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संवत २०७६ सालको कार्यववधी नं. १४ 

दललत, ववपन्न तथा मविला छात्रवृलत सम्वन्धी कार्यववलध, २०७५ 

प्रस्तावनााः  

कीलतयपरु नगरपाललकामा स्थार्ी बसोबास गरेका दललत, ववपन्न तथा मविला वगयमा पिुFच प–ुर्ाई उच्च 
शिक्षामा ववपन्न वगयका लशक्षत समूिको क्षमता ववकास गरर मूलधारमा ल्र्ाउन अलत आवश्र्क छात्रवृलत 
उपलब्ध गराउने नगर शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा १६ मा छात्रवृलतको व्र्वस्था गनय सक्ने भने्न उल्लेख 
भए अनसुार छात्रवृलत प्रदान गनयका लालग र्ो कार्यववलध तर्ार गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

सशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१.१ र्ो कार्यववलधको नाम दललत, ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलत कार्ायन्वर्न कार्यववलध, २०७५ रिनेछ 
। 

१.२ कार्यववलध स्वीकृत भए पश्चात लशक्षत वगयमा तोवकएको वर्यबाट र्ो कार्यववलध कार्ायन्वर्नमा आउनेछ । 

१.३ र्ो कार्यववलध कीलतयपरु नगरपाललकाको िकमा लाग ुिनेुछ । 
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पररच्छेद २ 

पररभार्ा र व्र्ाख्र्ा 

ववर्र् र प्रसंगले अको अथय नलागेमााः 

२.१  ' नगरपाललका ' भन्नाले कीलतयपरु नगरपाललका जनााँउछ । 

२.२  'ववभाग'  भन्नाले शिक्षा ववभागलाई जनााँउछ । 

२.३ दललत भन्नाले नेपाल सरकारबाट तोवकएका दललत जातजातीिरुलाई a'emfp5 . 

२.४ ववपन्न भन्नाले कमजोर आलथयक अवस्था भएका ववपन्न र लसमान्तकृत जालतर् वगय तथा समदुार्लाई 
बझुाउछ । 

२.% ' कार्यववलध ' भन्नाले दललत ववपन्न र मविला छात्रवृलत व्र्वस्थापन कार्यववलध २०७५ लाई जनााँउछ । 

२.^ 'दललत ववपन्न तथा मविला छात्रवृलत' भन्नाले र्स कार्यववलधले तोके अनसुारको लनशश्चत प्रविर्ाको 
आधारमा नगरसभाले पाररत गरेको राजपत्रको लैविक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण अन्तरगत लस.न 
१० मा व्र्वस्था भएको बजेट/नगरपाललकाले लशक्षत वगयलाई छुट्याएको बजेटबाट छालनएका ववद्याथीिरुलाई 
भौचर पद्धलतबाट प्रदान गररने छात्रवृलत भने्न जनााँउछ । 

२.& 'भौचर पद्धलत'  भन्नाले तोवकएको आधारमा छनौट भएका ववद्याथीिरुले पठनपाठनको लालग आफूले 
अध्र्र्न गनय चािेको ववद्यालर् छनोट गरर भनाय भए पश्चात लनजलाई बैंकमा खातरा खोल्न लगाई सोिी खाता 
माफय त रकम लनकासा िदने पद्धलतलाई जनााँउछ । 

पररच्छेद ३ 

दललत, ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलतका उ्ेश्र्िरु 

३.१ र्स कार्यववलध कार्ायन्वर्नका उ्ेश्र्िरु देिार् अनसुार रिेको छाः 

(क)   माध्र्ालमक  तिमा तोवकएको आधारमा ववपन्न ववद्याथी पविचान गरर छात्रवृलत प्रदान व्र्वस्था 
लमलाउने । 

(ख) ववज्ञान ववर्र् ललई कक्षा एघार –बाह्रमा  अध्र्र्न गने छात्रछात्रालाई छात्रवृलत माफय त प्रोत्सािन गने 
। 
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(ग) एम.लब.लब.एस. र लसलभल तथा आवकय टेक्टमा स्नातक अध्र्र्न गने छात्रछात्रालाई सम्झौताको आधारमा 
छात्रवृलत िदने । 

3_ छात्रवृलत ववतरणको व्र्वस्थालाई व्र्वशस्थत गदै लनरन्तरता िदने । 

पररच्छेद ४ 

छात्रवृलत सम्बन्धी व्र्वस्था 

४.१ दललत  ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलत सम्बन्धी व्र्वस्था 

४.१.१ दललत ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलत माध्र्ालमक ति, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षामा 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

४.१.२  नगरपाललका अन्तगयतको ववद्यालर्मा कक्षा ११ र कक्षा १२ मा अध्र्र्नरत छात्रछात्रािरुलाई  
दललत, ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलत प्रदान गररनेछ । 

४.१.३ नगरपाललकाले तोकेको आधारमा दललत ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलत कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ 
। 

४.१.४ बदुााँ नं ४.१.२  र  ४.१.३ अनसुार तोवकएको नगरपाललका अन्तरगतका दललत ववपन्न तथा मविला 
लशक्षत छात्रवृलत कार्ायन्वर्नमा आएपलछ कक्षा ११ र कक्षा १२ अध्र्र्नरत ववद्याथीलाई र्स्तो छात्रवृलतको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

४.१.५ दललत ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलत कार्ायन्वर्नमा आएको ववद्यालर्िरुमा तथा ववद्याथीमा 
आवश्र्कता र औशचत्र्ताको आधारमा ववगत देशख प्रदान गररदै आएको अन्र् छात्रवृलत उच्च शिक्षामा पलन 
लनरन्तरता िदइनेछ । 

४.२ ववद्याथीलाई प्रोत्सािनाः कक्षा एघार र बाह्रमा ववज्ञान ववर्र् सञ्चालनमा आएको ववद्यालर्लाई दललत 
ववपन्न लशक्षत ववद्याथीिरुको संख्र्ाको आधारमा ववद्याथीx?nfO{ नगरपाललकाले तोके अनसुारको प्रोत्सािन 
अनदुान प्रदान गररनेछ । र कक्षा ११ मा छात्रवृलत प्राप्त ववद्याथी उतीणय भै कक्षा १२ मा गएमा लनरन्तरता 
िदइनेछ । 

पररच्छेद ५ 

ववद्याथी छनौट गने आधार तथा प्रविर्ा 
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५.१  सिकारी तथा गररलब लनवारण मन्त्रालर् साँगको सिकार्याः दललत ववपन्न तथा मविला लशक्षत छात्रवृलतको 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लालग सिकारी तथा गररलब लनवारण मन्त्रालर् माफय त गररब घर पररवार सिर्ोग 
समन्वर् बोर्यसाँग समन्वर् गरर प्राप्त वववरणको आधारमा उक्त मन्त्रालर्ले वववरण संकलन गरेको  कीलतयपरु 
नगरपाललका छनौट गनय सवकनेछ । नगरपाललकामा गररबी सम्बन्धी पररचर्पत्र ववतरण भएपलछ गररबी 
कार्यमा उल्लेख भएको ववपन्नताको आधारमा छात्रवृलतको व्र्वस्था लमलाईनेछ । 

५.२  ' नगर शिक्षा सलमलतसाँगको सिकार्याः '  कुनै कारणवस मालथ ५.१ मा भएको व्र्वस्था कार्ायन्वर्नमा 
आउन नसक्ने अवस्था भएमा नगरपाललकाले ववपन्न लशक्षत छात्रवृलतको कार्ायन्वर्नको लालग ववद्याथी पविचान 
आवश्र्क फारमको ववकास, सफ्टवेर्रको व्र्वस्था तथा आवश्र्क प्राववलधक कार्यको लालग नगर शिक्षा 
सलमलतसाँग सिकार्य गनय सक्नेछ । ववभागले वव.स. २०७५ देशख कक्षा ११ मा अध्र्र्न गनय ववपन्न लशक्षत 
छात्रवृलतको लालग ववद्याथी छनौटको आधार, प्रविर्ा छनौट लगार्त सम्पूणय कार्यको लालग नगर शिक्षा 
सलमलतबाट आवश्र्क प्रविर्ा र लनणयर् गराई कार्य अगार्ी बढाउन सक्ने छ । 

५.३ ववद्याथी पविचान फारमको ववकासाः नगरपाललकाले ववद्याथी छात्रवृलत सिर्ोग नगर शिक्षा सलमलतको 
प्राववलधक सिर्ोगमा ववद्याथी पविचानको लालग फारमको ववकास गनेछ । 

५.४ सफ्टवेर्रको ववकास र प्रर्ोगाः ववद्याथी पविचानको लालग ववकास गररएको फारमको कम््र्टुर प्रववविको 
लालग नगरापललकाले आफै वा बाह्रर् स्रोत पविचान गरी सफ्टवेर्रको ववकास गरी तथ्र्ाङ्क संकलनको 
व्र्वस्था गनय सक्नेछ । 

५.५ ववद्याथी छनौटको प्रविर्ााः मालथ ५.१ मा उल्लेख भए अनसुार गररबी सम्बन्धी पररचर् पत्र 
कार्ायन्वर्नमा आईनसकेको अवस्थामा ववद्याथी छनौट b]िार् तरीकाको आधारमा गररनेछाः 

क) ववद्यालर्िरुमा कक्षा ११ को ववज्ञान ववर्र्मा छात्रछात्राको छनौटको लालग नगरपाललकाले ववकास गरेको 
फारम  ववतरण गरी वववरण संकलन गनेछ र र्सरी प्राप्त गरेको फारम सम्बशन्धत शिक्षा िाखामा व्र्वशस्थत 
गररनेछ । 

ख) फारdमा तोवकएको सूचकिरुलाई आधारमानी ववद्याथीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा सबै भन्दा ववपन्न 
देशखएका मध्रे्बाट ववपन्न लशक्षत छात्रवृलत प्राप्त गनय र्ोग्र् िनेुछन ्। र्सरी छनौट भएका ववद्याथीिरुलाई 
चौमालसक रुपमा tf]वकएको अनसुारको रकम मध्रे्बाट वर्यको तीन पटक छात्रवृलत रकम प्रदान गररनेछ ।    

५.६ ववद्याथी छाने्न आधाराः (क) ववज्ञान ववर्र् ललई कक्षा ११ मा अध्र्र्न गने ववपन्न दललत, ववपन्न तथा 
मविला ववद्याथीमध्रे् GPA र Grade का आधारमा नगरपाललका वा वर्ाको l;फाररसमा ववपन्नताको छात्रवृलत प्राप्त 

गनेछन ्। 
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(ख) कक्षा १२ मा भने कक्षा ११ उत्तीणय गने ववद्याथीले मात्र लशक्षत छात्रवृलत प्राप्त गनय र्ोग्र् िनेुछन ्। 

५.७ छात्रवृलत लनकासा प्रविर्ााः बदुााँ नं ५.५  र  ५.६ को आधारमा छनौट भएका ववद्याथीिरुलाई छात्रवृलत 
रकम लनकासा लनजको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गनय लगाई सोिी खातामा लनदेशिकामा उल्लेख भएको 
व्र्वस्था अनसुार लनकासा गनुयपने छ । र्सको लालग ;DalGwt बैंकसाँग सिकार्य गररनेछ ।  

५.८ छात्रवृलत रकमाः कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञान ववर्र्मा ववपन्न लशक्षत छात्रवृलत पाउने छात्रछात्राले 
वावर्यक रु. १,००,०००।– ( अक्षरुपी एक लाख मात्र ) छात्रवृलत पाउनेछन ् । छात्रवृलतको रकम 
नगरपाललकाले वावर्यक रुपमा पररमाजयन गनय सक्नेछ । 

५.९ छात्रवृलतको रकम उपलब्ध िनेुाः क) एक पटक ववपन्न लशक्षत छात्रवृलत प्राप्त गरेका ववद्याथीिरुले 
लनजको कार्यववलधमा तोवकए अनसुार मालथल्लो कक्षा अध्र्र्नको िममा अको ववद्यालर्मा अध्र्र्न गनय 
चािेमा सो रकम उपलब्ध िनेुछ । 

तर र्सरी स्थानान्तरण िदुााँ प्रचललत लनर्मानसुार स्थानान्तरण भएको िनुपुनेछ । 

ख) तोवकएको आधारमा छनौट भएका ववद्याथीिरुले आफूले अध्र्र्न गनय चािेको ववद्यालर् छनौट गरेपलछ 
सम्बशन्धत ववद्यालर्मा ववद्याथीको छात्रवृलतको रकम लनकासा गररनेछ ।  

५.१० छात्रवृलत नपाउने अवस्थााः देिार्को अवस्थामा ववद्याथी छात्रवृलत पाउन र्ोग्र् िनेु छैनाः 

 क) छात्रवृलत रकम लनकासाको समर् सम्म लनजको िाशजरी ८० % भन्दा कम रिेमा । 

 ख) ववद्याथी कक्षा अनलुतणय भएमा । 

 ग) उमेर नपगु्दै वववाि गरेमा । 

 घ) गलत वा झटुा वववरण भरी फारम पेि गरेको प्रमाशणत भएमा । 

 ङ) ववद्याथीले शिक्षा लनर्मावली तथा ववद्यालर्ले बनाएको आचारसंविता उल्लंघन गरेको प्रमाशणत 
भएमा । 

पररच्छेद ६ 

लनकार्गत भलूमका 

६.१ छात्रवृलतको प्रभावकारी व्र्वस्थापनको लालग ववलभन्न लनकार्िरुको भलुमका देिार् अनसुार िनेुछाः 
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६.१.१ नगरपाललकाको भलूमका 

क) छात्रवृलतको व्र्वस्थापनको लालग ववद्याथी पविचान फारमको ववकास, सफ्टवेर्रको ववकास तथा 
अन्र् प्राववलधक कामिरु गने । 

ख) छात्रवृलतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लालग ववलभन्न लनकार्िरु तथा ववद्यालर्िरुसाँग सिर्ोग र 
सिकार्य गने । 

ग) लशक्षत छात्रवृलत प्राप्त गनय र्ोग्र् ववद्याथी पविचान साँगै लनजिरुको लालग छात्रवृलत रकमको 
व्र्वस्था गरी लनकासाको व्र्वस्था लमलाउने, 

घ) लशक्षत छात्रवृलत प्रभावकारी कार्ायन्वर्न तथा वास्तववक लशक्षत वगयले छात्रवृलत पाउने अवस्थाको 
सलुनश्चतताको लालग नगर शिक्षा सलमलत तथा ववद्यालर्लाई लनदेिन िदन 

६.१.२ वर्ा कार्ायलर्को भलूमका 

क) लशक्षत छात्रवृलतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लालग आवश्र्क सिर्ोग गने । 

ख) छात्रवृलत ववपन्न लशक्षतले नै पाउने व्र्वस्थाको लालग आवश्र्क l;kmfl/; lbg] । 

६.१.३ ववद्यालर्को भलूमका  

 क) वास्तववक ववपन्न नै पविचान गनय सूचना प्रवाि तथा फारम ववतरणमा सिर्ोग गने  

 ख) तोवकएको फारम तोवकएको समर्मा भने तथा लतनको कम््र्टुर प्रववविको व्र्वस्था 
लमलाउने । 

 ग) लशक्षत छात्रवृलत व्र्वस्थापनको लालग काम गने लनकार्िरुलाई आवश्र्क सिर्ोग गने 
। 

घ) ववद्याथी पविचान फारमको िार्य कपी तथा सफ्ट कपी तोवकएको लनकार्मा समर्मा नै 
पठाउने व्र्वस्था गने । 

ङ) छात्रवृलत सम्बन्धी प्रलतवेदन समर्मै नगरपाललकामा पठाउने । 

r) ववद्याथीिरुले भरेको फारम स्रोत व्र्शक्त माफय त रुज ुगनय लगाई प्रमाशणकरणको लालग 
ववद्यालर् लनरीक्षकलाई पेि गनय लगाउने । 
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5) तथ्र्ाङ्क प्रवववि पलछ छनौटमा पनय सक्ने सम्भाव्र् ववद्याथीिरुको घरधरुी सवेक्षण आफैले 
वा स्थानीर् ति माफय त प्रमाशणकरण गनुय पनेछ । 

झ) नगरपाललकाले तोके अनसुारको आवश्र्क कार्य गने । 

 

पररच्छेद ७ 

ववववध 

७.१ सजार् सम्बन्धी व्र्वस्थााः गलत वववरण भनय सिर्ोu गने, त्र्सलाई लसफाररस गने तथा 
प्रमाशणत गने शजम्मेवार व्र्शक्तलाई नगरपाललकाले शिक्षा ऐन तथा लनर्मावली अनसुार 
कसरुको मात्रा िेरी िदैसम्मको कावायिी गनय सक्नेछ । साथै गलत वववरण भने ववद्याथीलाई 
नगरपाललकाबाट भावी िदनमा उपलब्ध िनेु सरकारी छात्रवृलतबाट वशञ्चत गनय सवकनेछ । 

७.२ छात्रवृलत पाउन र्ोग्र् िनेुाः कक्षा ११ मा छात्रवृलत पाएका ववद्याथी िमि १२ कक्षा 
नपगुे सम्म छात्रवृलत प्राप्त गनय र्ोग्र् िनेुछन ्। 

७.३ समार्ोजन  गनय सक्नेाः नगरपाललकाले लशक्षत छात्रवृलतको कार्ायन्वर्न गदाय 
कार्यववलधको भावना प्रलतकुल निनेु गरी छात्रवृलतलाई व्र्वशस्थत गनय तोवकएको लनकार् 
बािेक अन्र् लनकार्िरुसाँग पलन सिकार्य गनय तथा कार्यववलधमा आवश्र्क व्र्ाख्र्ा तथा 
संिोधन गनय सक्नेछ । 

७.४ सलमलत सम्बन्धी व्र्वस्थााः लशक्षत छात्रवृलतलाई व्र्वशस्थत रुपमा कार्ायन्वर्न गनय 
नगरपाललकाले आवश्र्कता अनसुार सलमलत तथा उपसलमलत बनाई शजम्मेवारी िदन सक्नेछ । 
सो सलमलतले तोकेको कार्य ितयको आधारमा काम गनुय पनेछ । 

७.५ अनगुमन सम्बन्धी व्र्वस्थााः लशक्षत छात्रवृलत प्राप्त ववद्याथीिरुको नगर शिक्षा िाखा 
आफै वा आफ्नो जनिशक्त पररचालन गरर ववद्याथीिरुको लनर्लमत पठनपाठनको आकशस्मक 
रुपमा अनगुमन गनय सक्नेछ । 

७.६ छात्रवृलतमा िेरफेर िनेुाः ववपन्न लशक्षत छात्रवलृतको लालग ववलनर्ोशजत बजेटको 
उपलब्धताको आधारमा कलत सम्मको गररबीमा परेको छात्रछात्रािरुलाई समेट्ने भने्न 
अलधकार नगरपाललकालाई िनेुछ । 
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७.७ भौचर जारी गनेाः छात्रवृलत पाउन र्ोग्र् भई छनोट भएका ववद्याथीिरुलाई िदइने भौचर 
नगरपाललकाले तोकेको लनकार् माफय त जारी गनय सक्नेछ ।र्स्तो भौचरमा ववद्याथीको 
आवश्र्क वववरण छात्रवृलतको रकम र छात्रवृलत प्राप्त गने प्रविर्ािरु खलुाईएको िनुपुनेछ 
। 

७.८ कार्यववलध अनसुार िनेुाः र्स कार्यववलधमा उल्लेख भएका ववर्र् अन्र्त्र बाशझन गएमा 
कार्यववलधमा उल्लेख भए अनसुार िनेुछ । 

ववववध 

८.१ प्रचललत कानून बमोशजम िनेु: र्स कार्यववलधमा उल्लेख भएका प्रावधानिरू र्सै 
कार्यववलध बमोशजम िनेु र र्समा उल्लेख नभएका ववर्र्को िकमा प्रचललत कानून बमोशजम 
िनेुछ । 

८.२ बाधा अड्काउ फुकाउ: र्स कार्यववलध कार्ायन्वर्नमा कुनै वाधा अड्चन आएमा 
कार्यपाललकाको लनणयर् बमोशजम िनेुछ । 

८.३ संिोधन तथा खारेजी: र्ो कार्यववलधको संिोधन वा कुनै लनर्म खारेजी गनुय परेमा 
कार्यपाललकाले लनणयर् गरी आवश्र्क संिोधन गनय सक्नेछ । 

 

 

प्रमाणिकरि णमण िः - ६७०२/ ७१/६४ 

     आज्ञाले 
   )यवुराज आचार्य(  

प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृत 
 
 

 


