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k||:tfjgf M थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकामा प्रालिलधक जनशलि तथा लिशेषज्ञ उत्पादन गने र पढाइमा 

जेहने्दार तथा मेहनती तर आलथिक अिस्था कमजोर भएका कारण प्रालिलधक लशक्षा प्राप्त गनिबाट िलचित 

गररब तथा जेहेन्दार लिद्याथीलाई छात्रिलृि प्रदान गने उद्दशे्य र प्रदान गररने छात्रिलृि रकम ललक्षत िगिसम्म 

व्यिलस्थत एिम ्पारदशी तररकाबाट लितरण गनिका लालग स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा 

१०२ को उपदफा (२) ले लदएको अलधकार तथा थलुङु दधुकोशी गाउँपाललको प्रशासकीय कायिलिलध 

(लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४(१) ले लदएको अलधकार प्रयोग गरी गाउँ कायिपाललकाले यो 

कायिलिलध बनाएको छ ।   

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ 

क) यो कायिलिलधको नाम “थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको छात्रिलृि लितरण कायिलिलध¸ २०७९” 

रहकेो छ । 

ख) यो कायिलिलध कायिपाललकाबाट स्िीकृत भएको लमलतबाट लाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषा 

लिषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कायिलिलधमा¸ 

क) "अध्यक्ष" भन्नाले थुलङु दधुकोशी गाउँपाललका अध्यक्ष सम्झनपुछि । 

ख) “गाउँपाललका” भन्नाले थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका सम्झनपुछि । 
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ग) “छात्रिलृि” भन्नाले प्रालिलधक लिषयतफि  लिप्लोमा िा सो भन्दा मालथको तहमा भनाि भई 

अध्ययनरत जेहने्दार¸ आलथिक रुपले लिपन्न लिद्याथीलाई शैलक्षक शलु्क भिुानी गने प्रयोजनका 

लालग उपलब्ध गराइने नगद सहायता रकम सम्झन ुपछि ।  

घ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नाले गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको अलततयारी 

प्राप्त कमििारी सम्झन ुपछि ।  

ङ) “लशक्षा शाखा प्रमखु” भन्नाले गाउँपाललकाको लशक्षा शाखाको प्रमखु तोलकएको कमििारी सम्झनु 

पछि । 

ि) “सलमलत” भन्नाले यस कायिलिलधको दफा ६ बमोलजम गलित सलमलत सम्झनपुनेछ । 

३. कार्यलवलधको उदे्दश्र् 

क) छात्रिलृि लितरणको लालग पारदशी र स्पष्ट आधारहरु तयार पाने । 

ख) छात्रिलृि रकम ललक्षत िगिसम्म पयुािउने । 

ग) अध्यक्ष स्तरको लनणिय कायािन्ियन गने । 

४. छात्रवृलि प्रदान गररने लवषर्गत िेत्रहरु 

क) यो कायिलिलध अन्तगित छात्रिलृि प्रदान गनि सलकने लिषयगत क्षेत्रहरु प्रालिलधक लशक्षा तफि को 

प्रलिणता प्रमाणपत्र तह(लिप्लोमा) र स्नातक तहका लनम्न लिषयहरु हुनेछन ्।  

१) लिलकत्साशास्त्रका लिषयहरु 

२) कृलष लिज्ञानका लिषयहरु 

३) िन लिज्ञानका लिषयहरु 

४) इलन्जलनयररङका लिषयहरु 

ख) छात्रिलृि प्रदान गनिको लालग उपदफा (क) मा उल्लेख भएभन्दा अन्य लिषयको पलहिान भएमा िा 

अन्य लियषमा छात्रिलृि प्रदान गनि उपयिु दलेखएमा छात्रिलृि छनौट तथा लसफाररस सलमलतले लनणिय 

गरी छात्रिलृि प्रदान गनि लसफाररस गनि सक्नेछ । तर छात्रिलृि प्रदान गररने के्षत्र प्रालिलधक लिषय 

हुनपुनेछ । 

ग) यस कायिलिधी िमोलजम छात्रिलृि प्रदान गदाि लिप्लोमा तह र स्नातक तहका लालग मात्र छात्रिलृि 

प्रदान गनि सलकने छ । 

घ) गाउँपाललकाले िजेट लिलनयोजन गने क्रममा नै छात्रिलृि प्रदान गने के्षत्र िा लिषय लकटान गरी िजेट 

लिलनयोजन गरेको खण्िमा सोही िमोलजमका लिषयमा मात्र छात्रिलृि प्रदान गररनेछ । 
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ङ) अध्यक्ष स्तरको लनणियबाट पद िहाली गनुिभएपलछ अध्यक्षले प्राप्त गने सेिा सलुिधाबाट 

गाउँपाललकालभत्रका गररि तथा जेहने्दार लिद्याथीहरु मध्ये १ जनालाई एमलबलबए िक्टर पढाउने 

व्यिस्था भएकोमा सोही िमोलजम छात्रिलृि प्रदान गररनेछ । 

५. छात्रवृलि प्राप्त गनय आवश्र्क र्ोग्र्ता  

यस कायिलिलध िमोलजम छात्रिलृि प्राप्त गनि देहाय िमोलजमका योग्यता आिश्यक पनेछ ।  

क) थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकामा स्थायी िसोिास भएको । 

ख) जेहने्दार तथा लिपन्न पररिारको नागररक । 

ग) फौजदारी अलभयोगमा कसुरदार निहररएको । 

घ) प्रलतिद्दतापत्रका शतिमा लललखत सहमलत जनाएको । 

ङ) नेपाललभत्र संिाललत शैलक्षक संस्थामा अध्ययन गद ैगरेको । 

६. छात्रवृलि छनौट तथा लसफाररस सलमलत 

छात्रिलृि प्रदान गने प्रयोजनको लालग लिद्याथी छनौट गरी गाउँ कायिपाललका कायािलयलाई लसफाररस 

गनि दहेाय िमोलजमको छात्रिलृि छनौट तथा लसफाररस सलमलत रहनेछ ।  

क) गाउँपाललका अध्यक्ष – संयोजक  

ख) गाउँपाललका उपाध्यक्ष – सदस्य  

ग) गाउँपाललकाको लशक्षा सलमलतका संयोजक – सदस्य  

घ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत – सदस्य 

ङ) लशक्षा शाखा प्रमखु – सदस्य सलिि 

७. छात्रवृलि छनौट तथा लसफाररस सलमलतको काम¸ कतयव्र् र अलधकार 

क) छात्रिलृि छनौट तथा लसफाररस सलमलतको काम¸ कतिव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ¸ 

१) छात्रिलृि लितरणको लालग सिूना प्रकाशन गने । 

२) आिदके मध्येबाट छात्रिलृि प्रदान गररने लिद्याथी छनौट गने । 

३) छात्रिलृि प्राप्त गने लिद्याथीको नाम गाउँ कायिपाललका कायािलयमा लसफाररस गरी पिाउने। 

४) अध्यक्ष स्तरको लनणिय भई प्रदान गररने छात्रिलृिमा सो िमोलजम गने गराउने । 

ख) सलमलतले लिद्याथी छनौटको मापदण्ि लनमािण गरेर सोही आधारमा लिद्याथी छनौट गनि सक्नेछ। 

ग) सलमलतले आफूलाई तोलकएको काम कतिव्य र अलधकार मध्य केही िा सबै काम कतिव्य र अलधकार 

गनि सहमलतमा कुनै सदस्य िा सदस्य सलििलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

८. छात्रवृलिको लालग सूचना प्रकाशन गनुयपने 
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यस कायिलिलध अन्तगित प्रदान गररने छात्रिलृि लितरणको लालग आिेदन म्याद कलम्तमा १५ लदन राखेर 

साििजलनक सिूना गनुिपनेछ । 

९. छात्रवृलि प्राप्त गनय संलग्न गनुयपने कागजातहरु 

छात्रिलृि ललन ईच्छुक लिद्याथीले दहेाय बमोलजमका कागजातको प्रलतललपी सिूनामा तोलकएको 

लमलतलभत्र गाउँपाललकामा बझुाउनपुने छ । 

क) अनसूिी १ बमोलजमको ढाँिामा लनिेदन । 

ख) लशक्षण संस्थामा भनाि भएको प्रमाणपत्र । 

ग) लनयलमत हालजरी भएको भनी लशक्षण संस्थाले प्रमालणत गरेको कागजात । 

घ) अध्ययनरत तहभन्दा एक तह मनुीको शैलक्षक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु । 

ङ) लशक्षण संस्थाको भनाि शलु्क¸ मालसक शलु्क¸ पररक्षा शलु्क खलु्ने कागजातहरु । 

ि) अपांग भए अपांगताको प्रमाणपत्र । 

छ) द्वन्द्व लपलित भए आलधकाररक लनकायले जारी गरेको प्रमाणपत्र । 

ज) न्यनू आय भएको पररिार भए सम्बलन्धत ििाको लसफाररस । 

१०. छात्रवृलि कोष स्थापना गनय सलकने 

क) छात्रिलृि प्रदान गने उद्दशे्यले गाउँ कायिपाललका कायािलयको मातहतमा रहने गरी छुट्टै छात्रिलृि 

कोषको स्थापना गरी संिालन गनि सलकनेछ । 

ख) कोषको संिालनको लालग गाउँपाललकाको संलित कोष खाता संिालन हुने लििीय संस्थामा एउटा 

छुट्टै खाता हुनेछ । 

ग) कोषको आलथिक कारोबार गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र आलथिक प्रशासन 

प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट संिालन गररनेछ । 

यस दफामा भएको व्यिस्था अनसुारको कोष स्थापना भई नसकेको अिस्थामा गाउँपाललकाको सम्बलन्धत 

खिि लशषिकको खाता बाट सोझै भिुानी गनि िाधा पने छैन । 

११. कोषको आम्दानी 

छात्रिलृि कोषमा दहेाय िमोलजमका रकमहरु जम्मा गनि सलकनेछ । 

क) गाउँपाललकाले िालषिक िजेट माफि त छात्रिलृि कोषमा लिलनयोजन गरेको िजेटबाट प्राप्त रकम। 

ख) अध्यक्ष स्तरको लनणिय अन्तगितको स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । 

ग) सरकारी गैर सरकारी संघसंस्था तथा अन्य दाताले लललखत घोषणा गरी काननु िमोलजम प्रदान गने 

रकम । 
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घ) कुनै पलन लिदशेी नागररक िा नेपाली नागररकले लललखत घोषणा गरी  काननु िमोलजम स्िेलच्छक 

रुपमा प्रदान गने रकम । 

ङ)  कोषका लालग अलभयानबाट प्राप्त हुने रकम । 

ि) अन्य स्रोतबाट काननु िमोलजम प्राप्त हुने रकम । 

१२. कोषको लेखा र लेखापरीिण  

क) छात्रिलृि कोषको आय व्ययको लेखा प्रिललत कानुन िमोलजम रातन ुपनेछ । 

ख) कोषको आन्तररक लेखा परीक्षण तथा अलन्तम लेखा परीक्षण सरकारी आलथिक कारोबारको 

लेखापरीक्षण गने लिलधबाट गनुिपनेछ । 

१३. बैंक खातामा रकम जम्मा गररने 

यस कायिलिधी अन्तगित प्रदान गररने रकम छात्रिलृि प्राप्त गने सम्बलन्धत लिद्याथीको नाममा खोललएको 

बैंक खातामा जम्मा गररनेछ । 

१४. रकम अन्र् प्रर्ोजनमा खचय गनय नहुने  

यस कायिलिलध माफि त प्रदान गररएको छात्रिलृि िापतको रकम प्राप्त गने लिद्याथीले शैलक्षक संस्थामा 

लाग्ने शलु्क लतने प्रयोजनमा मात्र खिि गनुिपनेछ । अन्य प्रयोजनमा खिि गरेको पाइएमा छात्रिलृि 

सम्झौता रद्द गरी प्रदान गररसलकएको रकम लफताि गनि लगाइने छ । यलद रकम लफताि नगरेमा सरकारी 

बाँकी सो सरह असुलउपर गररनेछ । 

१५. स्वर्म ्सेवामा लगाउन सलकने 

छात्रिलृि प्राप्त गरी अध्ययन गने लिद्याथीलाई साधारण लनिािह भिा लदएर गाउँपाललकाले तोकेको 

स्थानमा गाउँपाललकाको सेिाको क्षेत्रमा लनलित समयको लालग अध्ययन लिषयसँगको सम्बलन्धत 

क्षेत्रमा लनलित समयको लालग  काम गनि लगाउन सलकनेछ । 

१६. लवलवध 

क) यस कायिलिधी जारी हुनुभन्दा अगािी छात्रिलृि लितरण सम्बन्धमा भए गरेका सम्पणूि काम 

कारिाही यसै कायिलिलध बमोलजम भएको मालननेछ । 

ख) यो कायिलिलधको संशोधन िा कुनै दफा खारेजी गने अलधकार गाउँ कायिपाललकालाई हुनेछ । 
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अनुसूची १ 

छात्रवतृ्तिका लात्ति त्तिइने त्तनवेिनको ढााँचा 

लमलत: …………………….. 

लिषय: छात्रिलृि सम्बन्धमा । 

 

श्रीमान ्अध्यक्ष ज्यू̧  

थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका¸ मकु्ली¸ सोलुखमु्ब ु। 

महोदय¸  

 

उपरोि सम्बन्धमा हाल म …………………………………………… लिद्यालय/क्याम्पसमा 

……………………. लिषयको प्रिेश पररक्षा उिीणि गरी अध्ययनरत रहकेोमा मेरो आलथिक अिस्था 

लनम्न भएकोले मेरो पढाइमा लनरन्तरताको लालग गाउँपाललकाबाट उपलब्ध हुने प्रालिलधक लशक्षा तफि को 

छात्रिलृि उपलब्ध गराइलदनुहुन अनरुोध छ । यलद मलाई छात्रिलृि प्रदान गररएमा मैले अध्ययन गररराखेको 

लिषय उिीणि गरेपलछ गाउँपाललकाको शतिअनसुारको स्थानमा सेिा गनि समेत मन्जरु हुनेछु । 

 

लनिेदकको 

दस्तखत :  

नाम :  

िेगाना: 

लमलत :  

सम्पकि  नं.: 

 

 

 

आज्ञाले¸ 

खररधन राई 

लन. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


