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छात्रवतृ्ति ववतयण कामयववधध, २०७९ 

कामयऩाधरकाफाट स्वीकृत धभधत् २०७९ सार भाघ २६ गते 
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प्रस्तावना् 

उरायफायी नगयऩाधरकाभा शैत्तऺक/प्राववधधक जनशत्ति तथा ववशेषऻ उत्ऩादन 
गने उदे्दश्मरे ववऩन्न तथा जेहेन्दाय ववद्याथीराई छात्रवतृ्ति प्रदान गनय वान्छनीम 
बएकोरे उरायफायी नगय ऩाधरकाको त्तशऺा ऐन २०७९ को दपा ५३ य ८५ 
रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयेय मो कामयववधध स्वीकृत गयी रागू गरयएको    
छ ।  

 

प्रायत्तभबक् 

१. सॊत्तऺप्त नाभ य ऩरयबाषा् (१) मो कामयववधधको नाभ छात्रवतृ्ति ववतयण 
कामयववधध,  २०७९ यहेको छ ।  

(२) मो कामयववधध उरायफायी नगयऩाधरका ऺेत्रबय रागू हनुेछ ।  

(३) मो कामयववधध कामयऩाधरकाफाट स्वीकृत बएऩश्चात रागू हनुेछ ।  

 

२. ऩरयबाषा् ववषम य प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा 

क) “कामयऩाधरका” बन्नारे उरायफायी नगयऩाधरकाको नगय कामयऩाधरकाराई 
सभझन ुऩदयछ । 

ख) “प्रभखु” बन्नारे उरायफायी नगयऩाधरकाको नगय प्रभखुराई सभझन ु 
ऩदयछ । 
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ग) “प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत” बन्नारे उरायफायी नगयऩाधरकाको प्रभखु 
प्रशासकीम अधधकृतराई सभझन ुऩदयछ । 

घ) “छात्रवतृ्ति” बन्नारे उरायफायी नगयऩाधरकाफाट धनमधभत वा आॊत्तशक 
रुऩभा ववऩन्न तथा जेहन्दाय ववद्याथीराई /शैत्तऺक/प्राववधधक ववषम 
अध्ममन गनयको राधग तोवकए फभोत्तजभ प्रदान गरयने यकभराई 
जनाउनेछ । 

ङ) “सधभधत“ बन्नारे मस कामयववधध अनसुाय गदित शैत्तऺक/प्राववधधक 
छात्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन सधभधत सभझन ुऩदयछ ।  

 

३. कामयववधधको उद्धशे्म् 

१. शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्ति ववतयणका राधग ऩायदशी य स्ऩष्ट आधाय 
तमाय गने, 

२. मसयी ववतयण गरयन ेछात्रवतृ्ति यकभराइ शैत्तऺक उदे्दश्म हाधसर गने 
गयी ऩरयणाभ भखुी फनाउने,  

३. सयोकायवाराहरुराई छात्रवतृ्ति सभफन्धी जानकायीहरु सहज य सयर 
तरयकारे उऩरब्ध गयाउने,  

४. ववधनमोत्तजत फजेट य छात्रवतृ्ति कामयक्रभ वास्तववक रत्तऺत वगय सभभ 
व्मवत्तस्थत एवभ ्ऩायदशी तरयकाफाट ऩमुायउने, 
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४. छात्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन सधभधत्  (१)  उरायफायी नगयऩाधरकाफाट प्रदान 
गरयने शैत्तऺक/प्राववधधक छत्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन गनय देहाम फभोत्तजभको 
सधभधत यहने छ ।  

क. नगयऩाधरकाको नगय प्रभखु         - अध्मऺ  

ख. प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत     - सदस्म 

ग. साभात्तजक ववकास सधभधतका सॊमोजक    - सदस्म 

घ. रत्तऺत वगयको सभेत प्रधतधनधधत्व हनुे गयी कामयऩाधरका  

सदस्म भध्मेफाट नगय कामयऩाधरकारे भनोधनत गयेका ३ जना- सदस्म 

ङ. त्तशऺा, मवुा तथा खेरकूद शाखा प्रभखु   - सदस्म सत्तचव 

(२) सधभधतको फैिक सभफन्धी कामयववधध सधभधत आपैँ रे तोके फभोत्तजभ 
हनुेछ । 

 

५. छात्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय:  

१. नगयऩाधरकाफाट उऩरब्ध गयाउने शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्ति 
सभफन्धी आवश्मक नीधत तथा भाऩदण्ड धनधाययण गने ।  

२. धनधायरयत नीधत तथा भाऩदण्डका आधायभा छात्रवतृ्ति प्रदान  गने । 

३. छात्रवतृ्तिको कामायन्वमनको अवस्थाको अनगुभन तथा भूलमाॊकन गने ।  

४. छात्रवतृ्तिको प्रबावकारयता सभफन्धभा अध्ममन अनसुन्धान गयी 
नगयकामयऩाधरकाराई सझुाव प्रदान गने । 
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५. छात्रवतृ्तिको यकभ छात्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन सधभधतको धनणयम फभोत्तजभ 
हनुे । 

 

६. शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्ति ववतयण गनय सवकन:े (१) एस. इ. इ. उिीणय 
गयी ववऻान तथा प्राववधधक त्तशऺा  (कऺा ११ य १२) भा अध्मनयत 
प्रत्मेक वडाफाट २/२ जना साभूदावमक ववद्यारमभा अध्ममनयत जेहेन्दाय 
ववद्याथीहरु  (१८ जना) राई छात्रवतृ्ति उऩरब्ध गयाइने छ । 

(२) उरायफायी क्याभऩसभा अध्ममनयत ववऩन्न तथा जेहेन्दाय २० जना 
ववद्याथीहरुराई मो छात्रवतृ्ति उऩरब्ध गयाइने छ । 

 

७. शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्ति ववतयण प्रवक्रमा् 

१. छात्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन सधभधतरे कत्तभतभा १५ ददनको सूचना प्रकाशन 
गयी शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्तिको राधग अनसूुची २ फभोत्तजभको 
धनवेदन आह्वान गनेछ ।  

२. धनवेदकरे छात्रवतृ्तिको राधग अनसूुची २ फभोत्तजभको ढाॉचाभा ववद्यारम 
वा करेजभा छात्रवतृ्तिको राधग धनवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

३. प्राप्त बएका धनवेदन य धनवेदकरे ऩेश गयेका कागज ऩत्रको आधायभा 
अनसूुची १ फभोत्तजभका भाऩदण्डको अधधनभा यही ववद्यारम/क्याभऩसरे 
धनवेदकहरुको एवककृत भलुमाॊकन सूची तमाय गरय वडा त्तशऺा सॊमोजन 
सधभधत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।   
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४. ऩेश बएका धनवेदनहरु सभफत्तन्धत वडा त्तशऺा सॊमोजन सधभधतरे 
कामयववधधको भाऩदण्डको अधधनभा यही  तोवकएको छात्रवतृ्ति कोटा 
अनसुाय नगयऩाधरका सभऺ धसपारयस गनुय ऩनेछ । 

५. छात्रवतृ्ति भाग गने व्मत्तिरे ऩेश गयेका कागजातहरुको सभफन्धभा 
फास्तववकता मवकन गनय आवश्म देत्तखएकभा छात्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन 
सधभधतरे स्थरगत अनभुन गनय सक्नेछ । 

६. धसपारयस बएय आएका धनवेदन उऩय छात्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन सधभधतरे 
रुज/ुएवकन गरय छात्रवतृ्तिको यकभ सभफत्तन्धत ववद्यारम वा 
क्याभऩसको खाताभा धनकासाको व्मवस्था धभराउनेछ । 

७. ववद्यारम वा क्याभऩसरे प्राप्त बएको छात्रवतृ्तिको यकभ ववद्याथीहरुराई 
बऩायई गरय ववतयण गने य बऩायईको प्रधतधरवऩ त्तशऺा मवुा तथा खेरकूद 
शाखाभा ऩिाउन ुऩनेछ । 

 

८. छात्रवतृ्तिको यकभ सभफन्धी व्मवस्था् (१) उरायफायी नगयऩाधरकारे प्रत्मेक 
आ. व. भा नगय सबाफाट त्तस्वकृत फजेटको आधायभा छात्रवतृ्तिको 
यकभको व्मवस्था हनुेछ ।  

(२) छात्रवतृ्ति यकभको यात्तश नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत फजेटको 
ऩरयधधधबत्र यही दपा ४ फभोत्तजभको सधभधतरे धनधाययण गये फभोत्तजभ हनुेछ । 
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९. फाधा अड्काउ पुकाउने्   मस कामयववधधको कामायन्वमनभा केही फाधा 
अड्काउ आइ ऩयेभा छत्रवतृ्ति व्मवस्थाऩन सधभधत /नगय कामयऩाधरकारे 
धनणयम गयेअनसुाय हनुेछ । 

 

१०. धनवेदन साथ ऩेश गनुय ऩने कागजातहरु्  

१. एस एर सी /एस इ इ तथा कऺा ११– १२ वा धडप्रोभा तह वा 
प्रववणता प्रभाण ऩत्र तह उिीणय गयेको भाकय सीट/ग्रडे धसट य प्रभाण 
ऩत्र २.उरायफायी नगयऩाधरकाभा स्थामी फसोफास गयेको प्रभाण, जन्भ 
दताय प्रभाण ऩत्र /नागरयकताको प्रभाण ऩत्र  वा फसाइॉ सयाइॉको प्रभाण 
ऩत्र,  

२. सभफत्तन्धत वडाफाट आधथयक रुऩभा ववऩन्न बएको धसपारयश ऩत्र,  

३. अऩाॊगताको हकभा अऩागॊता ऩरयचम ऩत्र, 

४. एस. एर. सी/एस. इ. इ. साभदुावमक ववद्यारमफाट उिीणय बएको 
प्रभाण तथा धसपारयस ऩत्र,  

५. ववश्वववद्यारम करेज वा प्राववधधक त्तशऺारम वा ववद्यारमभा बनाय गयेको 
प्रभाण य करेज वा त्तशऺारमभा धनयन्तय अध्ममन गरययहेको ऩत्र । 

६. सभफन्धीत वडाको स्थामी फसोफास बएको खलुने प्रभाण ऩत्र । 
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अनसूुची १ 

शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्ति छनौटका भाऩदण्ड 

क्र.सॊ. वववयण अॊक 
वववयणको 

ववस्ततृीकयण 

१. शैत्तऺक मोग्मता ५० प्राप्ताॊकराई ऩूणाङ्रे बाग गयी 
५० रे गणुा गदाय आउने अॊक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

२. ववऩन्नता ३५ 
 

३. भवहरा ५ 
 

४. दधरत / आददवासी / 
जनजाधत 

५ 
 

५. अऩाॊगता ५ ख वगयको ऩरयचम ऩत्र बए ५ 
अॊक, ग वगयको ऩरयचम ऩत्र बए ३ 
अॊक, घ वगयको ऩरयचम ऩत्र बए २ 
अॊक 

जभभा १०० 
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अनसूुची २ 

शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्ति ददइन ेधनवेदनको ढाॉचा 
 

श्रीभान ........................ज्मू,       
 धभधत् 

  „„„„„„भोयङ  । 

 

ववषम् शैत्तऺक/प्राववधधक छात्रवतृ्ति । 

भहोदम,  

प्रस्ततु ववषमभा मस उरायफायी नगयऩाधरका वडा नॊ.. .. धनवासी 
श्री.......................................को नाधत/नाधतनी.............................को 
छोया /छोयी भ ................................................रे मस नगय 
ऩाधरकाफाट प्रदान गरयने शैत्तऺक/प्राववधधक 
छात्रवतृ्ति...............सॊकामको........................... ववद्यारम / 
त्तशऺारम/क्याभऩस / ववश्व ववद्यारमको +२/धडप्रोभा / स्नातक तह 
.................... ववद्यारम /क्याभऩस / भा अध्ममनको राधग छात्रवतृ्ति ऩाउॉ 
बधन आवश्मक कागजातहरु सवहत मो धनवेदन ऩेश गयेको छु । भैँरे प्राप्त 
गयेको शैत्तऺक मोग्मताको वववयण धनभनानसुाय यहेको छ ।  
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क्र.सॊ शैत्तऺक सॊस्था शैत्तऺक वषय प्राप्ताॊक कैवपमत 

     

धनवेदकको दस्तखत् 
नाभ् 
िेगाना्       धभधत् 

 

 

 

 

 

 

 

आऻारे, 
अत्तग्न प्रसाद अधधकायी 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 
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