
 

 

 

 

 

 

 

 

छात्रवतृ्ति कार्ाान्वर्न कार्ात्तवधि-२०७५ 

                       प्रमाणीकरण ममति २०७५।०७।२३ 

प्रस्िावना                                                            

मौलिक हकको रुपमा रहेको सबैका िागि लिक्षा सम्बन्धी 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िनय तथा अन्तरायष्ट्रिर् तहमा िरेको 
प्रततबद्धता पूरा िनय ववद्र्ािर् बाहहर रहेका बािबालिकाहरुको 
ववद्र्ािर्मा पह ुँच बढाउन तथा भनाय भएका सबै 
बािबालिकािाई ववद्र्ािर्मा हिकार्य राख्न र ि णस्तरीर् 

महाभारत गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र  
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भाग –२ 

                                                         िहाभार  गाउँपामिका 
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लिक्षाको स तनष्ट्चचतताका िागि ववद्र्ािर् जाने उमेरका िक्षक्षत 
समहूका बािबालिकाहरुिाई छात्रववृि उपिब्ध िराउने व्र्वस्था 
िरै्द आएको छ ।   स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 
र्दफा ११ को खण्ड ज को १६ मा उल्िेखखत तनिःि ल्क लिक्षा 
ववद्र्ाथी प्रोत्साहन तथा छात्रववृिको व्र्वस्थापन र महाभारत 
िाउुँपालिकाको ववतनर्ोजन ऐन २०७५ मा उल्िेख भए अन सार 
महाभारत िाउुँपालिकामा रहेको साम र्दातर्क ववद्र्ािर्बाि एस= 
ई= ई= पास िरी प्राववगधक तफय  डडप्िोमा अध्र्र्न िन े
ववद्र्ाथीहरुिार्य प्रर्दान िररने छात्रववृिको व्र्वस्थापन िनय र्ो 
कार्यववगध तर्ार िररएको छ । 

                                 पररच्छेद १ 

सङ्क्क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भिः  

१= १ र्ो कार्यववगधको नाम छात्रववृि कार्ायन्वर्न कार्यववगध 
२०७५ रहेकोछ । 

१= २ र्ो कार्यववगध महाभारत िाउुँपालिका लभत्र सञ्चािनमा 
रहेका साम र्दातर्क ववद्र्ािर्हरुमा िाि  ह ने िरी त रुन्त 
प्रारम्भ ह ने छ । 
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पररच्छेद - २ 

पररभाषा 
२ पररभाषा M ववषर् वा प्रसङ्क्ििे अको अथय निािेमा र्स 

कार्यववगधमा  

-s_ “P]g” eGgfn] ;ª\3Lo lzIff P]gnfO{ ;Demg' k5{ . 

-v_ “sfo{kflnsf” eGgfn] dxfef/t ufpFkflnsfsf] 

sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 

-u_ “ufpFkflnsf” eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd u7g 

ePsf] महाभारत ufpFkflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 

-3_ “Joj:yfkg ;ldlt” eGgfn] साम र्दातर्क ववद्र्ािर्को 
सञ्चािन रेखरे्दख र व्र्वस्थापन िनयको िागि  u7g िरेको 
ljBfno Joj:yfkg ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-ª_ “dGqfno” eGgfn] ;ª\3Lo lzIff dGqfno ;Demg' k5{ .  

-च_ “ljBfno” eGgfn] ;fd'bflos / ;+:yfut ljBfno 

;Demg' k5{ . 

-छ_  “lzIff clws[t” eGgfn] ufpFkflnsfsf] lzIff zfvfsf] 

k|d'v jf ;f] k|d'vsf] sfdsfh ug{ tf]lsPsf] 

sd{rf/LnfO{ ;Demg' k5{ . 

-ज_ “lzIff zfvf” eGgfn] ufpFkflnsfdf /x]sf] lzIff x]g]{ 

zfvfnfO{ ;Demg' k5{ .  
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-झ_ “छात्रववृि” भन्नािे र्स कार्यववगध तथा महाभारत 
िाउुँ पालिकािे तोके अन सारको   तनष्ट्चचत प्रक्रक्रर्ाको 
आधारमा छातनएका ववद्र्ाथीहरुिाई  एस र् ई पास िरी 
प्राववगधक तफय  डडप्िोमा अध्र्र्न िने ववद्र्ाथीहरुिार् प्रर्दान 

िररने छात्रववृि भन्ने जनाउुँछ । 
-ञ_“भौचर पद्धतत” भन्नाि े एस= ई= ई= पास िरी प्राववगधकतफय  

डडप्िोमा अध्र्र्न िनय तोक्रकएको आधारमा छनौि भएका 
िक्षक्षत ववद्र्ाथीहरुिाई भनाय भएपचचात तनजिाई बैंकमा 
खाता खोल्न ििाई सोही खाता माफय त ् रकम हर्दने 
पद्धततिाई जनाउुँछ । 

 

 

पररच्छेद-३ 

छात्रवतृ्तिका उद्देश्र् 
र्स कार्ात्तवधि कार्ाान्वर्नका उद्देश्र् देहार् अनुसार रहेको छ 
M 

-क_ माध्र्ममक िहमा िोककएको आिारमा त्तवपन्न त्तवद्र्ार्थी 
पहहचान गरी छात्रवतृ्ति प्रदान गने व्र्वस्र्था ममलाउने । 

-ख_ सामुदातर्क त्तवद्र्ालर्बाट एस= ई= ई=  पास गरी 
प्रात्तवधिकिर्ा  डिप्लोमा अध्र्र्न गना छात्रछात्राहरुलाई 
छात्रवतृ्ति मार्ा ि ्प्रोत्साहन गने । 
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-ग_ छात्रावतृ्ति त्तविरणको व्र्वस्र्थालाई व्र्वस्स्र्थि गने । 

 

                      पररच्छेद ४ 

४ = १ छात्रवतृ्ति सम्बन्िी व्र्वस्र्था 

४= १ =१ महाभारि गाउँपामलकामा रहेको सामुदातर्क 
त्तवद्र्ालर्बाट एस= ई= ई=  पास गरेका त्तवद्र्ार्थीहरुको लाधग 
छात्रवतृ्ति कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

४= १= २ महाभारि गाउँपामलकामा रहेका ७ वटा सामुदातर्क 
त्तवद्र्ालर्मा अध्र्र्नरि छात्रछात्राहरुलाई प्रात्तवधिकिर्ा  
डिप्लोमा अध्र्र्न गने छात्रछात्राहरुलाई पोत्साहन छात्रवतृ्ति 
प्रदान गररनेछ । सार्थ ै त्तवज्ञान त्तवषर् मलई कक्षा ११ मा 
अध्र्र्न गन े छात्रछात्राहरुलाई प्रोत्साहन छात्रवतृ्ति प्रदान 
गररनेछ । 

४= १= ३ शैक्षक्षक सत्र २०७५ बाट महाभारि गाउँपामलकामभत्र 
रहेका ७ वटा सामुदातर्क त्तवद्र्ालर्मा अध्र्र्नरि 
छात्रछात्राहरुमध्रे् प्रात्तवधिक िर्ा  डिप्लोमा अध्र्र्नका लाधग 
प्रोत्साहन छात्रवतृ्ति कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  
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४= १= ४ कक्षा ११ र १२ मा त्तवज्ञान त्तवषर् सञ्चालनमा आएको 
सामुदातर्क माध्र्ममक त्तवद्र्ालर्लाई त्तवद्र्ार्थी सङ्ख्र्ाको 
आिारमा प्रति त्तवद्र्ार्थीका दरले महाभारि गाउँपामलकाले िोके 
अनुसारको प्रोत्साहन छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ । 

                       पररच्छेद ५ 

५= त्तवद्र्ार्थी छनौट गने आिार िर्था प्रकिर्ा 

५ =१ त्तवद्र्ार्थी छनौटको प्रकिर्ा त्तवद्र्ार्थी छनौट देहार् 
िररकाको आिारमा गररनेछ M 

-क_ सामुदातर्क त्तवद्र्ालर्बाट एस इ ई पास गरर 
प्रात्तवधिकिर्ा  डिप्लोमा अध्र्र्न गन े त्तवद्र्ार्थीले सुचना 
प्रकासन भएको ममतिले ७ हदन मभत्र महाभारि गाउँपामलकामा 
भनाा भएको प्रमाण सहहि तनवेदन राख्नपुनेछ ।   

-ख_  र्ारममा िोककएको सूचकहरुलाई आिार मानी त्तवद्र्ार्थीले 
प्राप्ि गरेको गे्रिको आिारमा सबै भन्दा उत्कृष्ट देखखएका 
मध्रे्बाट प्रोत्साहन छात्रवतृ्ति प्रदान गना र्ोग्र् हुनेछन ् ।र्सरी 
छनौट भएका त्तवद्र्ार्थीहरुलाई चौमामसक रुपमा वषाको िीन 
पटक छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ ।  
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५= २ छात्रवतृ्ति तनकासा प्रकिर्ा M छात्रवतृ्तिका लाधग छनौट 
भएका त्तवद्र्ार्थीहरुलाई छात्रवतृ्ति रकम तनकासा तनजको बैंक 
खािा सञ्चालन गना लगाई सोही खािामा तनकासा गनुापनेछ ।  

५= ३ छात्रवतृ्तिको रकम M प्रात्तवधिकािर्ा  डिप्लोमा अध्र्र्नरि 
छात्रवतृ्ति पाउने छात्रछात्राहरुले वात्तषाक रु १००००० छात्रवतृ्ति 
पाउनेछन ्। सार्थै प्रत्रे्क वषा बीीम एक छात्र र एक छात्रा गरी 
२ जना छात्रवतृ्तिको लाधग र्ोग्र् हुनेछन ्। कक्षा ११ र १२ मा 
त्तवज्ञान त्तवषर् अध्र्र्न गने एक छात्र र एक छात्रा गरी २ 
जनालाई  वात्तषाक रु ३५००० का दरले छात्रवतृ्ति पाउनेछन ् र 
आिरभूि िहमा उत्कृष्ट गे्रि ल्र्ाउने एक छात्र र एक छात्रा 
गरी २ जनालाई वात्तषाक रु १०००० का दरले छात्रवतृ्ति प्रदान 
गररनेछ । छात्रवतृ्तिको रकम महाभारि गाउँपामलकाले बात्तषाक 
रुपमा पररमाजान गना सक्नेछ । सार्थ ै एस इ ई परीक्षामा 
सबैभन्दा बीी GPA प्राप्ि गने एक छात्र र एक छात्रा गरी 
जुनसुकै त्तवषर् अध्र्र्न गनेलाई प्रति त्तवद्र्ार्थी रु १०००० का 

दरले छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ ।छात्रवतृ्ति लाभग्राही त्तवद्र्ाधर्थाको 
छनौट परीच्छेद ६ बमोस्जमको छात्रवतृ्ति छनौट सममतिले गनेछ 

। 

५ =४ छात्रवतृ्ति नपाउने अवस्र्था M देहार्को अवस्र्थामा त्तवद्र्ार्थी 
छात्रवतृ्ति पाउन र्ोग्र् हुने छैन  
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-क_ छात्रवतृ्ति रकम तनकासाको समर् सम्म तनजको हास्जरी 
असी प्रतिशि भन्दा कम रहेमा । 

-ख_ त्तवद्र्ार्थी कक्षा अनुिीणा भएमा । 

 -ग_ उमेर नपुग्दै त्तववाह गरेमा । 

-घ_ गलि वा झुठा त्तववरण भरी र्ारम पेश गरेको प्रमाखणि 
भएमा । 

                      

 

पररच्छेद ६ 
त्तवत्तवि 

६= १ छात्रवतृ्ति छनौट सममति सम्बन्िी व्र्वस्र्था M  महाभारत 
िाउुँपालिकालभत्र सञ्चािनमा रहेका साम र्दातर्क ववद्र्ािर्हरुमा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ागथयहरुिाई प्रोत्साहन छात्रववृि ववतरणका 
िागि तपलिि सर्दस्र्हरु रहेको एक छात्रववृि छनौि सलमतत 
िठन िररनेछ । 

  िाउुँपालिका उपाध्र्क्ष     M         संर्ोजक 

  प्रम ख प्रिासकीर् अगधकृत  M          सर्दस्र् 
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  सामाष्ट्जक ववकास प्रम ख   M         सर्दस्र् 

  िेखापाि               M         सर्दस्र् 

  लिक्षा िाखा प्रम ख       M         सर्दस्र् सगचव 

६=२ सजार् ँ सम्बन्िी व्र्वस्र्था M गलि त्तववरण भना सहर्ोग 
गने त्र्सलाई मसर्ाररस गने िर्था प्रमाखणि गने स्जम्मेवार 
व्र्त्तिलाई प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृिले कावााही गना सक्नेछ । 
सार्थ ै गलि त्तववरण भने त्तवद्र्ार्थीलाई गाउँपामलकाबाट भावी 
हदनमा उपलब्ि हुने छात्रवतृ्तिबाट बस्ञ्चि गररनेछ ।  

६ =३ छात्रवतृ्ति पाउन र्ोग्र् हुने M छात्रवतृ्ति पाएका 
त्तवद्र्ार्थीहरुलाई मशक्षण अवधिभर एकपटक मात्र छात्रवतृ्ति प्राप्ि 
गना र्ोग्र् हुनेछन ्। 

६= ४ सममति सम्बन्िी व्र्वस्र्था M छात्रवतृ्तिलाई व्र्वस्स्र्थि 
रुपमा कार्ाान्वर्न गना गाउँपामलकाले आवश्र्किा अनुसार 
सममति िर्थ उपसममति बनाई स्जम्मेवारी हदन सक्नेछ । सो 
सममतिले गाउँपामलकाले िोकेको कार्ासिाको आिारमा काम गनुा 
पनेछ ।  

६=५ अनुगमन सम्बन्िी व्र्वस्र्था M छात्रवतृ्ति प्राप्ि 
त्तवद्र्ार्थीहरुले गाउँपामलकाले आरै् वा आफ्नो जनशस्क्ि 
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पररचालन गरी त्तवद्र्ार्थीहरुको तनर्ममि पठनपाठनको 
आकस्स्मक रुपमा अनुगमन गना सक्नेछ । 

६=६ संशोिन गना सक्न ेM र्स कार्ात्तवधिमा उल्लेखखि त्तवषर्हरु 
आवश्र्किा अनुसार महाभारि गाउँपामलकाको कार्ापामलकाले 
संशोिन गना सक्नेछ ।                       
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