िव ालय छा वृि

व थापन कायिविध, २०७५

नगर कायपािलकाबाट वीकृ त िमित २०७५।०५।०८

तावना
नेपालको संिवधानले मा यिमक िश ास मको व थापन गन कायलाई थानीय तहको े ािधकार िभ
राखेको र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ ले थानीय तहको काय े िभ छा वृि को व थापन
गन भनी व था गरे को तथा िश ा ऐन, २०२८ (नव संसोधन सिहत) ले क ा एघार र बा लाई िव ालय
संरचनािभ राखेको स दभमा यस अिघ िव ालयह ले दान गद आएको छा वृि लाई क ा बा स म दान
गन संघीय शासन संरचना अनु प थानीय तहको े िभ सामुदाियक तथा सं थागत िव ालयह ले दान
गन छा वृि िवतरण कृ यामा एक पता कायम गरी जेहे दार, िवप , अपा ग, मिहला, दिलत, जनजाित,
ऐितहािसक जनआ दोलन, सश संघष तथा मधेश आ दोलनका घाइते, वेप ा तथा शिहद प रवारका
स तितह ले छा वृि
ा गन व थालाई सुिनि त गन र छा वृि िवतरणको व थालाई पारदश तथा
आव यकता लि त बनाउन आव यक देिखएकोले भरतपुर महानगरपािलकाको िश ा ऐन २०७५ को दफा
३७ ले दएको अिधकार योग गरी भरतपुर महानगरपािलकाको नगर कायपािलकाले यो कायिविध बनाई
लागू गरे को छ ।

प र छेद–एक
१. संि

नाम र ार भ

१.१. यो कायिविधको नाम िव ालय छा वृि

व थापन कायिविध, २०७५ रहेको छ ।

१.२

यो कायिविध तु त लागू नेछ ।

१.३

यो कायिविध भरतपुर महानगरपािलकािभ का सबै तहका सामुदाियक तथा सं थागत िव ालयह का
हकमा लागू नेछ ।

प र छेद–दुई
२.प रभाषा: िवषय वा संगले अक अथ नलागेमा यस कायिविधमाः–
२.१
२.२

महानगरपािलका भ ाले भरतपुर महानगरपािलकालाई जनाउँ छ ।
मुख भ ाले भरतपुर महानगरपािलकाको नगर मुखलाई जनाउँ छ ।

२.३

िव ालय भ ाले चिलत कानुन वमोिजम सामुदाियक तथा सं थागत िव ालयको पमा ारि भक

२.४

वाल िश ादेखी क ा बा स म अनुमित ा गरे का िव ालयलाई जनाउँ छ ।
छा वृि भ ाले यसै कायिविधले तोके का आधार अनुसार छनौट भएका िव ाथ ह लाई िव ालयले
िनःशु क अ ययन गनको लािग दान गरे को सुिवधालाई जनाउँ छ ।

२.५

सिमित भ ाले महानगर तरीय छा वृि

२.६

िव ालय

तरीय छा वृि

व थापन सिमितलाई जनाउँ छ ।

सिमित भ ाले यस कायिविधको दफा ४.२.१ वमोिजम गठन

ने

िव ालय तहको छा वृि िवतरण सिमितलाई जनाउँ छ ।
प र छेद–तीन
३. उ े य: यस कायिविधका उ े यह िन िलिखत रहेका छन्ः
३.१ छा वृि िवतरणको

व थालाई पारदश र

३.२ लि त वगका िव ाथ ले छा वृि
३.३ छा वृि

वि थत बनाउनु,

ा गन अव था सुिनि त गनु,

व थापनसँग स बि धत िनकायह को भूिमका प पानु,
प र छेद–चार

४.१ सिमित स ब धी

व था

४.१.१ महानगरपािलका तरीय छा वृि

व थापन सिमित स ब धी

भरतपुर महानगरपािलकामा देहायका सद यह रहेको एक छा वृि
क) भरतपुर महानगरपािलकाको नगर मुख –

व था
व थापन सिमितको गठन नेछ ।
अय

ख) भरतपुर महानगरपािलकाको मुख शासक य अिधकृ त –

सद य

ग) सामािजक िवकास सिमितको संयोजक –

सद य

घ) िव ालय

व थापन सिमितका अ य ह म ये सिमित ारा मनोिनत एकजना – सद य

ङ) िश क अिभभावक संघ कायकारी सिमित अ य ह म येबाट सिमित ारा
मनोिनत एक जना –
च) सिमित ारा मनोिनत िश ािवद् एकजना –

सद य
सद य

छ) सिमित ारा मनोिनत धाना यापकह म येबाट एकजना –

सद य

ज) िनजी तथा आवािसय िव ालय अगनाइजेसन नेपाल ( या सन)
भरतपुर महानगरसिमितको संयोजक वा िनजले तोके को ितिनिध एकजना –
झ) शैि क शासन महाशाखा मुख –
४.१.२ सिमितको बैठक स व धी

सद य
सद य सिचव

व था:

सिमितको बैठक आव यकता अनुसार ब ेछ । सिमितले िश ा े का िव लाई सिमितको बैठकमा आम ण
गन स े छ । बैठक स ालन स ब धी कायिविध सिमित आफले तयार गरे बमोिजम नेछ ।
४.१.३ महानगरपािलका तरीय छा वृि
व थापन सिमितको काम, कत र अिधकार:
महानगरपािलका तरीय छा वृि
व थापन सिमितको काम, कत र अिधकार देहाय बमोिजम नेछः
क) िव ालयह ले शैि क स शु भएको दुई मिहना िभ भना भएका ज मा िव ाथ सं या, सो को दश
ितशतले न आउने छा वृि को कोटा िनधारण, सूचना काशन, परी ा संचालन, नितजा काशन र
छा वृि िवतरण समेत गरी सो को जानकारी यो दफा वमोिजमको सिमितमा पेश गन व था िमलाउने ।

ख) महानगरपािलका िश ा ऐन तथा िनयमावली अनुसार िव ालयले दान गनुपन छा वृि

िव ाथ ह ले

पाए नपाएको अनुगमन तथा व थापन गन,
ग) िव ालयह ले दान गरे को छा वृि वा तिवक लि त वगले पाए नपाएको अनुगमन गन, िव ालय
छा वृि िवतरण सिमितले िव ाथ लाई छा वृि बाट वि त गराएको िवषयमा परे को िनवेदन उपर
पुनरावलोकन गरी उिचत र यायसंगत पमा सम याको टुंगो लगाउने,
घ) िव ालय तरीय छा वृि िवतरण सिमितबाट काय गित ितवेदन माग गरी छा वृि उपल धताको
ि थित िव ेषण गन ।
ङ) छा वृि
व थापन स ब धी नीित तजुमाका लािग महानगरपािलकासम राय सुझाव पेश गन ।
४.२.१ िव ालय तहको छा वृि

िवतरण सिमित स ब धी

व था: िव ालयमा छा वृि

िवतरणलाई

वि थत गन देहायका सद यह रहेको एक छा वृि िवतरण सिमितको गठन गनु पनछ ।
क)िव ालय व थापन सिमितको अ य –
संयोजक
ख)स बि धत वडा अ य वा वडा सिमितको सद य –

सद य

ग)महानगरपािलकाको स वि धत े हेन शाखा अिधकृ त÷िव ालय िनरी क –

सद य

घ)स वि धत

ोतके

को ोत

ि

–

सद य

ङ)िव ालयमा रहेको िश क अिभभावक संघको अ य –

सद य

च)िव ालयको धाना यापक –

सद य सिचव

४.२.२ सिमितको बैठक स व धी

व था

सिमितको बैठक आव यकता अनुसार ब ेछ । बैठक स ब धी कायिविध सिमित आँफैले
सिमितले वैठकमा आव यकता अनुसार िव ह लाई आम ण गनस े छ ।
४.२.३ छा वृि िवतरण सिमितको काम, कत र अिधकार

वि थत गन स े छ ।

छा वृि िवतरण सिमितको काम,कत र अिधकार देहाय बमोिजम रहने छ ।
क) िव ालयले चालू शैि क स को क ागत िव ाथ सं याको आधारमा दश ितशत छा वृि

कोटा ए कन

गन र सो को जानकारी शैि क स शु भएको दुई मिहनािभ महानगरपािलका तरीय छा वृि
व थापन
सिमितलाई गराउने ।
ख) महानगरपािलका तरीय छा वृि
व थापन सिमितले दएको िनदशानुसार िव ालयले सावजिनक
सूचना काशन गरी आवेदन िलने व था गन ।
ग) ा आवेदनह छानिवन गरी महानगरपािलकाको सम वयमा परी ा सिमित गठन गन र परी ाको िमित
तो क परी ा स ालन गन
घ) परी ामा उ तीण नेह को हकमा क ागत र आरि त समूहको यो यता मको आधारमा छा वृि को
अि तम नामावली सिहतको नितजा तयार गरी िव ालयमा सूचना कािशत गन साथै थािनय प पि का वा
अ य संचार मा यममाफत सावजिनक करण गन ।
ङ) छा वृि मा छनौट भएका िव ाथ ह लाई िनःशु क िश ा ा ने व था िमलाउने ।
च) यसरी छा वृि

िवतरण गदा पूण छा वृि को िहसावले न आउने ज मा िव ाथ सं याको प रमाण

नघ ने गरी पूण वा आंिशक दुबै खालको छा वृि

दान गन स कने ।

छ) छा वृि मा छनौट भएका िव ाथ ह लाई िनजको म जुरी वेगर आवास, भोजन, यातायात ज ता
िवषयमा सेवा िलनैपन, ब ैपन ज ता बा या मक प रि थित िसजना नगन व था गन।
ज) प र छेद पाँच को ५.१ को बुँदा (क)अनुसारको अव था भए नभएको ए कन गन ।
झ)छा वृि

दान गरे को

शु भएको साठी दन िभ
अिनवाय पमा बुझाउने ।

या तथा छा वृि
सोको

ा गरे का िव ाथ ह को नामनामेसी िववरण शैि क स

ितवेदन महानगरपािलका तरीय छा वृि

व थापन सिमितलाई

प र छेद पाँच
५.१ छा वृि कोटा िनधारण स व धी

व था

क) िव ालयले चालु शैि क स मा भना भई अ ययनरत कु ल िव ाथ को दश ितशत कोटा छा वृि को
लािग छु ायाउनु पनछ । यसरी छु ायाइएको छा वृि कोटा आधारभूत तथा मा यिमक तहको लािग दश
ितशतका दरले ने गरी व था गनुपनछ । कु न क ाको कोटा कु न आरि त वगको लािग हो भ े िवषय
िव ालय छा वृि िवतरण सिमितले िनधारण गनछ । तर क ा ११ र १२ को लािग छु ाछु ै १० ितशतले
ने गरी कोटा िनधारण गनुपनछ ।
५.२ छा वृि मा िव ाथ छनौट गन

या

क) सबै िव ालयह ले बुदाँ नं ५.१ अनुसार चालु शैि क स को िव ाथ सं याको आधारमा दश ितशतले
न आउने छा वृि कोटा िनधारण गरी शैि क स शु भएको एक मिहना िभ स ब धीत िव ालयले नै
सावजिनक सूचना जारी गन गरी आवेदन िलने व था िमलाउनु पनछ । यसरी आवेदन लदा िव ाथ को
थायी ठे गाना भएको स ब धीत वडा कायालयको िसफा रस पेश गन लगाउनुपनछ ।
ख) िव ालयह ले यसरी ा आवेदनह छानिवन गरी आवेदकह को सूिच काशन गन र छा वृि
छनौटका लािग महानगरपािलकासगको सम वयमा परी ाको िमित तय गरी परी ा संचालन गन र तो कएको
आर णको प रिधमा रिह यो यता म कायम गरी नितजा काशन गनुपनछ ।
ग) िव ाथ ले छा वृि को लािग दने िनवेदनको ढाँचा अनुसूची १ वमोिजम नेछ ।
घ) िनवेदन साथ अनुसूची २ वमोिजमका कागजातह पेश गनुपनछ ।
५.३ परी ाको किसम
क)क ा ११ को छा वृि छनौटको लािग िलिखत परी ा संचालन गनुपनछ । छा वृि छनौटका लािग िलइने
िलिखत परी ाको भार ८०

ितशत र िव ाथ ले

ितशत सिहत कु ल १०० पूणा क रहनेछ ।
ख)महानगरपािलकासँगको सम वयमा छा वृि

ा

गरे को औसत तरीकृ त अंक (GPA)को भार २०

िवतरण सिमितले आव यकता अनुसार थप अ य परी ाको

साधनह पिन अपनाउन सकनेछ ।
ग)तो कएको कोटा िभ तो कएको भ दा कम वा कोटा अनुसारकै मा

आवेदन परे मा आवेदकह लाई

अ तरवाताको आधारमा मा पिन छनौट गन स कनेछ ।
घ)अ य क ाको हकमा छा वृि िवतरण सिमितले आव यक कृ या अपनाई छा वृि को लािग छनौट गनछ ।
५.४ िवशेष अिधकार

क) यस कायिविधमा अ य

जुनसुकै कु रा लेिखएको भएतापिन छा वृि

छनौटका लािग िव ालय तर वा

महानगर तरमा परी ा संचालन गन लगायतका अ य िवषयमा सिमितले आव यक िनणय गन स े छ ।
५.५ सामुदाियक िव ालयको क ा ११ मा छा वृि
व थापन
क) सामुदाियक िव ालयह ले क ा ११ मा छा वृि

दान गन कोटा िनधारण गन तथा छनौट गन कृ या

स वि धत िव ालयको िव ालय व थापन सिमितको िनणय वमोिजम नेछ ।
ख) िव ालय व थापन सिमितले क ा ११ का लािग छा वृि मा िव ाथ छनौट गदा कि तमा ५०
ितशत िव ाथ सामुदाियक िव ालयबाट मा यिमक िश ा परी ा उ ीण गरे का िव ाथ छनौट गनुपनछ ।
५.६ छा वृि नपाउने अव था
कु नै क ामा छा वृि पाएको िव ाथ िन अव थामा मािथ लो क ामा छा वृि
१) ज मा िव ालय खुलेको दनको स री ितशत हािजरी नभएमा,

ा गन ा

नेछैनन् ।

२) क ा उ ीण गन नसके मा वा कु नै दुईभ दा बढी िवषयमा िनधा रत युनतम आव यक ेड ा
गन नसके मा,
३) गलत वा झुठा िववरण भरे को मािणत भएमा र
४)

चिलत कानुन र िव ालयले तयार गरे को आचारसंिहता उ लंघन गरे को मािणत भएमा ।

५.७ छा वृि मा िनर तरता
दफा ५.६ को अव था नभएमा क ा एकमा छनौट भएको िव ाथ ले क ा पाँचस म, क ा छ मा छनौट भएको
िव ाथ ले क ा आठस म, क ा नौमा छनौट भएको िव ाथ ले क ा दशस म र क ा एघारमा छनौट भएको
िव ाथ ले क ा बा स म छा वृि पाउनेछ । तर क ा थम र ि तीय भए वापत पाएको जेहे दार
छा वृि को हकमा यो व था लागू नेछैन ।
५.८ कायस प गन अविध
क) छा वृि छनौट काय शैि क स शु भएको दुई मिहनािभ कायस प गरी स ु पनछ ।
ख) छा वृि छनौट स वि ध काय स प गरी ितवेदन पेश गन अविध क ा दसस म जेठ मसा त, क ा ११
को हकमा भा मसा तस म र क ा १२ को हकमा क ा ११ को अि तम नितजा कािशत भएको िमितले एक
मिहनािभ नेछ ।
ग) छा वृि
व थापन काययोजना अनुसूची ३ वमोिजम नेछ ।
प र छेद छ
६.१ आर ण स ब धी

व था

६.१.१ जेहे दार, िवप , अपा ग, मिहला, दिलत, जनजाित, जनआ दोलन तथा मधेश आ दोलनका घाइते,
बेप ा तथा शहीद प रवारका स तितह ले छा वृि
ा गन अव थालाई सुिनि त गन आर णको
व थालाई देहाय अनुसार वि थत ग रएको छः
क) िव ालयले परी ा िलएर िव ाथ छनौट गरी दान गन कु ल दश ितशत छा वृि लाई शत ितहत
मानी देहायको आधारमा कोटा आरि त गनुपनछ ।
१. जेहे दार: ३७ ितशत
२. गरीब तथा िवप : ३६ ितशत

३. आ दवासी, जनजाित: १० ितशत (अनुसूची ४ वमोिजमका)
४. दिलत:
५. अपा ग:
६.

५ ितशत (अनुसूची ५ वमोिजमका)
३ ितशत

-क_ ऐितहािसक जनआ दोलन र सश

संघषका घाइतेका स तित : ३ ितशत

-v_ शिहदका स तित : २ ितशत
-u_ बेप ा प रवारका स तित: २ ितशत
-3_ मधेश आ दोलनका घाइतेका स तित: २ ितशत
ख) यसरी छु ाइएको

येक आरि त समूहको ५०

ितशत कोटा छा ाह को लािग सुरि त गनुपनछ ।

छा ाह को कोटा पू त न नसके मा सो कोटामा छा ह लाई दान गन स कनेछ ।
ग) माथी उ लेिखत आर णह म ये एक िव ाथ ले कु नै एक आर ण समूहबाट मा आवेदन दन पाउनेछ ।
घ) यसरी आरि त ग रएको कोटा अ तगत िव ाथ को आव यक आवेदन नपरे मा सो कोटाको छा वृि

अय

कोटा अ तगत दनुपनछ ।
ङ) छा वृि कोटाको ाथिमक करण गदा सबै भ दा बढी कोटा िनधारण ग रएकोलाई पिहलो ाथिमकता
दनुपनछ । बराबर कोटा िनधारण ग रएको हकमा भने मािथ उ लेख ग रएको ाथिमकता म अनुसार नेछ ।
च) क ा एघार र बा मा छा वृि को लािग िव ाथ छनौट गदा सोही क ामा भना भएका िव ाथ ह म ये
सामुदाियक िव ालयबाट मा यिमक िश ा परी ा(SEE)उ ीण गरे का िव ाथ ह लाई ५०

ितशत भ दा

कम न ने गरी समानुपाितक पमा िवतरण गनुपनछ ।
प र छेद सात
७.१ िविवध
७.१.१ यस कायिविध वमोिजम नेः
क) िव ालयमा िवतरण ने छा वृि यस कायिविध वमोिजम नेछ ।
ख) सामुदाियक िव ालयमा नेपाल सरकारले उपल ध गराउने छा वृि सोही िनदिशका वमोिजम नेछ ।
ग) महानगरपािलकाले उपल ध गराउने महानगर छा वृि

स व धमा महानगरपािलकाले छु ै कायिविध

बनाउन स े छ ।
घ) छा वृि
व थापन स वि ध काययोजना अनुसूची ३ वमोिजम नेछ ।
७.१.२ िज मेवार नुपनः
क) महानगरपािलका तथा िव ालय तहको छा वृि को

व थापनका लािग बैठक बोलाउने, कोटा ए कन

गन, परी ा स ालन गन, नितजा काशन तथा िसफा रस लगायतका काम समयमै स प गनको लािग
महानगरपािलकाको हकमा शैि क शासन महाशाखा मुख तथा िव ालयको हकमा िव ालयको
धाना यानापकको िज मेवारी रहनेछ।
७.१.३ पुनरावेदन दन स कनेः

क) िव ालय छा वृि

िवतरण सिमितले कु नै कारण जनाई िव ाथ लाई छा वृि बाट बि त गराएमा

स बि धत िव ाथ वा िनजको अिभभावकले सो को जानकारी पाएको िमितले सात दन िभ
महानगरपािलका तरीय छा वृि
व थापन सिमित सम पुनरावेदन दन स े छ ।
७.१.४ ज रवानाः क) कु नै िव ालयले यस कायिविधमा तो कए वमोिजम छा वृि स वि ध काय नगरे मा वा
उपल ध नगराएमा महानगरपािलकाले िव ाथ सं याको आधारमा प हजार पैयाँस म ज रवाना गरी यस
कायिविध अनुसार छा वृि उपल ध गराउन लगाउनेछ ।
ख) यसरी िनदशन ददा पिन अटेर गन िव ालयलाई महानगरपािलकाले ज रवाना रकम र दश ितशतले न
आउने छा वृि रकम नगर िश ा कोषमा ज मा गन लगाउनेछ ।
७.१.५ बैठक भ ा: छा वृि
व थापन सिमित, छा वृि छनौट परी ा सिमित तथा सो अ तगत बनेका
उपसिमितका सद य, आमि त सद य तथा सो काममा ख टने कमचारीले सिमितले तो क दए बमोिजमको
बैठक भ ा र सुिवधा पाउनेछन् ।
७.१.६ अिधकार यायोजनः सिमितले आफू लाई ा अिधकारह म ये के ही अिधकार सिमितको कु नै सद य
वा अिधकृ त कमचारीलाई यायोजन गन स े छ ।
७.१.७ अनुसूिचमा हेरफे र: यस अनुसूिचमा लेिखएको िवषयव तुका अित र

अ य िवषयह

थप गन

आव यक देिखएमा महानगरपािलकाले अ य िवषयव तु थप तथा हेरफे र गन स कनेछ ।
७.१.८ बाधा अ काउ स व धी व थाः
क) यस कायिविधमा तो कएको अविधिभ छा वृि
अविध समा

भएको एक मिहनािभ

छनौट कृ या पूरा न नसके मा महानगरपािलकाले सो

यस कायिविधको दफा ७.१.४ वमोिजमको ज रवाना वापतको रकम

असुल उपर गरी छनौट कृ या ार भ गन स वि धत िव ालयलाई िनदशन दनेछ ।
ख) भरतपुर महानगरपािलकािभ का सबै िव ालयह मा छा वृि
व थापनको लािग महानगरपािलकाले
सूचना कािशत गनस े छ ।
ग) यो कायिविध काया वयनको

ममा बाधा अ काउ पन आएमा महानगरपािलकाले आव यक आदेश जारी

गनस े छ ।
७.१.९ कायिविध संसोधन
क) यस कायिविधमा महानगरपािलकाले आव यकता अनुसार संसोधन गन स े छ ।

अनुसूची एक
िव ाथ ले आवेदन दने ढाँचा
१.िव ाथ को नाम:
२.िव ाथ को हाल बसोबास गद आएको ठे गाना: क)

देश नं.

ख) िज लाः

घ) वडा नं.◌ः

ग) थािनय तहको नाम:

ङ) गाउँ ÷टोलः

३. अिभभावकको नाम थर
क) बाबुकोनाम, थर:

ख)पेशा:

ग) आमाको नाम, थर:

घ) पेशा:

४. िव ाथ वा िनजको अिभभावकको मोवाइल न बर:
५. यस अिघ कु नै छा वृि पाए नपाएको:
६. आवेदन दन चाहेको क ा:
७. अिघ लो क ाको उि ण ितशत वा िजिपए:
८. एस.इ.इ.को िस वोल न वर ( क ा एघारको लािग मा ):
९. क ा एघारमा अ ययन गन चाहेको िवषय समुह ( क ा एघारको लािग मा ):
१०. एकाघर सगोलमा रहेको प रवारको कु नै सद यको पेशा,

वसाय वा नोकरी भए वा नभएको:

११. ग रवी प रवार प रचय प भए वा नभएको:
१२.भूिम स बि ध ऐन, २०२१ बमोिजम ज गावालाको हैिसयतले रा

पाउने अिधकतम हदब दीको तराई

तथा उप यका, पहाडी र िहमाली ्◌ो मा मशः पाँच, दश र प
ितशत भ दा कम खेती यो य ज गा
रहेको वा नरहेकोः
१३.आफु ले कु न समुहबाट आवेदन दन चाहेको हो (कु नै एक कोठामा रे जा िच ह लगाउनुहोस)
क)जेहे दार

ख)िवप ता

ग)मिहला

घ)अप गता

ङ)दिलत

च)जनजाित

छ)जनआ दोलनको घाइते

ज)वेप ा प रवार

झ)मधेश आ दोलनको घाइतेको स तित

ञ)शिहद प रवार

१४. िव ाथ को प रवारको अनुमािनत वा षक आय:
मािथ उ लेिखत होरा ठक साँचो छन्,फरक परे कानून बमोिजम सहँ◌ुला, बुझाउँ ला ।
आवेदन÷अिभभावकको द तखतः
हाल अ ययनरत िव ालयको नाम र ठे गानाः
इित िव.स........मिहना........गते.......रोज्.................शुभम ।

िमितः

अनुसूची दुई
(आवेदन साथ पेश गनु पन कागजातह को िववरण)
१.अिघ लो क ा उि ण गरे को ल धांक प र चा रि क माणप को ितिलपी,
२.जनजाित, दिलतको हकमा स बि धत आयोग वा िज ला सासन कायालयको िसफा रसको ितिलपी,
३.वेप ा प रवार, शिहद, जनआ दोलनका घाइते, मधेश आ दोलनका घाइतेको हकमा गृह मा ालय वा
स बि धत िज ला सासन कायालयको िसफा रस प को ितिलपी,
४.िवप ता वा ग रवीको हकमा ग रवी प रचय प को ितिलपी वा सो नभएको अव थामा थानीय तहले
होरा खुलाई दएको िसफ रसको स लै प ,
५.िव ाथ थायी पमा वसोवास गद आएको वडा कायालयको िसफा रस प ।
अनुसूची तीन
(छा वृि

व थापन काय योजना)

.स कामको ववरण

कसर गन

समयाव ध

िज मेवार
नकाय

१.

२.

३.

िव ालयको
छा वृि को कोटा
ए कन गन
िव ालयको
थानीय तहलाई
कोटा िनधारणको
जानकारी
छा वृि
कोटा
ए कन गरे नगरे को
अनुगमन गन

४.

आवेदन
गन

५

छा वृि को परी ा
स ालन र नितजा
काशन
अनुगमन
र
मू याङकन

६.

आ हान

भना भएका िव ाथ सं याको स वि धत क ाको
दश ितशतमा नघ ने गरी
भना शु
भएको
एक मिहनािभ
आर ण सिहतको छा वृि
कोटा
िनधारण
कोटा ा भए पिछ िववरण गरे को ितन दन
जाँच गरी कोटा ए कन गन
िभ

िव ालयको
छा वृि को
िवतरण सिमित
िव ालयको
छा वृि
िवतरण
सिमित

छा वृि
व थापन सिमितको सबै
िव ालयको थानीय
तहको
िनणयानुसार
कोटा ा भएको छा वृि
एक ह ा िभ
व थापन सिमित
र िश ा अिधकृ त
महानगरपािलकाको छा वृि
छा वृि
कोटा िव ालयको
व थापन
सिमितसँगको ए कन भएको दस छा वृि
िवतरण
सम वयमा राि य वा थानीय दनिभ
सिमित
प पि का,
एफएम
वा
सावजिनक िनकायमा सूचना
टाँस गरे र
थानीय तहको सम वयमा स वि धत क ाको िव ालयको
तो कएको आधारमा परी ा
भना शु भएको दुई छा वृि
िवतरण
मिहनािभ
सिमित
छा वृि
व थापन सिमितका िनर तर
थानीय
तहको
पदािधकारी वा सो सिमितले
छा वृि
तोके को ितिनिधले गन
व थापन सिमित

७

ितवेदन पठाउने

८

उजुरी सुनुवाई

९.

नितजा स याउने

छा वृि
ा
गन
िव ाथ ह को िववरण खुलाई
छा वृि
व थापन सिमित
सम िलिखत ितवेदन पठाउने
िव ाथ
वा
िनजको
अिभभावकले िलिखत िनवेदन
दएको १५ दन िभ छा वृि
व थापन सिमितले छानिवन
गरी िनवेदनको टु गो लगाई
िव ालयको छा वृि िवतरण
सिमितलाई िलिखत जानकारी
पठाएर
छा वृि
व थापन सिमितले
दएको िनदशनको सुनुवाइ गरे र

नितजा
भएको
ह ािभ

काशन िव ालयको
एक छा वृि
िवतरण
सिमित

िनवेदन
दएको थानीय
तहको
प
दन िभ
छा वृि
व थापन सिमित

जानकारी
ा िव ालयको
भएको िमितले एक छा वृि
िवतरण
ह ािभ
सिमित
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