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छात्रवतृ्ति बितरण तथा ब्यवस्थापन काययबिबि, २०७७ 
 

गेरूवा गाउँपाबिकामा स्थायी िसोिास गने ववद्यािय तहको त्तिक्षा र उच्च त्तिक्षा  तर्य  सािारण एवं प्राववबिक 
त्तिक्षा अध्ययनका िाबग साथै CTEVT अन्तगयत प्राववबिक त्तिक्षामा बिबिन्न बिषयहरू अध्ययन गने प्राववबिक 
त्तिक्षािय, सामदुावयक क्याम्पस, बिश्वववद्यािय एवम त्तिक्षण संस्थामा िनाय िएका गररि, जेहेन्दार, दबित, द्वन्द 
वपबित, अंपाग, िवहद पररवार, बसमान्तकृत, िोपउन्मखु, अददिासी जनजाबत तथा आबथयक रूपिे बिपन्न पररवारका 
बिद्याथीहरूिाइ छात्रवृत्ति ववतरण गने काययिाइ ब्यवत्तस्थत, पारदिी र प्रिावकारी िनाउन आवश्यक िएकािे 
गेरूवा गाउँपाबिकाको प्रिासकीय काययबिबि (बनयबमत गने) ऐन, २०७५ को दर्ा ४ िे ददएको अबिकार 
प्रयोग गरी गेरूवा गाउँ काययपाबिकािे यो काययववबि स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । 

 

१. संत्तक्षप्त नाम :  
(१) यस काययववबिको नाम "छात्रवतृ्ति बितरण तथा ब्यवस्थापन काययववबि, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो काययववबि गाउँकाययपाबिकािाट स्वीकृत िएको बमबत देत्तख िाग ुहनुेछ । 

 

२ पररिाषा : बिषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा, 
क) "गाउँपाबिका" िन्नािे गेरूवा गाउँपाबिका िझु्नपुछय। 

ख) "छात्रवतृ्ति" िन्नािे गाउँपाबिकािाट ववद्यािय त्तिक्षा, उच्च त्तिक्षा तर्य  सािारण र प्राववबिक त्तिक्षा 
अध्ययन गने बिद्याथीहरूिाइ उपिब्ि गराइएको आबथयक अनदुान, सहबुियत, जनुसकैु वकबसमको 
सामाग्री वा सवुविा समेत िझु्नपुछय। 

ग) "सबमबत" िन्नािे यसै काययववबिको बनयम ३(१) िमोत्तजम गदित सबमबत िझु्नपुछय । 

घ) "ववद्यािय त्तिक्षा" िन्नािे कक्षा ८ देत्तख कक्षा १२ सम्मको ववद्यािय त्तिक्षािाइ सम्झन ुपदयछ।  
ङ) "उच्च त्तिक्षा" िन्नािे कक्षा १२ उबतणय िएपबछ अध्ययन गनुयपने स्नातक वा सो िन्दा माबथको 
त्तिक्षािाइ िझु्नपुदयछ । 

 
३. छात्रवतृ्ति ब्यवस्थापन तथा बसर्ाररस सबमबत :  
(१) गाउँपाबिकािाट प्रदान गररने छात्रवतृ्ति प्राप्त गने बिद्याथीहरूको छनौट, छात्रवतृ्ति बितरण एवम 
ब्यवस्थापनका िाबग गाउँपाबिकामा देहाय िमोत्तजमको छात्रवतृ्ति ब्यवस्थापन तथा बसर्ाररस सबमबत 
रहनेछ । 

१. गाउँपाबिका अध्यक्ष         -संयोजक 
२. गाउँपाबिका उपाध्यक्ष         -सदस्य 
३. सामात्तजक बिकास सबमबत संयोजक       -सदस्य 
४. गाउँ काययपाबिकाको सदस्य कत्तम्तमा १ मवहिा सवहत २ जना  -सदस्य  
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५. प्रमखु प्रिासकीय अबिकृत        -सदस्य 
६. त्तिक्षा िाखा प्रमखु          -सदस्य-सत्तचव 

(२) सबमबतिे आवश्यकता अनसुार अन्य बििेषज्ञ एवम प्रबतबनबिहरूिाइ िैिकमा आमन्त्रण 
गनय सक्नेछ । 

(३) सबमबतको िैिक सम्िन्िी काययबििी सो सबमबतिे बनिायरण गरे िमोत्तजम हनुेछ । 
४. काम, कतयव्य र अबिकार : छात्रवतृ्ति ब्यवस्थापन एवम बसर्ाररस सबमबतको काम कतयब्य र 
अबिकार देहायिमोत्तजम हनुेछ । 

१. गाउँपाबिकािाट उपिब्ि गराउने छात्रवतृ्ति सम्िन्िी आवश्यक मापदण्ि बनिायरण गने । 

२. बनिायररत मापदण्िका आिारमा छात्रवतृ्ति प्रदान गनय गाउँ काययपाबिकािाई बसर्ाररस गने । 

३. गाउँपाबिकािाट प्रदान गररने छात्रवतृ्तिको प्रकार, बितरण प्रवकया तथा प्राबप्तका आिार िगायत 
बिषयमा सरोकारिािाहरू िाइ जानकारीका िाबग सचुना सम्प्रषेण गने । 

४. छात्रवतृ्ति आवेदन संकिन, अबििेख र छात्रवतृ्ति प्राप्त गने बिद्याथीहरूको सतु्तच तयार गने । 
५. छात्रवतृ्ति बितरण काययिाइ ब्यित्तस्थत र पारदत्तिय िनाउनको िाबग आवश्यकता अनसुार   
गाउँपाबिका कायायियिाइ परामिय एवम बनदेिन ददने । 

   ६.छात्रवतृ्ति ववतरण काययक्रमको अनगुमन, बनरीक्षण तथा मलुयांकन गने । 

७. छात्रवतृ्तिको काययन्वयन अवस्थाको प्रिावकारीता सम्िन्िमा अनसुन्िानात्मक कायय गने । 

८. गाउँपाबिकािे छात्रवतृ्ति ब्यवस्थापन सम्िन्िमा तोकेका अन्य काययहरू गने, गराउने । 

 

५. छात्रवतृ्तिका प्रकारहरू:  
(१) गाउँपाबिकािाट उपिब्ि गराइने छात्रवतृ्तिका प्रकारहरू देहाय िमोत्तजम हनुेछन ्। 

क. छात्रा छात्रवतृ्ति  
ख. दबित छात्रवतृ्ति  

 ग. जनजाबत छात्रवतृ्ति 
घ. अंपाग छात्रवतृ्ति         
ङ. िहीद पररवार तथा द्वन्द वपबित छात्रवतृ्ति 
च. बसमान्तकृत तथा िोपोउन्मखु छात्रवतृ्ति 
छ. प्राववबिक त्तिक्षा छात्रवतृ्ति 
ज. गररि तथा जेहेन्दार छात्रवतृ्ति 
झ. ववद्यािय त्तिक्षा(कक्षा ८/10/12) छात्रवतृ्ति  

(२) उपबनयम (१) िमोत्तजम छात्रवतृ्तिको छनोटको आिार र ित्तक्षत समहु देहाय अनसुार हनुेछ 
। 

क्र स छात्रवृत्तिको नाम ित्तक्षत  समहु 
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१ छात्रा छात्रवृत्ति गेरूवा गाउँपाबिका बित्रका सामदुावयक ववद्याियहरूिाट माध्यबमक तह 
कक्षा १० र कक्षा १२ मा उच्चतम प्राप्तांक (न्यनुतम २.४ GPA  वा 
सो सरह) लयाउन ेछात्रािाइ यो छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ । 

२ दबित र  जनजाबत 
छात्रवृत्ति  

गेरूवा गाउँपाबिकामा स्थायी िसोिास गने सामदुावयक ववद्याियिाट 
माध्यबमक तह कक्षा १२ मा उच्चतम प्राप्तांक (न्यनुतम २.४ GPA 
वा सो सरह) लयाएर उबतणय िएका दबित र जनजाबत समदुायका 
उच्च त्तिक्षा अध्ययनरत बिद्याथीिाइ उच्च त्तिक्षा अध्ययनका िाबग यो 
छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ । दबित र जनजाबत  समहु नेपाि सरकार 
िाट सतु्तचकृत िएिमोत्तजम हनुेछ । 

३ अंपाग छात्रवतृ्ति गेरूवा गाउँपाबिकामा स्थायी िसोिास गने सामदुावयक ववद्याियिाट 
माध्यबमक तह कक्षा १२ मा उच्चतम प्राप्तांक(न्यनुतम २.४ GPA 
वा सो सरह)लयाएर उबतणय िएका उच्च त्तिक्षामा अध्ययनरत अंपाग 
बिद्याथीिाइ उच्च त्तिक्षा अध्ययनका िाबग यो छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ 
। 

४ िहीद पररवार तथा 
द्वन्दवपबित छात्रवृत्ति 

गेरूवा गाउँपाबिका बित्र स्थायी िसोिास गने माध्यबमक तह(१२ कक्षा) 
वा सो सरह तर्य  उच्चतम प्राप्तांक लयाउने गने िहीद पररवार, 
जनआन्दोिनका घाइते, द्वन्द वपबित तथा िेपिा पाररएका ब्यत्तिका 
सन्तबतका साथसाथै द्वन्द वपबित स्वयम बिद्याथीिाइ उच्च त्तिक्षा 
अध्ययनका िाबग यो छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ । 

५ बसमान्तकृत तथा 
िोपउन्मखु छात्रवृत्ति 

गेरूवा गाउँपाबिका बित्र स्थायी िसोिास गने बसमान्तकृत तथा 
िोपन्मखु समहुका ववद्याथीहरू मध्येिाट माध्यबमक तह( कक्षा १२) 
वा सो सरहमा उच्चतम प्राप्तांक लयाउने (न्यनुतम २.४ सम्म GPA 
वा सो सरह) बसमान्तकृत तथा िोपउन्मखु जाबतका बिद्याथीहरुिाई 
उच्च त्तिक्षा अध्ययनका िाबग यो छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ । 

६ प्राववबिक त्तिक्षा 
छात्रवृत्ति 

गेरूवा गाउँपाबिका बित्र स्थायी िसोिास गने जेहेन्दार र आबथयक 
रूपिे बिपन्न १२ कक्षा उबतणय (न्यनुतम २.५  सम्म GPA वा सो 
सरह) बिद्याथीहरूिाइ उच्च त्तिक्षा अध्ययनका िाबग प्राववबिक 
बिषयहरू कृवष, िेटेरीनरी, िनबिज्ञान, त्तचवकत्सािास्त्र, इत्तन्जबनयररङ, 
सूचना प्रववबि आदद जस्ता बिषय अध्ययनरत ववद्याथीहरूिाइ उच्च 
त्तिक्षा अध्ययनका िाबग यो छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ ।यो छात्रवतृ्तिको 
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हकमा ववबिन्न त्तिक्षण संस्थाको प्रवेि परीक्षामा अबनवायय उिीणय िएको 
हनु ुपनेछ ।  

७ गररि र जेहेन्दार 
छात्रवृत्ति 

गेरूवा गाउँपाबिका बित्रका स्थायी िसोिास गने एसइइ उिीणय 
(न्यनुतम २.४  GPA वा सो सरह) जेहेन्दार र अबत बिपन्न वगयका 
ववद्याथीहरूका िाबग प्राववबिक तथा ब्यवसावयक ताबिम पररषदिाट 
संञ्चाबित ३ िषे प्राववबिक बिप्िोमा र कक्षा १२ वा सो सरह उिीणय  
वविाथीिाइ गररि र जेहेन्दार वविाथीिाइ उच्च त्तिक्षा अध्ययनका 
िाबग छात्रवतृ्ति प्रदान गररनेछ ।  

८ ववद्यािय त्तिक्षा 
(कक्षा 
८/10/12) 
छात्रवतृ्ति 
 

गेरूवा गाउँपाबिका बित्रका सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययन गने 
कक्षा ८/१०/१२ मा उच्चतम प्राप्ताकं लयाउने यस गाउँपाबिकामा 
स्थायी िसोिास गने अबत बिपन्न र जेहेन्दार ववद्याथीिाइ यो छात्रवतृ्ति 
प्रदान गररनेछ । 

 
 

 

 

६. छात्रवतृ्ति बितरणको संख्या र रकम:  
(१) छात्रवतृ्ति बितरणको िाबग ववद्याथी संख्या गाउँसिािे ववबनयोजन गरेको िजेटको आिारमा 
सबमबतिे बनणयय गरेिमोत्तजम हनुेछ । 

(२) छात्रवतृ्तिको रकम गाउँसिािे ववबनयोजन गरेको वजेटको आिारमा सािारण त्तिक्षा तर्य  प्रबत 
ववद्याथी रू ५,००० देत्तख रू २०,००० सम्म र प्राववबिक त्तिक्षा तर्य  रू २०,००० देत्तख रू 
५०,००० सम्मको बसमामा रवह सबमबतिे बनणयय गरेिमोत्तजम हनुेछ। 

७. छात्रवतृ्तिको िाबग आवश्यक कागजातहरू : 
 बनयम(५) िमोत्तजमका छात्रवतृ्तिको िाबग आवेदकिे देहायका कागजातहरू पेि गनुय पनेछ 
। 
१. आिारितू तह(कक्षा ८) र माध्यबमक तहको कक्षा १० र कक्षा १२ परीक्षा उिीणयको 

िब्िांकपत्र र चाररबत्रक प्रमाणपत्र को प्रबतबिवप 
२. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रबतबिवप वा जन्मदतायको प्रमाणपत्रको प्रबतबिवप 
३. माग िए िमोत्तजम बिद्याथीिे सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययन गरी सम्ित्तन्ित िैत्तक्षक 

सत्रमा उच्चतम अंक प्राप्त गरेको ब्यहोरा खलुने ववद्याियको बसर्ाररस पत्र  
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४. सम्ित्तन्ित विा कायायियिाट बनवेदकको पाररवाररक अवस्था खलुने र अबत बिपन्न िबन 
वकटान गररएको सक्कि बसर्ाररस पत्र । 

५. आवेदन गरेको िषयमा सम्ित्तन्ित तहमा िनाय िइ बनयबमत रूपमा अध्ययनरत रहेको प्रमाण 
खलुने सम्ित्तन्ित िैत्तक्षक संस्थाको बसर्ाररस 

६. दबित तथा जनजाबत समहुको छात्रवतृ्तिको िाबग त्तजलिा प्रिासन कायायियिाट दबित तथा 
जनजाबत समहु बित्र परेको जातजाबत िएको खलुने प्रमाण वा बसर्ाररस पत्र  

७. अपांगता छात्रवतृ्तिको हकमा अपांगता पररचयपत्रको प्रबतबिवप  
८. जनआन्दोिनका घाइते िइ अिि िएको हकमा सम्ित्तन्ित त्तजलिा प्रिासन कायायियको 

बसर्ाररस, वा जनआन्दोिन घाइते पररचय पत्रको प्रबतबिवप, सम्ित्तन्ित बिद्याथीको 
अबििावक नेपाि सरकार गहृ मन्त्राियिाट सवहद घोषणा गररएको प्रमाणपत्र, द्वन्दका 
कारण िेपिा, मतृ्य ुिएका, अंपाग वा घाइते िएको प्रमाण खलुने सम्वत्तन्ित त्तजलिा प्रिासन 
कायायियिाट उपिब्ि गराएको पररचयपत्र वा प्रमाणको बसर्ाररस 

९. ववगतमा राज्यको तर्य िाट कुनै आबथयक सहयोग प्राप्त नगरेको िएमा सोको प्रमाणपत्रको 
प्रबतबिवप 

१०. िोपन्मखु तथा अबत बसमान्तकृतको हकमा सम्ित्तन्ित त्तजलिा प्रिासन कायायियिाट 
िोपन्मखु तथा अबत बसमान्तकृत समहुबित्र परेको जातजाबत िएको खलुने प्रमाणपत्र वा 
बसर्ाररस पत्र  

 

 ८. छात्रवतृ्ति छनोट प्रवकया  
(१)गाउँपाबिकािे छात्रवतृ्ति उपिब्ि गराउने प्रयोजनको िाबग बिबिन्न संञ्चार माध्यम, 
गाउँपाबिकाको वेवसाइट एवम सचुनापाटीमा सचुना प्रकािन गरी सेवाग्राहीिाइ जानकारी गनेछ 
।प्रत्येक आबथयक वषयमा सबमबतको बनणयय िमोत्तजम छात्रवतृ्तिका प्रकार खिुाइ आवेदन पेि गनय 
सचुना जारी गररनेछ साथै उि सचुनामा देहाय िमोत्तजमको बििरण खिुाउन ुपनेछ । 

• छात्रवतृ्तिको प्रकार र त्तिषयक  
• छात्रवतृ्तिको कोटा संख्या र उपिब्ि गराइने रकम (आवश्यकता अनसुार मात्र) 

• आवेदनको ढाँचा  
• आवेदन साथ संग्िन गनुयपने कागजातहरू 

• आवेदन िझुाउनपुने स्थान र अत्तन्तम बमबत  
• छात्रवतृ्ति रकम दोहोरो नपने र असिु उपर गनुयपने बिषय  
• प्रत्येक समहुको छात्रवतृ्तिका िाबग छुट्टाछुटै्ट बनवेदन पेि गनुयपने बिषय 
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• अध्यनरत िैत्तक्षक संस्थाको िबुमका सम्ित्तन्ि बिषय  
• सबमबतिे आवश्यक िानेको अन्य ववषयहरू  

 
(२) बनवेदनका साथ संग्िन कागजातहरूको ब्यिस्थापन तथा बसर्ाररस सबमबतिे अध्ययन गरी 
छात्रवतृ्तिको प्रकार र सबमबतिे बनिायरण गरेको मापदण्ि/आिारमा आवेदक ववद्याथीिे प्राप्त गरेको 
प्राप्ताङ्कक अनसुार िेग्िािेग्िै योग्यताक्रम अनरुूप सचुी तयार गनुयपनेछ ।बनिायररत कोटा िन्दा 
िढी बनवेदन परेमा सबमबतिे प्राथबमकताका आिारमा छनोट गनय सक्नेछ । 

 

९ . छात्रवतृ्तिको िाबग आवेदन ददनपुने 
(१) छात्रवतृ्ति प्राप्त गनय चाहने ववद्याथीिे सचुनामा तोकीएको म्याद बित्र सोही सचुनामा तोकीएको 

ढाँचा र स्थानामा आवेदन ददनपुछय । 

• प्रत्येक समहुको छात्रवतृ्तिको िाबग छुट्टा छुटै्ट आवेदन ददनपुनेछ । 

• प्राप्त हनु आएका आवेदन तथा सो साथ संग्िन कागजातहरूको अध्ययन गरी ब्यवस्थापन 
तथा बसर्ाररस सबमबतिे छात्रवतृ्तिको प्रकार र त्यसै गरी बनिायररत छात्रवतृ्ति छनौटका 
मापदण्िहरू अनसुार िेग्िा िेग्िै योग्यताक्रमको सचुी तयार गनुयपदयछ । 

(२)  आवेदनका साथ अध्ययन गरररहेको त्तिक्षण संस्थाको अनसुचुी -२ िमोत्तजमको बसर्ाररस 
पत्र पेि गनुयपनेछ । 

 

१०. छात्रवतृ्ति प्रदान नगररने   
(१) देहायका अवस्थामा बिद्याथीिाइ छात्रवतृ्ति प्रदान गररने छैन । 

क. ववदेिमा वा बनत्तज त्तिक्षण संस्थामा अध्ययन गरररहेको । 
ख. नेपाि सरकारको वा प्रदेि सरकारिाट अन्य कुनै छात्रवतृ्ति प्राप्त गरररहेका । 
ग. कुनै सरकारी बनकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूिाट जनुसकैु छात्रवतृ्ति प्राप्त गरररहेका । 
घ.  अध्ययन अवबिमा कुनै पबन कसरुमा दोषी प्रमात्तणत िएको । 
 

११. छात्रवतृ्ति रकम ििुानी प्रवकया  
छात्रवतृ्ति िापत उपिब्ि गराइने रकम ववद्याथीिे सम्ित्तन्ित त्तिक्षण संस्थामा िनाय हुँदा 
बतरेको/िझुाएको बिि/रबसद तथा िावषयक वा माबसक रूपमा बतरेको बििको आिारमा 
ववद्याथीिे बनवेदन साथ प्रदान गरेको सम्ित्तन्ित ववद्याथीको वा अबििावकको िैकं खाता 
नम्िरमा िावषयक एकमषु्ट रकम वा आवश्यकता अनसुार सो रकम उपिब्ि गराइनेछ ।साथै 



v08M $    ;+VofM %                   ldltM @)&&÷!)÷)& 

 

छात्रवतृ्ति रकम प्राप्त गनयको िाबग अध्ययनरत िैत्तक्षक संस्था िाट बनरन्तर अध्ययन गरररहेको 
बसर्ाररस पत्र समेत पेि गनुयपनेछ । 

१२.  प्रचबित काननु िमोत्तजम हनुे :  
(१) यस काययबिबिमा िएको बिषय यसै िमोत्तजम र अन्य बिषय प्रचबित काननु िमोत्तजम हनुेछ । 

१३. संिोिन गनय सवकने : यस काययववबििाइ आवश्यकतानसुार काययपाबिकािे संिोिन गनय सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचुी १ 
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बनयम (९) को उपबनयम(१)सम्ित्तन्ित 
छात्रवतृ्तिको िाबग ददइने बनवेदनको ढाँचा 

 

 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अबिकृत ज्यू       बमबत : 
गेरूवा गाउँपबिका पिपुबतनगर, िददयया । 

 

 

बिषय : छात्रवतृ्ति सम्िन्िमा । 

महोदय, 
उपरोि सम्िन्िमा यस गेरूवा गाउँपाबिका कायायियिाट प्रदान गररने ……………………....... छात्रवतृ्तिका िाबग 
म/मेरो छोरा/ छोरी सत्तम्मबित हनु इच्छुक िएकोिे उि छात्रवतृ्तिका िाबग आवश्यक कागजात यसै 
बनवेदन साथ संग्िन गरी पेि गरेको छु । 

१ . बिद्याथीको नाम थर : 
     Name in English :  

२ . जन्म बमबत :      ३ . स्थायी िेगाना : 
४ . सम्पकय  मोिाइि नम्वर : 
५. अध्ययन गरररहेको त्तिक्षण संस्था /ववद्याियको नाम िेगाना : 

अध्ययन गरररहेको बिषय :    अध्ययन गरररहेको कक्षा/तह :  
६. आवेदकको खाता िएको िैंकको नाम िेगाना र खाता नं. :  
७. िवुा/अमाको नाम थर र पेिा : 
८. पररवारको िावषयक आम्दानी रू :    ९. पररवारको आम्दानीको स्रोत : 
१०. संग्िन कागजातहरू  

नेपािी नागरीकता वा जन्मदतायको प्रमाणपत्र        बिद्याथी पररचयपत्रको प्रबतबिवप  
िैत्तक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रबतिवप  तोवकएका अन्य कागजातहरू  

 

 

 
         बनवेदक/अबििावक  
         हस्ताक्षर : 

नाम थर : 
  िेगाना : 

अनसुचुी-२ 
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बनयम (९) को उपबनयम (२) सँग सम्ित्तन्ित 
छात्रवतृ्तिका िाबग बसर्ाररस पत्रको ढाँचा 
(सम्ित्तन्ित त्तिक्षण संस्थाको िाबग) 

 

 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अबिकृत ज्यू     बमबत : 
गेरूवा गाउँपबिका पिपुबतनगर, िददयया । 

 

बिषय : छात्रवतृ्ति उपिब्ि गराइददन बसर्ाररस गररएको सम्िन्िमा । 

महोदय, 
उपरोि सम्िन्िमा ….... ववद्यािय/क्याम्पस/ववश्वववद्यािय/पररषदमा ………… संकाय/बिषय ……………. तह(कक्षा) 
अन्तगयत िैत्तक्षक सत्र ……… को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो /चोथै िषय वा सेमेष्टरमा अध्ययनरत तपबसिमा उलिेत्तखत 
ववद्याथीिाइ गेरूवा गाउँपाबिकाको कायायियिे प्रदान गने …………………. छात्रवतृ्ति उपिब्ि गराइददन हनु 
बसर्ाररस साथ अनरुोि छ । साथै यस संस्थाको अबििेख अनसुार अध्ययनरत बनज बिद्याथीको बिवरण 
यस प्रकार उलिेख गररएको छ । 

 
१ . बिद्याथीको नाम थर : 
२ . रोि नं.:  
३ . स्थायी िेगाना : (गापा/नपा विा नं. र टोि) 
४ . सम्पकय  मोिाइि नम्वर : 
५ . खाता रहेको िैंक र खाता नं. :  
६ . िवुा/आमाको नाम थर र पेिा : 
७ . अध्ययन परुा गनय िाग्ने िैत्तक्षक िलुक रकम :  
(त्तिक्षण संस्थािे िनाय िलुक,िावषयक /सेमेष्टर िलुक,समेत उलिेख गरेको कुि िैत्तक्षक अवबिको िाबग    
बनिायररत कुि त्तिक्षण िलुक समावेि गनुयपनेछ ।) 

८ . ववद्याथीिे त्तिक्षण संस्थािाट छात्रवतृ्ति प्राप्त गरेको छ/छैन ……… 
९ . छात्रवतृ्ति प्राप्त गरेको िए छात्रवतृ्ति प्राप्त रकम रू …………… 
उलिेत्तखत ब्यहोरा सही छ । झिुा िहरे काननु िमोत्तजम सहुँिा िझुौिा । 

 

 

सम्ित्तन्ित त्तिक्षण संस्थाको प्रमखु      त्तिक्षण संस्थाको छाप  
दस्तखत:  
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