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महाब ुगाउँपालिकाको 
प्राववलधकधार अध्र्र्न/तालिम छात्रवतृ्ति ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८ 

स्वीकृत लमलत २०७८।११।२ 

प्रस्तावनााः 
  महाब ु गाउँपालिका अन्तगयत संचालित ववलिन्न प्राववलधकधारका ववद्यािर् वा त्तिक्षािर्हरुमा 

अध्र्र्नरत जेहेन्दार, आलथयक रुपिे ववपन्न, आददवासी जनजाती, मवहिा, दलित, द्धन्दवपलित र अपाङ्ग 
ववद्याथीहरुिाई प्राववलधक तथा व्र्ावसावर्क त्तिक्षा प्राप्त गनयको िालग आलथयक रुपमा सहज होस िने्न 
उदेश्र्का साथ महाब ुगाउँपालिका प्राववलधकधार अध्र्र्न/तालिम छात्रवतृ्ति ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, 
२०७८ बनाई िाग ुगनय बान्छलनर् िएकोिे, 

  स्थालनर् सरकारसञ्चिन ऐन, २०७४ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरर महाब ु गाउँपालिका 
गाउँकार्यपालिकािे र्ो कार्यववलध बनाएको छ । 

 

 

पररच्छेदाः-१ 

प्रारत्तम्िक 

१. संत्तक्षप्त नाम र प्रारम्िाः(१) र्स कार्यववलधको नाम महाब ुगाउँपालिका प्राववलधकधार अध्र्र्न/तालिम 
छात्रवतृ्ति ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८ रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यववलध गाउँपालिका अन्तगयतका प्राववलधक त्तिक्षा प्रदान गने ववद्यािर् तथा त्तिक्षािर् रती 
संस्थाहरुमा प्राववलधक ववषर्हरु अध्र्र्न/तालिम गने िैरवी गाउँपालिकामा स्थार्ी बसोबास िएका 
ववद्याथीहरुिाई मात्र केत्तन्ित गरेर तर्ार गररएको छ । 

(३) र्ो कार्यववलध गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत िएको लमलतदेत्ति िाग ुहनुेछ । 

 

२. पररिाषााः ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यववलधमााः 
(क) " ववद्यािर् वा त्तिक्षािर्"िन्नािे प्राववलधक ववषर् अध्र्र्न अध्र्ापन हनुे िैत्तक्षक संस्था सम्झन ु

पदयछ। 

(ि) "जेहेन्दार ववद्याथी"िन्नािे छात्रविृीको िालग आवेदन ददएका महाब ु गाउँपालिकालित्र स्थार्ी 
बसोबास िएका ववद्याथीहरु मध्र्े अत्तिल्िो कक्षामा उच्चतम अंक प्राप्त गरेको ववद्याथीिाई सम्झन ु
पदयछ । 

(ग) "गाउँपालिका" िन्नािे महाब ुगाउँपालिका दैिेििाई सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "गाउँकार्यपालिका" िन्नािे महाब ुगाउँपालिका गाउँकार्यपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "प्राववलधक छात्रविृी"िन्नािे नेपाि सरकारिे प्राववलधकधार िलन वकटान गररएको आधारितु तह वा 
माध्र्लमक तक वा कक्षा १२ वा स्नातक तहसम्म प्राववलधक ववषर् अध्र्र्न तथा तालिम गने 
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महाब ु गाउँपालिकालित्र स्थार्ी बसोबास िई महाब ु गाउँपालिका लित्रकै प्राववलधक ववद्यािर् वा 
त्तिक्षािर्मा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुिाई प्रदान गररने छात्रवतृ्ति सम्झन ुपदयछ । 

(च) "सलमलत"िन्नािे कार्यववलधको दफा ३ बमोत्तजम गदठत छात्रवतृ्ति ववतरण तथा व्र्वस्थापन सलमती 
सम्झन ुपदयछ ।  

(छ) "त्तिक्षा, र्वुा तथा िेिकुद िािा"िन्नािे गाउँपालिकको त्तिक्षा, र्वुा तथा िेिकुद िािा सम्झन ु
पदयछ । 

(ज) "त्तिक्षासलमलत"िन्नािे गाउँ त्तिक्षा सलमलतिाई सम्झन ुपदयछ । 

(झ) "गाउँपालिका प्रमिु"िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिुिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) "प्रमिु प्रिासकीर् अलधकृत" िन्नािे महाब ुगाउँपालिकाको प्रमिु प्रिासकीर् अलधकृतिाई सम्झन ु
पदयछ । 

 

पररच्छेदाः- २ 

छात्रवतृ्ति व्र्वस्थापन तथा ववतरण सलमलत 

 

३. प्राववलधक छात्रवतृ्ति व्र्स्थापन तथा ववतरण गनय तपत्तिि बमोत्तजमको एक सलमलत रहनछेाः 
(क) गाउँपालिका प्रमिु        – संर्ोजक 

(ि) संर्ोजकिे तोकेको गाउँपालिकामा कार्यरत अलधकृतस्तरको कमयचारी – सदस्र्  

(ग)   त्तिक्षा, र्वुा तथा िेिकुद िािा प्रमिु    – सदस्र् सत्तचव 

(ि) सलमलतिेववषर् ववज्ञको रुपमा वविमा दईुजना आमत्तन्त्रत गनय सवकनेछ । 

४. प्राववलधक छात्रवतृ्ति व्र्वस्थापन तथा ववतरण सलमलतको काम कतयव्र् र अलधकारहरुाः 
१) प्राववलधक छात्रवतृ्ति व्र्स्थापन तथा ववतरण सलमलतका काम, कतयव्र् र अलधकारहरु तपलसि 

बमोत्तजम हनुेछनाः  

(क) छात्रवतृ्ति ववतरणका िालगप्राववलधक ववषर् अध्र्र्नरत वा ववद्यािर् छािेका  ववद्याथीहरुिाई 
आवेदन ददन अनसुतु्तच-१ बमोत्तजमको िाँचामा फाराम िनय सचुना प्रकािन गने । 

(ि) सचुना प्रकािन पश्चात फाराम िने ववद्याथीहरुका कागजात तथा प्रमाण पत्रहरु रुज ुगने  

(ग) छात्रवतृ्ति प्राप्त गनय र्ोग्र् ववद्याथी छनौट गने । 

(ि) सम्बत्तन्धत ववद्यािर् वा त्तिक्षािर्को िातामा छात्रवतृ्ति रकम लनकासाको िालग त्तिक्षा, र्वुा 
तथा िेिकुद िािािाई लसफाररस गने । 
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पररच्छेदाः- ३ 

छात्रवतृ्ति प्रदान गने ववद्याथी छनौटका प्रविर्ाहरु 

 

५. प्राववलधक ववषर् अध्र्र्न गने ववद्याथी छनौट गदाय तपलसि बमोत्तजमका प्रविर्ाहरु अपनाउन ुपनेछाः 
(क) प्राववलधक ववषर् अध्र्र्न गने ववद्याथीहरुिाई छात्रवतृ्ति प्राप्त गनयको िालग गाउँपालिकाको 

त्तिक्षा, र्वुा तथा िेिकुद िािा वा ववषर्गत िािािे लनवेदन सवहत फाराम िनय आव्हान गरर 
अनसुतु्तच- २ बमोत्तजमका आधारहरु सवहत सचुना प्रकािन गने, 

(ि) ववद्याथीबाट प्राप्त लनवेदन अनसुतु्तच-२ बमोत्तजमका आधार बमोत्तजम हनुे गरर छुट्टा छुटै्ट दताय गने,  

(ग)  दताय िएका लनवेदन, ववद्याथीका कागजात तथा प्रमाण पत्रहरु रुज ुगने, 

(ि) दफा (ि) र (ि) बमोत्तजमका ववद्याथीहरुका वववरण र प्रमात्तणत कागजातको आधारमा 
अनसुतु्तच-३ अनसुारको िाँचामा ववद्याथीहरुिाई अङ्क प्रदान गने, 

(ङ)  प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा र्ोग्र्ता िम तर्ार गने, 

(च) तर्ार गररएको र्ोग्र्तािम सलमलतमा पेि गने र सलमलतिे छात्रवतृ्तिका िालग ववद्याथीको छनौट 
गने, 

(छ) गाउँपालिकाको त्तिक्षा, र्वुा तथा िेिकुद िािािे छनौट िएका ववद्याथी अध्र्र्नरत ववद्यािर् 
वा त्तिक्षािर्को िातामा एकमषु्ठ रुपमा छात्रवतृ्ति रकम लनकासा गने र छनौट िएको 
ववद्याथीको नामनामेलस तथा रकम सवहतको लनकासा पत्र समेत ददने, 

(ज) रकम प्राप्त िएपलछ ववद्यािर् वा त्तिक्षािर्िे सम्बत्तन्धत ववद्याथीहरुिाई छात्रवतृ्ति बापतको 
रकम नगद वा बैंकमाफय त ववतरण गरर िरपाई गाउँपालिकामा पेि गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेदाः- ४ 

ववववध 

६. अनगुमनाः ववद्याथीहरुिाई प्रादन गररएको छात्रवतृ्ति रकम प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा सलमलतिे 
प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा अनगुमन गनय सक्नेछ । 

७. कार्यववलधमा संिोधनाः र्स कार्यववलधमा संिोधन गनुयपने िएमा सलमलतको लसफाररसमा कार्यपालिकािे 
आवश्र्क संिोधन गनय सक्नेछ । 

८. प्रचलित काननु िाग ु हनुाेः र्स कार्यववलधमा िएको व्र्वस्था प्रचलित काननुसंग बाँत्तझएमा प्रचलित 
काननुको व्र्वस्था िाग ुहनुेछ । 

९. बचाउाः र्स अत्ति िए गरेका छात्रवतृ्ति ववतरण सम्बन्धी कार्य र्सै कार्यववलध बमोत्तजम िए गरेको 
मालननेछ । 
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अनसुतु्तच-१ फोटो 
(पररच्छेद २ दफा ४ उपदफा १(क) सगँ सम्बत्तन्धत ) 

 

महाब ुगाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाकोकार्ायिर् 

गैिाबाज, दैिेि 

प्राववलधकधार अध्र्र्नछात्रवतृ्तिकोआवेदन फारम 

१. ववद्याथीको नामाः २. अध्र्र्नरत तह/कक्षााः 

३. स्थार्ी ठेगानााः 

४. लिङ्गाः 5. जन्म लमलताः ६. अपाङ्ग िएमा वगय िुिाउनाेः 

७. जालत/जनजातीाः (क)व्राम्हण/क्षेत्री (ि) जनजाती (ग)दलित (ि) अन्र् 

८. अध्र्र्नरतववद्यािर् वा त्तिक्षािर्को नामाः 

९. अध्र्र्नरत ववद्यािर् वा त्तिक्षािर्को वकलसमाः (क)सामदुार्ीक(ि)संस्थागत, गदुठ   (ि) वा अन्र् 

१०. सम्पकय फोनाः ११. पररचर्पत्र नम्बर रवकलसमाः 

१२. बवुाको नामथराः १३. आमाको नामथराः 
१४. बवुा आमाकोअवस्थााः (क) दबैु िएको (ि) बवुा िएको आमा निएको (ग) आमा िएको बवुा निएको  

(ि)दबैु निएको 

15. SEE/BLE कोग्रिेाः (SEE नगरेकोिे मात्र BLE को िेख्न े) 

१६. पाररवारीकप्रमिु आएस्रोताः क. कृवष ि. रोजगारी ग. िरिािा ि. व्र्ापार ङ. वैदेत्तिक आर् रु. 

१७. छात्राविृी फारम िरेको समहुाः क. जेहेनरदार/िुिा ि. मवहिाग.जनजातीि. दलित ङ. अपाङ्गता 

लनवेदक 

सम्वत्तन्धतववद्याथीकोाः 
लसफाररस गने 

अध्र्र्नरत त्तिक्षणसंस्थाको प्र.अ.को 

प्रमात्तणत गने 

त्तिक्षा, र्वुातथा िेिकुद िािा प्रमिु/ 
वाअलधकृतको  

 

नामाः नामाः नामाः  

हस्ताक्षराः हस्ताक्षराः हस्ताक्षराः  

लमलताः लमलताः लमलताः 
 

 

सम्पकय  नाः सम्पकय  नं सम्पकय  न  
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विद्यालयको छाप 

प्रमात्तणत गनेको दस्तित गाउँपालिकािे िने गाउँपालिकाको छाप  

  

फारम दताय नम्बराः 

  

 

फारमदताय लमलताः  

फरमदताय गनेको नामाः  

फारमदताय गनेको हस्ताक्षराः  

 

फाराम साथ अलनवार्य रुपमा पेि गनुयपने कागजातहरुाः (कागजात अपगु िएमा फाराम दताय गनय नसवकन)े 
१. ववद्याथीकाको नागररकता वा जन्मदताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी  

२. सम्बन्धीत कक्षामा अध्र्र्न गदै गरेको ववद्याथी पररचर्पत्रको प्रलतलिपी 
३. अपाङ्गताको िालग आलधकारीक लनकार्बाट प्रदान गररएको अपाङ्ग पररचर्पत्रको प्रलतलिपी 
४. आमा वा बवुा वा दबैु निएको वा अलतववपन्न िए सम्बत्तन्धत विाबाट आमा बाव ुवा दबैु निएको 

िलन प्रमात्तणत गररएको सक्कि लसफाररस पत्र  

५. आददबासी/जनजातीको िागी उक्त जाती हो िनेर आलधकारीक लनकार्बाट प्रमात्तणत पत्रको 
प्रलतलिपी(नेपाि आददवासी जनजाती उत्थान राविर् प्रलतष्ठान ऐनमा सतु्तचकृत निएकाहरुका िागी 
मात्र) 

६. दलितको हकमा उक्त थर िएको व्र्त्तक्त दलित जाती हो िनेर आलधकारीक लनकार्बाट प्रमात्तणत 
पत्रको प्रलतलिपी (दलित आर्ोगमा सतु्तचकृत निएकाहरुका िागी मात्र ) 

७. मकु्तकम्िहरीको हकमा आलधकारीक लनकार्बाट जारी गररएको पररचर् पत्रको प्रमात्तणत प्रलतलिपी 
८. द्वन्दवपलित पररवार िए सो को प्रमात्तणत पत्र ।  

९. SEE/BLE उत्तिणय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



महाब ुगाउँपालिकाकोछात्रवतृ्ति ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८ 

6 
 

 

 

 

अनसुतु्तच-२ 

प्राववलधक छात्रवतृ्ति प्रदान गने आधारहरु 

(पररच्छेद ३ दफा ५ को उपदफा (क) सगँ सम्बन्धीत) 

 

प्राववलधकछात्रवतृ्ति प्रदान गने आधारहरु 

ि.सं. छात्रवतृ्ति प्रदान गने वगयहरु प्रलतित कैवफर्त 

१ जेहेन्दार/िुिा ४५% कुि माग संख्र्ाको ४५% हनु े

२ मवहिा २८  

३ िस आर्य २२  

४ आददवासी/जनजाती १५  

५ दलित १७  

६ अपाङ्ग ९  

७ मतु्तस्िम ९  

जम्मााः १०० 
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अनसुतु्तच-३ 

प्राववलधक छात्रवतृ्ति प्रदान गनयका िागी ववद्याथी छनौटको मलु्र्ाङ्कन फाराम 

(पररच्छेद ३ दफा ५ को उपदफा (ि) सँग सम्बन्धीत) 

 

ि.सं. मलु्र्ाङ्कनकाआधारहरु पणुायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

१ अध्र्र्नरतसंस्था २०     

क सामदुावर्क २०     

ि गदुठ १८     

ग संस्थागत १५     

ि अन्र् १२     

२ बवुा आमाकोअवस्था २०     

क बवुा आमादबैु निएको २०     

ि आमा िएकोबवुा निएको १८     

ग बवुा िएकोआमा निएको १५     

ि बवुा आमादबैु िएको १२     

३ पररवारकोप्रमिु आर्स्रोत २०     

क कृवष २०     

ि वैदेत्तिक आर् १८     

ग िरिािा १६     

ि व्र्ापार १४     

ङ रोजगारी १२     

४ SEE/BLE कोग्रिे २०     

क ३.६ वा सोिन्दा माथी २०     

ि २.८ देत्ति३.५९ सम्म १७     

ग २.० देत्ति२.७९ सम्म १४     

ि २.० िन्दाकम ११     

५ अन्तरवाताय २०     

जम्मा   १००     

 


