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छयत्रवतृ्तिको लयमग आवेदन पेश गने सम्बन्धी सचुनय  

(प्रकयत्तश  मिम :-२०७६/०५/२३ ग े) 
 

्स नगरपयमलकयको स्वीकृ  वयवषणक कय्णक्रि अनसुयर उच्च त्तशक्षय अध्््नको लयमग गररब  थय जेहेन्दयर 
छयत्रछयत्रयहरुलयई  पमसलकय कोटयहरुिय छयत्रवतृ्ति ददने कय्णक्रि रहेकोले उल्लेत्ति  श ण  थय कयननुी 
प्रयवधयनहरुको पयलनय गरी ्वह २०७6/0६/०६ ग ेमित्र नगरपयमलकयको कय्यणल्िय कय्यणल् सि्मित्र 
दरियस्  पेश गनुणहनु सवैको जयनकयरी लयगी अनरुोध छ । 

 पत्तशल 

१. छयत्रवतृ्ति ददईने ववष् र कोटयको वववरर्  

क्र.स. छयत्रवतृ्ति ददने संकय् कोटय छयत्रवतृ्ति रकि कैवफ्  

१. स्वयस््् (स्टयफ नसण/एचए/फयिेसी) २ जनही रु दईु/दईु 
लयि 

 

२. इत्तन्जमन्ररङ (सव इत्तन्जमन्र  
िेकयमनकल/मसववल/इलेत्तरिकल) 

३ जनही रु दईु/दईु 
लयि 

 

३. पशसेुवय/कृवष ( ीन वषे कृवष/िेटेनरी) २ जनही रु दईु/दईु 
लयि 

 

४ कयनून संकय् (स्नय क  ह) १ जनही रु दईु/दईु 
लयि 

 

५. सूचनय प्रववमध ( ीन वषे) २ जनही रु दईु/दईु 
लयि 

 

 

२. छयत्रवमृ  प्रयप्त गनण कक्षय १० सम्ि सयिदुयव्क सरकयरी ववद्ययल्िय अध्््न गरेको एवि ््स 
नगरपयमलकय मित्रको स्थय्ी बयमसन्दय हनुपुनेछ । 

३. सम्बत्तन्ध  ववष्िय छयत्रवतृ्ति वय पूर्ण वय आंत्तशक शूल्किय अध्््न गने गरी ियन्् य प्रयप्त त्तशक्षर् 
संस्थयिय नयि मनकयलेको हनुपुनेछ । 

४. सयववक देत्ति नै अध्््नर  छयत्रछयत्रयलयई सिे  सम्बत्तन्ध  कलेजको मसफयररसिय जेहेन्दयर र गररब 
िए/निएको आवश््क छयनववन गरी छयत्रवतृ्ति उपलब्ध गरयइनेछ । 
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५. आठववसकोट नगरपयमलकय छयत्रवतृ्ति सम्बन्धी कय्णववमध, २०७४ को पूर्ण रुपिय पयलनय गनुणपनेछ । 

६. आवश््क कयगजय हरुिः– शैत्तक्षक ्ोग्् यको प्रियर्पत्र,  चयररमत्रक प्रियर्पत्र,  नयगररक यको 
प्रियर्पत्र, कलेज िनयण िएको वय हनुे क्रििय रहेको प्रियर्पत्र,  प्रम वद्ध यपत्र, गररब  थय जेहेनदयर 
िएको िमन सम्बत्तन्ध  ववद्ययल् र वडय कय्यणल्ले ददएको मसफयररस, नगरपयमलकयको आमथणक ऐन 
अनसुयर नगरपयमलकयलयई बझुयउनपुने करहरु म रेको करदय य प्रियर्पत्र र आवश््क य अनसुयर थप 
कयगजय हरु । 

७. म््यदद नयत्ति आएकय वय उल्लेत्ति  श ण र ्ोग्् य नपमुग पेश िएकय दरियस्  उपर कुनै कयरवयही 
हनुे छैन ्। 

८. थप जयनकयरीको लयमग सम्बत्तन्ध  वडय कय्यणल् वय नगरपयमलकय कय्यणल्िय सम्पकण  गनण सवकनेछ 
वय नगरपयमलकयको वेबसयईट www.aathbiskotmun.gov.np वय सम्पकण  नं. ९७४८५८३१३८ 
र ९७४१३८९९६१ िय  हेनण/सम्पकण  गनण सवकनेछ । 

 

 

रयिबहयदरु के.सी. 
मन. प्रििु प्रशयसकी् अमधकृ  
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