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ऩुतरीवजाय नगयऩारीका भबत्र स्थामी वसोवास गदै आएका ववऩन्न वगगका ववधाथॉहरुराई

प्राववधधक ववषमभा ऩढनका रागी छात्रवत
ु रीवजाय नगयऩारीकाभा एक छुट्टै
ृ ी उऩरब्ध गयाउन मस ऩत
छात्रवत
ृ ी कोषको स्थाऩना गनग उधित ठहय गयी मो कामगववधी वनाई रागू गरयएको छ ।
१.सक्षऺप्त नाम र प्ररारम्भ.

क.यस काययविधिको नाम
ऩुतरीवजाय नगयऩाभरका भबत्रका ववऩन्न

वगगका ववधाथॉहरुराई प्राववधधक ववषमभा ऩढन ददईने

छात्रवत
ृ ी सम्फन्धी कामगववधी २०७४ यहने छ ।

ख.यो काययविधि
ऩुतरीवजाय नगयकामगऩाभरकाको वैठक वाट ऩारयत गये को भभतत वाट प्रायम्ब हुने छ ।
२.पररभाषा – विषय िा प्रसङगऱे अको अर्य नऱागेमा यस काययवििीमा

क) पुतऱीिजार नगरपाऱीका भभत्रका भन्नाऱे
ऩत
ु रीवजाय नगयऩारीका ऺेत्र भबत्र स्थामी वसोवास गयी वसेका व्मक्ततहरुराई सम्झनु ऩदग छ ।
ख)विपन्न िगयका वििार्ी भन्नाऱे
उऩदपा ३.३ भा गदठत सभभततरे भसपारयस गये को मस नगयऩाभरका भबत्र स्थामी वसोवास गये का
वावषगक रु ४०.०००। अऺेरुऩी िारीस हजाय

बन्दा कभ आम हुने. आधथगक रुऩभा ववऩन्न नेऩारी
वगगवाट ववधारमभा ऩढने ववधाथॉहरुराई सम्झनु ऩदग छ ।

ग) प्राविधिक विषय भन्नाऱे
ऩशऩ
ु ारन, कृषी, ओबयभसमय, ऩायाभेडीकर, पाभेसी, भस.एभ.ए., अहे व, नभसगङ, पये स्टी, होटर भानेजभेन्ट,
आई.दट., रेखा, कम््मुटय, अभभन, वमरयङ, ऩरक्म्वङ आदद प्राववधधक ऻान ददराउने ववषमहरुराई
सम्झनऩ
ु दग छ ।

घ.छात्रित
ृ ी कोष भन्नाऱे
ऩुतरीवजाय नगयऩारीका ऺेत्र भबत्र स्थामी वसोवास गयी वसेका ववऩन्न ब्मक्ततहरुका ववधाथॉहरुराई
प्राववधधक ववषमभा ऩढन को रागी ददईने छात्रवत
ृ ी कोषराई जनाउछ ।

ङ. काययविधि भन्नाऱे
ववऩन्न नागरयगका ववधाथॉहरुराई प्राववधधक ववषमभा ऩढन ददईने छात्रवत
ृ ी सम्फन्धी कामगववधी २०७४
राई सम्झनु ऩदग छ ।
च. भसफाररस सभमतत भन्नाऱे
उऩदपा ३.३ भा गठीत भसपारयस सभभतीराई सम्झनु ऩदग छ ।
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३. विपन्न िगयका वििार्ीहरुऱाई प्राविधिक विषयमा पढन को ऱागी दिईने छात्रित
ृ ी
१. मस नगयऩारीका भबत्र स्थामी रुऩभा वसोवास गये का वावषगक रु. ४०.०००। अऺेरुऩी िारीस हजाय

बन्दा कभ आम हुने अती ववऩन्न.दे श भबत्र वा वादहय योजगाय नगये का कुनै व्माऩाय व्मवसाम
नबएका व्मक्ततहरुका छोया छोयी ववऩन्न ववधाथॉहरुराई प्राववधधक भशऺा ऩढन छात्रवत
ृ ी प्रदान गदाग
. उऩदपा ३.३ भा गठीत सभभतीको भसपारयसको आधायभा छात्रवत
ृ ी प्रदान गरयने छ ।
२.क. मस ऩुतरीवजाय नगयऩाभरका भबत्र स्थामी रुऩभा वसोवास गने ववऩन्न व्मक्ततहरुका प्राववधधक
ववषमभा ऩढने ववधाथॉहरुरे छात्रवत
ृ ी प्रा्त गनग स्थामी रुऩभा वसोवास यहे को सम्फक्न्धत वडा
कामागरमवाट भसपारयस भरई आउनु ऩदग छ ।

ख.भाथी खण्ड क फभोक्जभको भसपारयस ववऩन्न वगग वा ववऩन्न वगगका प्राववधधक भशऺा ऩढने

ववधाथॉहरुरे आवश्मक कागजाज सदहत भाग गये को अवस्थाभा वडा कामागरमरे तुरुन्त उऩरव्ध
गयाउनु ऩदग छ ।

३.३ मस ऩुतरीवजाय नगयऩारीका भबत्र स्थामी रुऩभा वसोवास गये का आधथगक रुऩरे

ववऩन्न

व्मक्ततका प्राववधधक ववषमभा ऩढने ववधाथॉहरुराई छात्रवत
ृ ी उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनको रागी
भसपारयस गनग दे हाम वभोक्जभको एक भसपारयस सभभतत यहने छ ।
१.नगय प्रभुख

-अध्मऺ ।

३.नगयऩारीकाको साभाक्जक ववकास सभभततको सबाऩती

-सदस्म ।

२.ववऩन्न ववधाथॉ वसोवास गने सम्फक्न्धत वडाको वडा अध्मऺ -सदस्म ।
४.नगयऩारीका भबत्र वसोवास गने एक जना भशऺाप्रभी
५.नगयऩारीकाको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत

–सदस्म ।

-सदस्म सधिव ।

३.४. उऩदपा ३.३ वभोक्जभ गठीत सभभततको काभ कतगव्म य अधधकाय दे हाम वभोक्जभ हुनेछ ।
१. ववऩन्न वगगका प्राववधधक भशऺा ऩढने ववधाथॉहरुरे छात्रवत
ृ ी प्रा्त गनगका रागी वडा कामागरमको
भसपारयस रगामत आवश्मक कागजाज सदहत ददएको तनवेदनहरु सॊकरन गने ।
२.भाऩदण्ड ऩुया बई आएका तनवेदन उऩय छानववन गयी ७ ददन भबत्र भसपारयस सभभततको फैठक
वभस छात्रवतृ तको रागी भसपारयस गने

।

३. वडा कामागरमको भसपारयस य आवश्मक कागजात ऩुया नबएको तनवेदनको भसपारयस नगने ।

४. मस भसपारयस सभभततरे गये का काभको वावषगक प्रततवेदन ऩुतरीफजाय नगयऩाभरका राई ददने ।
५. छात्रवत
ृ ी सम्वक्न्ध अन्म आवश्मक कामगहरु गने ।

४.कोषको व्मवस्था .छात्रवत
ृ ी कोषको व्मवस्था दे हाम वभोक्जभ हुनेछ ।
१.नगयकामगऩाभरकारे तनणगम गयी मस छात्रवत
ृ ी कोषभा जम्भा गये को यकभ
२.नेऩार सयकायवाट प्रा्त अनद
ु ान यकभ
३.अन्म ठाॉउवाट प्रा्त हुन आउने यकभ ।

।
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