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एम.वि.वि.एस अध्ययन छात्रिृवि सम्बवधि काययविवि, २०७९  

(गाउँ कार्यपालिकाबाट पाररत) 
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प्रस्िािनााः- शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अशधकार सचूी तथा सोको सर्वमान्यतामा प्रशतकूल असर नर्वन े

गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ११ को उर्दफा (२)को खण्ड (ज)को उर्खण्ड(१६) मा व्यर्स्था 

भएको शनिःिलु्क रुर्मा प्रत्येक र्र्व गाउँर्ाशलकाले एकजना एम.शर्.शर्.एस.डाक्टर उत्र्ादन गरर गाउँबासीहरुलाई 

शदगो स्र्ास््य सेर्ा उर्लब्ध गराउने उदशे्यले गाउँर्ाशलकाको जहेने्दार शर्द्याथीलाई प्रोत्साहन गनव र र्तैेश्वर 

गाउँर्ाशलकाको काम,कतवव्य र अशधकारलाई व्यर्शस्थत र र्ारदिी तर्रले कायावन्र्यन गरी संस्थागत शर्कास गनव 

र्ाञ्छशनय दशेखएकोले, स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उर्दफा (१)ले शदएको अशधकार 

प्रयोग गरी र्तैेश्वर गाउँ कायवर्ाशलकाले यो कायवशर्शध बनाएको छ । 

परिच्छेद-१ 

प्रािवम्िक 

१.संविप्त नाम ि प्रािम्िाः 

    (१) यस कायवशर्शधको नाम “ एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत सम्बन्धी कायवशर्शध,२०७९” रहकेो छ । 

    (२) यो कायवशर्शध र्तैेश्वर गाउँर्ाशलकाको स्थानीय राजर्त्रमा प्रकािन भएको शमशत दशेख लाग ुहुनेछ । 



खण्ड ५)  संख्या १     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०५।२६ 
२. परििाषा ि व्याखयााः 

शर्र्य र्ा प्रसङगले अको अथव नलागमेा यस कायवशर्शधमा, 

(क) “गाउँर्ाशलका अध्यक्ष” भन्नाले र्तेैश्वर गाउँर्ाशलका , दोलखाको अध्यक्षलाई सम्झनु र्छव । 

(ख) “आयोग ” भन्नाले राशरिय शचशकत्सा शिक्षा कायवशर्शध,२०७५ बमोशजम गठन भएको शचशकत्सा शिक्षा 

आयोगलाई सम्झन ुर्छव । 

(ग) “उर्ाध्यक्ष” भन्नाले र्ैतेश्वर गाउँर्ाशलका,दोलखाको उर्ाध्यक्षलाई सम्झनरु्छव । 

(घ)“प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत”भन्नाले र्तैेश्वर गाउँर्ाशलका,दोलखाका प्रमखु प्रिासकीय अशधकृतलाई सम्झन ु

र्छव (ङ) “शिक्षा अशधकृत” भन्नाले र्तेैश्वर गाउँर्ाशलका, दोलखाका शिक्षा,यरु्ा तथा खलेकुद िाखाका 

प्रमखुलाई सम्झन ुर्छव र सो िब्दले प्रमखु प्रिासकीय अशधकृतले तोकेको शिक्षा,यरु्ा तथा खलेकुद िाखा हनेे 

कमवचारी समतेलाई सम्झन ुर्छव । 

(च) “गाउँर्ाशलका” भन्नाले र्ैतेश्वर गाउँर्ाशलका, दोलखालाई सम्झन ुर्छव । 

(छ) “कायवर्ाशलका” भन्नाले र्तेैश्वर गाउँर्ाशलका, दोलखाका गाउँ कायवर्ाशलकालाई सम्झन ुर्छव । 

(ज) “सभा” भन्नाले र्तेैश्वर गाउँर्ाशलका, दोलखा अन्तगवतका र्डाहरुलाई सम्झन ुर्छव । 

(झ) “र्डा” भन्नाले र्ैतेश्वर गाउँर्ाशलका, दोलखा अन्तगवतका र्डाहरुलाई सम्झन ुर्छव । 

(ञ) “संशर्धान” भन्नाले नेर्ालको संशर्धान सम्झन ुर्छव । 

(ट) “सशमशत” भन्नाले यस कायवशर्शधको दफा १७ मा व्यर्स्था भएको एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत 

व्यर्स्थार्न सशमशतलाई सम्झन ुर्छव । 

परिच्छेद-२ 

एम.वि.वि.एस.अध्ययन छात्रिृवि सम्बवधि व्यिस्था 

३.एम.वि.वि.एस.अध्ययन छात्रिृवि उपलब्ि गिाइनेाः 

(१) आयोगबाट संचालन हुने एशककृत प्रर्िे र्रीक्षा(एम.शर्.शर्.एस)उतीण नशतजाको एकीकृत योग्यताक्रमको 

सचूीमा समार्िे गाउँर्ाशलका के्षत्रशभत्र बसोबास गने  एकजना जहेने्दार शर्द्याथीलाई एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन 

छात्रर्शृत उर्लब्ध गराननेछ । 

(२) गाउँर्ाशलका के्षत्र शभत्रका दईु र्ा सो भन्द  बढी शर्द्याथीहरुले  उर्दफा(१) बमोशजम संचालन हुने एकीकृत 

प्रर्िे र्रीक्षा(एम.शर्.शर्.एस)उतीण गरेमा उतीण नशतजाको एकीकृत योग्यताक्रमको सचूीमा रहकेो एकजना 

शर्द्याथीलाई एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत उर्लब्ध गराननेछ । 

(३) उर्दफा(१) तथा उर्दफा(२) बमोशजमको अर्स्था गाउँर्ाशलका,के्षत्रशभत्र नरहमेा छात्रर्शृतको कोटा उक्त र्र्व 

खारेज हुनेछ । 

(४) एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत व्यर्स्थार्न सशमशतबाट छनोट भएको तथा कायवर्ाशलकाबाट अनमुोशदत 

शर्द्याथीको अध्ययन अर्शधभर गाउँसभाबाट शर्शनयोशजत भएको छात्रर्शृत रकम सोही शर्द्याथीलाई उर्लब्ध 

गराननेछ । 



खण्ड ५)  संख्या १     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०५।२६ 
४.एकीकृि प्रिेश पिीिा(एम.वि.वि.एस)उिीण विद्याथीले एम.वि.वि.एस.छात्रिृवि पाउन आिेदन 

गननयपननाः 

दफा ५ मा व्यर्स्था भए बमोशजमको छात्रर्शृतमा आर्देन गनव योग्य शर्द्याथीले एकीकृत प्रर्ेि 

र्रीक्षा(एम.शर्.शर्.एस)को नशतजा सार्वजशनक भएको शमशतले सात शदनशभत्र आयोगबाट प्रकाशित एकीकृत 

योग्यताक्रमको सचूी र दहेायका कागजात सशहत सशमशतमा आर्देन गनुव र्नेछिः 

(क) नेर्ाली नागररकताको प्रमाणर्त्रको प्रशतशलशर्, 

(ख) एस.न.न.र सो भन्दा माशथको िशैक्षक योग्यताको प्रमाणर्त्रको प्रशतशलशर्, 

(ग) स्थायी बसोबास खलु्ने कागजातको प्रमाशणत प्रशतशलशर्, 

(घ) सशमशतले तोकेका अन्य आर्श्यक शर्र्यहरु 

५.छात्रिृवि उपलब्ि गिाइने विद्याथीको नाम प्रस्िाि गिी आशयको सूचना प्रकावशि गननयपननाः 

(१) सशमशतले दफा १३ बमोशजम र्रेका आर्देन उर्र जाँबुझ गरी छात्रर्शृतका लाशग योग्य दशेखएका एकजना 

शर्द्याथीको नाम प्रस्तार् गरी छात्रर्शृत उर्लब्ध गराउन लाशगएको आिय सशहतको सात शदने सार्वजशनक सचूना 

प्रकाशित गनुव र्नेछ । 

(२) उर्दफा(१)बमोशजमको सूचनाको समयार्शधमा सशमशत समक्ष कशहकतैबाट दार्ी शर्रोध र्नव आएमा सशमशतले 

त्यस्तो दार्ी शर्रोध उर्र समते गहन छलफल गरी यस कायवशर्शधको दफा १२ बमोशजमको छात्रर्शृतका लाशग योग्य 

दशेखएका एक जना शर्द्याथीको नाम अशन्तम शसफाररस गरी छनोटको शनणवयका लाशग कायवर्ाशलका समक्ष र्ेि गनुव 

र्नेछ । 

(३) उर्दफा(२) बमोशजम शसफाररस भई आएको एकजना शर्द्याथीलाई कायवर्ाशलकाको शनणवयले 

एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत उर्लब्ध गराननेछ । 

६.कबनवलयिनामा गननयपननाः 

यस कायवशर्शध बमोशजम एम.शर्.शर्.एस अध्ययन छात्रर्शृतमा छनोट भएको शर्द्याथीले अध्ययन सम्र्न्न भए र्श्चचात 

कम्तीमा र्ाँच र्र्वसम्म गाउँर्ाशलकाम ैरही सेर्ा गने गरी अध्ययनमा जान ुअशघ नै अनसुचूी-१ बमोशजमको ढाँचामा 

गाउँर्ाशलका समक्ष कबशुलयतनामा गनुव र्नेछ । 

७.छात्रिृवि िापिको िकम बैक खािा मार्य ि िनक्तानी गरिनेाः 

(१) यस कायवशर्शध बमोशजम (एम.शर्.शर्.एस) अध्ययन छात्रर्शृतमा छनोट हुने शर्द्याथीका लाशग सम्बन्धीत शिक्षण 

संस्थामा लाग्ने भनी आयोगबाट शनधावरण गररएको भनाव िलु्क, रशजरिेिन िलु्क,माशसक िलु्क लगायतका िलु्क 

तथा दस्तरुहरु सम्बशन्धत शिक्षण संस्थाको खातामा जम्मा हुनेगरी बैक खाता माफव त भकु्तानी गररनेछ । 

द्रष्टव्याः- यस र्ररच्छेदमा उल्लेशखत“गाउँर्ाशलका क्षेत्र शभत्रको स्थायी बसोबास” भन्नाले आयोगबाट प्रत्येक र्र्व 

संचालन हुने एकीकृत प्रर्िे र्रीक्षा(एम.शर्.शर्.एस)को शदनभन्दा कम्तीमा तीन र्र्व अशघदखेी शनरन्तर र्तैेश्वर 

गाउँर्ाशलका, दोलखा शभत्र स्थायी रुर्मा बसोबास भएको सम्झन ुर्छव । 



खण्ड ५)  संख्या १     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०५।२६ 
परिच्छेद-३ 

एम.वि.वि.एस.अध्ययन छात्रिृवि व्यिस्थापन सवमवि 

८. एम.वि.वि.एस.अध्ययन छात्रिृवि व्यिस्थापन वसमविको गठनाः 

(१) यस कायवशर्शध बमोशजम उर्लब्ध गरानने एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत सम्बन्धी कायव प्रकृयालाई 

व्यर्शस्थत बनाउन तथा यस शर्र्यमा आर्श्यक एर् ंव्यर्स्थार्न समते गनव गाउँर्ाशलकामा दहेाय बमोशजम 

एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत व्यर्स्थार्न सशमशत रहनेछिः 

(क) गाउँर्ाशलका अध्यक्ष       - संयोजक 

(ख) गाउँर्ाशलका उर्ाध्यक्ष      - सदस्य  

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत      -सदस्य 

(घ) कायवर्ाशलका मातहतको सामाशजक शर्कास सशमशतका संयोजक   -सदस्य 

(ङ) गाउँर्ाशलका क्षेत्रशभत्रका शर्द्यालय(मा.शर्.स्तर)का प्रधानाध्यार्कहरु मध्येबाट गाउँर्ाशलका अध्यक्षले 

मनोनयन गरेको एकजना       -सदस्य 

(च) गाउँर्ाशलका क्षेत्र शभत्रका शिक्षाशर्दहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना मशहला सशहत कायवर्ाशलकाबाट मनोशनत 

३(तीन) जना        -सदस्य 

(छ) शिक्षा,युर्ा तथा खलेकुद िाखा प्रमखु     -सदस्य प्रमखु  

  

(२) उर्दफा(१) को खण्ड(ङ) र खण्ड(च) बमोशजम मनोशनत सदस्यको र्दार्शध ४(चार) र्र्वको हुनेछ । 

(३) सशमशतले सम्बशन्धत क्षेत्रको शर्िरे्ज्ञ तथा अन्य व्यशक्तलाई सशमशतको बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(४) सशमशतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवशर्शध सशमशत शनधारण गरे बमोशजम हुनेछ । 

९.छात्रिृवि व्यिस्थापन सवमविको काम,कियव्य ि अविकािाः 

यस कायवशर्शधको अन्यत्र दफामा लेशखएका काम,कतवव्य र अशधकारको अशतररक्त छात्रर्शृत व्यर्स्थार्न सशमशतको 

काम,कतवव्य र अशधकार दहेायबमोशजम हुनेछिः 

(क) गाउँर्ाशलका क्षेत्रशभत्रको शनिःिलु्क शिक्षा,शर्द्याथी प्रोत्साहन र छात्रर्शृत सम्बन्धी व्यर्स्थालाई दीघवकाशलन र 

प्रभार्कारी बनाउनका लाशग अर्लम्बन गनुवर्ने शर्र्यमा कायवर्ाशलकालाई र्रामिव उर्लब्ध गराउने, 

(ख) गाउँर्ाशलका,क्षेत्रशभत्रको सर्ावङ्गीण शर्कास गनव भशर्रयमा आर्श्यक र्ने दक्ष प्राशर्शधक जनिशक्तको 

आकंलन गरी स्थानीय स्तरम ैत्यस्ता जनिशक्त उत्र्ादनका लाशग नीशत तयार गरी कायवर्ाशलकामा र्ेि गने , 

(ग) यस कायवशर्शध बमोशजम उर्लब्ध गरानएको एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत कायवक्रमको प्रभार्काररताको 

लेखाजोखा गरी सोको प्रशतर्देन र्ाशर्वक रुर्मा कायवर्ाशलकामा र्ेि गने, 

(घ) एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत उर्लब्ध गराउने सम्बन्धमा शर्शभन्न शनकायहरु शबच आर्श्यक समन्र्य गने, 
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(ङ) यस कायवशर्शधको उदशे्य अनरुुर् आर्श्यक दशेखएका अन्य काम गनव गराउन कायवर्ाशलकामा र्रामिव उर्लब्ध 

गराउने, 

(च) शनिःिलु्क शिक्षा,शर्द्याथी प्रोत्साहन र छात्रर्शृत सम्बन्धी कायवर्ाशलकाले तोकेको अन्य कायवहरु गने । 

परिच्छेद-४ 

एम.वब.वब.एस.अध्ययन छात्रिृवि कोष सम्बवधि व्यिस्था 

१०. छात्रिृवि कोषाः 

(१) यस कायवशर्शधले व्यर्स्था गरे बमोशजमको एम.शर्.शर्.एस अध्ययन छात्रर्शृत उर्लब्ध गराउन एर् ंकायवशर्शधले 

र्ररलशक्षत गरेको के्षत्रमा मात्र खचव गनव गाउँर्ाशलकामा एउटा छुटै्ट एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत कोर् रहनेछ । 

(२) उर्दफा(१) बमोशजमको कोर्मा दहेाय बमोशजमका रकमहरु रहनेछनिः 

(क) एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत कायवक्रम संचालनका लाशग सभा तथा कायवर्ाशलकाको शनणवय बमोशजम 

शर्शनयोशजत रकम, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजमको कायवको लाशग दात ृशनकाय,शर्कास साझदेार गरैसरकारी संघ संस्थाहरु तथा व्यशक्तबाट 

स्र्चेेशछक रुर्मा उर्लब्ध गरानने रकम, 

(ग) संघीय सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, 

(३) उर्दफा(१) बमोशजमको कोर्मा जम्मा भएको रकम सशमशतको शसफाररसमा यस कायवशर्शधले र्ररलशक्षत गरेको 

क्षेत्रमा मात्र गनव सशकनेछ । 

११.कोषलाई वदगोपना गरिनेाः 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ मा व्यर्स्था भएको गाउँर्ाशलकाको स्रोत अनमुान तथा बजटे 

सीमा शनधावरण सशमशतले शर्र्य क्षेत्रगत बजटे शसशलङ शनधावरण गदावका र्खत यस कायवशर्शध बमोशजम उर्लब्ध 

गरानने एम.शर्.शर्.एस.अध्ययन छात्रर्शृत सम्बन्धी कायवक्रम संचालनका लाशग स्थाशर्त छात्रर्शृत कोर्मा एक 

आशथवक र्र्वभरीमा हुनसक्ने अनमुाशनत व्ययको शर्र्रण सशमशतबाट शलई सोही बमोशजम कोर्का लाशग बजटे 

शसशलङ कायम गरी कोर्लाई शदगोर्ना कायम गनुव र्नेछ । 

१२. कोषको खािा संचालनाः 

कोर्को खाता संचालन प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत र्ा शनजले तोकेको अशधकृतस्तरको कमवचारी र आशथवक 

प्रिासन िाखा र्ा शनजले तोकेको आशथवक प्रिासन तफव को कमवचारीको संयकु्त दस्तखतबाट हुनेछ । 
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१३. कोषको लेखापिीिणाः 

कोर्को आय र व्ययको आन्तरीक एरं् अशन्तम लेखार्रीक्षण प्रचशलत काननू बमोशजम हुनेछ । 

परिच्छेद-५ 

विविि 

१४. दोहोिो पनन गिी छात्रिृवि उपलब्ि नगिाइनेाः 

यस कायवशर्शध बमोशजम उर्लब्ध गरानने छात्रर्शृतको शर्धामा नेर्ाल सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट कुनै शनकायबाट 

छात्रर्शृत प्राप्त गरेको शर्द्याथीलाई दोहोरो र्ने गरी छात्रर्शृत उर्लब्ध गरानने छैन । 

१५. िावषयक प्रवििेदन साियजवनक गननयपननाः 

सशमशतले यस कायवशर्शधले र्ररलशक्षत गरेको सम्र्णूव काम कारर्ाहीका शर्र्यहरु समार्ेि गरी र्ाशर्वक प्रशतर्देन 

तयार गरी कायवर्ाशलकामा र्ेि गनुव र्नेछ र सो प्रशतर्देन सार्वजशनक गनुव र्नेछ । 

१६.अविकाि प्रत्योजन गनय सकनेाः 

(१) आशथवक व्ययभार शसजवना हुने दशेख बाहके कायवर्ाशलकाले आफुलाई यस कायवशर्शध बमोशजम प्राप्त काम,कतवव्य 

र अशधकार मध्ये केही काम,कतवव्य र अशधकार सशमशतलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

(२) सशमशतले यस कायवशर्शध बमोशजम आफुलाई प्राप्त काम,कतवव्य र अशधकार मध्ये केही अशधकार अध्यक्ष र्ा 

उर्ाध्यक्ष र्ा प्रमखु प्रिासकीय अशधकृतलान प्रत्योजन गनव सक्नेछ । 

१७. बािा अड्काउ र्न काउन सकनेाः 

यस कायवशर्शधमा उशल्लशखत कुनै व्यर्स्था कायावन्र्यन गने सम्बन्धमा कुनै शिशर्धा र्ा बाधा/अड्चन आन र्रेमा 

सशमशतको शसफाररसमा कायवर्ाशलकाले त्यस्तो शिशर्धा र्ा बाधा/अड्चन फुकाउन सक्नेछ । 

१८. प्रचवलि कानून बमोवजम हुनेाः 

यस कायवशर्शधमा लेशखए जशत कुरामा यसै कायवशर्शध बमोशजम र अन्यमा प्रचशलत काननू बमोशजम हुनेछ । 

१९.वनयम,वनदनवशका,मापदण्ड ि काययविवि बनाउन सकनेाः 

यस कायवशर्शधमा उशल्लशखत व्यर्स्था कायावन्र्यन गनव कायवर्ाशलकाले आर्श्यक शनयम र्ा शनदशेिका र्ा मार्दण्ड 

र्ा कायवशर्शध बनाउन सक्नेछ । 
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अननसूची १ 

(दर्ा ६ सँग सम्बवधिि) 

िैिेश्वि गाउँपावलकाको एम.वि.वि.एस.अध्ययन छात्रिवृि सम्बधिी काययविवि,२०७९ को दर्ा ६ मा 

व्यिस्था िएको  एम.वब.वब.एस.अध्ययन छात्रिृविका लावग छनौट िएका िैिेश्वि गाउँपावलका िडा 

नं..............स्थायी वनिासी श्री..............................ले िैिेश्वि गाउँपावलकासँग गिेको कबनवलयिनामा 

दोलखा शजल्ला र्तेैश्वर गाउँर्ाशलका, र्डा नं...............स्थायी शनर्ासी 

श्री..........................नाती/नाशतशन,श्री....................को छोरा/छोरी र्र्व........... को म 

श्री............................ले र्तेैश्वर गाउँर्ाशलकाको एम.शब.शब.एस.अध्ययन छात्रर्शृत सम्बशन्ध कायवशर्शध,२०७९ 

बमोशजम व्यर्स्था भएको एम.शब.शब.एस.अध्ययन छात्रर्शृतका लाशग छनौट भई श्री..........................(शिक्षण 

संस्थाको नाम र ठेगाना) मा शमशत २०..../......./.......दखेी संचालन हुने एम.शब.शब.एस. अध्ययन कायवक्रममा जान 

लागकेोले मैले र्तैेश्वर गाउँर्ाशलकाको एम.शब.शब.एस. अध्ययन सम्बन्धी कायवशर्शध,२०७९ को दफा ६ अनसुार 

र्तैेश्वर गाउँर्ाशलका दोलखासँग दहेाय बमोशजम यो कबशुलयतनामा गरेको छु । 

(क) अध्ययन कायवक्रममा सहभागी हुनका लाशग शनधावररत शमशत शभत्र श्री..........................(शिक्षण संस्थाको नाम 

र ठेगाना) मा हाशजर हुन जानेछु । अध्ययन अर्शधभर शिक्षण संस्थाको नीशत, शनयमको र्णूवरुर्मा र्ालना गनेछु । 

(ख) उल्लेशखत छात्रर्शृत कायवक्रम संचालनका लाशग र्तेैश्वर गाउँर्ाशलकाको छात्रर्शृत सम्बन्धी कायवशर्शध, २०७९ 

को र्णूव रुर्मा र्ालना गनेछु । 

(ग) अध्ययन कायवक्रम सम्र्न्न भए र्श्चात कम्तीमा ५ र्र्व र्ैतेश्वर गाउँर्ाशलकामा रशह अशनर्ायव सेर्ा गनेछु । 

(घ) काब ुभन्दा बाशहरको र्ररशस्थशत बाहके मरेो शनजी कारणले अध्ययन र्रुा नगरी शबचम ैछोड्ने छैन । मलेै यस 

अशघ कुनै  र्शन सरकारी स्तरको शनकायबाट यही शर्र्यमा छात्रर्शृत/दोहोरो सशुर्धा समते शलएको छैन । अध्ययन 

र्रूा गरे र्श्चात गाउँर्ाशलकाले खटाएको स्थानमा काम गनेछु । अध्ययनको अर्शधमा शर्र्य र्ररर्तवन गने छैन । 

(ङ) माशथ उशल्लशखत व्यर्स्था एर्म ्कायवशर्शधमा भएको व्यर्स्था शर्र्रीत कुनै कायव गरेको प्रमाशणत भएमा र्ैतेश्वर 

गाउँर्ाशलकाले छात्रर्शृतको रुर्मा म माशथ गरेको सम्र्णूवलगानी रकम तथा सो मा र्तेैश्वर गाउँर्ाशलकाले शनधावरण 

गरे बमोशजमको ब्याज रकम समते मरेो जायजथेाबाट सरकारी बाँकीसरह असलू उर्र गनवका लाशग मञ्जरु छु । 

(च) अध्ययन र्श्चात र्तैेश्वर गाउँर्ाशलकामा रहकेो अस्र्तालको शनयमानसुारको सम्र्णूव तलब स्केलको आधा तलब 

स्केलमा सेर्ा शदनेछु । 
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कबनवलयिनामा गिाउने अविकािीको    कबनवलयिनामा गनन विद्याथीको 

दस्तखतिः        दस्तखत 

नाम,थरिः         नाम,थरिः 

र्दिः         र्दिः 

शमशतिः         शमशतिः 

                   ल्याप्च े

दायाँ बायाँ 

िोहबिमा बस्नेाः 

सम्बशन्धत र्डाका जनप्रशतशनशध नाम,थरिः 

हस्ताक्षरिः 

शर्द्याथीको अशभभार्कको नाम,थर र ठेगानािः 

हस्ताक्षरिः 

शिक्षा,यरु्ा तथा खेलकुद िाखा प्रमखुको नाम,थरिः 

हस्ताक्षरिः 

शमशतिः२०............/.........../............... 
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