
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
महाभारत गाउँपालिका लिक्षा ऐन, २०७७ को दफा ३३ 

बमोजिम बनेको एकककृत छात्रवतृ्ति कार्ाान्वर्न कार्ात्तवधि, 

२०७७ 

प्रस्तावनााः 
मौलिक हकको रुपमा रहेको सबैका िागि लिक्षा सम्बन्धी 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िनय तथा अन्तरायष्ट्रिर् तहमा िरेको 
प्रततबद्धता पूरा िनय ववद्र्ािर् बाहहर रहेका 
बािबालिकाहरूको ववद्र्ािर्मा पह ुँच बढाउन तथा भनाय 
भएका सब ै बािबालिकािाई ववद्र्ािर्मा हिकाइ राख्न र 
ि णस्तरीर् लिक्षाको स तनष्ट्चचतताका िागि ववद्र्ािर् जान े

महाभारत गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र  
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उमेरका िक्षक्षत समूहका बािबालिकाहरूिाई छात्रववृि उपिब्ध 
िराउने व्र्वस्था िररदै आएको छ। स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ज(१६) 
मा उल्िेखित तनिःि ल्क लिक्षा, ववद्र्ाथी प्रोत्साहन तथा 
छात्रववृिको व्र्वस्थापन र महाभारत िाउुँपालिकाको 
ववतनर्ोजन ऐन २०७७ मा उल्िेि भए अन सार महाभारत 
िाउुँपालिकामा रहेको साम दातर्क ववद्र्ािर्बाि माध्र्लमक 
तह (कक्षा १०) को परीक्षा एस= इ= इ= पास िरी कक्षा ११ 
वा प्राववगधक तफय  डिप्िोमा अध्र्र्न िने ववद्र्ाथीहरूिाई 
प्रदान िररने सबै प्रकारका छात्रववृि एकककृत रुपमा िक्षक्षत 
वियसम्म व्र्वष्ट्स्थत, पारदिी र प्रभावकारी ढङ्िबाि प र्र्ाउने 
सम्बन्धमा आवचर्क व्र्वस्था िनय वाञ्छनीर् भएकािे 
महाभारत िाउुँपालिकाको िाउुँ कार्यपालिकािे र्ो एकककृत 
छात्रवतृ्ति कार्ाान्वर्न कार्ात्तवधि, २०७७ बनाएको छ। 

१. सङ्क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भाः 
क) र्ो कार्यववगधको नाम "एकककृत छात्रवतृ्ति 

कार्ाान्वर्न कार्ात्तवधि, २०७७" रहेको छ। 
ख) र्ो कार्यववगध राजपत्रमा प्रकािन भएको लमतत 

देखि िाि  ह नेछ। 
 



 

3 
 

       खण्ड:    ४                                         सङ््खया: ४                                       मिमि: २०७७।११।१४ 

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसङ्ििे अको अथय निािेमा र्स 
कार्यववगधमा- 

क) “िाउुँपालिका” भन्नािे काभ्र े ष्ट्जल्िाको “महाभारत 
िाउुँपालिका” सम्झन  पछय । 

ख) "छात्रववृि" भन्नािे िाउुँपालिकाबाि कक्षा ११ वा 
प्राववगधक तफय  डिप्िोमा अध्र्र्नका िागि 
उपिब्ध िराइएको  आगथयक अन दान, छ ि, 
सह लिर्त, वा स ववधा सम्झन  पछय। 

ग) "प्रम ि प्रिासकीर् अगधकृत" भन्नािे 
िाउुँपालिकाको प्रम ि प्रिासकीर् अगधकृत 
सम्झन  पछय। 

घ) "लिक्षा प्रम ि" वा "लिक्षा िािा प्रम ि" 
भन्नािे महाभारत िाउुँपालिकाको लिक्षा िािाको 
प्रम ििाई सम्झन  पछय । 

ङ्ख) "लिक्षा िािा" भन्नािे महाभारत िाउुँपालिकाको 
लिक्षा िािा सम्झन  पछय । 

३. छात्रवतृ्ति छनौट सलमतताः  िाउुँपालिकालभत्र सञ्चािनमा 
रहेका साम दातर्क ववद्र्ािर्हरूमा अध्र्र्नरत 
ववद्र्ाथीहरूिाई प्रोत्साहन छात्रववृि ववतरणका िागि 
देहार् बमोष्ट्जमको छात्रववृि छनौि सलमतत रहनेछ- 
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क) िाउुँपालिका उपाध्र्क्ष   -   संर्ोजक 

ख) प्रम ि प्रिासकीर् अगधकृत                                                   
     - सदस्र् 

ग) सामाष्ट्जक ववकास सलमततको संर्ोजक                                
     - सदस्र् 

घ) आगथयक प्रिासन िािा प्रतततनगध                                    
     - सदस्र् 

ङ्ख) लिक्षा िािा प्रम ि                                          
    - सदस्र् सगचव 

४. प्रात्तवधिक डिप्िोमा अध्र्र्न छात्रवतृताः र्ो छात्रववृि 
ववतरणको आधार र रकम देहार् बमोष्ट्जम ह नेछ- 

१) चाि  िैक्षक्षक वषयमा प्राववगधक लिक्षा तथा 
व्र्वसातर्क तालिम पररषदबाि सञ्चालित 
डिप्िोमा तहमा िाउुँपालिका अन्तियतका 
साम दातर्क ववद्र्ािर्बाि एसईई (कक्षा १० को 
अष्ट्न्तम परीक्षा) पास िरी अध्र्र्नरत द ईजना 
छात्र र द ईजना छात्रा िरी जम्मा चारजनािाई 
र्ो छात्रववृि प्रदान िररनेछ। 

२) र्स छात्रववृिको िागि आवेदकिे देहार् बमोष्ट्जम 
कािजातहरू पेस िन य पनेछ- 
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क) माध्र्लमक तह (कक्षा १०) को अष्ट्न्तम 
परीक्षाको िब्धाङ्क पत्र (एसईई गे्रिलसि) 
र चाररत्रत्रक प्रमाणपत्र, 

ख) नेपािी नािररकता प्रमाणपत्र प्रततलिवप, 

ग) माध्र्लमक तह (कक्षा १०) को  अष्ट्न्तम 
परीक्षा उिीणय िरेको ववद्र्ािर्को 
लसफाररस पत्र, 

घ) सम्बष्ट्न्धत तहमा भनाय भएको प्रमाण 
ि ल्ने कािजात र सम्बष्ट्न्धत िैक्षक्षक 
संस्थाको लसफाररस, 

ङ्ख) सम्बष्ट्न्धत विा कार्ायिर्बाि प्रमाखणत 
िररएको आवेदकको पाररवाररक अवस्था 
ि ल्ने वववरण। 

३) छात्रववृिका िागि छनौि भएका ववद्र्ाथीिाई 
एकम रि रु ५०,००० का दरिे द ई पिक 
(वावषयक रुपमा) कार्यक्रम अवगधमा जम्मा 
१००,०००।०० (एक िाि मात्र) प्रदान िररनेछ। 
दोस्रो पिक र्ो छात्रववृि पाउन अतिल्िो 
वषय/सेमेरिरको परीक्षामा उिीणय भएको ह न  
पनेछ। 
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४) छात्रववृिका िागि छनौि भएका ववद्र्ाथीिे 
अन सूची १ बमोष्ट्जमको कब लिर्तनामा पेस िन य 
पनेछ। 

५. त्तवज्ञान त्तवषर् अध्र्र्न छात्रवतृताः र्ो छात्रववृि 
ववतरणको आधार र रकम देहार् बमोष्ट्जम ह नेछ- 

१) चाि  िैक्षक्षक वषयमा कक्षा ११मा िाउुँपालिका 
अन्तियतका साम दातर्क ववद्र्ािर्बाि एसईई 
(कक्षा १० को अष्ट्न्तम परीक्षा) पास िरी 
ववज्ञान ववषर् अध्र्र्नरत द ईजना छात्र र 
द ईजना छात्रा िरी जम्मा चारजनािाई र्ो 
छात्रववृि प्रदान िररनेछ। 

२) र्स छात्रववृिको िागि आवेदकिे देहार् 
बमोष्ट्जमको कािजातहरू पेस िन य पनेछ- 

क) माध्र्लमक तह (कक्षा १०) को अष्ट्न्तम 
परीक्षाको िब्धांक पत्र (एसईई गे्रिलसि) 
र चाररत्रत्रक प्रमाणपत्र, 

ख) नेपािी नािररकता प्रमाणपत्र प्रततलिवप, 

ग) माध्र्लमक तह (कक्षा १०) को  अष्ट्न्तम 
परीक्षा उिीणय िरेको ववद्र्ािर्को 
लसफाररस पत्र, 
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घ) सम्बष्ट्न्धत तहमा भनाय भएको प्रमाण 
ि ल्ने कािजात र सम्बष्ट्न्धत िैक्षक्षक 
संस्थाको लसफाररस, 

ङ्ख) सम्बष्ट्न्धत विा कार्ायिर्बाि प्रमाखणत 
िररएको आवेदकको पाररवाररक अवस्था 
ि ल्ने वववरण। 

५) छात्रववृिका िागि छनौि भएका ववद्र्ाथीिाई 
एकम रि रु ३०,००० एक पिक (वावषयक रुपमा) 
कार्यक्रम अवगधमा जम्मा ३०,०००।०० (तीस 
हजार मात्र) प्रदान िररनेछ। 

६) छात्रववृिका िागि छनौि भएका ववद्र्ाथीिे 
अन सूची १ बमोष्ट्जमको कब लिर्तनामा पेस िन य 
पनेछ। 

६. सामाजिक त्तवज्ञान वा अन्र् त्तवषर् अध्र्र्न छात्रवतृताः 
र्ो छात्रववृि ववतरणको आधार र रकम देहार् बमोष्ट्जम 
ह नेछ- 

१) चाि  िैक्षक्षक वषयमा कक्षा ११मा िाउुँपालिका 
अन्तियतका साम दातर्क ववद्र्ािर्बाि एसईई 
(कक्षा १० को अष्ट्न्तम परीक्षा) पास िरी 
सामाष्ट्जक ववज्ञान वा अन्र् ववषर् अध्र्र्नरत 
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द ईजना छात्र र द ईजना छात्रा िरी जम्मा 
चारजनािाई र्ो छात्रववृि प्रदान िररनेछ। 

२) र्स छात्रववृिको िागि आवेदकिे देहार् 
बमोष्ट्जमको कािजातहरू पेस िन य पनेछ- 

क) माध्र्लमक तह (कक्षा १०) को अष्ट्न्तम 
परीक्षाको िब्धांक पत्र (एसईई गे्रिलसि) 
र चाररत्रत्रक प्रमाणपत्र, 

ि) नेपािी नािररकता प्रमाणपत्र प्रततलिवप, 

ि) माध्र्लमक तह (कक्षा १०) को  अष्ट्न्तम 
परीक्षा उिीणय िरेको ववद्र्ािर्को 
लसफाररस पत्र, 

ि) सम्बष्ट्न्धत तहमा भनाय भएको प्रमाण 
ि ल्ने कािजात र सम्बष्ट्न्धत िैक्षक्षक 
संस्थाको लसफाररस, 

ङ) सम्बष्ट्न्धत विा कार्ायिर्बाि प्रमाखणत 
िररएको आवेदकको पाररवाररक अवस्था 
ि ल्ने वववरण। 

३) छात्रववृिका िागि छनौि भएका ववद्र्ाथीिाई 
एकम रि रु १५,००० एक पिक (वावषयक रुपमा) 
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कार्यक्रम अवगधमा जम्मा १५,०००।०० (पन्र 
हजार मात्र) प्रदान िररनेछ। 

४) छात्रववृिका िागि छनौि भएका ववद्र्ाथीिे 
अन सूची १ बमोष्ट्जमको कब लिर्तनामा पेस िन य 
पनेछ। 

७. छात्रवतृ्ति छनौट प्रकिर्ााः 
१) लिक्षा िािािे इच्छ क व्र्ष्ट्ततहरूबाि आवेदन 

पेस िनय कम्तीमा १५ हदनको म्र्ाद हदई 
िाउुँपालिका लभत्रका साम दातर्क ववद्र्ािर्, विा 
कार्ायिर् तथा िाउुँपालिकाको वेबसाइिमा सूचना 
प्रकालित िरी िाभग्राहीिाई जानकारी िनेछ।र 
उतत सूचनामा आवचर्क सम्पूणय वववरण 
ि िाउन  पनेछ। 

२) लिक्षा िािािे प्राप्त ह न आएका आवेदन तथा 
सो साथ संिग्न कािजातहरूको छानत्रबन िरी 
छात्रववृिको प्रकार बमोष्ट्जम प्राप्ताङ्क र 
तोककएको आधारमा बेग्िाबेग्िै र्ोग्र्ताक्रम 
अन सार सूची तर्ार िनछे। 

८. छात्रवतृ्तिका िाधग आवेदन ददनु पननाः 
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१) छात्रववृि प्राप्त िनय चाहने ववद्र्ाथीिे सूचनामा 
तोककएको म्र्ादलभत्र सोही सूचनामा तोककएको 
ढाुँचा र स्थानमा आवेदन हदन  पनेछ। 

२) लिक्षा िािािे प्राप्त ह न आएका आवेदन तथा 
सो साथ संिग्न कािजातहरूको छानत्रबन िरी 
छात्रववृिको प्रकार तनधायरण िरी तोककएको 
आधारमा बेग्िाबेग्िै र्ोग्र्ताक्रम अन सार सूची 
तर्ार िनेछ। 

३) आवेदन साथ अध्र्र्न िरररहेको लिक्षण 
संस्थाको अन सूची ३ बमोष्ट्जमको लसफाररस पत्र 
पेस िन य पनेछ। 

९. छात्रवतृ्ति प्रदान नगररने वा रद्द गररनेाः 
१) छात्रववृि छनौि सलमततिे देहार् बमोष्ट्जमको 

अवस्थामा छात्रववृि प्रदान निने वा र्स 
कार्यववगध बमोष्ट्जम प्रदान िररएको छात्रववृि रद्द 
िनय सतनेछ- 

क) झ ट्िा वववरणहरू पेस िरेमा, 

ि) अध्र्र्नको वावषयक प्रितत वववरण 
समर्मा नब झाएमा, 

ि) अध्र्र्न पूरा निरेमा, 
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ि) तोककएको भन्दा बढी रकम प्राप्त िरी 
कफताय निरेमा, 

ङ) फौजदारी कस रमा दोषी प्रमाखणत भएमा, 

च) सम्बष्ट्न्धत लिक्षण संस्थाबाि तनरकालसत 
भएमा, 

२) छनौि सूचीमा रहेका व्र्ष्ट्ततको सम्बन्धमा क न ै
उज री परी छानत्रबन िदाय छात्रववृि प्राप्त िनय 
अर्ोग्र् भएको वा नपाउन े ठहर भएमा सोही 
छात्रववृि समूहको बैकष्ट्ल्पक व्र्ष्ट्ततिे 
र्ोग्र्ताक्रम अन सार छात्रववृि पाउन सतनेछ। 

 

१०. छात्रवतृ्तिको रकम तनकासा र भुक्तानी प्रकिर्ााः 
१) छात्रववृि प्राप्त िनय छनौि भएका ववद्र्ाथीहरूिे 

आफू अध्र्र्रत रहेको ववद्र्ािर् वा िैक्षक्षक 
संस्थाको लसफाररस सहहत सनराइज बैंक 
लिलमिेिमा िाता िोिी सोको जानकारी 
िाउुँपालिकामा हदन  पनेछ। 

२) िाउुँपालिकािे छनौि भएका ववद्र्ाथीबाि 
अन सूची १ बमोष्ट्जमको कब लिर्तनामा लिइय 
तोककएको छात्रववृि रकम बैंक िाता माफय त 
तनकासा हदनेछ। 
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३) िाउुँपालिकािे आगथयक वषयको अष्ट्न्तम चौमालसक 
लभत्र छात्रववृि रकम एकम रि रुपमा तनकासा 
िररसतन  पनेछ। 

४) लिक्षा िािािे छात्रववृि प्राप्त िने ववद्र्ाथीको 
सूची सहहत सम्बष्ट्न्धत लिक्षण संस्थािाई 
जानकारी िराउन  पनेछ। 

११. िानकारी गराउनु पननाः 
१) र्स कार्यववगध बमोष्ट्जम छात्रववृि प्राप्त िन े

ववद्र्ाथीिे छात्रववृि प्राप्त िरेको ववषर्को 
अध्र्र्न पूरा निरी त्रबचमैा छािमेा त्र्सरी 
छािकेो एक महहनालभत्र सम्बष्ट्न्धत लिक्षण 
संस्थािे लिक्षा िािामा जानकारी िराउन  पनेछ। 

२) र्स कार्यववगध बमोष्ट्जम छात्रववृि प्राप्त िन े
ववद्र्ाथीिे छात्रववृि प्राप्त िरेको ववषर्को 
अध्र्र्न पूरा िरी प्रमाणपत्र प्राप्त िरेको 
लिखित जानकारी सहहत प्रमाणपत्रको प्रततलिवप 
लिक्षा िािामा पेस िन य पनेछ। 

१२. अनुगमनाः िाउुँपालिकािे छात्रववृि प्राप्त िने ववद्र्ाथीिे 
छात्रववृि प्राप्त िरे पचचात िैक्षक्षक उपिष्ट्ब्धमा आएको 
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पररवतयन सम्बन्धमा र अन्र् सम्बष्ट्न्धत ववषर्मा 
अन िमन िनय सतनेछ। 

१३. छात्रवतृ्तिको रकम दरुुपर्ोग गना नहुनेाः 
१) ववद्र्ाथीको छात्रववृि अन दान वापतको रकम 

अन्र् क नै प्रर्ोजनको िागि िचय िनय पाइने 
छैन। छात्रववृिको रकम अन्र् ज नस कै प्रर्ोजनको 
िागि िचय िरेमा रकमको द रुपर्ोि िरेको 
मातननेछ। 

२) छात्रववृिका िागि ववद्र्ाथी छनौिका क्रममा 
उच्चतम प्राप्ताङ्क, CGPA, GPA समान भएमा 
स्तरीर् लभन्नता कम भएको ववद्र्ाथी छनौि 
िररने छ, स्तरीर् लभन्नता पतन समान भएमा 
एक तह तल्िो र्ोग्र्तािाई आधार मातननेछ। 

३) छात्रववृि दोहोरो पने िरी ववतरण िररने 
छैन।दोहोरो पने िरी ववतरण िरेको पाइएमा 
दोहोरो पने िरी प्राप्त िन ेववद्र्ाथीबाि उतत 
रकम अस ि उपर िररनेछ। 
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१४. त्तवत्तविाः 
१) र्स कार्यववगधमा उल्िेि नभएका छात्रववृिका 

िागि ववद्र्ाथी छनौिका अन्र् मापदण्ि छात्रववृि 
छनौि सलमततिे तर् िनय सतनेछ। 

१५. बािा अिकाउ फुकाउन सककनेाः र्स कार्यववगधमा 
िेखिएको क नै व्र्वस्था कार्ायन्वर्न िने सम्बन्धमा 
बाधा अिचन परेमा िाउुँ कार्यपालिकािे आवचर्क 
तनणयर् िरी त्र्स्तो बाधा अिचन फ काउन सतनेछ। 

१६. खारेिी र बचाउाः छात्रववृि कार्ायन्वर्न कार्यववगध २०७५, 
िारेज िररएको छ। 
 

अनुसूची - १ 

कबुलिर्तनामा 
श्री........................................
............को नातत/नातततन 
श्री........................................
.... को 
छोरा/छोरी...................................
...बस्ने....................................
... लमततमा जन्म भएको म 
......................................... 
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महाभारत िाउुँपालिका, लिक्षा िािाबाि.............. 
तहमा.................. ववषर् अध्र्र्न िनय 
छात्रववृि प्राप्त भएपतछ अध्र्र्नको वावषयक रुपमा प्रितत 
वववरण ब झाउनका साथै अध्र्र्न पूरा िनेछ । मैिे छात्रववृि 
प्राप्त िरेको ववषर्मा र्स कार्यववगधमा तोककएको भन्दा बढी 
रकम प्राप्त िरेमा, अध्र्र्न पूरा निरेमा, छात्रववृि प्राप्त 
िरेको ववषर् पररवतयन िरेमा, दोहोरो पने िरी छात्रववृि 
स्वीकार िरेको पाइएमा मैिे छात्रववृि वापत पाएको आगथयक 
स ववधा तथा सोमा िािेको ब्र्ाज रकम समते महाभारत 
िाउुँपालिकािाई ब झाउन े छ । सो रकम नब झाएमा सरकारी 
बाुँकी सरह अस ि उपर िरेमा मेरो मन्ज री छ।साथ ैअध्र्र्न 
पूरा िरी प्रमाणपत्र प्राप्त भएको एक महहनालभत्र प्रमाणपत्रको 
प्रततलिवप िाउुँपालिकामा पेस िनेछ  भनी र्ो कब लिर्तनामा 
पेस िरेको छ । 
छात्रववृि पाउनेको 
नामिः 
ठेिानािः  

तहिः            

ववषर्िः 
लमततिः 
फोनिः 
ईमेििः 
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                                          ल्र्ाप्चे 
 

 

 

 

 

 

अनुसूची २ 

तनवेदन 

श्रीमान ्लिक्षा प्रम ि ज्र्ू, लमततिः  

महाभारत िाउुँपालिका 
देवविार, काभ्रेपिाञ्चोक। 

ववषर्िः छात्रववृि सम्बन्धमा। 
र्स महाभारत िाउुँपालिका, लिक्षा िािा, देवविारबाि प्रदान 
िररने......................................
.... छात्रववृिका िागि म/मेरो छोरा/छोरी सष्ट्म्मलित ह न 
इच्छ क भएकािे छात्रववृिका िागि फाराम भरी आवचर्क 
कािजात र्सै आवेदन साथ संिग्न िरी पेस िरेको छ । 
ववद्र्ाथीको पूरा नाम 
थर: 

   

In English (Block 

Letters): 

   

जन्म लमतत (YY-MM-

DD in BS):  
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ववद्र्ाथीको ठेिानािः    

अध्र्र्न िरररहेको 
लिक्षण संस्थाको नामिः 

   

अध्र्र्न िरररहेको 
ववषर्िः 

 तहिः  

र्स पूवय क नै तह 
अध्र्र्न िरेको भएिः 

   

आवेदकको िाता भएको 
बैंकको नाम, ठेिानािः 

   

िाता नं.    

आमाको नाम थरिः  पेसािः  

ब वाको नाम थरिः  पेसािः  

बाजेको नाम थरिः  पेसािः  

पररवारको वावषयक आम्दानी 
अन मातनत (रु) 

   

पररवारको ककलसमिः संर् तत  एकि 

संिग्न कािजातहरू    

नेपािी नािररकताको 
प्रमाणपत्र प्रततलिवप 

   

ववद्र्ाथी पररचर् पत्र 
प्रततलिवप 

   

िैक्षक्षक र्ोग्र्ताका 
प्रमाणपत्रको प्रततलिवप 
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हाि अध्र्र्नरत िैक्षक्षक संस्थामा भनाय भएको प्रमाण सहहत 
तनर्लमत भई ८०% हाष्ट्जर भएको व्र्होरा प्रमाखणत कािजात 

सो तह पहहिे अध्र्र्न िरेको भए, छात्रववृि नपाएको भनी 
स्विः िोषणा 
 

तनवेदकको                                           
अलभभावकको 
हस्ताक्षरिः                                        

हस्ताक्षरिः 
नाम,थरिः                                             
नाम,थरिः 
ठेिानािः                                              
ठेिानािः 
मोबाइि नं.                                        

मोबाइि नं. 
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अन सूची-३ 

लिक्षण संस्थाको लसफाररस पत्र 

(िेिर हेिमा) 

श्री महाभारत िाउुँ पालिका 
(लिक्षा िािा) 

देवविार, काभे्रपिाञ्चोक। 
 

ववषर्िः छात्रववृि उपिब्ध िराइहदन लसफाररस िररएको बारे। 
 

......................................... को 
आङ्गिक/सम्बन्धन प्राप्त र्स 
......................................... 

.........................सङ्कार्....................
ववषर्मा िैक्षक्षक वषय..........को........... वषय/सेमेरिरमा 
अध्र्र्नरत तपलििमा उल्िेखित ववद्र्ाथीिाई महाभारत िाउुँ पालिकािे 
प्रदान िने ...................... छात्रववृि उपिब्ध िराउन 
लसफाररस िदयछ । र्स संस्थामा भएको अलभिेि अन सार तनज ववद्र्ाथीको 
व्र्ष्ट्ततित वववरण देहार् अन सार छ- 

ववद्र्ाथीको 
नाम,थरिः 

   रोि नं.  

स्थार्ी 
ठेिानािः 

   मोबाइि 
नं. 

 

िाता रहेको बैंक र िाता नम्बरिः 
आमाको 
नामिः 

  ब वाको 
नामिः 

  

अध्र्र्न पूरा िनय िाग्न ेजम्मा िैक्षक्षक ि ल्किः 
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तनज ववद्र्ाथीिे लिक्षण संस्थाबाि छात्रववृि पाएको छ/छैन....... 

ववद्र्ाथीिे लिक्षण संस्थाबाि छात्रववृि पाएको छ, भने रकमिः 
उल्िेखित वववरण सहह छ, झ ठा ठहरे कान न बमोष्ट्जम सजार् भोग्न 
मञ्ज र छ ,छौ।  

सम्बष्ट्न्धत लिक्षण संस्थाको िेिा कमयचारी 
हस्ताक्षरिः      

लमततिः    लिक्षण संस्थाको छाप 

सम्बष्ट्न्धत लिक्षण संस्थाको प्रम िको 
हस्ताक्षरिः      

 

     

  

                                                                        आज्ञािे 

                                                                   हरर लसहं ववरि 

                                                           प्रम ि प्रिासकीर् अगधकृत 


