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िहाकुलुङ गाउँ काययपामलकाद्धारा प्रकामििः 

 

खण्ड २, बुङ, सोलुखुमु्ब नेपाल, िंमसर ६ गिे २०७६ साल 

अमिररत्ताङ्क २ 

 

भाग २ 

 

िहाकुलुङ गाउँपामलका 

गाउँकाययपामलकाको कायायलय 

बुङ, सोलुखुमु्ब 

१ नं. प्रदेि, नेपाल 
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महाकुलङु गाउँपाललकाको छात्रवतृ्ती लवतरण कार्यलवलि, 

२०७५ 

 

गाउँकार्यपाललकाबाट स्वीकृत लमलतिः  २०७६/०१/०७ 

महाकुलङु गाउँपाललकामा प्रालवलिक जनशक्ती तथा लवशेषज्ञ उत्पादन गन े

उद्देश्र्ले गररब तथा जेहने्दार लवद्याथीलाई छात्रवतृ्ती प्रदान गने वान्छनीर् 

भएकोले महाकुलुङ गाउँपाललको प्रशासकीर् कार्यलवलि (लनर्लमत गन)े 

ऐन, २०७५ को दफा ४(१) ल ेददएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यलवलि 

स्वीकृत गरी लागू गररएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

सलभिप्त नाम र पररभाषािः 

 

१.सलंिप्त नाम र प्रारभभ (१) र्ो कार्यलवलिको नाम "महाकुलुङ 

गाउँपाललकाको छात्रवृलत्त लवतरण कार्यलवलि, २०७५" रहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यलवलि गाउँपाललका िेत्रभर लागू हुनेछ ।  

(३) र्ो कार्यलवलि तुरुन्त लागू हुनेछ ।  

२. पररभाषािः लवषर् र प्रसंगले अको अथय नलागमेा र्स कार्यलवलिमा 

क. "कार्यपाललका" भन्नाले महाकुलुङ गाउँ कार्यपाललकालाई सभझनु पदयछ ।  

ख. "अध्र्ि" भन्नाले महाकुलुङ गाउँपाललकाको अध्र्िलाई सभझन ुपदयछ ।  
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ग. "प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत" भन्नाले महाकुलङु गाउँपाललकाको प्रमुख    

प्रशासकीर् अलिकृतलाई सभझनु पदयछ ।  

घ. "एम लब लब एस" भन्नाले लिदकत्सा लवज्ञान लवषर्को स्नातक तहलाई 

समझनु पदयछ ।  

ङ. "लव लभ एस्सी एण्ड ए एि" भन्नाले पशु लिदकत्सा लवज्ञान लवषर्को 

स्नातक तहलाई सभझनु पदयछ ।  

ि. "बी एस एजी" भन्नाले कृलष लवज्ञान लवषर्को स्नातक तहलाई सभझनु 

पदयछ ।  

छ. "बी एस्सी फोरेष्टी" भन्नाले बन लवज्ञान लवषर्को स्नातक तहलाई 

सभझनु पदयछ ।  

ज. "लशिा शाखा" भन्नाले गाउँपाललकामा रहकेो लशिा हनेे लवभाग वा 

इकाइलाई सभझनु पदयछ ।  

झ. "लसरटइलभरट" भन्नाले प्रालबलिक लशिा तथा ब्र्बसालर्क ताललम 

पररषद ्सभझनु पदयछ ।  

ञ. "सामदुार्र्क लवद्यालर्" भन्नाले स्थानीर् तह वा व्यवस्थापन सलमलतले 

लजभमा ललएको लवद्यालर्लाई सभझनु पदयछ ।  

ट. "लडप्लोमा" भन्नाले प्रालवलिक प्रलवणता प्रमाणपत्र तहको जनुसकैु 

कोषयलाई सभझनु पदयछ ।  

ठ. "एल एल बी" भन्नाले काननु लवषर्को स्नताक तहलाई सभझनु पदयछ । 

ड. "बी ई" भन्नाले ईलन्जलनर्ररङ लवषर्को स्नातक तहलाई सभझनु पदयछ  ।  
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पररच्छेद २ 

छात्रवलृत्त प्रदान लवषर् र आवश्र्क न्र्नुतम र्ोग्र्ता 

 

र्ो कार्यलवलि अन्तगयत प्रालवलिक लवषर्मा प्रलवणता प्रमाणपत्र र स्नातक 

तहमा अध्र्र्नको लालग तपशीलमा उल्लेख भए बमोलजमको कोषयहरु 

अध्र्र्न गनय छात्रवृलत्त प्रदान गनय सदकनेछ । छात्रवृलत्त प्रदान गदाय जभमा 

लाग्ने शुल्कको बढीमा ५० प्रलतशत सभम प्रदान गनय सदकनेछ ।  

३  प्रलवणता प्रमाणपत्र तह 

१. प्रमाणपत्र तह नसीङ 

२. लडप्लोमा इन एलिकल्िर (बाली लवज्ञान)  

३. लडप्लोमा इन एलिकल्िर (पशु लवज्ञान) 

४. लडप्लोमा इन फोरेष्टी 

५. लडप्लोमा इन लसलभल इलन्जलनर्ररङ 

६. लडप्लोमा इन इलके्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रोलनक्ट्स इलन्जलनर्ररङ 

७. प्रमाणपत्र तह सामान्र् लिदकत्सा 

८. प्रमाणपत्र तह मेलडकल ल्र्ाब टेक्नोलोजी 

९. प्रमाणपत्र तह डेण्टल साइन्स 

१०. प्रमाणपत्र तह अप्थालल्मक लवज्ञान 
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४ . स्नातक तहिः 

१. बी. फामेसी 

२. बी एस्सी एजी 

३. बी लभ एस्सी एण्ड ए एि 

४. एम लव लव एस 

५. बी ई (लसलभल एण्ड मकेालनकल) 

६. एल एल लब 

७. बी फोरेष्टी 

छात्रवृलत्त प्राप्त गनय आवश्र्क न्र्नुतम र्ोग्र्ता वा प्राप्ताकंको हकमा लशिा, 

लवज्ञान तथा प्रलवलि मन्त्रालर्, लवश्वलवद्यालर् तथा लशिण संस्थाले 

तोकेको न्र्नुतम मापदण्ड अनुसार हुनछे ।  

दफा ४ र ५ मा जनुसकैु कुरा उल्लेख भएपलन अन्र् लवषर् वा लविा 

अध्र्र्न गने अलत गररब तथा जहेने्दार लवद्याथीलाई लशिा शाखाको 

लसफाररसमा गाउँकार्यपाललकाको लनणयर्ानसुार छात्रवृलत्त प्रदान गनय 

सदकनछे ।  

पररच्छेद ३ 

छात्रवतृ्तीको लालग आिारभतू मापदण्ड 

 

५. देहार्का मापदण्ड वा र्ोग्र्ता पगुेको अवस्थामा मात्र अनुसिूी 

१ बमोलजमको लनवेदन उपर कारबाही गरी र्ो छात्रवृलत्त प्रदान 

गनय सदकनछे ।  
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क. महाकुलङु गाउँपाललका लभत्र स्थार्ी बसोबास, 

ख. अलत लवपन्न/जहेने्दार/दललत, 

ग. फौजदारी अलभर्ोगमा कसुरदार नठहररएको, 

घ. नेपाल सरकार लशिा, लवज्ञान तथा प्रलवलि मन्त्रालर्, 

लवश्वलवद्यालर् तथा लशिण संस्थाले तोकेको न्र्नुतम 

मापदण्ड परूा गरेको, 

ङ. सामुदालर्क लवद्यालर्बाट एसएलसी/एसईई उत्तीणय गरेको, 

ि. अनसुूिी २ बमोलजमको प्रलतबद्धता पत्रमा हस्तािर गरेको  

र्स पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन एउटै व्यलक्त 

वा लवद्याथीले र्ो छात्रवृलत्त एक पटक मात्र पाउनछे । 

 

पररच्छेद ४ 

छात्रवलृत्त छनौट तथा लसफाररस सलमलत 

 

६. छात्रवृलत्त प्रदान गने प्रर्ोजनको लालग गाउँकार्यपाललकालाई 

लसफाररस गनय देहार्बमोलजमको छात्रवृलत्त छनौट तथा लसफाररस 

सलमलत रहनछे । 

क. गाउँपाललका अध्र्ि  संर्ोजक 

ख. गाउँपाललका उपाध्र्ि  सदस्र् 

ग. प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत  सदस्र् 

घ. स्वास्थ शाखा प्रमुख   सदस्र् 

ङ. पशु सेवा शाखा प्रमुख  सदस्र् 

ि. कृलष शाखा प्रमुख    सदस्र् 

छ. वडा अध्र्िहरु ५ जना  सदस्र् 

ज. संर्ोजकले तोकेको सामुदालर्क लवद्यालर्को १ जना 

प्र.अ.    सदस्र् 
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झ. लशिा शाखा प्रमुख   सदस्र् सलिव 

 

७. छात्रवलृत्त छनौट तथा लसफाररस सलमलतको काम, कतयव्य र 

अलिकारिः छात्रवलृत्त छनौट तथा लसफाररस सलमलतको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहार्बमोलजम हुनछे ।  

क. छात्रवृलत्त लशषयकमा बजेट लवलनर्ोजन तथा ब्र्वस्था गने, 

ख. गाउँपाललका लभत्र अलत लवपन्न, जेहने्दार लवद्याथीको 

पलहिान गने/गनय लगाउने, 

ग. छात्रवृलत्तको लालग उभमदेवार छनौट गरी गाउँ 

कार्यपाललकालाई लसफाररस गने, 

घ. छात्रवृलत्तका लालग मनोनर्न भएका उभमेदवारसँग अनसुिूी 

२ बमोलजमको ढािँामा प्रलतबद्धता पत्र तर्ार गने/गनय 

लगाउने, 

ङ. उभमदेवारको प्रगलत लववरण बारे गाउँ कार्यपाललकालाई 

जानकारी गराउने,  

ि. गाउँ कार्यपाललकाबाट तोके बमोलजम अन्र् कार्य गने ।  

पररच्छेद ६ 

छात्रवलृत्त कोषको स्थापना 

 

८. कोषको स्थापनािः  

क. छात्रवृलत्त प्रदान गने उद्देश्र्ले गाउँ कार्यपाललकाको 

मातहतमा रही छुटै्ट छात्रवृलत्त कोषको स्थापना गररनछे ।  

ख. कोषको आर् रकम सकंलन तथा ब्र्र् रकम पररिालनको 

लालग गाउँपाललकाको संलित कोष रहकेो लवत्तीर् संस्थामा 

एउटा छुटै्ट खाता खोली सञ्चालन गररनछे ।  
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ग. गाउँपाललकाको प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत र आर्थयक 

प्रशासन शाखा प्रमुखको सरं्ुक्त दस्तखतबाट उक्त खाता 

सञ्चालन गररनेछ ।  

दफा ८ मा जनुसकैु कुरा उल्लेख भएता पलन कोषको 

स्थापना भईनसकेको अवस्थामा गाउँकार्यपाललकाले लनणयर् 

गरी छनौट भएका उभमेदवारलाई लनजको ब्र्लत्तगत खाता 

माफय त सोझै भुक्तानी गररनेछ ।  

 

९. कोषको आभदानीिः कोषमा देहार् बमोलजमको स्रोतहरु 

आभदानीको रुपमा जभमा हुनेछ ।  

क. गाउँपाललकाको बार्षयक बजेट माफय त छात्रवलृत्त कोषमा 

जभमा हुने रकम, 

ख. सरकारी तथा गैर सरकारी संघससं्था तथा अन्र् 

दाताहरुबाट प्रिललत काननु बमोलजम प्राप्त रकम, 

ग. ब्र्लत्तगत रुपमा प्राप्त शैलिक सहर्ोग, 

घ. कोषको लालग अलभर्ानबाट जभमा भएको रकम ।  

पररच्छेद ७ 

कोषको लखेा र लखेापरीिण 

 

१०. कोषको आर् व्यर्को लेखा प्रिललत काननु बमोलजम राखु्न पनेछ ।  

११. कोषको आन्तररक लेखा परीिण गाउँपाललकाको आन्तररक 

लेखापरीिण शाखाबाट र अलन्तम लेखापरीिण प्रिललत 

काननुबमोलजम हुनछे । 
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अनसुिूी १ 

छात्रवलृत्त आवदेन फारम 

 

 

 

 

लमलतिः २०......./....../...... 

प्रस्ततु लवषर्मा र्स गाउँपाललकाको मडा नं. ......स्थार्ी 

लनवासी...................को नालत/नालतलन............को छोरा/छारी 

म...............ले गाउँपाललकाबाट लवतरण हुन े

छात्रवृलत्त...............संकार्को................लवश्वलवद्यालर्को............... 

लडप्लोमा/स्नातक तह..................लवद्यालर्/क्ट्र्ाभपसमा अध्र्र्नको लालग 

छात्रवृलत्त पाउँ भलन र्ो लनवेदन पेश गदयछु ।  

क्र.स.ं शलैिक ससं्था शलैिक वषय प्राप्ताकं कै. 

     

     

     

 

 

लनवदेक 

नाम,थरिः 

दस्तखतिः 

 

 

 

 

दुवै कान 

देखखने 

हालसालैको 

फोटो 
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अनसुिूी २ 

प्रलतबद्धता पत्र 

 

र्स गाउँपाललकाको वडा न. ..........लनवासी...................को 

नालत/नालतनी................छोरा/छोरी म....................ले 

गाउँपाललकाबाट लवतरण हुने छात्रवृलत्त प्राप्त गरी अध्र्र्न गनय पाएको 

खण्डमा अध्र्र्न समालप्त पश्चात गाउँपाललकामा कलभतमा 

..................वषय सेवा गने प्रलतबद्धता जाहरे गदयछु ।  

 

 

औठँाको छापँ 

 

 

 

 

 

  

 आज्ञाले  

                                                           प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

दायााँ      बायााँ 


