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जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका 

जीतपरुसिमरा राजपत्र 

खण्डः५                          िंख्या ०५              प्रमाणिकरि समसतः२०७९/०८/२९ 

                                                 राजपत्रमा प्रकाशन समसतः२०७९/१०/२५ 

                              भाग-२ 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका 
 

 

 

प्रस्तावना        
जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको समसत २०७९।०८।२९ गतेको पााँचौ काययपासिका बैठकद्वारा 
प्राववसिक तथा व्यविावयक णशक्षामा प्रोत्िाहनको नीसत अनरुुप दक्ष णचवकत्िक तथा ईणजजसनयर उत्पादनका 
िासग यि नगरसभत्र स्थायी रुपमा बिोबाि गने तथा नगरसभत्रका ववद्याियमा अध्ययन गरेका गररब तथा 
जेहेजदार ववद्याथीहरुको उच्च प्राववसिक णशक्षा अध्ययनको व्यवस्थापन गने काययिाई िरि, िहज र 
व्यवणस्थत गनय वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ को सनयम 
११(ज).१६, नगर णशक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४८ (२) र जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको 

छात्रवणृि काययक्रम िंचािन काययववसि , २०७९ 
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प्रशािकीय काययववसि (सनयसमत गने) ऐन, २०७८ को दफा ४ (१) बमोणजम काययपासिकाद्वारा यो 
काययववसि बनाई जारी गररएको छ ।  

पररच्छेदः एक 

िंणक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

 

 1. िंणक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 
(क) यि काययववसिको नाम "छात्रवणृि काययक्रम िंचािन काययववसि, २०७९" रहेको छ । 

(ख) यो काययववसि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको समसतदेणख िागू हनुेछ । 
 

 2. पररभाषाः  

ववषय वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा यि काययववसिमा, 
(क) "काययपासिका" भज नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका नगर काययपासिकािाई िम्झन ु

पदयछ । 

(ख) "नगर णशक्षा ऐन" भन्नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको णशक्षा ऐन,  २०७५       
िम्झन ुपदयछ । 

(ग) "काययववसि" भज नािे "छात्रवणृि काययक्रम िंचािन काययववसि, २०७९" िाई िम्झन ुपदयछ । 

(घ) "नगरपासिका" भन्नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकािाई िम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "ववद्यािय" भज नािे णशक्षा ऐन, २०२८ तथा णशक्षा सनयमाविी, २०५९ र जीतपरुसिमरा 
उपमहानगरपासिका णशक्षा ऐन, २०७५ अनिुार स्थापना तथा िञ्चािन भएका िामदुावयक 
र िंस्थागत ववद्याियहरूिाई िम्झन ुपदयछ। 

(च) "छात्रवणृि" भज नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाद्वारा प्रदान गररने तोवकए बमोणजमको 
छात्रवणृििाई िम्झन ुपदयछ । 

(छ) "णशक्षा तथा मानव स्रोत ववकाि केजर" भज नािे नपेाि िरकारद्वारा गठन गररएको णशक्षा 
तथा मानव स्रोत ववकाि केजरिाई िम्झन ुपदयछ । 

(ज) "काययक्रम कायायजवयन पणुस्तका" भज नािे णशक्षा तथा मानव स्रोत ववकाि केजरद्वारा 
प्रकाणशत काययक्रम कायायजवयन पणुस्तकािाई िम्झन ुपदयछ । 

(झ) "एकीकृत शैणक्षक व्यवस्थापन िूचना प्रिािी" भन्नािे णशक्षा तथा मानव स्रोत ववकाि 
केजरद्वारा व्यवणस्थत गररएको एकीकृत शैणक्षक व्यवस्थापन िूचना प्रिािीिाई िम्झन ु
पदयछ । 

(ञ) "राविय परीक्षा बोडय" भज नािे नेपाि िरकारद्वारा गठन गररएको राविय परीक्षा बोडय िाई 
िम्झन ुपदयछ। 

(ट) "णशक्षा, यवुा तथा खेिकुद महाशाखा" भज नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका, णशक्षा 
यवुा तथा खेिकुद महाशाखािाई िम्झन ुपदयछ। 
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(ठ) "जयनुतम शैणक्षक योग्यता" भज नािे कक्षा १२ उिीिय भई िम्बणजित सनकायिे सिएको 
योग्यता परीक्षामा उिीिय भनी िम्झन ुपदयछ। 

(ड) "छनौट िसमसत" भज नािे सनयम ५ को उपसनयम १ बमोणजम गठठत छात्रवणृि छनौट 
िसमसतिाई िम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेदः दईु 

छात्रवसृत्रको प्रकार, तह, ववषय िम्बजिी व्यवस्था 
 

  ३.  छात्रवसृत्रको प्रकार:  

 (१) यि नगरपासिकािे प्रदान गने छात्रवणृि देहाय बमोणजम हनुेछ । 
(क)   ववद्यािय छात्रवणृि   

(ख)   एम.सब.सब.एि. छात्रवणृि  

(ग)   स्नातक तह ईणजजसनयररङ्ग छात्रवणृि   

(घ)   अनिुजिानात्मक छात्रवणृि  

(ङ)   एम.सब.सब.एि. इजटनयशीप छात्रवणृि 

 (२) काययपासिकाको सनिययानिुार सनयम ३ (१) बमोणजमको छात्रवणृि काययक्रममा आवश्यकता 
अनिुार थपघट गनय िवकनेछ । 

 ४. छात्रवणृि प्रदान गररन ेतह तथा ववषय:  

(१) ववद्यािय छात्रवणृि काययक्रम अजतगयत ववद्यािय तहमा िंघीय/प्रदेश िरकारबाट प्राप्त हनुे 
शितय अनदुान अजतगयत देहाय बमोणजमका छात्रवणृि काययक्रम णशक्षा तथा मानव स्रोत 
ववकाि केजरिे जारी गरेको ववद्यािय छात्रवणृि व्यवस्थापन सनदेणशका, २०७४ बमोणजम 
प्रदान गररनेछः 

 (क) छात्रा छात्रवणृि (कक्षा १-८)  

 (ख) दसित छात्रवणृि (कक्षा १-८) 
      (ग)   माध्यसमक णशक्षा छात्रवणृि (कक्षा ९-१२) 
 (घ)   अपाङ्गता छात्रवणृि (कक्षा १-१२)  

(२) यि नगरपासिकािे उच्च प्राववसिक णशक्षा अजतगयत स्नातक तहका देहायका ववषयमा 
छात्रवणृि प्रदान गनेछ । 

(क) एम.सब.सब.एि. छात्रवणृि (५ वषे) 
(ख) स्नातक तह ईणजजनयररङ्ग छात्रवणृि (४ वषे) 
(ग) अनिुजिानात्मक छात्रवणृि  

(घ) एम.सब.सब.एि. इजटनयशीप छात्रवणृि 
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(३)  यि नगरपासिका क्षेत्र सभत्रको िामाणजक, िााँस्कृसतक, िासमयक, प्राकृसतक तथा वातावरिीय 
िम्पदाहरूमा केणजरत रहेर आवश्यक शोि अनिुजिान काययमा िहयोग परु् याउने हेतिेु 
छात्रवणृि प्रदान गनय िक्नेछ । 

 (४) अजयत्र जेिकैु उल्िेख भएतापसन सनयम ४ उपसनयम २ को (क) र (ख) बमोणजमको 
छात्रवणृि काययक्रम कायायजवयन गदाय सनयम ५.1 बमोणजमको छनौट िसमसतिे अध्ययनरत 
ववद्याथीिाई मात्र सिफाररि गने छ । 

 (५)  यि नगरपासिकािे देश सभत्रकै िरकारी स्वासमत्वको क्याम्पि/ववश्वववद्याियमा अध्ययन 
गने ववद्याथीिाई मात्र छात्रवणृि प्रदान गनेछ ।   

                                          

                                  पररच्छेदः तीन 

छनौट िसमसत िम्बजिी व्यवस्था 
 

  ५.   छात्रवणृि छनौट िसमसत:  

 (१) यि नगरपासिकािे प्रदान गने एम.सब.सब.एि. र स्नातक तह ईणजजसनयररङ्ग ववषयका 
छात्रवणृिमा ववद्याथी छनौट गरी सिफाररि गनय सनम्न बमोणजमको छात्रवणृि छनौट िसमसत 
रहनेछः- 
(क) अध्यक्ष, नगर णशक्षा िसमसत     -िंयोजक 

(ख)   प्रमखु प्रशािकीय असिकृत                            -िदस्य 

(ग) नगर णशक्षा िसमसतका िदस्यहरुिे आफूहरु मध्येबाट  

छानी पठाइका एक जना          -िदस्य 

(घ) णशक्षा, यवुा तथा खेिकुद महाशाखा प्रमखु   -िदस्य िणचव 

(२) सनयम १(ग) बमोणजम छानी पठाएको िदस्यको पदावसि ३ (तीन) वषयको हनुेछ । तर 
नगर णशक्षा िसमसतको सनिययबाट सनजिाई पनुः अको काययकािको िासग छनौट गनय बािा 
पने छैन । 

       (३) बैठक िम्बजिी काययववसि छनौट िसमसत आफैं िे सनिायरि गरे बमोणजम हनुेछ । 

 ६.  छात्रवणृि छनौट िसमसतको काम, कतयव्य र असिकार: छात्रवणृि छनौट िसमसतको काम, कतयव्य र 
असिकार देहाय बमोणजम हनुेछः- 

(1)  णशक्षा, यवुा तथा खेिकुद महाशाखाबाट पेश भएको ववस्ततृ वववरि िवहतको िूचना तथा 
काययक्रमको मस्यौदा अध्ययन गरी िंशोिन गनुयपने भए िो िमेत गरी उक्त िूचना 
प्रकाशनका िासग सनदेशन गने । 

(2) आवश्यक पने जयूनतम योग्यता, आवेदनको प्रवक्रया तथा पेश गनुयपने कागजातको वववरि 
तयार गने । 
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(3) उम्मेदवारिे आवेदनका िासग प्रकाणशत िूचना बमोणजम आफ्नो पािपोटय िाइजको फोटो 
िवहतको वैयणक्तक वववरि, जयूनतम शैणक्षक योग्यता तथा तोवकएको अजय योग्यता 
िम्बजिी वववरि, नेपािी नागररकताको प्रमािपत्रको प्रसतसिपी, िम्बणजित वडाको सिफाररि, 
अजय कागजातहरु, आवेदन गनय चाहेको िमूह (एम.सब.सब.एि./स्नातक तह ईणजजसनयररङ्ग, 

अजय) िमेत खिुाई अनिूुची-१ बमोणजमको ढााँचामा पेश भएको आवेदन उपर छानववन 
गरी आवेदन रद्द गनुय पने भए सनियय गरी जनुिकैु बखत रद्द गनय िक्नेछ । 

(4) आवेदकहरुको तथ्याङ्कीय वववरि र पेि गरेका कागजातका आिारमा रुज ुगने/गराउने । 

(5) आवेदनको ढााँचा तथा कबसुियतनामाको ढााँचा तयार गने/गराउने । 

(6) छनौट िम्बजिी िम्पूिय काययहरू गरी, गराई छात्रवणृि प्राप्त गने ववद्याथीको अणजतम िूची 
नगर काययपासिकामा सिफाररि गने । 

(7) छात्रवणृिको सनणम्त सिफाररि भएका उम्मेदवारको अनिूुची-२ बमोणजमको जयूनतम ५ वषय 
िेवा गने कबसुियतनामा गने/गराउने । 

(8) छात्रवणृि प्राप्त गरी अध्ययन पश्चात ्कबसुियतनामा अनिुार िेवा गरे, नगरेको अनगुमन गने 
र कबसुियतनामा अनिुार िेवा नगने उम्मेदवारबाट सनजिाई छात्रवणृि बापत प्रदान 
गररएको िम्पूिय रकम व्याज िवहत अििु उपर गने/गराउने । 

(9) नगरपासिकाबाट प्रत्यायोणजत एवम ्सनदेणशत अजय काम गने/गराउने । 

 
पररच्छेदः चार 

छात्रवणृिको कोटा िंख्या र रकम सनिायरि तथा छनौटको आिारहरु िम्बजिी व्यवस्था 
 

७.  छात्रवणृिको कोटा िंख्या र रकम सनिायरिः  
    (१) यि नगरपासिकािे प्रदान गने छात्रवणृिको कोटा िंख्या र रकम देहाय बमोणजम हनुेछ । 

(क) ववद्यािय छात्रवणृिः ववद्यािय तहमा उपिब्ि गराइने छात्रवणृिका िासग ववद्याियिे 
एकीकृत शैणक्षक व्यवस्थापन िूचना प्रिािी वववरि अद्यावसिक गराउन ुपनेछ र छात्रवणृि 
प्राप्त गने ववद्याथी ववद्याियमा ७५% रुज ुहाणजरी भएको हनु ुपनेछ । 

 (ख) उच्च प्राववसिक णशक्षा छात्रवणृिः एम.सब.सब.एि. मा अध्ययनरत १ (एक) जना ववद्याथीिाई 
कूि शलु्क वापतको १००% र स्नातक तह ईणजजसनयररङ्गमा अध्ययनरत २ (दईु) जना 
मध्ये छनौट िसमसतिे सिफाररि गरेको योग्यताक्रम अनिुार १ (एक) जना ववद्याथीिाई 
कूि शलु्क वापतको १००% र १ (एक) जना ववद्याथीिाई ५०% रकम छात्रवणृि वापत 
प्रदान गररनेछ । 
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      (ग)  उच्च प्राववसिक णशक्षा छात्रवणृि कोटा िंख्या र िमयतासिकाः एम.सब.सब.एि. र स्नातक तह 
ईणजजसनयररङ्गमा छात्रवणृि प्रदान गने कोटा िंख्या, रकम र िमयतासिका आवश्यक्ता 
अनिुार नगर काययपासिकाको सनिययबाट प्रकाशन तथा िंशोिन गनय िवकनेछ । 

(घ) एम.सब.सब.एि. इजटनयशीप तथा अनिुजिनात्मक छात्रवणृिः एम.सब.सब.एि. इजटनयशीप तथा 
अनिुजिनात्मक छात्रवणृि िम्बजिी ववस्ततृ वववरि र िो वापत प्रदान गररने रकम नगर 
काययपासिकािे सनियय गरे बमोणजम हनुेछ । 

(ङ)  सनयम ४ को उपसनयम (२) बमोणजमको छात्रवणृि काययक्रममा प्रथम वषय/िेसमष्टरमा 
अध्ययनरत ववद्याथीिाई प्रदान गररनेछ । 

(च)   अजयजत्र जनुिकैु कुरा िेणखएको भएतापसन आ.व. २०७९/०८० को हकमा सनयम ४ को 
उपसनयम (२) को (क) र (ख) बमोणजमको छात्रवणृि काययक्रममा हाि जनुिकैु 
वषय/िेसमष्टरमा अध्ययनरत ववद्याथी िमेत िहभासग हनु िक्नेछन ्। 

  (2)  छनौटका आिारहरुः सनयम ५(1) अनिुारको छात्रवणृि छनौट िसमसतिे जयूनतम योग्यता पगेुका 
आवेदकहरुबाट अनिूुची-1 बमोणजमको ढााँचामा आवेदन पेश भएका आवेदनहरुको देहायको 
मापदण्डको आिारमा आवश्यक छानववन गरी छात्रवणृिका िासग उमेदवारको नामाविी नगर 
काययपासिकामा सिफाररि गनेछ । 

     (१) एम.सब.सब.एि. र स्नातक तह ईणजजसनयररङ्ग छात्रवणृिः 
      (क) देहायको मापदण्डको आिारमा कुि ५० अंकिाई पूिायङ्क मानी उच्चतम अंक प्राप्त गने  

आवेदकहरुको नाम छात्रवणृिको िासग नगर काययपासिकामा सिफाररि गररनेछ। 
 देहाय:- 

क्र िं वववरि पूिायङ्क िामदुावयक 
ववद्याियको 
ववद्याथी भए 

िंस्थागत 
ववद्याियको 
ववद्याथी भए 

१ नगरपासिका सभत्रका ववद्याियबाट माध्यासमक 
णशक्षा पररक्षा (SEE) वा िो िरह उिीिय 

१० १० ५ 

२ नगरपासिका सभत्रको ववद्याियबाट कक्षा १२ 
उिीिय गरेको भएमा 

१५ १५ १० 

३ जयनुतम योग्यता भएका सबद्याथी छात्रा / दसित / 
जनजासत / अपाङ्ग भएमा 

२० - - 

४ गररब तथा जेहेनदार ववद्याथी भएमा   ५ - - 

  जम्मा  ५०   
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(ख) उपसनयम (क) बमोणजम मापदण्डको आिारमा सबद्याथीहरुको अंक बराबर भएमा नेपाि 
सभत्रकै ववश्वववद्याियको िम्बणजित ववषयको प्रवेश पररक्षाको योग्यता िूचीको आिारमा 
प्राथसमकता ठदईनेछ ।   

 (३) अजय छात्रवणृि ववतरि िंख्या व्यवस्थाः यि नगरपासिकासभत्र िंचासित ववद्याियमा अध्ययनरत   
ववद्याथीरुिाई प्राप्त हनुे दसित, छात्रा, अपाङ्ग िगायत अजय छात्रवणृि ववतरि णशक्षा तथा मानव 
स्रोत ववकाि केजरद्वारा जारी काययक्रम कायायजवयन पणुस्तका (PIM) बमोणजम नै हनुेछ । 

(४)  छात्रवणृि प्राप्त गने ववद्याथीिे आफूिे प्रत्येक वषय/िेसमष्टर उिीिय गरेका कागजात  नगरपासिकामा 
पेश गनुयपनेछ । यिरी प्राप्त भएको कागजात छानववन गरी नगरपासिकािे छात्रवणृि रकम 
सनकािा गनेछ । 

(५)  हाि पवहिो वषय/िेसमष्टर बाहेक अजय वषयमा अध्ययनरत सबद्याथीिे अणघल्िो वषय/िेसमष्टरको   
माकय शीट र हाि िम्म बझुाएका शलु्कको रसिद पेश गरेपछी मात्र नसतजा ववश्लषेिको आिारमा 
बााँकी छात्रवणृि रकम क्रमशः प्रदान गररनेछ । 

 

पररच्छेदः पााँच 

छात्रवणृि कोष स्थापना तथा िञ्चािन प्रवक्रया  

 
८.    छात्रवणृि कोष:  
    (क) छात्रवणृिका िासग आवश्यक पने रकम वावषयक रुपमा नगरपासिकािे छात्रवणृि कोषमा जम्मा 

गनेछ । उक्त कोषमा व्यणक्त, िंघ िंस्था िगायतिे िमेत सनःस्वाथय रुपमा योगदान गनय िक्नेछन ्
तथा उक्त कोषको िञ्चािन प्रचसित सनयमानिुार हनुेछ ।  

    (ख) छात्रवणृि रकम सनकािाः अध्ययनरत् ् सबद्याथीको छात्रवसृत रकम किेज/ववश्वसबद्याियको 
सिफाररि र रसिदको आिारमा िम्बणजित किेज/ववश्वसबद्याियको खातामा सनकािा ठदईनेछ। 

    (ग) मनोनयन: सनयम ७ को उपसनयम २ (१) र (२)  बमोणजम, छनौट िसमसतको सिफाररिका 
आिारमा नगरपासिकािे योग्यताक्रमानिुार ववषयगत तथा छात्रवणृिको वकसिम अनरुूप ववद्याथी 
मनोनयन गनुय पनेछ । 

    (घ) कवसुियतनामाः  

    (१) सनयम ४ को उपसनयम २ को खण्ड (क) र (ख)  बमोणजम छात्रवसृत प्रदान गदाय   
एम.सब.सब.एि. र स्नातक तह ईणजजसनयररङ्ग अध्ययन गने ववद्याथीका सनणम्त सनयम ६ को 
उपसनयम (७) बमोणजम अध्ययन पश्चात कणम्तमा ५ (पााँच) बषय यि नगरपासिकासभत्र आफुिंग 
िम्बणजित सबषयमा असनवायय िेवा गने ितय िमेत खिुाई अनिूुची-2 को ढााँचामा कबसुियतनामा 
गराउन ुपनेछ । 
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(२) अनिूुची-२ बमोणजम गररएको कबसुियतनामामा उणल्िणखत व्यवस्था पािना गनुय ववद्याथीको 
कतयव्य हनुेछ । उक्त कबसुियतनामाको पररपािन नभएमा छात्रवणृि छनौट िसमसतको 
सिफाररिमा नगरपासिकािे उपिब्ि गराएको छात्रवणृि वापतको रकम अििु उपर गरी प्रचसित 
काननु बमोणजम कारवाही गनेछ । 

 

पररच्छेदः छ 

ववववि 

 

९.  बाणझएमा अमाजय हनुःे यि काययववसिमा उणल्िणखत कुनै व्यवस्था प्रचसित कानूनिाँग बाणझएमा 
बाणझएको हदिम्म अमाजय हनुेछ । 

१०. वािा अडचन फुकाउनःे यो काययववसि कायायजवयनमा कुनै वािा अड्चन आएमा नगर काययपासिका 
बाट अनमुोदन हनुे गरर नगर प्रमखुिे वािा अडचन फुकाउन आदेश जारी गनय िक्नेछ । 

११.  िंिोिनः यो काययववसि नगर काययपासिकाको सनिययबाट आवश्यक्ता अनिुार िंिोिन गनय िवकनेछ। 
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अनिूुची - १ 

(सनयम ६ को उपसनयम (३) िाँग िम्बणजित) 
सनवेदनको ढााँचा 

समसतः 
श्री जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका, 
नगर काययपासिकाको कायायिय,  

जीतपरु, बारा,  

मिेश प्रदेश, नेपाि । 

      
 

 

ववषयः एम.सब.सब.एि./ इणजजसनयररङ्ग स्नातक तह छात्रवणृि काययक्रममा िहभासग गराई ठदन ेिम्बजिमा । 

 

  उपरोक्त ववषयमा ताँहा काययियबाट समसत ...............…………. मा प्रकाणशत िूचना अनिुार म 
एम.सब.सब.एि./इणजजसनयररङ्ग स्नातक तह छात्रवणृि काययक्रममा िहभासग हनु योग्य भएकोिे उक्त काययक्रमका िासग 
आवश्यक कागजातहरु िमेत यिै सनवेदन िाथ िंिग्न गरी यो सनवेदन पेश गदयछु । 

 

सनवेदकको नाम,थरः 
स्थायी ठेगानाः 
जजम समसतः 
अध्ययन ववषयः 
माध्यसमक णशक्षा तथा कक्षा १२ उिीिय गरेको ववद्याियको नाम/ठेगानाः 
िंिग्न कागजातहरुः 
1. अध्ययनरत िंस्थाको सबिाथी उक्त िंस्थामा अध्ययनरत रहेको भसन अध्ययन शलु्क िमेत  खिुाएको पत्र, 
2. नेपािी नागररकता प्रमािपत्रको प्रमाणित प्रसतसिवप, 
3. स्थायी बिोबाि उल्िेख भएको िम्बणजित वडा कायायियको सिफाररि पत्र, 
४. बिाईिराई गरेको भए िोको प्रमाणित प्रसतसिपी, 
५.    जनजासत/दसित भएमा िम्बणजित णजल्िा प्रशािन कायायियबाट जारी प्रमािपत्रको प्रमाणित प्रसतसिपी, 
६. शैणक्षक योग्यताका प्रमाि पत्रहरुको प्रमाणित प्रसतसिपी, 
७. गररब तथा जेहेनदार भएको व्यहोरा िवहतको िम्बणजित वडा कायायियको सिफाररि पत्र, 
८.     प्रवेश पत्र र प्रवेश पररक्षामा उिीिय भएको योग्यता िूची िवहतको प्रमािको प्रमाणित प्रसतसिवप, 
९.     अजय थप कागजात भएमाः- (क)...................... (ख).................... (ग).................... 
मासथ उल्िेणखत वववरि ठीक िााँचो हो झठुा ठहररएमा कानून बमोणजम िहुाँिा बझुाउिा । 

 

                               दस्तखतः 
                                नाम,थरः 
                                ठेगानाः       

                     िम्पकय  नं 

 

    दायााँ          बायााँ 

पािपोटय िाइजको 
फोटो 
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अनिूुची-२ 

(सनयम ६ को उपसनयम ७ िाँग िम्बणजित) 
कबसुियतनामा 

 

 

म जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका वडा नं.…….को स्थायी बासिजदा ……..............................…… को 
नासत/नासतनी …....................…….. को छोरा/ छोरी जीतपरुसिमरा उपमहानगरापासिका द्वारा िञ् चासित छात्रवृणि 
काययक्रम िञ् चािन काययववसि, २०७९ को असिनमा रही एम.बी.बी.एि./इणजजसनयररङ्ग स्नातक तह छात्रवृणि  

काययक्रममा छनौट भई नगरपासिकाद्वारा प्रदान गररएको छात्रवृणि उपयोग गरेबापत आफ्नो अध्ययन पश् चात यि 
नगरपासिकािे खटाएको स्थानमा गई तोवकए बमोणजम जयूनतम ५ (पााँच) वषय अविण्िम्म कायय गने प्रसतबद्धताका 
िाथ कबसुियतनामा गदयछु । कबसुियत बमोणजमको कायय नगरेमा नगरपासिकाबाट छात्रवणृि वापत ठदइएको 
रकमको िााँवा र व्याज िवहत अििु उपर हनु ेकारबाही भोग्न मञ् जरु गदयछु ।  

 

नाम/थर:-       िाक्षीको नाम/ थर:-  

बबुाको नाम,थर:-      ठेगाना:- 

आमाको नाम,थर:-      िही:- 

ठेगाना:-                                         िम्पकय  नं -     

उमेर:-          

सनवेदकको िहीछाप्ः- 

 

  
    

    वााँया 

 

 

इसत िम्वत् ्……………..िाि ………..मवहना ………….. गते रोज…………… शभुम…्……..। 

 
     

                                                               आज्ञािे, 
                                                               चेत कुमार पोखरेि 

                                                               प्रमखु प्रशािकीय असिकृत 


