
प्राविधधक विषम छात्रिवृि कामयक्रभ कामायन्िमन भार्यदर्यन, २०७५ 
 

शर्ऺा देर् विकासको भेरुदण्ड हो । शर्ऺाको विकास विना देर् अर्ाडड फढ्न सक्दैन । तसथय याष्ट्रराई 
सभदृ्ददको ददर्ाभा अर्ाडड फढाउन शर्ऺाभा रर्ानी फढाउनु ऩदयछ । शर्ऺाराई मुर्ानुकुर फनाउन प्राविधधक 
शर्ऺाभा जोड ददनु ऩदयछ। जैशभनन नर्यऩाशरकाका िाशसन्दाराई योजर्ायभुरक शर्ऺाभा ऩहुॉच ऩुर्ोस बन्ने 
हेतुरे जैशभनन नर्यऩाशरकारे जैशभनन नर्यऩाशरका शबत्र सन्चाशरत प्राबफधधक विषमका विधारमभा ऩढ्न 
चाहने कऺा ९ य १० का १०।१० जना (ऩदहरो िषय कऺा ९ का १० जना भात्र) विद्माथाराई (प्रत्मेक िाडयफाट 
१।१ जना सभािेर् हुने र्यी) आिासीम छात्रिवृि प्रदान र्ने बएको छ । उक्त छात्रिवृि कामयक्रभ सचारन 
र्नय मो भार्यदर्यन जायी र्रयएको छ । 

 

१। कार्यर्क्रमको कार्यऺ ेत्र  
 

मस कामयक्रभको कामयऺ ते्र जैशभनन नर्यऩाशरकाका प्राविधधक विषमका विद्मारमहरु हुनेछन ्। 
 

२। कार्यक्रमको अवधि 

 

o र्कै्षऺक र्त्र २०७६ देखि  कम्ततभा २ र्कै्षऺक  र्त्र मस कामयक्रभको अिधध हुनेछ । मस 
कामयक्रभको राधर् र्कै्षऺक र्त्र १० भदहनाको भानननेछ । कामयक्रभ अिधध विद्माथाको प्रर्नतका 
आधायभा थऩ / घट हुन सक्नेछ । 

 

३। वविार्थी छनोट गरिने स्र्थान, आिाि ि प्रकृर्ा  

o जैशभनन नर्यऩाशरका शबत्रका सफै िाडयहरुफाट कम्ततभा एक जना विधाथा छात्र िा छात्रा नछुट्ने 
र्रय कऺा ८ िा आधायबुत तह उविणय र्येको विधाथाराई सतफम्न्धत िडा अध्मऺको 
शसपारयसभा प्रिेर् ऩरयऺा शरई कऺा ९ भा बनाय र्रयने छ। 

o विधाथा छनोट र्दाय प्रिेर् ऩरयऺा उविणय हुने विधाथाफाट भेरयटका आधायभा जेहेन्दाय विधाथा 
छनोट र्रयने छ। 
 

४। प्रवेश परिऺा 
o प्रिेर् ऩयीऺा जैशभनन नर्यऩाशरकाको कामायरमरे आपै िा अधधकाय ऩत्मामोजन र्यी अन्म 

ननकाम िा सशभनत िा विद्मारमिाट सचारन र्रयने छ । 
o प्रिेर् ऩरयऺाको सञ्चारन कामयक्रभ नर्यऩाशरकािाट प्रकार्न र्रयने छ ।  

o प्रिेर् ऩयीऺाको ऩश्नऩत्र तमायी य ऩयीऺाको अनुर्भन नर्यऩाशरकािाट हुनेछ । 
o प्रिेर् ऩरयऺाभा अस्िस्थ प्रबाि ऩाने िारका कुनै ऩनन क्रक्रमाकराऩ कदह कतैफाट हुने छैनन ्। 
o प्रिेर् ऩयीऺाभा कुर ऩूणायङकको ऩचास प्रनतर्त अङक हाशसर नर्येभा छात्रिवृिका राधर् 

विद्माथा अमोग्म हुनेछ । 
 

५। सहजजकिण समन्वर् ि प्रचाि प्रसाि 



o मस कामयक्रभको सपरताका राधर् प्रत्मेक िाडय कामायरम य िडाध्मऺहरु भापय त सहम्जकयण 
सभन्िम तथा प्रचाय प्रसायको प्रफन्ध नर्यऩाशरकारे शभराउने छ। 

६। छात्रववृि  
o प्रिेर् ऩरयऺाफाट छनोट बई नर्यऩाशरकाको िाडयफाट शसपारयस बएका विधाथाहरुको आिाशसम 

िचय स्िरुऩ प्रनत विधाथा भाशसक रु  २००० (दईु हजाय रुऩैमा) जैशभनन नर्यऩाशरकारे फेहोने छ 
बने अन्म िचय य आिासको व्मिस्था सतफम्न्धत विधारमरे फेहोनुय ऩनेछ। 

७। नगिपालिका बाध्र् नहुने 

o कुनै िाडयफाट विद्माथा शसपारयस हुन नसकी विद्माथा सख्मा कभ बएको िण्डभा सो कभी 
सख्मा फाऩतको यकभ बुक्तानन र्नय नर्यऩाशरका फाध्म हुने छैन । 

o छात्रिवृि प्राप्त विद्माथा कुनै कऺाभा अनुविणय बएभा छात्रिवृि उऩरब्ध र्याउन नर्यऩाशरका 
फाध्म हुने छैन । 

 

८। पिीऺा केन्र 

o प्रिेर् ऩयीऺा नर्यऩाशरका शबत्रका ५ िटा केन्र (कुम्स्भसेया, सुन्तराचौय, ऩैमूॉ, फेरफर्य, 
विनाभाये) भा एउटै सभमभा सञ्चारन र्रयनेछ। 

o कऩी ऩयीऺण तथा ननतजा प्रकार्न नर्यऩाशरका आपै िा अम्ख्तमाय प्रत्मामोम्जत ननकाम, 

सशभनत िा विद्मारमरे नर्यऩाशरकाको योहियभा र्नेछ। 
 

९। ववशेष अवसि दिइने 

o प्रिेष ऩयीऺाभा प्राप्ताङ्कका आधायभा मोग्मताक्रभ ननधाययण र्यी मोग्मताक्रभको आधायभा 
विद्माथाराई आपूरे अध्ममन र्नय चाहेको विषम य उक्त विषम अध्माऩन बइयहेको विद्मारम 
छनोट र्ने अिसय प्रदान र्रयने छ । 

o प्रिेष ऩयीऺाभा सभान अङ्क प्राप्त र्येभा विऩन्नताराई ऩदहरो प्राथशभकताभा यािी रम्यमत 
िर्यको विद्माथाराई प्राथशभकता ददइनेछ । िर्य अनुसाय एउटै प्राप्ताङक बएभा र्ोराप्रथािाट 
ननणयम र्रयनेछ । 

 

१०। ववववि 

o विधाथाको र्कै्षऺक र्ुणस्तयभा आएको सुधाय िा प्रर्नत विधारमरे त्रभैाशसक रुऩभा नर्य शर्ऺा 
र्ािाभा ऩेर् र्नुय ऩनेछ । 

o विद्माथा सॊख्माको आधायभा नर्यऩाशरका य विद्मारमका िीच सतझौता र्यी विद्मारमरे प्राप्त 
र्ने यकभको ननधाययण र्रयने छ / 

o नर्यऩाशरकािाट अनुर्भन र्दाय कामयक्रभको व्मिस्थाऩन य प्रनतपरको प्रबािकारयता 
सन्तोषजनक नऩाइएभा नर्यऩाशरकारे विद्मारमसॉर् र्येको सतझोता फदय र्नय सक्नेछ । 

o मो भार्यदर्यन फभोम्जभको छात्रिवृि कामयक्रभभा सहबार्ी हुनको राधर् विद्मारमरे प्राबफधधक धाय 
सॊचारन र्येको कम्ततभा एक िषय ऩुया र्येको हुनु ऩनेछ / 

o मस भार्यदर्यनरे नसभेटेका विषमभा नर्यऩाशरकाको ननणयम अम्न्तभ हुनेछ । 


