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हेटौँडा उऩभहानगयऩालरकारे फनाएको तर रेखिए फभोखजभको भाऩदण्ड सर्वसाधायणको जानकायीको 

रालग प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका छात्रर्खृि वर्तयण सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७९ 

 

प्रस्तार्ना 
हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका साभदुावमक भाध्मलभक वर्द्यारम, सॊस्थागत वर्द्यारम य साभदुावमक 
क्माम्ऩसभा अध्ममनयत भवहरा, दलरत, अल्ऩसॊख्मक, सीभान्तकृत, आलथवक रुऩरे वर्ऩन्न, जेहेन्दाय य 
रोऩोन्भिु जालतका वर्द्याथॉराई छात्रर्ृखि प्रदान गयी वर्द्यारम खशऺा य उच्च खशऺाभा ऩहुॉच अलबर्ृवि गने 
कामवक्रभको प्रबार्कायी कामावन्र्मनका रालग छात्रर्ृखि वर्तयण सम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय गनव र्ाञ्छनीम 
बएकोरे नेऩारको सॊवर्धानको धाय २२६, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ य हेटौंडा 
उऩभहानगयऩालरकाको प्रशासकीम कामववर्लध (लनमलभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ४ रे ददएको अलधकाय 
प्रमोग गयी  हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका नगय कामवऩालरकारे मो भाऩदण्ड फनाई रागू गयेको छ ।  
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायखम्बक 

१.  सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस भाऩदण्डको नाभ "हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका छात्रर्ृखि वर्तयण 
सम्फन्धी भाऩदण्ड,२०७९" यहेको छ ।  

  (२) मो भाऩदण्ड तरुुन्त रागू हनुेछ ।  

२.  ऩरयबाषा: वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस भाऩदण्डभा,  

(क) "छात्रर्ृखि" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकारे मस भाऩदण्ड फभोखजभ प्रदान गने 
छात्रर्ृखिराई सम्झनऩुछव ।  

(ि) "वर्द्यारम" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका अन्तगवतका प्रचलरत कानून फभोखजभ साभदुावमक 
तथा सॊस्थागत वर्द्यारमको रुऩभा प्रायखम्बक र्ार खशऺादेखि कऺा फाह्रसम्भको अनभुलत प्राप्त 
गयेका वर्द्यारमराई सम्झनऩुछव ।  

(ग) "साभदुावमक क्माम्ऩस" बन्नारे नेऩार सयकायको भान्मता प्राप्त गयी गैय नापाभूरक रुऩभा 
स्नातकोिय तहसम्भको अध्माऩन गयाउने क्माम्ऩस सम्झनऩुछव ।  

(घ) "प्रभिु" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको नगय प्रभिुराई सम्झनऩुछव ।  

(ङ) "उऩभहानगयऩालरका" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाराई सम्झनऩुछव ।  

(च) "खशऺा सलभलत" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको खशऺा सलभलतराई सम्झनऩुछव ।  

(छ) "भहाशािा" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको खशऺा वर्कास भहाशािाराई सम्झनऩुछव ।  

३. भाऩदण्डको उद्दशे्म् मस भाऩदण्डको उद्दशे्म देहाम फभोखजभ यहेको छ्  
 (क) छात्रर्खृि वर्तयणको व्मर्स्थाराई ऩायदशॉ य व्मर्खस्थत फनाउन,ु  

 (ि) रखऺत र्गवका वर्द्याथॉरे छात्रर्ृखि प्राप्त गने अर्स्था सलुनखित गनुव,  

 (ग) छात्रर्ृखि व्मर्स्थाऩनसॉग सम्फखन्धत लनकामहरुको बलूभका स्ऩष्ट ऩानुव,  

ऩरयच्छेद-२ 

छात्रर्खृिको शतव, छात्रर्खृिको कामावन्र्मन, छनोट प्रवक्रमा तथा सॊरग्न गनुवऩने कागजातहरु 

४. छात्रर्खृिका शतवहरु् (१) मस भाऩदण्ड फभोखजभको छात्रर्ृखिका रालग आरे्दन ददने छात्राछात्ररे 
देहाम फभोखजभको शतवहरु ऩयुा गयेको हनुऩुनेछ ।  

 (क) नेऩारी नागरयक हनु ुऩने,  

(ि) हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकालबत्रको साभदुावमक तथा सॊस्थागत वर्द्यारमभा अध्ममनयत हनुऩुने,  

(ग) हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकालबत्रको साभदुावमक तथा सॊस्थागत वर्द्यारमफाट एसईई उिीणव गयेको 
हनु ुऩने,  

(घ) स्नातक तहको छात्रर्ृखिको रालग हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकालबत्रको साभदुावमक तथा सॊस्थागत 
वर्द्यारमफाट कऺा १२ उिीणव गयेको हनु ुऩने,  

(ङ) स्नातकोिय तहको छात्रर्ृखिको रालग हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकालबत्रको साभदुावमक 
क्माम्ऩसफाट स्नातक तह उिीणव गयेको हनु ुऩने,  

(च) साभदुावमक तथा सॊस्थागत भाध्मलभक वर्द्यारम/खशऺारमभा अध्ममनयत छात्राछात्रराई प्रदान 
गरयने छात्रर्खृिको हकभा तल्रो ऺाभा बनाव बई अखन्तभ ऩयीऺाभा साभेर बएको हनु ुऩने । 
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५. छात्रर्खृिको कामावन्र्मन तथा छनोट प्रवक्रमा् (१) उऩभहानगयऩालरकारे छात्रर्ृखि उऩरब्ध गयाउन े
सम्फन्धी सूचना प्रकाशन गनेछ । मसयी सूचना प्रकाशन गदाव कामावरमको रे्र्साइट य अन्म वर्लबन्न 
भाध्मभफाट सार्वजलनक गनुव ऩनेछ ।  

 

६. छात्रर्खृिको आरे्दनसाथ ऩेश गनुवऩने कागजातहरु् (१) दपा ४ फभोखजभ को शतव ऩूया गयेका 
छात्राछात्रहरुरे छात्रर्ृखि प्राप्त गनव ऩेश गने लनरे्दनसाथ देहाम फभोखजभका कागजातहरु ऩेश गनुव 
ऩनेछ्  

 (क) नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ र्ा जन्भदताव प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,  

 (ि) अखघल्रो कऺा उिीणव गयेको रब्धाङ्क ऩत्र य चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,  

(ग) जनजालत दलरतको हकभा सम्फखन्धत आमोग र्ा खजल्रा प्रशासन कामावरमको लसपारयसको 
प्रलतलरवऩ, 

(घ) रे्ऩिा ऩरयर्ाय, शवहद, जनआन्दोरनका घाइते, भधेश आन्दोरनका घाइतेको हकभा गहृ 
भन्त्रारम र्ा सम्फखन्धत खजल्रा प्रशासन कामावरमको लसपारयस ऩत्रको प्रलतलरवऩ,  

(ङ) वर्ऩन्न र्ा गरयर्को हकभा गरयर्ी ऩरयचमऩत्रको प्रलतलरवऩ र्ा सो नबएको अर्स्थाभा सम्फखन्धत 
र्डा कामावरमरे व्महोया िरुाई ददएको लसपारयसको सक्करै ऩत्र,  

(च) वर्द्याथॉ हार र्सोर्ास गदै आएको र्डा कामावरमको लसपारयस ऩत्र,  

(छ) अध्ममन गयेको सॊस्थाभा बनाव बएको िलु्ने कागजात ।  

 

ऩरयच्छेद-३ 

छात्रर्खृिको यकभ तथा बकु्तानी प्रवक्रमा 
७. छात्रर्खृिको यकभ् (१) सूचना ऩिात लनरे्दन ऩेश गयेऩलछ मस भाऩदण्ड फभोखजभ मोग्मता ऩगेुका 

व्मखक्तहरुराई नगय प्रभिुरे आर्श्मकता अनसुाय फढीभा रु. २५ हजाय सम्भ तोकादेश भापव त 
छात्रर्ृखि यकभ प्रदान गनव सक्नेछन ्।      

  (२) रु.२५ हजाय बन्दा भालथको यकभ छात्रर्ृखि उऩरब्ध गयाउन ुऩने बएभा दपा (५) 
फभोखजभको प्रकृमा ऩयुा गयी नगय कामवऩालरकाको फैठकफाट लनणवम गयाई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

  

८. बकु्तानी प्रवक्रमा् (१) छात्रर्ृखि र्ाऩत उऩरब्ध गयाइन ेयकभ सम्फखन्धत वर्द्यारम/खशऺारमको फैंक 
िाताभा सोझै उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

  (२) छात्रर्ृखि प्रदान गदाव एक शैखऺक सत्रभा एक व्मखक्तराई एक ऩटक भात्र छात्रर्ृखि 
उऩरब्ध गयाइनछे ।    

ऩरयच्छेद-४ 

वर्वर्ध 

९. कायर्ाही हनुे्  छात्रर्खृि प्राप्त गने उद्देश्मरे कुनै व्मखक्तरे झठुा वर्र्यण ऩेश गयेभा र्ा झठुा व्महोया 
लसपारयस गयेको िलु्न आएभा त्मस्तो व्मखक्तराई प्रचलरत कानून फभोखजभ कार्ावही हनुेछ ।  
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१०. फाधा अड्काउ पुकाउन े अलधकाय् मस भाऩदण्डको उद्देश्म कामावन्र्मन गनव केही फाधा अड्काउ 
बएभा नगय कामवऩालरकारे फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ ।   

११. सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयने्  छात्रर्ृखि प्राप्त गने व्मखक्तरे मस भाऩदण्डभा तोवकएको शतव 
वर्ऩरयत कामव गयेभा र्ा अध्ममन फीचभै छाडेभा र्ा दोहोयो छात्रर्ृखि लरएभा लनजराई प्रदान गरयएको 
छात्रर्ृखि यकभ लनज र्ा लनजको घयघयानाफाट सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गनेछ । 

१२. प्रचलरत कानून फभोखजभ हनुे्  मस भाऩदण्डभा उल्रेि बएदेखि फाहेकका अन्म वर्षमहरुभा प्रचलरत 
कानून फभोखजभ हनुेछ ।  

१३. मसै भाऩदण्ड फभोखजभ हनु:े मस भाऩदण्डभा उल्रेि बएका वर्षमर्स्तहुरुको सम्फन्धभा हेटौंडा 
उऩभहानगयऩालरकाको स्र्ीकृत र्ावषवक कामवक्रभभा छात्रर्ृखि शीषवकभा वर्लनमोजन गयेको फजेट 
कामावन्र्मनको रालग भात्र रागू हनुेछ ।   

१४. िायेजी य फचाऊ् (१) मस भाऩदण्ड जायी हनुबुन्दा अगालड बए गयेका काभ कायर्ाही मसै भाऩदण्ड 
फभोखजभ बए गयेको भालननछे ।   

  (२) मो भाऩदण्डको सॊशोधन र्ा कुनै दपा िायेजी गनुव ऩयेभा नगय कामवऩालरकाराई ऩूणव 
अलधकाय हनुेछ ।    

 

cf1fn]  

    खशर्याज चौरागाई 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत  

 


