
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ङ्जिद्याऱय छात्रिङृ्ञि व्यिस्थाऩन काययङ्जिङ्झध ─२०७८ 
प्रस्तािना :  

        नेऩाऱको सॊङ्जिधानऱे  ङ्ञिऺाऱाई  सॊङ्घ ,प्रदेि र स्थानीयतहको साझा अङ्झधकारको रुऩमा उल्ऱेख गरेको छ।  
स्थानीय सरकार सॊचाऱन ऐन २०७४ ऱे स्थानीय तहको काययऺ ेत्र ङ्झित्र छात्रिृङ्ञिको व्यिस्थाऩन गने िनी व्यिस्था 
गरेको  साथै सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयहरु र क्याम्ऩसिाट प्रदान गने छात्रिृङ्ञि ङ्जितरण प्रङ्जियामा एकरुऩता कायम गरी 
जेहेन्दार, ङ्जिऩङ्ङ, मङ्जहऱा, दङ्झऱत, जनजाङ्झतका सन्तङ्झतहरुऱे छात्रिृङ्ञि प्राप्त गने व्यिस्थाऱाई सङ्टङ्झनङ्ञित गनय र छात्रिृङ्ञि 
ङ्जितरणको व्यिस्थाऱाई ऩारदिी तथा आिश्यकता ऱङ्ञऺत िनाउन आिश्यक देङ्ञखएकोऱे मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकाको नगर 
काययऩाङ्झऱकाऱे यो काययङ्जिङ्झध िनाई ऱागङ्ट गरेको छ ।  

 

ऩङ्चरच्छेद ─एक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाम तथा प्रारम्ि 

१.१ यो काययङ्जिङ्झधको नाम  छात्रिङृ्ञि व्यिस्थाऩन काययङ्जिङ्झध २०७८ रहेको छ ।  

१.२ यो काययङ्जिङ्झध स्थाङ्झनय राजऩत्रमा प्रकािन िएको ङ्झमङ्झत देङ्ञख ऱागङ्ट हङ्टनेछ ।  

dw'jg gu/kflnsf 
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१.३ यो काययङ्जिङ्झध मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकाको  ङ्झित्रका सिै सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयहरु र क्याम्ऩसमा ऱागङ्ट हङ्टनेछ । 

ऩङ्चरच्छेद ─दङ्टई 

२. ऩङ्चरिाषा : ङ्जिषय िा प्रसॊगऱे अको अथय नऱागेमा यस काययङ्जिङ्झधमा  

२.१ नगरऩाङ्झऱका िङ्ङाऱे मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकाऱाई जनाउॉछ । 

२.२ प्रमङ्टख िङ्ङाऱे मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकाको नगर प्रमङ्टखऱाई जनाउॉछ । 

 २.३ प्रमङ्टख प्रिासङ्जकय अङ्झधकृत िङ्ङाऱे मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकाको प्रमङ्टख प्रिासङ्जकय अङ्झधकृतऱाई सम्झनङ्टऩछय। 

२.४ आङ्झथयक प्रिासन प्रमङ्टख िङ्ङाऱे मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकाको आङ्झथयक प्रिासन प्रमङ्टखऱाई जनाउॉछ।  

२.५ िाखा िङ्ङाऱे ङ्ञिऺा,यङ्टिा तथा खेऱकङ्ट द िाखा मधङ्टिनऱाई जनाउॉछ। 
२.६ ङ्जिद्याऱय िङ्ङाऱे प्रचङ्झऱत कानङ्टन िमोङ्ञजम सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयकोरुऩमा प्रारङ्ञम्िक िाऱ ङ्जिकास देङ्ञख कऺा १२ 
सम्म अनङ्टमङ्झत प्राप्त गरेको ङ्जिद्याऱय जनाउॉछ । 

२.७  क्याम्ऩस िङ्ङाऱे प्रचङ्झऱत कानङ्टन िमोङ्ञजम उच्च ङ्ञिऺा अध्याऩन गराउने सामङ्टदाङ्जयक क्याऩसऱाई जनाउॉछ। 
२.८ छात्रिृङ्ञि िङ्ङाऱे यसै काययङ्जिङ्झधऱे तोकेका आधार अनङ्टसार छनौट िएका ङ्जिद्याथीहरुऱे िडा कायायऱय तथा 
नगरऩाङ्झऱकािाट प्रदान गरेको सङ्टङ्जिधाऱाई जनाउॉछ ।  

२.९ सङ्झमङ्झत िङ्ङाऱे िडा र नगरऩाङ्झऱका स्तङ्चरय छात्रिृङ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झत ऱाई जनाउॉछ । 
ऩङ्चरच्छेद ─ङ्झतन 

३. उद्देश्य: यस काययङ्जिङ्झधका उद्देश्यहरु ङ्झनम्न ङ्झऱङ्ञखत रहेका छन । 

३.१ छात्रिृङ्ञि ङ्जितरणको व्यिस्थाऱाई ऩारदिी र व्यिङ्ञस्थत िनाउनङ्ट । 

३.२ ऱङ्ञऺत िगयका ङ्जिद्याथीऱे छात्रिृङ्ञि प्राप्त गने अिस्था सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय । 

ऩङ्चरच्छेद ─चार 
४.  छात्रिङृ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झत सम्िङ्ञन्ध व्यिस्था  

४.१   िडा स्तरीय छात्रिङृ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झत सम्िङ्ञन्ध व्यिस्था  

मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकामा  िडाको िजेटिाट छात्रितृी ङ्जितरणका ऱागी देहायका सदस्यहरु रहेको  िडा स्तरीय एक 
छात्रिृङ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झतको गठन हङ्टनछे । 

क)  िडा अध्यऺ                                                             - सॊयोजक  

ख)  सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयका व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झतका अध्यऺ मध्येिाट िडासङ्झमङ्झतको ङ्झनणययिाट  तोकेको व्यङ्ञि १ 
जना                                       - सदस्य 

ग) सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयका ङ्ञिऺक अङ्झििािक सॊघ अध्यऺ  मध्येिाट ङ्ञिऺा,यङ्टिा तथा खेऱकङ्ट द िाखाऱे  मनोङ्झनत 
१ जना                                  - सदस्य 

घ)  सम्िङ्ञन्धत िडा ङ्झित्रका सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयका सिै प्रधानाध्याऩकहरु            - सदस्य 

ङ)   िडा सङ्ञचि                                                              - सदस्य सङ्ञचि 

       

 

 

 

 



४.२  िडा स्तरीय छात्रिृङ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झतको काम, कतयव्य र अङ्झधकार :  

क) छात्रिृङ्झतका आिेदनका ऱाङ्झग   सङ्टचना आव्हान गने।  

ख) छात्रिृङ्झतकाऱाङ्झग ङ्जिङ्झनयोजन गरेको रकमिाट प्रत्येक ङ्जिद्याऱयमा छात्रिृङ्ञि ऩाउने ङ्जिद्याथी सॊख्या एङ्जकन गने ।  

ग) माग गङ्चरएका आिेदनऱाई दपा ५.१ िमोङ्ञजमको माऩदण्ड अनङ्टसार छनोट गने र छनोट गङ्चरएको ङ्जिद्याङ्झथयको 
नामािऱी िडाकाययऱयको सङ्टचना  ऩाङ्जटमा टाॉस गने।  

घ) ३ ङ्छदनको समय ऩिात छनौट िएका ङ्जिद्याङ्झथयको ङ्जििरण  िडाको ङ्झसपाङ्चरस सङ्जहत  रकम ङ्झनकासाका ऱाङ्झग 
ङ्ञिऺा,यङ्टिा तथा खेऱकङ्ट द िाखामा ऩेि गने। 

ङ) िास्तङ्जिक छात्रिृङ्ञि ऩाउनङ्ट ऩने ङ्जिद्याथीऱे ऩाए नऩाएको अनङ्टगमन गने । 

च) सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयहरु र कायय प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन माग गरी छात्रिृङ्ञि ङ्जितरणको ङ्ञस्थङ्झत ङ्जिश्लषेण गने । 

 

४.३   नगरऩाङ्झऱका स्तरीय छात्रिङृ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झत सम्िङ्ञन्ध व्यिस्था  

मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकामा  छात्रिृती ङ्जितरणका ऱागी देहायका सदस्यहरु रहेको  नगरऩाङ्झऱका स्तरीय एक 
छात्रिृङ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झतको गठन हङ्टनछे । 

क)   नगर प्रमङ्टख                                                         -अध्यऺ 

ख)  नगरङ्ञिऺा सङ्झमङ्झतमा रहेका सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयका प्रध्यानाध्याऩक िा ङ्ञिऺकहरु  - सदस्य 

ग)   सामाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झमङ्झत सॊयोजक                - सदस्य                     

घ)   ङ्ञिऺा,यङ्टिा तथा खेऱकङ्ट द िाखा प्रमङ्टख                                    - सदस्य सङ्ञचि 

 

 

४.४ छात्रिृङ्ञि व्यिस्थाऩन सङ्झमङ्झतको काम, कतयव्य र अङ्झधकार :  

क) छात्रिृङ्झतका आिेदनका ऱाङ्झग   साियजाङ्झनक रुऩमा सङ्टचना आव्हान गने।  

ख) छात्रिृङ्झतकाऱाङ्झग ङ्जिङ्झनयोजन गरेको रकमिाट प्रत्येक ङ्जिद्याऱय र क्याम्ऩसमा छात्रिृङ्ञि ऩाउने ङ्जिद्याथी सॊख्या 
एङ्जकन गने ।  

ग) माग गङ्चरएका आिेदनऱाई दपा ५.१िमोङ्ञजमको माऩदण्ड अनङ्टसार छनोट गने र छनोट गङ्चरएको ङ्जिद्याङ्झथयको 
नामािऱी नगरऩाङ्झऱकाको सङ्टचना  ऩाङ्जटमा टाॉस गने । 

घ) िास्तङ्जिक छात्रिृङ्ञि ऩाउनङ्ट ऩने ङ्जिद्याथीऱे ऩाए नऩाएको अनङ्टगमन गने । 

ङ) सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयहरु र क्याम्ऩसिाट कायय प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन माग गरी छात्रिृङ्ञि ङ्जितरणको ङ्ञस्थङ्झत ङ्जिश्लषेण गने 
।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ४.५ सङ्झमङ्झतको िैठक सम्िङ्ञन्ध व्यिस्था : 
सङ्झमङ्झतको िैठक आिश्यकता अनङ्टसार िस्नेछ । िैठक सॊचाऱन सम्िन्धी काययङ्जिङ्झध सङ्झमङ्झत आपैऱे तयार गरे िमोङ्ञजम 
हङ्टनेछ ।  

                              

ऩङ्चरच्छेद ─ऩाॉच 

५.१  छात्रिङृ्झत ऩाउने अिस्था 
ङ्जिद्याथीऱे छात्रिृङ्झत  ङ्झनम्न माऩदण्ड अनङ्टसार ङ्जितरण  हङ्टनेछ । 

                  माऩदण्ड प्रङ्झतित 

जेहेन्दार ङ्जिद्याथी २० 

आङ्झथयक रुऩऱे ङ्जिऩङ्ङ  ङ्जिद्याथी २० 
दङ्झऱत,ङ्झसमान्तकृत र जनजाती १५ 

सङ्टकङ्ट म्िासी तथा मङ्टिकमैया १५ 

अऩाङ्ग तथा असाहय ङ्जिद्याथी १५ 

उऩङ्ञस्थङ्झत १५ 

  

 

५.२  िजेटको ङ्झसमा  

िजेटको ङ्झसमा ङ्झित्ररङ्जह तऩङ्ञिऱ िमोङ्ञजमको छात्रिृङ्झत  रकमहरु दोहोरो नहङ्टने गरी ङ्जितरण गङ्चरनेछ। 

कऺा\तह छात्रितृी रकम 

१-५ २,५०० 

६-८ ३,००० 

९-१० ५,००० 

११-१२ १०,००० 

स्नातक तह १२,००० 

 

५.३ प्राङ्जिङ्झधक ङ्जिषयमा अध्ययनरत  ङ्जिद्याङ्झथयको हकमा अङ्झधकतम १५,००० सम्म ङ्छदईनेछ र  िजेटको ङ्झसमाऱे रकम 
अऩङ्टग िएमा अङ्झधकतम रकम पेरिदऱ हङ्टन सक्छ। 

५.४ मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱका सामङ्टदाङ्जयक ङ्जिद्याऱयमा  कऺा ८,१०र १२ मा नगर स्तरीय प्रथम,ङ्छिङ्झतय र तङृ्झतय स्थान 
प्राप्त ङ्जिद्याथीऱाई िमि:आठ हजार ,ऩाॉच हजार र  ङ्झतन हजार छात्रिङृ्झत ङ्छदईनछे। 
५.५ छात्रिृङ्ञि नऩाउने अिस्था  

ङ्जिद्याथीऱे छात्रिृङ्ञि नऩाउने अिस्था ङ्झनम्नानङ्टसार हङ्टनछे । 

क) गऱत िा झङ्टठा ङ्जििरण ऩेि गरेमा । 

ख) जम्मा ङ्जिद्याऱय िा क्याम्ऩस खङ्टऱेको ङ्छदनको सिरी प्रङ्झतित हाङ्ञजरी निएमा ।  

ग) प्रचङ्झऱत कानङ्टन र ङ्जिद्याऱय िा क्याम्ऩसऱे तयार ऩारेको आचारसॊङ्जहता उऱॊघन गरेको प्रमाङ्ञणत िएमा ।  

 

 



 

 

 

 

 

५.६ छात्रिृङ्ञि ङ्झनरन्तरता  

 छात्रिङृ्ञि मधङ्टिन नगरऩाङ्झऱकाऱे आफ्नो िाङ्जषयक िजेटमा छात्रिङृ्ञि काययिमकाऱाङ्झग िजेट ङ्जिङ्झनयोजन गरेमा ङ्झनरन्तरता 
ऩाउने छ । 

५.७ काययिम सम्ऩङ्ङ गने अिङ्झध 

यो छात्रिृङ्ञि ङ्जितरण काययिम  जेठ मसान्त ङ्झित्र सम्ऩङ्ङ  गरी सङ्जकनछे । 

५.८ िचाउ: 

  यस अङ्ञघ िएका छात्रिृङ्झत ङ्जितरण सम्िन्धी िएका सम्ऩङ्टणय काययहरु यसै िमोङ्ञजम िएको माङ्झननछे। 
 

 

 

 

आऻाऱे 

नोङ्ञखराम ओऱी 
प्रमङ्टख प्रिासकीय अङ्झधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

अनङ्टसूची : १ 

ङ्जिद्याथीऱे ङ्छदने ङ्झनिेदनको ढाॉचा 
१. ङ्जिद्याथीको नाम :  

२. ङ्जिद्याथीको ठेगाना :        प्रदेि :              ङ्ञजल्ऱा्               स्थाङ्झनय तह :         

                             िडा नॊ. :                     टोऱ \गाॉउ :    

 

३. अङ्झििािकको नाम थर :                                        ऩेिा : 

 

४. िािङ्टको नाम थर :                                            ऩेिा : 

 

५. आमाको नाम थर :                                            ऩेिा : 

 

६. सम्ऩकय  नॊ. : 

 

७. ङ्जिद्याथी अध्ययन गङ्चररहेको कऺा\तह :                                रोल्नॊ.:  

 

८. ऩङ्चरिारको िाङ्जषयक आम्दानी :  

 

९. माऩमण्ड् 
क) जेहेन्दार ङ्जिद्याथी  

ख) आङ्झथयक रुऩऱे ङ्जिऩङ्ङ  ङ्जिद्याथी 
ग) दङ्झऱत,ङ्झसमान्तकृत र जनजाती 
घ) सङ्टकङ्ट म्िासी तथा मङ्टिकमैया 
ङ) अऩाङ्ग तथा असाहय ङ्जिद्याथी 
च) उऩङ्ञस्थङ्झत 

 
माङ्झथ उल्ऱेङ्ञखत व्यहोरा ङ्छठक साॉचो हो परक ऩरेमा कानङ्टन िमोङ्ञजम सहङ्टऱा िङ्टझाउऱा ।  

 

छात्रिृङ्झत दोहोरो ऩरेमा कानङ्टन िमोङ्ञजम  सहङ्टऱा िङ्टझाउऱा । 

 

ङ्जिद्याथीको हस्ताऺर :  

 

अङ्झििािकको हस्ताऺर : 

 

ङ्झमङ्झत् 
 


