
टीकापुर नगरपािलकाको  
मेयर ािविधक छा वृि  िवतरण स बि ध कायिविध, २०७८ 

तावनाः 
टीकापरु नगरपािलका अ तगत स चािलत िविभ न ािविधक िव ालय वा िश ालयह मा अ ययनरत जहेे दार, 

आिथक पले िवप न, आिदवािस जनजाित, मिहला, मु क हलरी, दिलत र अपाङ्ग िव ाथ ह लाई ािविधक तथा 
यावसाियक िश ा ा  गनको लािग आिथक पमा सहज होस भ ने उ े यका साथ टीकापुर नगरपािलकाले मयेर 
ािविधक छा विृ  िबतरण स बि ध कायिविध बनाई लाग ूगन बा छनीय  भएकोले,  

 थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले िदएको अिधकार योग ग र टीकापरु नगर कायपािलकाले यो 
कायिविध बनाएको छ । 

 
प र छेद : - १  

                                                                     ारि भक 
 

१. संि  नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम टीकापरु नगरपािलकाको मयेर ािविधक छा विृ  िवतरण 
स ब धी कायिविध, २०७८ रहकेो छ  । 
(२) यो कायिविध नगरपािलका अ तगतका ािविधक िश ा दान गन िव ालय तथा िश ालय र ित सं थाह मा 

ािविधक िवषयह  अ ययन गन टीकापरु नगरपािलकामा थायी बसोबास भएका िव ाथ ह लाई मा  केि त गरेर तयार 
ग रएको छ । 
(३) यो कायिविध नगरकायपािलकाको वठैकबाट ि वकृत भएको िमितदिेख लाग ुहनेछ ।                                                                   
२. प रभाषा : िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा :   
(क) “िव ालय वा िश ालय” भ नाले ािविधक िवषय अ ययन अ यापन हने शिै क सं थाह लाई स झन ुपदछ । 
(ख) “जेहे दार िव ाथ ” भ नाले छा विृ को लािग आवदेन िदएका टीकापरु नगरपािलका िभ  थायी बसोबास 
भएका िव ाथ ह म ये अिघ लो क ामा उ चतम अकं ा  गरेको िव ाथ लाई स झन ुपदछ । 
(ग) “नगरपािलका” भ नाले टीकापरु नगरपािलका स झन ुपदछ । 
(घ) “नगर कायपािलका” भ नाले टीकापरु नगरपािलकाको नगर कायपािलका स झन ुपदछ । 
(ङ) “ ािविधक छा वृि ” भ नाले नेपाल सरकारले ािविधक धार भिन िकटान ग रएको क ा १२ वा िड लोमा 
तहस म ािविधक िवषय अ ययन गन टीकापरु नगरपािलका िभ  थायी बसोबास भ ैटीकापरु नगरपािलका िभ कै 

ािविधक िव ालय वा िश ालयमा अ ययनरत िव ाथ ह लाई दान ग रने छा विृ  स झन ुपदछ । 
(च) “सिमित” भ नाले कायिविधको दफा ३ बमोिजम गिठत छा विृ  िवतरण तथा यव थापन सिमित स झन ुपदछ । 
(छ) “िश ा, युवा तथा खेलकुद शाखा” भ नाले नगरपािलकाको िश ा, यवुा तथा खलेकुद शाखा स झनपुदछ । 
(ज)“िश ा सिमित” भ नाले नगर िश ा सिमितलाई स झन ुपदछ । 
(झ)“नगर मुख” भ नाले नगरपािलकाको मखुलाई स झन ुपदछ । 
 
 
 



प र छेदः -२  
छा वृि  यव थापन तथा िवतरण सिमित 

३. मयेर ािविधक छा विृ  यव थापन तथा िवतरण गन तपिसल बमोिजमको एक सिमित रहनेछः 
(क) नगर मखु- संयोजक 
(ख) िश ा, यवुा तथा खलेकुद शाखा मखु- सद य 
(ग) संयोजकले तोकेको नगरपािलकामा कायरत अिधकृत तरको कमचारी -सद य सिचव 
४. मयेर ािविधक छा विृ  यव थापन तथा िवतरण सिमितको काम कत य र अिधकारह ः  
१) मयेर ािविधक छा िृ  यव थापन तथा िवतरण सिमितका काम कत य र अिधकारह  तपिसल बमोिजम हनेछनः 
(क) छा विृ  िवतरणका लािग ािविधक िवषय अ ययनरत िव ाथ ह लाई आवदेन िदन अनसुिुच-१ बमोिजमको 
ढाँचामा फाराम भन सचुना काशन गन 
(ख) सचुना कासन ात फाराम भन िव ाथ ह काकागजात तथा माणप ह  ज ुगन 
(ग) छा विृ  ा  गन यो य िव ाथ  छनौट गन 
(घ) स बि धत िव ालयको खातामा छा विृ  रकम िनकासाको लािग िश ा, यवुा तथा खलेकुद शाखालाई िसफारीस 
गन 
 

प र छेदः-३ 
छा वृि  दान गन िव ाथ  छनौटका ि याह  

५. ािविधक िवषय अ ययन गन िव ाथ  छनौट गदा तपिसल बमोिजमका ि याह  अपनाउनु पनछः  
(क) ािविधक िवषय अ ययन गन िव ाथ ह लाई छा विृ  ा  गनको लािग नगरपािलकाको िश ा, यवुा तथा 
खलेकुद शाखामा िनवेदन सिहत फाराम भन आ ान ग र अनुसुिच-२ बमोिजमका आधारह  सिहत सचुना काशन गन, 
(ख) िव ाथ ह बाट ा  िनवेदन अनसुिुच-२ बमोिजमका आधार बमोिजम हने ग र छु ाछु ै दता गन, 
(ग) दता भएका िनवदेन, िव ाथ का कागजात तथा माणप ह  ज ुगन, 
(घ) उपदफा (ख) र (ग) बमोिजमका िव ाथ ह का िववरण र मािणत कागजातको आधारमा अनसुिुच-३ अनसुारको 
ढाँचामा िव ाथ ह लाई अङ्क दान गन, 
(ङ) ा  गरेको अङ्कका आधारमा यो यता म तयार गन, 
(च) तयार ग रएको यो यता म सिमितमा पेश गन र सिमितले छा विृ का लािग िव ाथ को छनौट गन, 
(छ) नगरपािलकाको िश ा, यवुा तथा खलेकुद शाखाले छनौट भएका िव ाथ  अ ययनरत िव ालयको खातामा एकमु  
पमा छा विृ  रकम िनकासा गन र छनौट भएको िव ाथ को नामनामिेस तथा रकम सिहतको िनकासा प  समते िदन,े 

(ज) रकम ा  भएपिछ िव ालयले स बि धत िव ाथ ह लाई छा विृ  वाफतको रकम िवतरण ग र भरपाई 
नगरपािलकामा पेश गनपुन । 
 

प र छेदः -४ 
िविवध 

६. अनुगमन :  िव ाथ ह लाई दान ग रएको छा विृ  रकम ा  गरे नगरेको स ब धमा सिमितले य  वा अ य  
पमा अनगुमन गन स नेछ । 



७. कायिविधमा  संशोधन : यस कायिविधमा संशोधन गनुपन भएमा सिमितको िसफा रसमा कायपािलकाले आव यक 
संशोधन गन स ने छ । 
८. चिलत कानुन लागू हने : यस कायिविधमा भएको यव था चिलत काननुसंग बाँझीएमा चिलत काननुको 
यव था लाग ूहनेछ  । 

९.  बचाउ : यस अिघ भए गरेका छा विृ  िवतरण स ब धी काय यसै कायिविध बमोिजम भए गरेको मािननेछ  । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसुिुच-१ 
(प र छेद २ दफा ४ को उपदफा १ (क) सगँ स बि धत) 

टीकापरुनगरपािलका 
नगर कायपािलकाको कायालय 

टीकापरु, कैलाली 
मेयर ािविधक छा वृि को आवेदन फाराम 

१. िव ाथ को नामः २. अ ययनरत तह/क ाः 
३. थायी ठेगानाः 
४. िलङ्गः ५. ज मिमितः६. अपाङ्ग भएमा वग खलुाउनेः 
७. जाित/जनजाितः (क) ा हण/ े ी (ख) जनजाितग (ग) दिलत (घ ) अ य 
८. अ ययनरत िव ालय वा िश ालयको नामः 
९. अ ययनरत िव ालय वा िश ालयकोको िकिसमः (क) सामदुायीक (ख)  सं थागतग. गिुठघ. अ य 
१०. स पकफोनः ११. प रचयप  न बर र िकिसमः 
१२. बुवाको नामथरः १३. आमाको नामथरः 
१४. बुवाआमाको अव थाःक. दवुै भएकोख. ववुा भएको आमा नभएकोग. आमा भएको ववुा नभएकोघ. दवुै नभएको 

१५. SEE/BLE को ेडः   (SEE नगरेकोलेमा ै BLE को ले न)े 
१६. पा रवारीक मखु आय ोतःक. कृिषख. रोजगारीग. घरभाडाघ. यापारङ. वैदिेशक आय 
१७. छा विृ  फाराम भरेको समहुः क. जेहे दार/खलुाख. मिहलाग. जनजाितघ. दिलतङ. अपाङ्गता      च. मु क हलरी 

िनवेदक 
स बि धत िव ाथ कोः 

िसफा रस गन 
स बि धत िश ण सं थाका ाचायको 

मािणत गन 
िश ा, युवा तथा खेलकुद 
शाखा मुख/अिधकृतको 

नामः नामः नामः 
 

ह ता रः ह ता रः ह ता रः 
 िमितः िमितः पदः 
 

स पक न.ं स पक न.ं िमितः 
 िव ाथ  अ ययनरत िश ण सं थाको छाप नगरपािलकाले भन नगरपािलकाकोछाप 
 

  

फाराम दता न बरः 

  

 फाराम दता िमितः 
 फाराम दता गनको नामः 
 फाराम दता गनको ह ता रः 
 फाराम साथ अिनवाय पमा पेश गनुपन कागजातह ः(कागजात अपुग भएमा फाराम दता गन नहने) 
 १. िव ाथ कोनाग रकता वा ज मदता माणप को ितिलपी२. स बि धत क ामा अ ययन गद गरेको िव ाथ  प रचयप को ितिलपी 
 

३.अपाङ्गताको लािग आिधकारीक िनकायबाट दान ग रएको अपाङ्ग प रचयप को ितिलपी 
 

४. आमा वा बुवा वा दवुै नभएको भए स बि धत वडाबाट आमा वाबवुा वा दवुै नभएको भिन मािणत ग रएको स कलै िसफारीस प                            ५. 
आिदवािस/जनजाितको लािग उ  जाित हो भनरे आधकारीक िनकायबाट मािणत प को ितिलिप (नपेाल आिदवािस जनजाित उ थान राि य ित ानऐनमा 
सिुचकृत नभएकाह का लािग मा ) ६. दिलतको हकमा उ  थर भएको यि  दिलतजाित हो भनरे आधकारीक िनकायबाट मािणत प को ितिलिप 
(राि य दिलतआयोगमा सिुचकृत नभएकाह का लािग मा ) ७. मु क हल रको हकमा आधकारीक िनकायबाट जारी ग रएको प रचय प को मािणत 

ितिलिप ८. SEE/BLE उि ण माणप को ितिलपी 

 

 



अनसुिुच-२ 
मेयर ािविधक छा विृ  दान गन आधारह  

(प र छेद ३ दफा ५ को उपदफा (क) सँग स बि धत) 
 

मेयर ािविधक छा वृि  दान गन आधारह  
स छा विृ दान गन वगह  सं या कैिफयत 

१ जेहे दार/खलुा २२ 

आधार २, ३, ४, ५ र ६ बमोिजम छा विृ को 
लािगिव ाथ  छनौट नभएमा आधार १ को 

यो यता मबाट छनौट ग रनेछ । 

२ मिहला ६ 
३ आिदवािस/जनजाित ५ 
४ दिलत ३ 
५ अपाङ्ग २ 
६ मु क हलरी २ 

ज मा सं या ४०   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
अनुसिुच-३ 

मेयर ािविधक छा विृ  दान गन लािग िव ाथ  छनौटको मु याङ्कन फाराम 
(प र छेद ३ दफा ५ को उपदफा (घ) सगँ स बि धत) 

स मु याङकनकाआधारह  पुणाङ्क ा ाङ्क कैिफयत 
१ अ ययनरतसं था २०     

क सामदुायीक २०     
ख गिुठ १८     
ग सं थागत १५     
घ अ य १२     

२ बुवाआमाकोअव था २०     
क बवुाआमादवुै नभएको २०     
ख आमा भएकोववुा नभएको १८     
ग बवुा भएकोआमा नभएको १५     
घ बवुा आमादवुै भएको १२     

३ परीवारको मुख आय ोत २०     
क कृिष २०     
ख वैदिेशक आय १८     
ग घरभाडा १६     
घ यापार १४     
ङ रोजगारी १२     

४ SEE/BLE को ेड २०     

 क ३.६ वा सोभ दा माथी २०     
 ख २.८ दिेख३.५९ स म १७     
 ग २.० दिेख२.७९ स म १४     
 घ २.० भ दाकम ११     

५ अ तरवाता २०     

ज मा   १००     

 


