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जयपथृ्वी नगरपालिकाबाट प्रदान गररने एम.वव.वव.एस छात्रववृि 
ववतरण काययववधि, २०७९ 

नगरसभाबाट स्वीकृत लमतत:२०७९-०४-११ 

प्रस्तावना : जयपथृ्वी नगरकाययपालिकाको कायायियबाट यस नगरपालिका लित्र रहेका गररव, जेहेन्दार, 

िगनलिि र मेहनती ववद्यार्थीहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप छात्रववृि उपिब्ध गराई प्राववधधक जनिक्तत 
(एम.वव.वव.एस डातटर) उत्पादन गनयको िाधग यो काययववधध बनाई िागु गनय वाञ्छननय िएकोिे 
जयपथृ्वी नगरकाययपालिकाको कायायियिे यो काययववधध बनाएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भ :  

(१) यो काययववधधको नाम "जयपथृ्वी नगरपालिकाबाट प्रदान गररने एम.वव.वव.एस 
छात्रववृि ववतरण काययववधि, २०७९" रहेको छ । 

(२) यो काययववधध तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररभाषा : (१) ववषय वा प्रसङ्गिे अको अर्थय निागेमा यस काययववधधमा,- 
(क) "छात्रववृि" िन्नािे एम.वव.वव.एस अध्ययनका िाधग नगरकाययपालिकािे उपिब्ध गराएको 

आधर्थयक अनुदान वा सुववधा सम्झनु पदयछ । 

(ख) "नगरपालिका" िन्नािे जयपथृ्वी नगरपालिका सम्झनु पदयछ । 

(ग)  "नगरकाययपालिका" िन्नािे जयपथृ्वी नगरकाययपालिका सम्झनु पदयछ। 

(घ)  " एम.वव.वव.एस " िन्नािे जयपथृ्वी नगरपालिका बाट छात्रववृि प्राप्त गरी नेपािका 
ववश्वववद्याियहरुमा एम.वव.वव.एस तहमा िनाय िई अध्ययनरत ववद्यार्थीिाई सम्झनु 
पदयछ । यस िब्दिे एम.वव.वव.एस को प्रवेि परीक्षा पास गरी छात्रववृिको िाधग आवेदन 
ददने ववद्यार्थी िाई पनन जनाउनेछ । 

(ङ)  "छात्रववृि ननर्यय सलमनत" िन्नािे ननयम ५ बमोक्जमको छात्रववृि ननर्यय सलमनत 
सम्झनु पदयछ । 

(च)  "गररव" िन्नािे एकाघरका कुनै पनन सदस्यको रोजगार निई क्जववकोपाजयन गनय 
अप््यारो िएका पररवारका सदस्य जनाउदछ । सारै्थ त्यस्तो पररवारको बावषयक आम्दानी 
रु २५००००(अक्षरेवप दईु िाख पचास हजार) िन्दा कम हुनु पनेछ । 

(छ) "जेहेन्दार" िन्नािे SEE तह र सो िन्दा मार्थी I.sc उिीर्य गरी एम.वव.वव.एस को प्रवेलिका 
परीक्षा उिीर्य िएको हुनुपनेछ । 
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३. छात्रववृि पाउने मापदण्ड :  

 

क) छात्रववृिको िाधग आवेदन ददने आवेदक जयपथृ्वी नगरपालिकाको स्र्थायी बालसन्दा 
हुनुपनेछ ।  

ख) आवेदकिे कक्षा ६ देखी १०(SEE) सम्म जयपथृ्वी नगरपालिकामा अवक्स्र्थत सामुदानयक 
ववद्याियबाट उविर्य गरेको हुनुपनेछ । तर सामुदानयक ववद्याियमा पढेका कसैिे  
आवेदन नददएमा अन्यिाई पनन  ददन सककनेछ । 

ग)  छात्रववृिको िाधग आवेदकिे तपलसि बमोक्जमका प्रमार्पत्रहरुको प्रनतलिपी संिग्न 
राखी छात्रववृि पाउँ िन्ने ननवेदन नगरपालिकाको कायायियमा पेि गनुय पनछे ।  

 

➢ नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र । 

➢ कक्षा ६ देखख १० (SEE) पास गरेका कागजात । 

➢ I.sc पास गरेका कागजात । 

➢  सम्बक्न्धत वडा कायायियको लसफाररस । 

४. छात्रववृि उपिब्ि गराईने प्रकृया :  

क) छात्रववृिको िाधग आवेदकबाट दफा ३ (ग) बमोक्जमको कागजातहरु पेि िएको हुन ु
पनेछ ।  

ख) कायायियिे छात्रववृिको िाधग आवेदकबाट पेि िएका कागजातहरु अध्ययन गरी छात्रववृि 
प्रदानको ननर्ययको िाधग दफा ५ बमोक्जमको सलमनत समक्ष पेि गनुय पनछे । ननर्यय 
िएपनछ सम्बक्न्धत आवेदकिाई जानकारी गराई छात्रववृिको रकम प्रदान गररनेछ । तर 
कुनै संघ संस्र्थाबाट पूर्य रुपमा छात्रववृि पाईसकेका व्यक्ततिाई छात्रववृि प्रदान गररन े
छैन । सारै्थ अधधकृत स्तरका राष्टसेवक कमयचारी, उच्च तहका जनप्रनतननधध, ठुिा 
व्यापारी वा ननमायर् व्यवसायी र आधर्थयकरुपमा सम्पन्न व्यक्ततका छोरा,छोरीिाई समेत 
प्रदान गररने छैन ।  

ग)  यो छात्रववृि पदहिो वषय खुिा १ दोस्रो बषय मदहिा १ र तेस्रो बषय दलित १ िाई प्रदान 
गररनेछ । चौर्थो र पाँचौ बषयमा खुिा कोटािाई नै प्रदान गररनेछ । दलित िन्नािे 
दलित आयोगबाट तोककएको जानतिाई जनाउनेछ । 
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२. माधर्थका दफामा जुनसुकै कुरा िेखखएको िएता पनन उक्लिखखत छात्रववृिको बारेमा 
यस नगरपालिकािे कुनै मेडडकि किेज सगँ सम्झौता गरेर कायायन्वयन गनय पनन 
सतनेछ ।  

 

 

५. छात्रववृि तनणयय सलमतत : 

क) छात्रववृिका िाधग आवेदकबाट पेि िएका कागजातहरु अध्ययन गरी छात्रववृि प्रदान 
गने ननर्ययको िाधग तपलसि बमोक्जमको सलमनत रहनेछ । 

➢ संयोजक :             नगरपालिका प्रमुख 

➢ सदस्य :              नगरपालिका उप - प्रमुख 

➢ सदस्य :               प्रमुख प्रिासककय अधधकृत 

➢ सदस्य :              िेखा िाखा प्रमुख 

➢ सदस्य :              मदहिा िाखा प्रमुख 

➢ सदस्य :              स्वास्थ्य िाखा प्रमुख 

➢ सदस्य सधचव :        लिक्षा िाखा प्रमुख 

ख) सलमनतिे आफ्नो प्रकृया आफै ननधायरर् गनेछ । 

ग)   छात्रववृि पाउने ववद्यार्थी छनोटका िाधग ववज्ञहरु समेतको एक उप सलमनत गठन 
गनय सककनेछ । 

घ)  छात्रववृि छनोट परीक्षा खुिा प्रनतष्पधायद्वारा हुनेछ । 

ङ)  ववद्यार्थी छनोट गदाय आवेदक ववद्यार्थी रहेको वडाको वडा अध्यक्ष आमक्न्त्रत्र सदस्यको 
रुपमा रहनेछ । 

 
 
 

६. छात्रवतृत रकम : 

क) जयपथृ्वी नगरपालिकाबाट प्रदान गररने एम.वव.वव.एस छात्रववृिको रकम अध्ययन 
अवधधिरको िाधग आवश्यकता अनुसार उपिब्ध गराईनेछ ।  

ख) यसरी छात्रवनृतको रकम प्राप्त गरेका ववद्यार्थीहरुिे अननवायय रुपमा एम.वव.वव.एस कोषय 
अध्ययन गनुयपनेछ । तर पुरै अवधध अध्ययन नगरी ववचमै अध्ययन छाडेको पुक्ष्ट 
िएमा उपिब्ध गराईएको छात्रववृिको रकम नगरपालिकामा कफताय गनुय पनेछ । सारै्थ 
अध्ययन पुरा गरर सके पनछ कक्म्तमा ३ बषय नगरपालिकािे तोकेको अस्पतािमा स-

िुलक सेवा गनुय पनेछ । सो को सम्झौता छात्रवनृत रकम प्रदान गने ननर्यय पश्चात 
गररनेछ । 
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अनुसुची -१ 

(एम.वव.वव.एस छात्रववृि पाउनको िाधग ददने तनवेदनको ढााँचा) 
लमनत :………………………… 

श्री नगर प्रमुख ज्यू  

जयपथृ्वी नगरपालिकाको कायायिय, 

चैनपुर,बझाङ्ग । 
 

ववषय :  एम.वव.वव.एस छात्रववृि पाउाँ  । 
प्रस्तुत ववषयमा यस जयपथृ्वी नगरपालिका अन्तगयत वडा नं….मा बस्ने श्री ………….को छोरा/छोरी 
वषय …..को म श्री …………….िे एम.वव.वव.एस अध्ययनको िाधग मेरो आधर्थयक अवस्र्था कमजोर 
िई अध्ययन गनय कदठनाई िएकोिे यस कायायियबाट एम.वव.वव.एस अध्ययनको िाधग छात्रववृि 
ववतरर् गने काययक्रम िएकोिे मैिे सो अध्ययनको िाधग आवश्यक कागजात यससैार्थ संिग्न 
राखी यो ननवेदन पेि गदयछु । मैिे पेस गरेको वववरर् दठक साँचो छ । झुट्टा ठहरेमा प्रचलित 
कानुन बमोक्जमको सजाय िोग्न मञ्जुर छु । 

                                                            तनवेदक 

नाम थर …………                                                                                               

                                                         ठेगाना……… 

सम्पकय  नं ………. 
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अनुसुची २ 

कबुलियतनामा 
( एम.वव.वव.एस.छात्रववृि प्राप्त गने ववद्याथीका िाधग ) 

श्री ………….. को नानत/नानतनी श्री ……………… को छोरा/छोरी जयपथृ्वी नगरपालिका वडा नं………..बस्ने 
श्री…………………… िे जयपथृ्वी नगरपालिका बाट एम.वव.वव.एस छात्रववृि प्राप्त गरेकोिे उतत ववषय………… 

किेजमा िनाय िै अध्ययन गनेछु । अध्ययनको प्रगनत वववरर् बावषयक रुपमा यस नगरपालिकामा पेस 
गनेछु । अध्ययन नगरेमा, ववचैमा छोडेमा वा ववरामी िै वा अन्य कारर्िे छोड्नु परेको खण्डमा सो 
व्यहोराको जानकारी यस नगरपालिकामा अवविम्ब गराउनेछु । छात्रववृि रकम प्राप्त गरी केही कारर्िे 
अध्ययन गनय नसकेमा उतत रकम कफताय गनेछु । सो रकम नबुझाएमा नगरपालिकािे सरकारी बाँकी सरह 
असुि उपर गरेमा मेरो मञ्जुरी छ िनन यो कबुलियतनामा पेस गरेको छु ।  

सही : 

नाम : 

ठेगाना : 
लमनत  :                      

तह :  

फोन :   

किेजको नाम : 

ठेगाना : 
फोन : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वाया ँ दाया ँ
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अनुसुची ३ 
कबुलियतनामा 

( छात्रववृि प्राप्त गने ववद्याथीको अलभभावकको िाधग ) 

श्री ……………….. को नानत/नानतनी श्री……..............को छोरा/छोरी जयपथृ्वी नगरपालिका वडा नं ……… बस्ने म 
श्री…………………… को छोरा/छोरी……………. ि ेयस जयपथृ्वी नगरपालिका बाट प्रदान गररने गररब र जेहेन्दार 
छात्रववृि प्राप्त गरेकोि…े……… किजेमा अध्ययन गराउन मञ्जुर छु । यदी ननरन्तर अध्ययन नगरेमा, 
ववचैमा छोडेमा यस नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम कफताय गनेछु । सो रकम कफताय नगरेमा मेरो घर घरानाबाट 
सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गरेमा कुनै उजुर बाजरु गने छैन िनन यो कबुलियतनामा पेस गरेको छु ।  

 

सही : 

नाम : 

ठेगाना : 
लमनत  :                       

फोन :   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वाया ँ दाया ँ
  



7 
 

अनसुचुी-४ 

कबलुियतनामा 
(नगरपालिका र सम्बन्धित किेज विचको िालग) 

यस जयपथृ्िी नगरपालिकािे गररि र जेहेधदार छात्रिृतीमा विध्यार्थीिाई एम.वि.वि.एस पढाउने  विषयमा 
जयपथृ्िी नगरपालिका(पवहिो पक्ष) र सम्बन्धित किेज (दोस्रो पक्ष) लबच तपन्िि बमोन्जमको करार सम्झौता 
गनन दबैु पक्ष मधजरु भएकािे तपन्ििका ितनको अलिनमा रवह जयपथृ्िी नगरपालिका नगरकायनपालिकाको 
कायानिय चैनपरु,बझाङ्ग जसिाई यस किलुियतनामामा यसपलछ पवहिो पक्ष भलन सम्बोिन गररएको छ र 
समबन्धित न्चवकत्सािास्त्र अध्ययन संस्र्थान जसिाई यस पलछ दोस्रो  पक्ष भलन सम्बोिन  गररएको छ । हामी 
दबैु पक्ष यस जयपथृ्िी नगरपालिका लभत्रका गररि,जेहेधदार तर्था उत्कृष्ठ न्चवकत्सािास्त्र अध्ययन इधराधस परीक्षा 
उन्िर्न हनुभुएका विध्यार्थीहरुिाई सम्बन्धित अध्ययन संस्र्थामा  अध्ययन गने सहयोग पयुानउनका िालग 
तपन्ििका ितनको अलिनमा रवह करार सम्झौता गने दबैु पक्ष मधजरु हदुा यो करार सम्झौता गरी एक एक 
प्रलत लियौँ ददयौँ । 

करारका ितनहरुुः 

१. भनान हनु छनौट भएका विध्यार्थीको िालग किेजको  िाग्ने सम्परु्न िलु्क जयपथृ्िी नगरपालिकाकािे 
वकस्ताबधदीमा सोझै किेजको खातामा दबैु पक्ष विच सम्झौता भए पलछ पठाउने । 

२. आिश्यक पने रकम किेजिे माग गने र सो को विि भरपाई जयपथृ्िी नगरपालिकािाई समयमै 
पठाउने । 

३. विध्यार्थीको पढाईको प्रगलत प्रलतिदेन किेजको लनयमानसुार नगरपालिकािाई जानकारी ददने । 

४. विध्यार्थीिे पढाई छाडेको िा कुनै कारर्िे अलनयलमत भएमा सो को जानकारी दोस्रो पक्षिे पवहिो 
पक्षिाई  यर्थालसग्र जानकारी गराउने । 

५. अधय कुनै समस्या परे पवहिो पक्ष र दोस्रो पक्ष लमिेर आपलस समझदारी समािान गने । 
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फोन नुः 
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