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प्राविविक विक्षा ऄध्ययनको लावग मेयर छात्रिृवि सहयोग कोष सञ्चालन सम्बन्िी काययविवि, २०७९ 

 

प्रस्तावनााः  

नगरपालिकाको प्रालवलधक लिक्षाको स्तरिाई वलृि गने र लिक्षामा सवैको पह ुँच स्थालपत गराउन यस नगरपालिका के्षत्र 

लभत्रका गरीव तथा जेहने्दार लवद्याथीहरुिाई प्रालवलधक लिक्षा हालसि गनन पह ुँच पयुानउने यस नगरको िक्ष्य र समग्र राज्यिे 

लिक्षाको सवनसिुभता र सबै बगनिाई समालहत गने नीलत लिएको पररपेक्षमा नगरपालिकाको प्रालवलधक के्षत्रमा अध्ययनरत 

लवद्याथीहरुिाई सहयोग पयुानउन उपयुनक्त कायनलवलध बनाउन बाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संलवधान २०७२ को धारा २२६ 

तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को ज (१६) िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी कञ्चनरुप 

नगरपालिकािे यो कायनलवलध बनाएको छ । 

                                                                          पररच्छेदः १ 

प्रारवम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भाः(१) यसकायनलवलधको नाम"प्रालवलधक लिक्षा अध्ययनको िालग मयेर छात्रवलृि सहयोग कोष 

सञ्चािन सम्बन्धी कायनलवलध, २०७९" रहनेछ । 

(२) यो कायनलवलध कञ्चनरुप नगरपालिका अन्तगनत संचालित सामदुालयक लवधाियबाट SLC वा SEE उिीणनगरी 

प्रालवलधक लवषयमा अधययनरत लवद्याथीहरुमा मात्र िाग ुह नेछ । 

(३) यो कायनलवलध कञ्चनरुप नगरपालिकाको कायनपालिकाको बैठकबाट पाररत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको 

लमलतदेलि िाग ुह नेछ । 

२. पररभाषााः लवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायनलवलधमा- 

(क)  '' नगरपालिका'' भन्नािे कञ्चनरुप नगरपालिकािाई सम्झनपुदनछ । 

(ि)  ''नगर कायनपालिका'' भन्नािे कञ्चनरुप नगरपालिकाको कायनपालिकािाई सम्झनपुदनछ । 

(ग) '' नगर प्रमिु '' भन्नािे नगरपालिकाको प्रमिुिाई सम्झनपुदनछ । 

(घ)  '' लिक्षा िािा '' भन्नािे कञ्चनरुप नगरपालिकाको लिक्षा िािािाई सम्झनपुदनछ । 

(ङ)  '' लवधािय वा लिक्षािय'' भन्नािे प्रालवलधक लवषय अध्ययन अध्यापन ह ने िैलक्षक संस्थाहरुिाई सम्झनपुदनछ । 
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(च) '' जेहने्दार लवधाथी''  भन्नािे छात्रवलृिको िालग आवेदन लदएका कञ्चनरुप नगरपालिकािलभत्र स्थायी बसोबास 

भएका लवधाथीहरुमध्ये अनसुचूी-१ माउल्िेि भए बमोलजमको योग्यता पगेुकालवधाथीिाई सम्झनपुदनछ । 

(छ) ''प्रालवलधक लवषय'' भन्नािे SLC वा SEE उिीणनगरी नेपाि सरकारिे प्रालवलधक लवषय भलन पररभालषत गरेका 

लवज्ञान, आयवुेद स्वास््य, कृलष, भलूम मापन, वन लवज्ञान, Health Assistant,Lab Technician,  Sub-Engineer ,  

Staff Nurse जस्ता आलद लवषयहरुिाई जनाउुँछ । 

(ज) '' छात्रवलृि'' भन्नािे प्रालवलधक लवषय अध्ययन गरररहकेा लवधाथीहरुिाई यस कायनलवलध बमोलजम उपिब्ध गराइने 

सहयोग रकम भन्ने बझुनपुदनछ । 

(झ) '' सम्झौता '' भन्नािे अनसुचूी-४ बमोलजम अध्ययन गरेको लवषय वा तह परूा गरी नगरपालिकामा गनुनपने सेवा र 

ितनहरु उल्िेि भएको  करारनामािाई बझु्नपुदनछ । 
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पररच्छेदः२ 

                                                                 छात्रिृवि वसफाररस सवमव ः 

३.  यस कायनलवलध बमोलजम प्रालवलधक लवषय अध्ययनका िालग छात्रवलृि उपिब्ध गराउन देहाय बमोलजमको एक 

छात्रवलृि लसफाररस सलमलत रहनेछ । 

(क)  नगर प्रमिु- संयोजक 

(ि) नगर उप-प्रमिु- सदस्य 

(ग)  प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत- सदस्य 

(घ) नगरपालिका लभत्र सञ्चालित सामदुालयक  माध्यलमक लवधाियहरुका प्र.अ.हरुमध्येबाट  नगर प्रमिुिे मनोलनत गरेको 

एक (१) जना - सदस्य 

(ङ) लवषयगत लवज्ञहरुमध्येबाट नगर प्रमिुिे तोकेको एक (१) जना - सदस्य 

(च) कञ्चनरुप नगरपालिका अन्तगनतका लवषयगत िािाहरुबाट नगरप्रमिुिे मनोलनत गरेको एक (१) जना- सदस्य 

(छ) लिक्षा िािामा कायनरत लिक्षा अलधकृत- सदस्य सलचव 

                                               ४. छात्रिृवि वसफाररस सवमव  सम्बवन्ि वििेष व्यिस्ाः 

४.१  (क)  छात्रवलृि लसफाररस सलमलतको सलचवािय लिक्षा िािामा रहनेछ । 

(ि) छात्रवलृि लसफाररस सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । सलमलतका सदस्यहरुिाई नगरपालिकाको 

प्रचलित लनयमानसुार बैठक भिा लदईनेछ तर वषनमा ६ पटक भन्दा बलढ बैठकको िालग भिा उपिब्ध गराईने छैन । 

(ग) सो सलमलतको बैठकमा सवनसम्मत रुपमा लनणनय गनुनपनेछ । यलद सवनसम्मत लनणनय नभएमा बह मतको लनणनय मान्य ह नेछ 

। 

(घ) सो सलमलतमा तत्काि कायम रहकेो पचास प्रलतित भन्दा बढी सदस्यहरू उपलस्थत भएमा सलमलतको बैठकको िालग 

गणपरूक संख्या पगेुको मालननेछ । गणपरूक संख्या नपगेुको बैठकिे गरेको लनणनय मान्य ह नेछैन । 

(ङ) सो सलमलतको बैठक सम्बलन्ध अन्य कुराहरु सलमलत आफैिे लनधानरण गरे बमोलजम ह नेछ । 

४.२  छात्रवलृि लसफाररस सलमलतको काम किनव्य र अलधकाराः 

छात्रवलृि लसफाररस सलमलतका काम किनव्य र अलधकार देहाय बमोलजम ह नेछनाः- 

(क) छात्रवलृि लवतरणका िालग प्रालवलधक लवषय अध्ययनरत लवधाथीहरुिाई आवेदन लदन अनसुचुी-१ बमोलजमको 

ढाुँचामा फारम भनन सचूना प्रकािन गने । 

(ि) सचूना प्रकािन पश्चात फारम भने लवधाथीहरुका कागजात तथा प्रमाणपत्रहरु रुज ुगने । 

(ग) छात्रवलृि प्राप्त गनन योग्य लवधाथी छनौट गने । 

(घ) सम्बलन्धत अध्ययनरत संस्थाको वैंक िातामा छात्रवलृि रकम लनकासाको िालग लिक्षा िािािाई लसफाररस गने । 

 

                                              ५. छात्रिृवि प्राप्त गनयको लावग अिेदन वदनुपननः 

(क)  यस कायनलवलध बमोलजम प्रालवलधक लवषयमा अधययन परूा गनन छात्रवलृि प्राप्त गनन इच्छुक लवधाथीहरुिे सावनजलनक 

सचूनामा तोलकएको लमलत लभत्र लिक्षा िािामा अलनवायन रुपिे ररतपवूनक आवेदन पेि गनुनपनेछ । 

(ि) आवेदनसाथ सचूनामा उल्िेि गररएका सबै कागजातहरु अलनवायन रुपमा संिग्न गनुनपनेछ । ररतपवूनक नआएका र 

म्याद नालघ आएका आवेदनहरु उपर कुनै कारवाही गररने छैन । 

(ग) आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गने अलधकार छात्रवलृि लसफाररस सलमलतमा लनलहत रहनेछ । 
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६. अिेदनसा् पेि गनुयपनन कागजा हरः 

यस कायनलवलध बमोलजम छात्रवलृि प्राप्त गनन इच्छुक लवधाथीहरुिे आवेदन पेि गदान अनसुचूी-१ बमोलजमका आवेदन फारम 

भरी लनम्न कागजातहरु अलनवायन रुपिे संिग्न गनुनपनेछ । 

(क) SLC वा SEE उिीणन गरेको प्रमाणपत्रहरु । 

(ि) SLC वा SEEउिीणन गरेको लवधािय , सामदुालयक लवधािय हो भलन लिक्षा अलधकृतबाट प्रमालणत गररएको 

कागजात ।  

(ग) प्रालवलधक लवषयमा भनान भई लनरन्तर अध्ययनरत रहकेो सम्बलन्धत लिक्षािय वा क्याम्पसको पत्र । 

(घ) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

(ङ) कञ्चनरुप नगरपालिकाको स्थायी बालसन्दा भएको र आलथनक रुपमा लवपन्न एवं जेहने्दार भएको भलन सम्बलन्धत वडा 

कायानियको लसफाररस ।                                                               पररच्छेदः३ 

                                                       छात्रिृविकालावग वििा्ी छनौट गनन अिारहरः 

७. यस नगरपालिका लभत्र संचािनमा रहकेा सामदुालयक माध्यलमक लवधाियहरुबाट SLC वा SEE उिीणन गरेका जेहने्दार 

तथा आलथनक अवस्था कमजोर रहकेा लवधाथीहरुिाई सो लवषय अध्ययन सम्पन्न गननको िालग र सो लवषय वा तह परूा गरे 

पलछ कलम्तमा  दईु (२) वषन सम्म अलनवायन रुपमा स्वंसेवकको हलैसयतमा काम गने ितनमा लनलश्चत ितनहरु तोकी उपिब्ध 

गराइने र सो छात्रवलृि प्राप्त गने लवधाथीहरुको छनौट लनम्न आधारहरु बमोलजम ह नेछाः 

(क)  नगरपालिका अन्तगनतका सामदुालयक मा.लव.हरुबाट SLC वा  SEE उिीणन भएको ह नपुने । 

(ि) SLC वा SEE परीक्षामा ५० प्रलतित उपिलब्ध प्राप्त गरेको (C+) ह नपुने । 

 ग) नेपाि सरकार वा लस.लट.ई.लभ.लट.(CTEVT) संग सम्बलन्धत संस्थाहरुबाट सञ्चािन ह ने प्रबेि पररक्षामा अलनवायन 

संिग्न भई छनौट भएको ह न ुपनेछ। ( 

घ) सगोिमा बस्ने पररवारका कुनै पलन सदस्यहरु सरकारी वा गैर सरकारी लनकायमा रोजगारी नगरेको ह नपुने ।  

(ङ) कञ्चनरुप नगरपालिकाको स्थायी बालसन्दा भएको र प्रचलित काननु बमोलजम आलथनक रुपमा लवपन्न एवं जेहने्दार 

भएको भलन सम्बलन्धत वडा कायानियको लसफाररस । 

(च) मलहिा , अपाङ्ता भएका र दलितिाई लविेष ग्राहयता लदईने । 

छात्रिृवि प्रदान गनय वििा्ी छनौट  ्ा छात्रिृवि रकम उपल्ब्ि गराउने प्रकृयाहरः 

८.(क) प्रालवलधक लवषय अध्ययन गने लवधाथी छनौट गनन र छात्रवलृि रकम उपिब्ध गराउन तपलसि बमोलजमका प्रकृयाहरु 

अपनाउन ुपनेछाः 

  (१) छात्रबलृत प्रदान गररनेाः-कंचनरुप नगरपालिकािे प्रत्येक बषन यस कायनलबलधको अलधनमा रलह छात्रबलृत उपिब्ध 

गराउनेछ । 

  (२) उपदफा क (१) बमोलजम छात्रबलृत उपिब्ध गराउने संख्या सो प्रयोजनको िालग लबलनयोजन भएको बजेटको 

अवस्थािाई लबचार गरी सलमलतिे लनधानरण गरे बमोलजम ह नेछ । 

  (३) उपदफा  क (२) बमोलजम लनधानरण गररएको संख्यामा छात्रबलृतकोिालग छनौट भएका प्रत्येक लबधालथनिाई लडप्िोमा 

तहको परुा अध्ययन अवलधभरमा देहाय बमोलजमको रकममा नबढ्ने गरी छात्रबलृतको रकम भकु्तानी गररनेछाः- 

    (क) छात्रबलृत प्रदान गररने उल्िेलित लबषयमा अध्ययन गदान अध्ययन अवलधभरमा पाुँच िाि सम्म िैलक्षक िलु्क 

िाग्ने रहछे भने एक मसु्ट दईु िाि पचास हजार रुपैया मात्र । 

    (ि) िण्ड (क) बमोलजमका लबषयमा अध्ययन गदान अध्ययन अवलधभरमा लतन िाि भन्दा कम िैलक्षक िलु्क िागने 

रहछे भने िागत बमोलजम बलढमा एक िाि पचास हजार रुपैया सम्म मात्र । 
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(४) यस दफा बमोलजम छात्रबलृत प्रदान गदान देहाय अनसुारको प्रकृया परुा भएको ह न ुपनेछाः 

(ि) नेपाि सरकार वा लस.लट.ई.लभ.लट.(CTEVT) संग सम्बलन्धत संस्थाहरुबाट सञ्चािन ह ने प्रबेि पररक्षामा अलनवायन 

संिग्न भई छनौट भएको ह न ुपनेछ । 

(ग) यस कायनलवलध बमोलजम छात्रवलृि उपिब्ध गराउनको िालग  अनसुचूी -२ बमोलजमका आधारहरु सलहत कम्तीमा ७ 

लदनको म्याद भएको सावनजलनक सचूना प्रकािन गनुनपनेछ । सो सचूना नगरपालिकाको सचूनापाटी , वेबसाइट , र स्थानीय 

पलत्रकामा समते प्रकािन गनुनपनेछ । 

 

                                                                                                

                                      

(घ) लवधाथीहरुबाट प्राप्त लनबेदन अनसुचूी २ बमोलजमका आधार ह ने गरी छुट्टा छुट्टै दतान गनुन पनेछ । 

(ङ) लनधानररत म्याद लभत्र ररतपवूनक प्राप्त ह न आएका तथा दतान भएका लवधाथीहरुको आवेदन, कागजात, प्रमाणपत्रहरु रुज ु

गने , 

(च) उपदफा (ि) र (ग) बमोलजमका लवधाथीहरुका लववरण र प्रमालणत कागजातका आधारमा अनसुचूी ३ अनसुारको 

ढाुँचामा लवधाथीहरुिाई अङ्क प्रदान गने । 

(छ) प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा योग्यताक्रम बमोलजम िटन लिस्ट तयार गने र सोही अनसुार अन्तरवातानको िालग 

छनौट गने  । 

(ज) िटन लिस्टमा परेको लवधाथीहरुको नामाविी सलहत अन्तरवातानको िालग सचूना प्रकािन गने । 

(झ) अन्तरवातानको पणूानङ्क तथा लवषयवस्त ुलसफाररस सलमलतिे तय गने । 

(ञ) अन्तरवातानबाट प्राप्त गरेको अङ्क र उपदफा (च) बमोलजम प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा अलन्तम योग्यताक्रम तयार 

गने । 

(ट) तयार गररएका अलन्तम योग्यताक्रमको आधारमा लिक्षा िािािे अनसुचूी-४ बमोलजम सम्झौता गरी सम्बलन्धत 

लवधाथी अध्ययनरत संस्थाको वैंक िातामा छात्रवलृि रकम लनकासा लदने ।                                                                                     

९. छात्रिृवि उपल्ि नगराईनेः यस कायनलवलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलिएको भएतापलन देहायको अवस्थामा 

छात्रवलृि रकमिाई लनरन्तरता लदईने छैन । 

(क) सेमषे्टर प्रणािीको लवषय भए अलघल्िो सेमषे्टर अनिुीणन भएमा । 

(ि) सेमषे्टर प्रणािीको लवषय नभएमा अलघल्िो परीक्षामा अनिुीणन भएमा । 

(ग) अध्ययनरत लिक्षािय वा किेजमा लनयलमत हालजर नभएमा । 

(घ) अध्ययनिाई लबचैमा छाडेमा । 

(ङ) प्रचलित काननु बमोलजम छात्रवलृि प्राप्त गनन अयोग्य ठहररएमा । 

(च) पररवारको कुनै सदस्य वा स्वयं सरकारी वा गैर सरकारी संस्थामा नोकरी भएमा । 

(छ) नेपाि सरकारको वा नेपाि सरकारिाई प्राप्त भएको अन्य कुनै छात्रबलृत प्राप्त गरररहकेो । 

(ज) कुनै लिक्षण संस्थाबाटै छात्रबलृत प्राप्त गरररहकेो । 

पररच्छेदाः ४ 

लवलवध 

१०.  यस कायनलवलध बमोलजम प्रालवलधक लिक्षामा अध्ययनरत लवधाथीका िालग छात्रवलृि रकम एलकन गने अलधकार 

छात्रवलृि लसफाररस सलमलतमा लनलहत रहनेछ । 
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११. लसफाररस सलमलतिे लनणनय गरेपलछ मात्र छात्रवलृि रकम उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

१२.  यस कायनलवलधमा जनुसकैु कुरा िेलिएको भएतापलन नगरपालिकामा छात्रवलृिको िालग परेका सबै आवेदन अध्ययन 

गरी बालषनक कोटा लनधानरण गररनेछ । 

१३.  व्याख्या एवं बाधा अडकाउ फुकाउ सम्बन्धी व्यवस्थााः यस कायनलवलधमा उल्िेि गररएका सबै बुुँदाहरुको अलन्तम 

व्याख्या गने र बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार नगर कायनपालिकाको ह नेछ । 

१४. पररमाजनन तथा संिोधनाः यस कायनलवलधमा उल्िेि गररएका व्यवस्था तथा आधारहरुिाई आवश्यकता अनसुार नगर 

कायनपालिकाको बैठकबाट जनुसकैु बित पररमाजनन तथा संिोधन गनन सलकनेछ । 
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ऄनुसूची-१ 

                                                 ( पररच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा १(क) सँगसम्बवन्ि ) 

कञ्चनरुप नगरपालिका 

नगरकायनपालिकाको कायानिय 

कञ्चनपरु , सप्तरी 

प्रालवलधक लिक्षा अध्ययनको िालग मयेर छात्रवलृि आवेदन फारम 

१. लवधाथीको नामाः २.अध्ययनरत तह/संकायाः 

३. स्थायी ठेगानााः ४. लिङ्गाः 

५. जन्म लमलताः ६.अपाङ्ग भएमा बगन ििुाउनेाः  

७. जाताः  (क) व्राम्हण/के्षत्री   (ि) जनजाती   (ग) मधेसी  (घ) दलित  (ङ) अन्य ( कुन ैएउटामा लटक िगाउने ) 

८. अध्ययनरत लिक्षािय/किेजको नामाः 

९. अध्ययनरत लिक्षािय÷किेजको लकलसमाः (क) सरकारी   (ि) अिनसरकारी  (ग) प्राइभेट        ( कुन ैएउटामा लटक िगाउने ) 

१०. सम्पकन  न.ं  ११. पररचय पत्र नं.  

१२. ववुाको नाम थराः                                                   १३. आमाको नाम थराः 

१४. ववुा आमाको अवस्थााः          क. दबु ैभएको   ि. ववुा भएको आमा नभएको   ग. आमा भएको ववुा नभएको        घ. दवैु नभएको (कुनै एउटामा लटक िगाउने ) 

१५.क. SLCपरीक्षाको उिीणन शे्रणीाःप्राप्ताङ्क प्रलतिताः                                        ि.  SEEपरीक्षाकोGPA: 

१६. पाररवाररक प्रमिु  आयश्रोताः क. कृलष   ि. रोजगारी   ग. घरभाडा     घ. व्यापार           ङ. वैदेलिक रोजगारी                                                          

च.    अन्य    (कुन ैएउटामा लटक िगाउने ) 

१७. छात्रवलृि फारम भरेको समहुाः  क. लवपन्न तथा जेहने्दार    ि.  िलु्िा    ग. मलहिा    घ. जनजाती    ङ. मधेसी    च. दलित 

छ. अन्य   (कुनै एउटामा लटक िगाउने ) 

लनवेदकाः 

सम्बलन्धत लवधाथीकोाः 

लसफाररसगनेाः 

सम्बलन्धत लिक्षण संस्थाको प्राचायनको 

प्रमालणत गनेाः 

लिक्षा अलधकृतको 

नामाः नामाः नामाः 

हस्ताक्षराः हस्ताक्षराः हस्ताक्षराः 

लमलताः पदाः पदाः 

सम्पकन नं. सम्पकन नं. लमलताः 

लवधाथी अध्ययनरत लिक्षण संस्थाकोछाप नगरपालिकािे भनेाः नगरपालिकाको छाप 

 फारम दतान नम्बराः  

फारम दतान लमलताः 

फारम दतान गनेको नामाः 

फारम दतान गनेको हस्ताक्षराः 

फारमसाथ अलनवायनरुपमा पेि गनुनपने कागजातहरुाः(कागजात अपगु भएमा फारम दतान गनन नह ने) 

१. लवधाथीको नागररकता वा जन्मदतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप २. सम्बलन्धत  लवषयाः-सकंायमा अध्ययन गदै गरेको लवद्याथी पररचयपत्रको 

प्रलतलिलप 

३. अपाङ्ताको िालग सम्बलन्धत लनकायबाट प्रदान गररएको अपाङ्ग पररचय पत्रको प्रलतलिलप 
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४. आमावाववुा वादवु ैनभएको भए सम्बलन्धत वडाबाट आमा वा ववुा वा दवुै नभएको भलन प्रमालणत गररएकको सक्किै लसफाररसपत्र । 

५. आलदवासी जनजालतको िालग उक्त जालत हो भनेर आलधकाररक लनकायबाट प्रमालणत पत्रको प्रलतलिलप 

६. दलितको हकमा उक्त थर भएको व्यलक्त दलित जालत हो भनेर आलधकाररक लनकायबाट प्रमालणतपत्रको प्रलतलिलप 

७. मधसेीको हकमा उक्त थर भएको व्यलक्त मधसेी जालत हो भनेर आलधकाररक लनकायबाट प्रमालणत पत्रको प्रलतलिलप 

८. SLC  वा SEE उिीणन गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

९. सम्बलन्धत  वडाको लसफाररसको सक्कि प्रलत। 

१०. सामदुालयक लवधाियबाट अध्ययन गरेको प्रमालणत पत्र । 
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ऄनुसूची-२ 

                                                 पररच्छेद ३ दफा ८ को उपदफा (ख) सँग सम्बवन्ि  

क्र.सं. छात्रवलृि प्रदान गररने 

वगनहरु 

कैलफयत 

१ जेहने्दार÷िलु्िा  

 

मलहिा , अपाङ्ता भएका र दलितिाई लविेष ग्राहयता 

लदईनेछ । 

२ मलहिा 

३ आलदवासी जनजाती 

४ मधेसी 

५ दलित 

६ अपाङ्ग 

७ अन्य 
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ऄनुसूची-३ 

                     प्राविविकविक्षाऄध्ययनकोलावगमेयरछात्रिृविप्रदानगनयका लावग वििा्ी छनौटको मूल्बयाङ्कन फारम 

                                                    (पररच्छेद ३ दफा ८ को उपदफा (ग) सँग सम्बवन्ि ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स.ं मलू्याङ्कनका आधारहरु पणूानङ्क प्राप्ताङ्क कैलफयत 

१. ऄध्ययनर  संस्ा १०   

क सरकारी १०   

ि अिन सरकारी ९   

ग प्राइभेट ८   

घ अन्य ६   

२. िुिा अमाको ऄिस्ा १०   

क ववुा आमा दवुै नभएको १०   

ि  आमा भएको ववुा नभएको ९   

ग ववुा भएको आमा नभएको ८   

घ ववुा आमा दवुै भएको ६   

३. पररिारको प्रमुख अयस्रो  १०   

क कृलष १०   

ि वैदलेिक आय ९   

ग घरभाडा ८   

घ व्यापार ७   

ङ रोजगारी ६   

४. SLC को प्रव ि  िा SEE को गे्रड २०   

क SLC प्रथम श्रेणी वा ३.६ वा सो भन्दा 

माथी 

२०   

ि SLC लितीय श्रेणी वा२.८ दिेी ३.५९ 

सम्म 

१८   

ग SLC ततृीय श्रेणी वा २.० दिेी २.७९ 

सम्म 

१६   

घ २.० भन्दा कम १२   

५. ऄन् रिा ाय ५०   

जम्मा पणूानङ्क १००   
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ऄनुसूची-४ 

 कञ्चनरप नगरपावलकाबाट प्राविविक विषय ऄध्ययन गनय छात्रिृवि प्राप्त गनन वििा्ीले ऄध्ययन पूरा गरेपवछ                          

नगरपावलकामा सेिा गनन सम्बन्िी सम्झौ ा 

                                                        (पररच्छेद ३ दफा ७ सँग सम्बवन्ि ) 

कञ्चनरुप नगरपालिका , वडा नं. .......  , ........................................ टोिमा बस्ने श्री .............................................. र श्रीमती 

................................................ को छोरा  /छोरी वषन ........ को ................................................... ( जसिाई प्रथम पक्ष भलननेछ 

) र कञ्चनरुप नगरपालिका जसिाई दोश्रो पक्ष भलननेछ ) बीच अध्ययन परूा कम्तीमा  दईु  (२) वषन सम्म नगरपालिकामा स्वयंसवेकको 

हलैसयतमा सवेा गने सम्बन्धमा तपलसि बमोलजमका ितन पािना गने गरी यो सम्झौता सम्पन्न भयो ।  

प्रथम पक्षिे पािना गनुनपने ितनहरुाः 

१.आफूिे अध्ययन गरी रहकेो लवषय वा तह परूा गरेपलछ यस सम्झौता बमोलजम तोलकएको समयसम्म नगरपालिकामा स्वयंसवेकको 

हलैसयतमा काम गनुनपनेछ । 

२. नगरपालिकाको स्वीकृती वा अनमुती नलिई बीचैमा काम छाड्न पाईने छैन । 

३. स्वयंसवेकको हलैसयतमा कायनरत रहुँदा आफूिे प्राप्त गने सवेा सलुवधा थप गननको िालग कुनै राजनैलतक दाउपेच गनन पाईने छैन ।  

४. आफनो मतिब साध्य गननको िालग कुनै अवालञ्छत लक्रयाकिापमा समावेि ह न पाईने छैन ।  

५. तोलकएको अवलधसम्म कामकाज नगरेमा वा कायानियको कामकाजमा हानी नोक्सानी गरेमा वा कायानियको सामग्री लहनालमना गरेमा 

लसफाररस सलमलतिे तोके बमोलजमको क्षलतपतुी रकम नगरपालिकािाई बझुाउन ुपनेछ । 

६.नगरपालिकािाई क्षलतपलुतन रकम उपिब्ध नगराएमा वा आिटाि गरेमा घरघरानाबाट असिु उपर भएमा मेरो मञ्जरुी ह नेछ । 

दोश्रो पक्षिे पािना गनुनपने ितनहरुाः 

१. नगरपालिकामा  स्वयंसवेकको रुपमा काम गरे वापत प्रथम पक्षिाई प्रोत्साहन रकम एलकन गरी उपिब्ध गराउनु  पनेछ । 

२. पलहिो पक्षको काम सतंोषजनक भएमा लनजिाई आवश्यकता अनसुार करारमा लनयकु्त गनन सलकनेछ ।  

३. पलहिो पक्षिाई अन्य तिबी कमनचारीहरुको हलैसयतमा नहरेी स्वयंसवेकको रुपमा व्यवहार गनुनपनेछ ।  

४. सामान्यतया , पलहिो पक्षिाई असलुवधा वा अप्ठ्यारो पाने गरी कुनै लनणनय गररने छैन ।  

पवहलो पक्षको  फय बाट                                   रोहबर  / ऄवभभािक                                     दोश्रो पक्षको  फय बाट 

हस्ताक्षराः                                                              हस्ताक्षराः                                            हस्ताक्षराः 

नामाः                                                                    नामाः                                                  नामाः 

ठेगानााः                                                                 पदाः                                                    पदाः 

अध्ययनरत लवषयाः                                                 कायानियाः                                             कायानियाः 

अध्ययनरत ससं्थाको नामाः                                        लमलताः                                                  लमलताः 

                                               

कायानिय तफन बाट   

नामाः- 

ठेगानााः- 

हस्ताक्षराः-                                                        

 

                                                

दाुँया बाुँया 
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