा अको अथय निागेमा 

२.१ “मन्त्रािय” भन्नािे लिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्राियिाई जनााँउछ । 

२.२ “केन्र” भन्नािे लिक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्रिाई जनााँउछ । 

२.३ “नगरपालिका” भन्नािे टोखा नगरपालिकािाई जनााँउछ । 

२.४ "िाखा” भन्नािे लिक्षा युवा तथा खेिकूद िाखा भन्न ेसम्झनु पछय । 

२.५  “ववद्यािय” भन्नािे नेपाि सरकारबाट ववद्याियको रुपमा अनुमतत लिएका ववद्याियिाई जनााँउछ, साथ ै
सो िब्दिे सावयजतनक गुठी, तनजी िैषक्षक गुठी, सिकारी तथा कम्पनीको रुपमा अनुमतत प्राप्त गरी सञ्चालित 
पूवय प्राथलमक तथा वैकल्पपक ववद्याियिरूसमेतिाई जनााँउछ । 

२.६ “छात्रववृि” भन्नािे तोककएको आिारअनुसार छनौट भएका ववद्याथीिरूिाई ववद्याियिे अध्ययन गनयको 
िाधग प्रदान गरेको सुवविािाई जनााँउछ । 

पररच्छेद ३ 

३. उद्देश्य 

यस काययववधिका उद्देश्यिरू तनम्नलिखखत रिेका छन ्ः  

३.१ ववद्याियिाई राज्यको िोककपयाणकारी भूलमका तथा अलभप्रायको कायायन्वयनमा सिभागी गराउनु । 
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३.२ िषक्षत वगयिे छात्रववृि प्राप्त गने अवस्था सुतनल्श्चत गनुय। 

३.३ छात्रववृि ववतरणको व्यवस्थािाई पारदिी र व्यवल्स्थत बनाउनु। 

३.४ छात्रववृि व्यवस्थापनसाँग सम्बल्न्ित तनकायिरूको भूलमका स्पष्ट पानुय । 

पररच्छेद ४ 

४. सलमततसम्बन्िी व्यवस्था 

४.१. वडा छात्रववृि संयोजन सलमतत सम्बन्िी व्यवस्था 

४.१.१ टोखा नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा देिायका पदाधिकारीिरू रिेको एक वडा छात्रववृि संयोजन सलमततको 
गठन िुनेछ:  

क) वडाध्यक्ष......................................................................................................संयोजक 

ख) वडालभत्रका सब ैतनजी तथा आवासीय ववद्याियको वप्रल्न्सपि वा  तनजिे तोकेका प्रतततनधििरू - सदस्य 

ग) प्रमुख लिक्षा अधिकृत वा तनजिे तोकेको अधिकृत प्रतततनधि......................................... सदस्य  

घ) वडा सधचव .............................. सदस्य सधचव 

४.१.२. छात्रववृि व्यवस्थापन सलमततको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ । 

४.१.३. बठैक सञ्चािन सम्बन्िी काययववधि सलमतत आफैिे तय गरेबमोल्जम िुनेछ । 

४.१.४. वडा छात्रववृि संयोजन सलमततको काम, कतयव्य र अधिकार 

टोखा नगरपालिकाका वडा छात्रववृि संयोजन सलमततको काम, कतयव्य र अधिकार देिाय अनुसार िुनेछ ः  

क) िैषक्षक सत्र िुरू भएको १ मदिनालभत्र ववद्याियिे सम्बल्न्ित वडामा पेि गनुयपने कक्षागत ववद्याथी सखं्या 
र कुि संख्याको १० प्रततितिे िुने छात्रववृि कोटा यकीन गरी पेि गने व्यवस्था लमिाउने । 

ख) प्राप्त कोटाको आिारमा ववद्यािय माफय त ्आवेदन लिने गरी िैषक्षक सत्र िरुु भएको एक मदिना लभत्र 
कम्तीमा १५ ददनको सावयजतनक सूचना आव्िान गने व्यवस्था लमिाउने । 

ग) ववद्यािय छात्रववृि ववतरण सलमततिे ववद्याथीिाई छात्रववृिबाट बल्ञ्चत गराएको ववषयमा परेको तनवेदन 
उपर पुनराविोकन गरी उधचत र न्यायसंगत रुपमा समस्याको टुङ्क्गो िगाउने । 

घ) प्रचलित लिक्षा ऐन तथा तनयमाविी अनुसार ववद्याियिे प्रदान गनुय पने छात्रववृि िषक्षत ववद्याथीिरूिे पाए 
नपाएको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गने । 

ङ) छात्रववृििाई व्यवल्स्थत गनय यस काययववधि प्रततकुि निुने गरी आवश्यक तनयमिरू तजुयमा गरी कायायन्वयन 
गने । 

च) छात्रववृिका सम्बन्िमा नगर लिक्षा सलमतत तथा संघ र प्रदेि सरकारिे ददएको तनदेिानुसार काम गने 
गराउने । 

४.२. ववद्यािय छात्रववृि ववतरण सलमतत सम्बन्िी व्यवस्था ः  
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४.२.१ सम्बल्न्ित ववद्याियिे छात्रववृि ववतरणिाई व्यवल्स्थत गनय देिायका सदस्यिरू रिेको एक 
ववद्याियस्तरीय छात्रववृि ववतरण सलमततको गठन गनुय पनेछ । 

क) ववद्यािय व्यवस्थापन सलमततको अध्यक्ष  ..........     संयोजक 

ख) ववद्याियमा रिेको लिक्षक अलभभावक सङ्क्घको अध्यक्ष वा तनजिे तोकेको एकजना प्रतततनधि.......... सदस्य 

ग) सम्बल्न्ित वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षिे तोकेको वडा सलमततको सदस्य ................................ सदस्य 

घ) प्रमुख लिक्षा अधिकृत वा तनजिे तोकेको अधिकृत प्रतततनधि...................................... सदस्य 

ङ) ववद्याियको प्रिानाध्यापक.............................................................. सदस्य – सधचव 

४.२.२ सलमततको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ । 

४.२.३ बठैक सम्बन्िी काययववधि सलमतत आफैिे व्यवल्स्थत गनय सक्नछे । 

४.२.४ सलमततिे आवश्यकता अनुसार ववज्ञिरूिाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

४.२.५ छात्रववृि ववतरण सलमततको काम, कतयव्य र अधिकार 

छात्रववृि ववतरण सलमततको काम, कतयव्य र अधिकार देिायअनुसार रिेको छ – 

क) ववद्याियिे ववगत र चािु िैषक्षक सत्रको कक्षागत ववद्याथी सङ्क्ख्याको आिारमा १० प्रततित छात्रववृि 
कोटा एकीन गने र सो को जानकारी िैषक्षक ित्र िुरू भएको १ मदिना लभत्र सम्बल्न्ित वडाको वडा छात्रववृि 
संयोजन सलमततिाई गराउन े। 

ख) सम्बल्न्ित वडा छात्रववृि संयोजन सलमततिे ददएको तनदेिानुसार ववद्याियिे  कम्तीमा १५ ददनको 
सावयजतनक सचूना प्रकािन गरी आवेदन लिने व्यवस्था गने । 

ग) प्राप्त आवदेनिरू छानवीन गरी वडा छात्रववृि संयोजन सलमततको समन्वयमा छनौट लमतत तोक्न े। छनौट 
भएको लमततिे १ िप्तालभत्र नामाविी प्रकािन गने व्यवस्था लमिाउने । 

घ) छात्रववृिको अल्न्तम नामाविी तयार गरी सम्बल्न्ित ववद्याथीिाई जानकारी गराउने । 

ङ) यसरी छात्रववृिमा छनौट भएका ववद्याथीिरूिाई भनाय िुपक तथा मालसक लिक्षण िपुक नलिन े। 

च) छात्रववृिमा छनौट भएका ववद्याथीिरूिाई तनजको मञ्जुरीबेगर आवास, भोजन, यातायत जस्ता अन्य ऐल्च्छक 
ववषयमा िुपक ततनुयपने बाध्यात्मक पररल्स्थतत लसजयना नगने । 

छ) पररच्छेद पााँच को ५.१ को बुाँदा (ग) अनुसारको अवस्था भए नभएको एकीन गने, 

ज) छात्रववृि प्रदान गरेको प्रकक्रया तथा छात्रववृि प्राप्त गरेका ववद्याथीिरूको नामनामेसी वववरण िैषक्षक ित्र 
िुरु भएको ३ मदिना लभत्र सोको प्रततवेदन सम्बल्न्ित वडा छात्रववृि संयोजन सलमततिाई अतनवायय रुपमा 
बुझाउने । 

झ) छात्रववृिका सम्बन्िमा नगरपालिका वा सम्बल्न्ित वडा छात्रववृि संयोजन सलमततिे ददएको तनदेिानुसार 
काम गने । 
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पररच्छेद ५ 

५.१ छात्रववृि कोटा सम्बन्िी व्यवस्था 

क) ववद्याियिे चाि ुिैषक्षक सत्रमा भनाय भई अध्ययनरत कुि ववद्याथीको १० प्रततित कोटा छात्रववृिको िाधग 
छुट्याउनु पनेछ । यसरी छुट्याइएको छात्रववृि कोटा पूवय प्राथलमक ववद्यािय, आिारभूत तथा माध्यलमक 
तिमध्ये प्रत्येक तिको िाधग १० प्रततितका दरिे िुने गरी व्यवस्था गनुयपनेछ । कुन तिको कोटा कुन आरषक्षत 
वगयको िाधग िो भन्ने ववषय तनिायरण गने कायय ववद्यािय छात्रववृि ववतरण सलमततको िुनेछ । 

ख) कुन तिको िाधग कततओटा कोटा आरषक्षत समूिको िाधग िो अग्रीम एकीन गरी उक्त कोटाको लिखखत 
जानकारी ववद्यािय रिेको वडा छात्रववृि सयंोजन सलमततिाई िैषक्षक सत्र िुरु भएको १ मदिना लभत्र उपिब्ि 
गराउनु पनेछ । 

ग) कुनै कक्षामा छात्रववृि पाएको ववद्याथी तनम्न अवस्थामा माधथपिो कक्षामा छात्रववृि प्राप्त गनय ग्राह्य िुने 
छैनन ्ः  

१) जम्मा ववद्यािय खुिेको ददनको ८० प्रततित िाल्जरी नभएमा, 
२) कानूनिे तोकेको भन्दा कम उमेरमा वववाि गरेमा, 
३) कक्षा उिीणय गनय नसकेमा, 
४) गित वा झुठा वववरण भरेको प्रमाखणत भएमा, र 

५) प्रचलित लिक्षा ऐन, तनयमाविी, काययववधि र ववद्याियिे तयार गरेको आचारसंदिता उपिंघन गरेको प्रमाखणत 
भएमा, 
घ) चािु िैषक्षक सत्रमा छात्रववृि कोटा कायम गदाय ववगतमा पाइरिेको कोटा ररक्त भएमा सो थप गरी कोटा 
एकीन गनुयपनेछ ।  

ङ) यसरी कोटा एकीन गदाय आरषक्षत समूिको जनु कोटा ररक्त भएको छ सो कोटा मात्र माग गनुयपनेछ । तर 
ववपन्नताको िकमा प्रत्येक वषयको िैषक्षक सत्र समाप्त भएपतछ तनज ववद्याथीिरूको बुाँदा नं. (ग) मा उपिेख 
भएको ववषयका अततररक्त सिकारी तथा गरीबी मन्त्राियिे ववतरण गरेको गरीबी काडय वा ववद्याथीको पररवारको 
कुनै पतन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आजयनको व्यवस्था नभई जीवन तनवायि गनय न्यूनतम 
आवश्यक पने आम्दानी नभई अतनवायय लिक्षाको िाधग आवश्यक पने पाठ्यपुस्तक तथा कापीकिम जस्ता 
स्टेिनरी उपिब्ि गराउन नसक्ने अवस्थामा रिेको, भूलम सम्बन्िी ऐन, २०२१ बमोल्जम जग्गावािाको िैलसयतिे 
राख्न पाउन ेअधिकतम िदबन्दीको तराई तथा उपत्यका, पिाडी र दिमािी क्षेत्रमा क्रमि  ५, १० र १५ 
प्रततितभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा रिेका, वा राल्ष्िय योजना आयोगबाट पररभावषत भए बमोल्जम तनरपेक्ष 
गरीबीको रेखामा पने र सोभन्दा कम आम्दानी भएको कुरािरू ववद्यमान रिे नरिेको एकीन गनुयपनेछ । 

च) यस काययववधिमा उपिेखखत व्यवस्थाबािेक नगरपालिका वा वडािे ववद्याथीिाई नगर लिक्षा सलमततबाट 
तनल्श्चत मापदण्ड र प्रकक्रयाका आिारमा प्राववधिक वा अन्य ववषय अध्ययनका िाधग छात्रववृि प्रदान गनय 
सक्नछे । यसका िाधग अिग्ग ैववद्याथी छात्रववृि कोष सञ्चािन गनय समेत सककन ेछ । 

५.२ छात्रववृिमा ववद्याथी छनौट गने प्रकक्रया 

क) सब ैववद्याियिरूिे ववद्याियस्तरीय छात्रववृि ववतरण सलमततको तनणययसदित छात्रववृिको प्रस्ताववत 
कोटािाई एकीन गरी िैषक्षक सत्र िरुु भएको एक मदिनालभत्र वडा छात्रववृि संयोजन सलमततमा पेि गने र त्यस 



6 
 

सलमततको सिमतत लिई सम्बल्न्ित ववद्याियमा कम्तीमा १५ ददन ेसावयजतनक सचूना जारी गने गरी आवेदन 
लिने अवस्था लमिाउनु पनेछ । 

ख) ववद्याियिरूिे यसरी प्राप्त आवेदनिरू छानवीन गरी आवेदकिरूको सूची प्रकािन गने र छात्रववृिमा छनौट 
गनयको िाधग िाखाको समन्वयमा छात्रववृि ववतरण सलमतत माफय त तोककएको आरक्षणको पररधिमा रिी 
योग्यताक्रम कायम गरी नतीजा प्रकािन गने । 

ग) ववद्याियिे नतीजा प्रकािन गदाय छात्रववृि उपिब्ि गराइएका ववद्याथीिरूको नाम, थर, कक्षा तथा तनजको 
बाबु आमाको नाम, थर वतनसदितको वववरण ववद्याियको सचूना पाटीमा टााँस गरी ववद्याियको वेभसाईट 
भएमा त्यसमा समेत सावयजतनक गनुय पनेछ । साथ ैवववरण िेनय चािने व्यल्क्तिाई ववद्याियिे त्यस्तो वववरण 
तन िुपक िेनय ददनु पनेछ । 

घ) यसरी छनोट भएका ववद्याथीिरूिाई छात्रववृि उपिब्ि गराउाँ दा यस अतघ िुपक लिएको भए सो िपुक छनोट 
भएको १ मदिनालभत्र कफताय गने । 
उपरोक्तानुसारको कामकारवािी वविेष कारणमा बािेक िैषक्षक सत्र िरुु भएको ३ मदिनालभत्र सककसक्नु पनेछ । 

५.३ छात्रववृि छनौट आिारिरू 

(क) नगरपालिका वा सम्बल्न्ित वडा कायायियको लसफाररस पत्र, ववद्याथीको अलभभावकिे पेि गरेको तनवेदन र 
यस काययववधिमा उपिेखखत मापदण्डका आिारमा ववद्यािय छात्रववृि ववतरण सलमततिे छात्रववृिका िाधग 
ववद्याथी छनौट गनेछ । ववद्यािय स्तरीय छात्रववृि ववतरण सलमततिे आवश्यक परेमा लिखखत वा मौखखक वा 
दवैु परीक्षा लिन सक्नेछ । 

(ख) यस काययववधिका प्राविान कायायन्वयन गरी छात्रववृि ववतरण गदाय समान अङ्क्क वा अवस्था आएमा टोखा 
नगरपालिकालभत्र स्थायी बसोबास गरेका बालसन्दाका छोरा छोरीिाई पदििो प्राथलमकता ददनु पनेछ । 

(ग) छात्रववृिका िाधग अन्य मापदण्ड र प्रकक्रया प्रचलित ऐन, तनयम वा काययववधि अनुसार िुनेछ । 

पररच्छेद ६ 

६. आरक्षण सम्बन्िी व्यवस्था 
६.१ छात्रववृि प्राप्त गने अवस्थािाई सुतनल्श्चत गनय आरक्षण व्यवस्थािाई देिायअनुसार व्यवल्स्थत गररएको छ  
क) ववद्याियिे प्रकक्रयागत रूपमा ववद्याथी छनौट गरी प्रदान गने कूि १० प्रततित छात्रववृििाई ित प्रततित 
मानी देिायको आिारमा कोटा आरषक्षत गनुयपनेछ ः  
१) नगर लिक्षा सलमततबाट लसफाररस भएका मध्ये १० प्रततित 
२) जेिेन्दार ४० प्रततित 

३) ववपन्नता २५ प्रततित 

४) जनजाती /आददवासी जनजातत ११ प्रततित 

५) दलित ८ प्रततित 

६) अपपसङ्क्ख्यक तथा अपाङ्क्गता भएका ३ प्रततित 

७) सदिद पररवार, जनआन्दोिन वा मिेि आन्दोिनका घाइते वा वेपिा पररवारको सन्ततत ३ प्रततित 

ख) यसरी छुट्याएको प्रत्येक आरषक्षत समूिमध्ये क्रमाङ्क्क ३ देखख ७ सम्मका समूिमा ५० प्रततित कोटा 
छात्रािरूको िाधग सुरषक्षत गनुयपनेछ । छात्रािरूको कोटा पूतत य िुन नसकेमा सो कोटा छात्रिाई पतन प्रदान गनय 
सककनेछ । 
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ग) माधथ उपिेखखत आरक्षणिरू मध्ये एक ववद्याथीिे कुनै एक आरक्षण समूिबाटमात्र आवेदन ददन पाउनेछ । 

घ) छात्रववृि कोटाको प्राथलमकीकरण गदाय सबैभन्दा बढी कोटा तनिायरण गररएकोिाई पदििो प्राथलमकता ददनु 
पनेछ । बराबर कोटा तनिायरण गररएको िकमा भने माधथ उपिेख गररएको प्राथलमकता अनुसार िुनेछ । 

ङ) कक्षा ११ र १२ मा छात्रववृिको िाधग ववद्याथी छनौट गदाय कम्तीमा ५० प्रततित कोटा सामुदातयक 
ववद्याियबाट आएका छात्रछात्रािरूको िाधग छुट्याउनु पनेछ । सामुदातयक ववद्याियबाट पयायप्त मात्रामा 
छात्रछात्राको आवेदन नपरेमा त्यो छात्रववृिको कोटा संस्थागत ववद्याियबाट आएका ववद्याथीिाई ददनुपने छ । 

६.२ माधथ उपिेखखत कोटामा आवेदन नपरेमा वा आवेदन परेर छनोट िुन नसकेमा वा अन्य कुनै कारणिे कोटा 
पूतत य िुन नसकेमा छात्रववृि ववतरण सलमततको तनणयय बमोल्जम अन्य िेरै आवेदन परेको कोटामा पररणत गनय 
सककनेछ । 

पररच्छेद  ७ 

७. ववववि 

७.१ ल्जम्मेवार िुनुपने : नगरपालिका, वडा र ववद्यािय तिको छात्रववृिको व्यवस्थापनका िाधग बैठक बोिाउने, 

कोटा एकीन गने, छनौट गने तथा लसफाररसिगायतका काम समयमै सम्पन्न गनयको िाधग सम्बधित सलमततका 
संयोजक वा अध्यक्ष र सदस्य सधचव ल्जम्मेवार रिनेछन ्। 

७.२ वववरण छात्रववृि सावयजतनक गनुयपने: ववद्याियबाट उपिब्ि गराइएका ववद्याथी तथा अलभभावकको नाम 
थर, कक्षा तथा वगय सम्बन्िी वववरण सबैिे देख्न ेगरी ववद्याियको सचूनापाटीमा टााँस गनय िगाउने र 
ववद्याियको वभेसाईट भएमा त्यसमा राखी सावजयतनक गनय िगाउने तथा अनुसचूी २ अनुसार एक एक प्रतत 
वडा कायायिय र लिक्षा, युवा तथा खेिकुद िाखामा पेि गनय िगाउने । साथ ैवववरण िने चािने व्यल्क्तिाई 
तन िुपक िेनय ददनुपने । 
७.३ अनुसचूीमा िेरफेर: यस काययववधिका अनुसूचीमा िेखखएका ववषयवस्तुका अततररक्त अन्य ववषयिरू थप गनुय 
आवश्यक देखखएमा नगर लिक्षा सलमततको तनणयय बमोल्जम आफ्नो क्षते्रको िाधग अन्य ववषयवस्तु थप तथा 
िेरफेर गनय सककनेछ । 

७.४ पुनरावेदन ददन सककने : ववद्यािय छात्रववृि ववतरण सलमततिे कुनै कारण जनाई ववद्याथीिाई छात्रववृिबाट 
बल्ञ्चत गराएमा सम्बधित ववद्याथी वा तनजको अलभभावकिे सो को जानकारी पाएको लमततिे ७ ददनलभत्र नगर 
लिक्षा सलमतत समक्ष पुनरावेदन ददन सक्नेछ । 

७.४ कायायन्वयन सम्वन्िमा : यस काययववधिमा उपिेखखत तनयम उप तनयमिरू पूवय प्राथलमक ववद्यािय/ 

प्रारल्म्भक बाि ववकास केन्र/ककण्डर गाडने/मण्टेश्वरी/बाि लिक्षाका रुपमा सञ्चालित िैषक्षक संस्थािरूमा पतन 
िागू िुनेछ । 

७.५ ववद्याथीिरूिाई उपिब्ि गराइएका छात्रववृि सम्बन्िमा नगर काययपालिका, िाखा, वडा छात्रववृि संयोजन 
सलमतत र ववद्याियस्तरीय छात्रववृि ववतरण सलमततका पिाधिकारीबाट अनुगमन गरी सुझाव ददन सक्नेछन ्र 
त्यस सुझावको पािना गनुय ववद्याियको दातयत्व िुनेछ । 

७.६ यस काययववधिमा जे जस्तो व्यवस्था रिेता पतन संघ, प्रदेि र नगरपालिकाका ऐन तनयमाविी जारी भएपतछ 
सोिीबमोल्जम िुनेछ । 
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अनुसचूी १              अलभभावक वा ववद्याथीिे ददने तनवेदनको ढााँचा 
श्रीमान िाखा प्रमुख / वडाध्यक्ष / प्रिानाध्यापकज्यू      लमतत: २०७७ /   / 
.............................. , टोखा नगरपालिका । 

ववषय : छात्रववृिमा अध्ययन गनय पाऊाँ  भन्न ेबारे । 
प्रस्तुत ववषयमा तनम्न वववरणसदित छात्रबवृिका िाधग तनवेदन पेि गरेको छु । 
१. ववद्याथीको नाम, थर :         लिङ्क्ग:              जन्म लमतत:             

२. ववद्याथीको स्थायी ठेगाना: (क) प्रदेि:        (ख) ल्जपिा :         (ग) स्थानीय तिको नाम:   

३. ववद्याथीको अस्थायी ठेगाना: (क) प्रदेि:      (ख) ल्जपिा :         (ग) स्थानीय तिको नाम:   

४. अलभभावकको नाम, थर र पेिा:  

(क) बाबुको नाम थर:                   पेिा     सम्पकय  नं. 
(ख) आमाको नाम थर:                  पेिा         सम्पकय  नं. 
(ग) स्थानीय अलभभावकको नाम (भएमा):                     नाता:        सम्पकय  नं. 
५. आवेदन ददन चािेको ववद्याियको नाम:     ठेगाना :    ककलसम: 
६. यस अतघ छात्रववृिको वववरण: (क) पाएको /नपाएको (ख) छात्रववृिको ककलसम:        (ग) सुवविा रकम: 
७. छात्रववृिमा पढ्न चािेको (क)  कक्षा:        (ख) तपिो कक्षा र ल्जवपए:      (ग) यस अतघको ववद्यािय:       

(ग) आवेदन ददन चािेको समिू तिकामध्ये कुनै एउटामा (√) धचह्न िगाउनुिोस ्:  

अ. जेिन्दार आ.  ववपन्न इ. दलित ई. वपछडडएका क्षते्र वा दगुयम भेगका बािबालिका उ. अपपसङ्क्ख्यक वा 
अपाङ्क्ग ऊ. आददबासी/जनजातत ए. सदिद पररवार वा जनआन्दोिनका घाइते वा बेपिा पररवारको सन्ततत वा 
मिेस आन्दोिनका घाइते/सन्ततत  

५ आधथयक अवस्था:  

(क) ववद्याथीको पररवारको कुनै पतन सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय– आजयनको व्यवस्था भए/ 
नभएको ..... ..... ..... ..... 

(ख) जीवन तनवायि गनय न्यूनतम आवश्यक पने आम्दानी नभई अतनवायय लिक्षाको िाधग आवश्यक पने 
सुवविा उपिब्ि गराउन नसक्ने अवस्थामा रिेको वा नरिेको  ..... ..... ..... ..... 

(ग) राल्ष्िय योजना आयोगबाट पररभावषत भए बमोल्जम तनरपेक्ष गररबीको रेखामा पने र सो भन्दा कम 
आम्दानी भएको वा नभएको ..... ..... ..... ..... 

(घ) गररब पररवार पररचयपत्र रिेको भए सोको नम्बर: 
(ङ) भूलमसम्बन्िी ऐन २०२१ बमोल्जम (जग्गावािािे राख्न पाउने अधिकतम िदबन्दीको तराई तथा 

उपत्यका, पिाडी र दिमािी क्षते्रमा क्रमि: पााँच, दि र पन्र प्रततितभन्दा कम खेतीयोग्य ) जग्गा 
रिेको वा नरिेको  ..... ..... ..... ..... 

उपरोक्तानुसारको वववरण सााँचो िो 
गित ठिरे कानुन अनुसार सिुाँिा / 
बुझाउाँिा ।                     
ववद्याथी वा अलभभावकको दस्तखत:                                          
नाम:                             

  

आवेदन साथ पिे गनुय पने कागजातिरूको वववरण 

१. अतघपिो कक्षाको माकय लसट/गे्रडलसटको प्रततलिवप, 

२) जुन समूि िो त्यससाँग सम्बल्न्ित आधिकाररक तनकायको लसफाररस पत्र 
वा प्रमाणपत्रको प्रततलिवप, 

३) ववद्याथीको जन्मदताय प्रमाणपत्र तथा अलभभावकको नागररकता प्रमाणपत्र 

३) स्थाइ ठेगाना खुिेको सम्बल्न्ित वडा काययियको लसफाररस पत्र । 
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अनुसचूी २              ववद्याियिे पेि गनुयपन ेछात्रववृि वववरणको ढााँचा 

लमतत: २०७७ /   / 

श्रीमान िाखा प्रमुख / वडाध्यक्षज्यू 

…………………………., टोखा । 

ववषय :  छात्रववृि वववरण पेि गररएको सम्बन्िमा । 

प्रस्तुत ववषयमा लमतत २०७७।  ।  को वडा छात्रववृि संयोजन सलमततको बैठक अनुसार यस 
ववद्याियमा .... जना ववद्याथीका िाधग छात्रववृि कोटा तनिायरण भएकोमा लमतत २०७७।  ।  
को छात्रववृि ववतरण सलमततको तनणयय अनुसार िैषक्षक सत्र २०७७ मा तनम्न वववरण भएका 
ववद्याथीिे छात्रववृि प्राप्त गरेको ब्यिोरा जानकारी िाधग अनुरोि छ । 

छात्रववृि वववरण २०७७ 

क्र.स. कक्षा ववद्याथी नाम थर अलभभावकको नाम थर वगय वा समूि कैकफयत 
      

      

      

      

 

 

वप्रल्न्सपिको नाम: 

दस्तखत: 

 


