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संवत २०७५ सालको निरे्दशिका िं. १ 

कीर्तिपरु नगरपार्िका, शैर्िक कर्ाि र्िन ेसम्बन्धमा बनकेो र्निरे्शका, २०७६ 

प्रस्तावनााः 

 कीर्तिपरु नगरपार्िका िेत्रर्ित्र स्थायी बसोबास गने रे्हने्िार तथा र्वपन्न र्वद्याथीहरुिाई  शैर्िक योग्यताको 

प्रमाणपत्र ( एकेडेर्मक सर्टिर्िकेट ) र्धतो राखरे सहुर्ियत ब्यार् िरमा कर्ाि र्िई स्विशेम ै उच्च र्शिा अध्ययनमा 

नगरपार्िकाको तिि बाट सरु्वधा र्िने सम्बन्धमा र्निेर्शका बनाउन वार्छित िएको हुुँिा कीर्तिपरु नगरपार्िकाको 

कायिपार्िकाबाट यो र्निेर्शका पाररत गरी िाग ूगररएको ि । 

१. सरं्िप्त नाम र पररिाषााः 

१.१  संर्िप्त नामाः यो र्निेर्शकाको नाम "कीर्तिपरु नगरपार्िका, शैर्िक कर्ाि र्िन ेसम्बन्धमा बनकेो र्निेर्शका, 

२०७६ " रहनेि । 

१.२  'शैर्िक कर्ाि ' िन्नािे यस र्निरे्शकाको पररच्िेि २ बमोर्र्म र्िइने शैर्िक कर्ाििाई सम्झन ुपििि । 

१.३  ' र्निेर्शका ' िन्नािे कीर्तिपरु नगरपार्िका, शरै्िक कर्ाि र्िने सम्बन्धमा बनकेो र्निेर्शका,२०७६ िाई सम्झन ु

पििि । 
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१.४ ' वडा कायाििय' िन्नािे कीर्तिपरु नगरपार्िका अन्तगितको वडा सर्मर्तको कायािियिाई सम्झन ुपििि । 

१.५ ' र्वद्याथी ' िन्नािे यस र्निेर्शकाको प्रस्तावनामा उल्िेख गरे बमोर्र्मका र्वद्याथीिाई सम्झन ुपििि । 

१.६ ' आर्थिक प्रशासन शाखा' िन्नािे कीर्तिपरु नगरपार्िकाको आर्थिक प्रशासन शाखािाई सम्झन ुपििि । 

१.७ ' पररवार ' िन्नािे र्वद्याथीको एकाघरमा बस्ने र एउटै िान्िामा र ित मरु्न बसेको पररवारका सिस्यिाई सम्झन ु

पििि । 

२. शरै्िक  कर्ाि सम्बन्धी व्यवस्थााः 

२.१  कीर्तिपरु नगरपार्िका िेत्रर्ित्र बसोबास गन े रे्हने्िार तथा र्वपन्न र्वद्याथीहरुिाई कीर्तिपरु नगरपार्िकािे   

रू.५,००,००० /- अिरुपी पाच िाख रुपैयासम्म कर्ाि प्रिान गनि सक्नेि । 

२.२  कर्ाि माग गने र्वद्याथीिे अध्ययन गररने र्वषय संकाय र शरै्िक संस्था नपेाि सरकारको स्वीकृर्त प्राप्त वा 

नेपाि सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त हुनपुनेि । 

२.३  यस र्निेर्शका अनसुार र्िइने शरै्िक कर्ाि प्रार्वर्धक स्नातक तह वा सो िन्िा मार्थको शरै्िक तहिाई मात्र 

र्िइनेि । 

३. शरै्िक कर्ाि माग गनि आवश्यक प्रर्ियाहरुाः 

३.१  कर्ाि माग गने र्वद्याथीिे अनसुचुी १ बमोर्र्मको र्नविेन वडा सर्मर्तमा पशे गरी र्सिाररस र्िनपुनेि । 

३.२ मार्थ ३.१ बमोर्र्म र्नवेिन प्राप्त िएपर्ि सम्बर्न्धत वडा सर्मर्तिे अनसुचूी २ बमोर्र्म शैर्िक कर्ािका 

िार्ग नगरपार्िका समि र्सिाररस गनेि । 

३.३ मार्थ ३.२ बमोर्र्मको र्सिाररस िई आएपर्ि सो र्सिाररस नगरपार्िकामा पेश गरेपर्ि प्रमखुिे शैर्िक 

कर्ाि स्वीकृत गनि सक्नेि । 

३.४ प्रमखुबाट कर्ाि स्वीकृत िएपर्ि कीर्तिपरु नगरकायिपार्िका कायािियबाट कर्ाि उपिब्ध गराइनेि । 

४. शरै्िक कर्ािको र्समा र शतिहरुाः 

४.१.  यस र्निरे्शका बमोर्र्म उपिब्ध गराइने शरै्िक कर्ाि रकमको र्समा रू. ५,००,००० /- ( अिेररपी पाचुँ 

िाख रुपैयाुँ ) सम्म हुनेि । 

४.२.  शैर्िक कर्ािको वार्षिक ब्यार्िर  ३ प्रर्तशतका िरिे र्िइनेि । 

४.३.  यस र्निरे्शका बमोर्र्म उपिब्ध गराइने शैर्िक कर्ाि कुनै एक  पररवारको एक र्ना सिस्यिाई मात्र उपिब्ध 

गराउन सर्कने ि । 

४.४.   स्वीकृत शैर्िक कर्ाि रकम एम मषु्ठ वा र्कस्तामा सम्बर्न्धत किेर् वा र्शिण संस्थािाई उपिब्ध गराइनेि 

। उपिब्ध गराइएको कर्ाि र्नवेिकिे अध्ययनको िममा िरुुपयोग गरेको खण्डमा वा अन्य कायिमा प्रयोग 
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गररएको खण्डमा बाुँकी कर्ाि  वा उपिब्ध गराउन ुपने कर्ाि रोक्का राखी  ििा ५ बमोर्र्म कावािही गररनेि 

। 

४.५.  शैर्िक कर्ाि प्रत्येक वडाबाट िईु र्ना र्वद्याथीिाई मात्र र्िन सर्कनेि ।                                                                                                                                                                        

५. शरै्िक कर्ािको सावा ब्यार् असिुीाः 

यस र्निेर्शका बमोर्र्म शरै्िक कर्ाि र्िएका र्वद्याथीहरुिे आिूिे र्िएको कर्ाि रकम िेहाय बमोर्र्म 

कीर्तिपरु नगरपार्िकािाई चकु्ता गनुिपनेि । 

क. शैर्िक कोषिको अर्न्तम परीिा र्िएको र्मर्तिे एक वषि र्ित्र कर्ाि रकमको न्यनुतम २५ प्रर्तशत 

ख.  शैर्िक कोषिको अर्न्तम परीिा र्िएको र्मर्तिे िईु वषि र्ित्र कर्ाि रकमको न्यनुतम ५० प्रर्तशत 

ग. शैर्िक कोषिको अर्न्तम परीिा र्िएको र्मर्तिे तीन वषि र्ित्र कर्ाि रकमको न्यनुतम ७५ प्रर्तशत 

घ. शैर्िक कोषिको अर्न्तम परीिा र्िएको र्मर्तिे चौथो वषि र्ित्र सबै कर्ाि रकमको शतप्रर्तशत सावा 

ब्यार् 

ङ. उल्िेर्खत समय िन्िा अगाडी कर्ाि चकु्ता गनि मार्थको क,ख,ग र घ िे वाधा परु् याएको मार्नन ेिैन । 

५.१  उपरोक्त समयावर्ध र्ित्र कर्ािको सावा ब्यार् नर्तरेमा  बझुाउन ुपने सावा ब्यार्को ५ प्रर्तशत हर्िना गरी    

र्वद्याथी र र्नर्को सािी बसेका एका पररवारका सिस्यिाई नगरपार्िकाबाट प्रिान गररने सेवाहरु बर्न्चत 

गररनेि र सरकारी बाकी सरह असिु उपर गररनेि । 

६. यो र्निेर्शका तरुुन्त िाग ूहनुेि र यस र्निेर्शका बमोर्र्म िएका गरेका कायिमा र्ववाि िएमा कीर्तिपरु  नगरपार्िका, 

नगर कायिपार्िकाको र्नणिय अर्न्तम हुनेि । 
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अनसुरू्च -१ 

र्नविेनको नमनूा 

श्रीमान वडा अध्यि ज्य,ू 

कीर्तिपरु नगरपार्िका, 

वडा नं....... को कायाििय, 

.................. कीर्तिपरु । 

 

     र्वषयाः शैर्िक कर्ाि पाऊुँ  । 

महोिय, 

 उपरोक्त र्वषयमा कीर्तिपरु नगरपार्िका वडा नं....... मा स्थायी बसोबास गने श्री ............................. का 

नाती/नातीर्न श्री ......................................... का िोरा/िोरी/बहुारी म .......................................... , 

...................... तह उर्िणि गरी ......................... किेर्/संस्थाको ............................. तहमा अध्ययन गनि इच्िुक 

िएको तर आर्थिक अवस्थाका कारण अध्ययनिाई अगाडी बढाउन कठीन िएकोिे त्यस नगरपार्िकाबाट शैर्िक कर्ाि 

उपिब्ध गराई सहयोग गररर्िनहुुन हार्ििक अनरुोध गिििु । 

           ............................. 

           (र्नविेकको हस्तािर) 

आवश्यक कागर्ातहरुाः 

१. अर्घल्िो तह सम्मको सक्किी शैर्िक प्रमाणपत्र तथा िम्धाकंपत्र  

२. नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िपी 

३. र्न्मिताि 

४. अर्ििावकको नागररकताको प्रमाणपत्र तथा मतिाता नामाविी 

५. सम्पिी कर र्तरेको रर्सि / बाकी बक्यौता निएको   

६. बसाईसराई िताि प्रमाणपत्र 
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अनसुचूी -२  

वडाबाट प्रिान गररने र्सिाररसको ढाुँचा 

 

 

श्रीमान नगर प्रमखु ज्य,ू 

कीर्तिपरु नगरपार्िका । 

 

   र्वषयाः शैर्िक कर्ािका िार्ग र्सिाररस गररएको सम्बन्धमा । 

 

श्रीमान,् 

 उपरोक्त र्वषयमा कीर्तिपरु नगरपार्िका वडा न.ं..... मा स्थायी बसोबास गने श्री ..................... का नाती/ 

नातीर्न .................. श्री ......................... का िोरा/िोरी/बहुारी श्री ..................... िे ............ तह उर्िणि 

गरी .......... किेर्/संस्थाको .............. तहमा अध्ययन गनि इच्िुक िएको तर आर्थिक अवस्थाका कारण 

अध्ययनिाई अगाडी बढाउन कठीन िएकोिे शैर्िक कर्ाि उपिब्ध गराई र्िन ुिर्न र्नविेन प्राप्त िएकोिे श्री 

...................... िाई र्सिाररसका साथ शरै्िक कर्ाि उपिब्ध गराई र्िनहुुन अनरुोध ि । 

 

 

          .............................. 

              ( वडा अध्यि ) 

 

 

 

 

 

प्रमाशिकरि नमनतिः२०७६/४/१७ 

 

 

    आज्ञाि,े  

ध्रुवरार् आचायि  

     प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृत 

 

 

 


