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त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका 

स्थानीम याजऩि 
खण्ड् ४    सॊखमा् ५    प्रकाशन त्रभत्रत् २०७७/०४/२६ 

बाग २ 
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) फभोजजभ 
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, योल्ऩाको गाउॉ कामयऩात्ररकारे फनाएको तऩत्रसरभा रेजखए 
फभोजजभको कामयववत्रध सवयसाधायणको जानकायीको रात्रग प्रकाशन गरयएको छ । 

प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवजृि ववतयण सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७ 

गाउॉ कामयऩात्ररकाफाट स्वीकृत त्रभत्रत् २०७७/०४/२३ 

प्रभाजणकयण त्रभत्रत् २०७७/०४/२५ 

प्रस्तावना :  

 जशऺा एक आधायबतू भौत्ररक हकको रुऩभा यहेको छ । प्राववत्रधक जशऺाभा खास गयी त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाका 
छािछािाहरुको ऩह ॉच कभजोय बएको ह ॉदा प्राववत्रधक जशऺाभा रजऺत सभूहका छािछािाहरूको ऩह ॉच फढाई ग णस्तयीम 
प्राववत्रधक जशऺा प्रदान गयी प्रोत्साहन गनय आवश्मक यहेको   देजखन्छ । अत: प्राववत्रधक जशऺाको त्रडप्रोभा तहका ववत्रबन्न 
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ववषमभा अध्ममन गने ववऩन्न तथा जेहेन्दाय छािछािाहरुराई प्रोत्साहन गनय प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजिको ववयतण 
गनय वाञ्छनीम देजखएकोरे त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाको गाउॉ कामयऩात्ररकारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा 

१०२ को उऩदपा (२ ) फभोजजभ मो प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवजृि ववतयण सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७ 
जायी गयी राग  गयेको छ । 

ऩरयच्छेद - १ 

प्रायजम्बक 

१.  सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 

)क( मो कामयववत्रधको नाभ “प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि ववतयण सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७” यहेको छ । 
)ख( मो कामयववत्रध त्रिवेणी गाउॉ कामयऩात्ररकाफाट स्वीकृत बएऩश्चात तत्कार प्रायम्ब ह नेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववत्रधभा– 

)क(  “कामयववत्रध” बन्नारे प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि ववतयण सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७ राइय सम्झन   
ऩदयछ । 

)ख(  “गाउॉऩात्ररका” बन्नारे त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, योल्ऩाराइय सम्झन  ऩदयछ । 

)ग(  “प्राववत्रधक जशऺा” बन्नारे प्राववत्रधक जशऺा तथा व्मवसावमक तात्ररभ ऩरयषद् )CTEVT( फाट अन भत्रत त्ररइय 
साभ दावमक ववद्यारमहरूभा सञ्चात्ररत कृवष तथा ऩश  ववऻान तपय का कऺा सम्झन  ऩदयछ । 

)घ( “जशऺा, म वा तथा खेरक द शाखा” बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ कामयऩात्ररकाको कामायरमको जशऺा, म वा तथा खेरक द 
शाखाराइय सम्झन  ऩदयछ । 

)ङ(  “प्राववत्रधक जशऺारम” बन्नारे त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकात्रबि ऩश  ववऻान तथा फारी ववऻान तपय का प्राववत्रधक जशऺा 
अध्माऩन ह ने जन जागतृ्रत भा. वव. ज गाय य अयत्रनको भा. वव. न वागाउॉराइय सम्झन  ऩदयछ । 

)च(  “छािवृजि सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सत्रभत्रत” बन्नारे मसै कामयववत्रधको दपा १३ फभोजजभ गठित सत्रभत्रतराइय 
सम्झन  ऩदयछ । 

)छ(  “छािवृजि” बन्नारे तोवकएको सूचकका आधायभा छनौट बएका छािछािाहरूराइय त्रन्श ल्क प्राववत्रधक जशऺा 
अध्ममनका रात्रग गाउॉऩात्ररकारे उऩरब्ध गयाउने वावषयक भौठिक स ववधाराइय जनाउॉछ । 

३.  प्राववत्रधक जशऺा छािवृजि ववतयण गन यको उदे्दश्म देहाम फभोजजभ यहेका छन ्– 

)क( त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाका ववऩन्न तथा जेहेन्दाय छािछािाहरूभा प्राववत्रधक जशऺाको ऩ हॉच स्थावऩत गन य । 

)ख(  त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाफासीको भ खम ऩेशाको रूऩभा यहेको कृवष ऺेिको रात्रग अत्मावश्मक प्राववत्रधक जनशजि 
तमाय गयी कृवष आध त्रनवककयण तथा व्मवसामीकयणराइय प्रवर्द्यन गन य । 
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)ग(  गाउॉऩात्ररका त्रबिका प्राववत्रधक जशऺारमहरुभा आत्रथयक अबावका कायण प्राववत्रधक जशऺा अध्ममनको अवसय 
नऩाएका त्रफद्याथीहरुराइय अध्ममनको अवसय प्रदान गन य । 

)घ( हारैका वषयफाट प्राववत्रधक जशऺा सञ्चारन गरययहेका ऩात्ररकाका प्राववत्रधक जशऺारमभा ववद्याथी सॊखमा कभ 
देजखएका कायण ववद्यात्रथयको आकषयण फढाइय जशऺारमहरुराइय आत्रथयक रुऩरे सवर फनाउन  । 

ऩरयच्छेद - २ 

छािवृजिका रात्रग सभावेश गरयएको ववषम ऺिे तथा रजऺत सभहू 

४.  मो छािवृजि त्रनम्नान सायका त्रडप्रोभा तहका तीन वषे प्राववत्रधक ववषम अध्ममन गने ववद्याथीहरुको रात्रग भाि 
उऩरब्ध गयाइने छ । 

)क( फारी ववऻान )I. Sc. Ag.( 
)ख( ऩश  ववऻान )I. Sc. Vet.(  

५.  त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका त्रबि सञ्चात्ररत प्राववत्रधक जशऺारमभा भात्रथ उल्रेख गरयएका ववषम ऺेिहरुभा अध्ममन गरययहेका 
गाउॉऩात्ररकात्रबि स्थामी फसोफास गने तोवकएको सॊखमाका ववऩन्न तथा जेहेन्दाय छािछािाहरु मस छािवृजिका रजऺत 
सभूह यहेका छन ्।  

ऩरयच्छेद - ३ 

छािवृजिका राबग्राही ववद्याथी छनौट, त्रनयन्तयताका आधाय तथा शतयहरु 

६.  मो छािवृजि ववतयणका रात्रग त्रनम्न आधायहरु अऩनाइनछे- 

)क(  त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकात्रबि सञ्चात्ररत प्राववत्रधक जशऺारमभा उल्रेजखत तह य ववषमको प्रवेश ऩयीऺा 
उिीणय गयी सोही जशऺारमभा बनाय बई त्रनमत्रभत अध्ममन गरययहेको ह न ऩने । 

)ख( छािवृजिको रात्रग त्रनवेदन ठदएको वषय अन्म क नै सयकायी छािवृजि नऩाएको बनी अध्ममनयत 
जशऺारमरे त्रसपारयस गयेको ह न ऩने, 

)ग(  त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाको स्थामी फात्रसन्दा तथा ववऩन्न ऩरयवायको ववद्याथी हो बनी सम्फजन्धत वडाको  
त्रसपारयस सॊरग्न ह न ऩने, 

)घ( उच्च अन शासन, असर आचयण बएको तथा फार वववाह नगयेको ह न ऩने, 
)ङ(  सूचना जायी गयी प्राप्त आवदेनहरुको SEE को शैजऺक प्रभाणऩिको औषत जज.वऩ.ए. तथा अध्ममनयत 

जशऺारमरे त्ररएको प्रवेश ऩयीऺाको प्राप्ताङ्क साथै आत्रथयक रुऩभा ववऩन्नताको आधायभा भेरयट सूची 
तमाय गयी भेरयटभा उच्च स्थानभा यहेकाराई छािवृजिका रात्रग छनौट गरयने । 
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७.  क नै कऺाभा छािवृजि ऩाएका ववद्याथी त्रनम्न अवस्थाभा भात्रथल्रो कऺाभा छािवृजि प्राप्त गनय ग्राह्य ह ने 
छैनन-् 
)क(  जम्भा ववद्यारम ख रेको ठदनको असी )८०( प्रत्रतशत हाजजयी नबएभा, 
)ख( अध्ममनको त्रसरत्रसराभै २० वषयबन्दा कभ उभेयभा वववाह गयेभा, 
)ग(  गरत वा झ िा वववयण बयेको प्रभाजणत बएभा, 
)घ( गाउॉऩात्ररका तथा ववद्यारम प्रशासनरे तोकेको अन्म त्रनमभ उरॊघन गयेको प्रभाजणत बएभा ।  

८.  छािवृजिको रात्रग छनौट बएका प्रत्मेक छािछािारे कजम्तभा एक वषय फयाफय अवत्रधको रात्रग त्रिवेणी 
गाउॉऩात्ररकारे तोकेको वडाभा खवटएय अध्ममनसॉग सम्फजन्धत ववषमभा स्वमभ ् सेवा गन यऩने शतय त्ररजखत 
रूऩभा भञ्ज य गन यऩनेछ । 

९. फ दा ८ फभोजजभको शतय भञ्ज य गयी अध्ममन सभात्रप्त ऩश्चात शतय कामायन्वमन नगयेभा छािवृजि वाऩत 
उऩरब्ध गयाइएको यकभ १० प्रत्रतशत ब्माज सवहत सयकायी फाॉकी सयह त्रनजको चरअचर सम्ऩत्रतफाट 
अस र उऩय गरयनेछ । 

ऩरयच्छेद - ४ 

छािवृजि कोटा, यकभ तथा यकभ त्रनकासा प्रविमा 

१०. मस कामयववत्रध फभोजजभ उऩरब्ध ह ने प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि तऩत्रसर अन सायको वडागत कोटा कामभ गयी 
उऩरब्ध गयाइनेछ । तय क नै वडाको कोटाभा छाि वा छािा कभ बएभा सोही वडाको वैकजल्ऩक सूचीको उऩल्रो िभभा 
यहेका िभश् छािा वा छािफाट तथा मसयी ऩत्रन कोटा ऩूया नबएभा वैकजल्ऩक सूचीको उऩल्रो िभभा यहेका अन्म 
वडाका िभश् छािा वा छािफाट ऩूत्रतय गरयनेछ ।  

ि. 
स. छािवृजिको वववयण 

छािवृजि प्राप्त गने 
छािवृजि प्राप्त  

गने गाउॉऩात्ररकाका जम्भा 
छािछािा 

जम्भा छाि सॊखमा छािा सॊखमा 

प्रत्रत वडा गाउ
ॉऩात्ररका 
जम्भा  प्रत्रत वडा गाउ

ॉऩात्ररका 
जम्भा 

१ कृवष ववऻान तपय  १ ७ १ ७ १४ 

२८ 

२ ऩश  ववऻान तपय  १ ७ १ ७ १४ 

 

११.  मस कामयववत्रध फभोजजभ उऩरब्ध ह ने छािवृजि सम्फजन्धत प्रत्रत छाि/छािा अत्रधकतभ रू. एक राख का दयरे उऩरब्ध 
गयाइनेछ । गाउॉऩात्ररकारे सम्फजन्धत प्राववत्रधक जशऺारमसॉग सभन्वम गयी छािवृजि प्राप्त गयेका छािछािाहरूरे रू. 
एक राखभा ऩूया अध्ममन गनय सक्ने व्मवस्था त्रभराउन  ऩनेछ । 
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१२.  भेरयट त्ररस्टका आधायभा छनौट बएका ववद्याथीहरुराई त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाफाट उऩरब्ध ह ने छािवृजि यकभ 
त्रनजहरूरे अध्ममन गरययहका प्राववत्रधक जशऺारमफाट प्राप्त त्रनजहरूको अध्ममन प्रगत्रत प्रत्रतवेदनको आधायभा 
अधयवावषयक रूऩभा सोही जशऺारमको खाताभा ऩिाइनेछ । 

ऩरयच्छेद - ५ 

छािवृजि सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सत्रभत्रत सम्फन्धी व्मवस्था 

१३.  गाउॉऩात्ररकाफाट ववतयण गरयने छािवृजिको छािवृजि कामयिभ सञ्चारन गनय देहामको सत्रभत्रत गिन 
गरयनेछ- 

क. गाउॉ जशऺा सत्रभत्रतको सॊमोजक     : सॊमोजक 

ख. गाउॉऩात्ररकाको उऩाध्मऺ      : सदस्म 

ग. गाउॉऩात्ररकाको प्रभ ख प्रशासकीम अत्रधकृत   : सदस्म 

घ. गाउॉऩात्ररकाको साभाजजक ववकास सत्रभत्रतको सॊमोजक  : सदस्म 

ङ. गाउॉऩात्ररकाको जशऺा, म वा तथा खेरक द शाखा प्रभ ख  : सदस्म-सजचव 

१४. फ दा नॊ. १३ भा उल्रेजखत सत्रभत्रतरे आवश्मकता ऩयेको खण्डभा उल्रेजखत छािवृजिसॉग सम्फजन्धत 
ववषमभा अन बव बएका ववऻहरु भध्मेफाट २ जनासम्भराई आभजन्ित सदस्मको रुऩभा आभन्िण गनय 
सक्नेछ । 

 

१५. फ दा नॊ १३ फभोजजभ गिन बएको सत्रभत्रतको फैिक सॊमोजकरे तोकेको त्रभत्रत, सभम य स्थानभा 
आवश्मकता अन साय फस्नेछ । 

 

१६.  छािवृजि ववतयण सत्रभत्रतको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय देहाम फभोजजभ ह नेछ- 
 

)क( मस छािवृजि ववतयण कामयववत्रधको अत्रधनभा यही रजऺत सभूहका ववद्याथीहरुफाट दयखास्त आह्वानको 
सूचना प्रकाशन, प्राप्त बएका आवदेन उऩय छानववन तथा भ ल्माॊकन गयी मोग्म उम्भेद्वायको छनौट 
गयी छािवृजिको रात्रग सम्फजन्धत प्राववत्रधक जशऺारमराइय त्रसपारयस गने । 

)ख( छािवृजि ववतयणका रात्रग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गनय कामयऩात्ररकाराइय त्रसपारयस गने । 

)ग( छािवृजि प्राप्त गयेका ववद्याथीहरुराइय अध्ममन ऩ या बए ऩश्चात गाउॉऩात्ररकाको क नै वडा तोकी 
स्वमभ ्सेवाका रात्रग खटाउने तथा त्रनजहरुको स्वमभ ्सेवाको अन गभन तथा भ ल्माॊकन गने । 

)घ( छािवृजिको सम्फन्धभा प्राववत्रधक जशऺारमहरुसॉग सभन्वम गने । 

१७.  छािवृजि ववतयण सम्फन्धी क नै वववाद वा अन्म क नै प्राववत्रधक सभस्मा उत्ऩन्न बएभा गाउॉ कामयऩात्ररकाको 
त्रनणयम फभोजजभ ह नेछ । 



प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि ववतयण सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७ 

खण्ड् ४                सॊखमा् ५                प्रकाशन त्रभत्रत् २०७७/०४/२६ 
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अन सूची १ 

प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि आवेदन पायभको ढाॉचा 

 

 

त्रभत्रत् .............................. 

श्रीभान ्सॊमोजक ज्मू, 

छािवृजि सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सत्रभत्रत, 

त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका ज गाय, योल्ऩा ।  

 

ववषम् प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि उऩरब्ध गयाइय ऩाउॉ । 

 

 प्रस्त  त ववषमभा तहाॉ गाउॉऩात्ररकाफाट त्रभत्रत  .......................... प्रकाजशत प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि 

सम्फन्धी सूचना फभोजजभ योल्ऩा जजल्रा त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाको वडा नॊ. ...., ............ भा स्थामी त्रनवासी 

................................. को नात्रत/नात्रतनी .................................. तथा .................................. को छाया/छोयी 

भ त्रनवेदक ............................. रे ..................................... ववद्यारमभा .............. ववषम त्ररइय तीन वष ेत्रडप्रोभा 

तहको प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन गरययहेको साथै आत्रथयक रुऩभा ववऩन्न, जेहेन्दाय तथा फार त्रफफाह नगयेको ववद्याथी सभेत 

बएकोरे तहाॉ गाउॉऩात्ररकाफाट उऩरब्ध ह ने प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि ऩाउॉ बत्रन श्रीभान ्सभऺ मो त्रनवेदन ऩेश 

गदयछ  । सूचनाभा भाग बए फभोजजभका प्रभाजणत गयी कागजातहरु मसै त्रनवेदनसाथ सॊरग्न याखी ऩेश गयेको छ  । 

 

 त्रनवेदक 

नाभ थय्  .......................... 

दस्तखत् .......................... 

िेगाना् ............................ 

दवुै कान देखिने 
हाल सालै खिचकेो 
पासपोर्ट साइजको 
रंगिन फोर्ो 



प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि ववतयण सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७ 

खण्ड् ४                सॊखमा् ५                प्रकाशन त्रभत्रत् २०७७/०४/२६ 
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अन सूची २ 

प्रत्रतवर्द्ता-ऩिको ढाॉचा 

 

 

त्रभत्रत् .............................. 

प्रत्रतवर्द्ता-ऩि 

 योल्ऩा जजल्रा त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाको वडा नॊ. ...., ............ भा स्थामी त्रनवासी ................................. को 

नात्रत/नात्रतनी .................................. तथा .................................. को छाया/छोयी भ त्रनवेदक 

............................. रे ..................................... ववद्यारमभा .............. ववषम त्ररइय तीन वष े त्रडप्रोभा तहको 

प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन गरययहेको साथै आत्रथयक रुऩभा ववऩन्न, जेहेन्दाय तथा फार त्रफफाह नगयेको ववद्याथी सभेत बएकोरे 

तहाॉ गाउॉऩात्ररकाफाट उऩरब्ध ह ने प्राववत्रधक जशऺा अध्ममन छािवृजि प्राप्त गयी अध्ममन गनय ऩाएको खण्डभा अध्ममन 

सभात्रप्त ऩश्चात गाउॉऩात्ररकारे तोकेको वडाभा कजम्तभा ............ वषय सेवा गने त्ररजखत प्रत्रतवर्द्ता जाहेय गदयछ  । 

प्रत्रतवर्द्ता जाहेय गनेको  

नाभ थय् ........................................ 

दस्तखत् ........................................ 

िेगाना् ..........................................  

औिाछाऩ् 

         दामाॉ             फामाॉ  

  

प्रत्रतवर्द्ता जाहेय गनेको प्रभ ख सॊयऺकको  

नाभ थय् ........................................ 

दस्तखत् ........................................ 

िेगाना् ..........................................  

औिाछाऩ् 

         दामाॉ             फामाॉ  
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दवुै कान देखिने 
हाल सालै खिचकेो 
पासपोर्ट साइजको 
रंगिन फोर्ो 


