
1 
 

 

 

 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

 

 

खण्ड : ५     संख्या : २    असार २६, २०७९          

भाग-२ 

अध्यक्ष अशोककुमार थापा छात्रवतृ्ति कोष सञ्चािन काययववधी¸ २०७९ 

स्वीकृत लमलत: २०७९/०३/१९ 

प्रमात्तिकरि लमलत: २०७९/०३/१९ 

 

प्रस्तावना : गलु्मीदरवार गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियिे गाउँपालिकाका प्रथम अध्यक्ष श्रद्धेय 
अध्यक्ष अशोक कुमार थापाको पदबहािी रहेकै अवस्थामा लमलत 2078/03/31 का ददन असामवयक 
लनधन भएकोमा श्रद्धेय अध्यक्ष प्रलत चीर स्मरि गदै उहाँको स्मलृतमा गररव, जेहेन्दार तथा ववपन्न ित्तक्षत 
वगयका ववद्याथीहरुिाई ववद्यािय त्तशक्षा प्राप्त गनय सहयोग परु् याउने अलभप्रायिे अध्यक्ष अशोककुमार थापा 
स्मलृत छात्रवतृ्ति कोष स्थापना गनय वान्छनीय भएकोिे¸ स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा 
१०२ को उपदफा (२) तथा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययववलध (लनयलमत गने) ऐन¸ 
२०७६ को दफा (४) को अलधकार प्रयोग गरी गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकाको कायायियिे यो 
काययववलध जारी गरेकोछ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारत्तभभक 

१. संत्तक्षप्त नाम र प्रारभभः (१) यो काययववलध को नाम “अध्यक्ष अशोककुमार थापा छात्रवृत्ति कोष संचािन 
काययववलध, २०७९”रहेको छ । 

  (२) यो काययववलध काययपालिकािे स्वीकृत गरेको लमलतदेत्तख िागू हनुेछ।  

      स्थानीय राजपत्र 
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२. पररभाषाः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा,– 

  (क) "अध्यक्ष” भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको अध्यक्ष सभझन ुपछय ।  

(ख) “काययपालिका” भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिका सभझन ुपछय । 

(ग) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकाको कायायियको प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिाई सभझन ुपछय । 

(घ) "छात्रवृत्ति" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिका प्रथम अध्यक्ष अशोककुमार थापा छात्रवतृ्तििाई 
सभझन ुपछय ।  

(ङ) "कोष " भन्नािे अध्यक्ष अशोककुमार थापा छात्रवतृ्ति कोषिाई सभझन ुपछय । 

   (च) "सलमलत" भन्नािे यो कोष संचािन गनय गठन गररएका सलमलत र उपसलमलतहरुिाई  

                सभझन ुपछय ।  

(छ) "पदालधकारी" भन्नािे यो कोष सञ्चािन गनय काययववधी अनसुार गठन भएका 
सलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्तचव िगायतका अन्य सदस्यहरुिाई 
सभझनपुदयछ। 

(ज) "ववद्यािय" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका सामदुावयक ववद्याियिाई 
सभझनपुछय ।  

(झ) "प्रधानाध्यापक" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका सामदुावयक 
ववद्याियहरुमा काययरत प्रधानाध्यापकहरुिाई सभझन ुपछय ।  

(ञ) "त्तशक्षक" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तगयतका सामदुावयक ववद्याियहरुमा 
काययरत पठनपाठन गराउने त्तशक्षकिाई सभझनपुदयछ। 

(ट) "ववद्याथी" भन्नािे यस गाउँपालिका अन्तगयतका सामूदावयक ववद्याियमा अध्ययन 
गने ववद्याथीहरुिाई सभझनपुछय ।  

(ठ) "छात्रवतृ्ति रकम" भन्नािे कोष संचािन सलमलतबाट लनधायरि गररएको मापदण्डको 
आधारमा ववतरि गररन ेछात्रवतृ्तिको रकमिाई सभझनपुछय । 

(ड) "कायायिय" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकाको कायायियिाई सभझनपुछय ।  

 

पररच्छेद-२  

३.कोष सञ्चािन गररन ेक्षते्र तथा ित्तक्षत समहुः-  

यो कोषको पररलधलभत्र रवह छात्रबलृत रकम ववतरि गने क्षेत्र तथा ित्तक्षत समूह देहाय बमोत्तजम 
हनुेछ। 



3 
 

3.1  गाउँपालिका अन्तगयतका सामदुावयक ववद्याियमा प्राथलमक तह कक्षा १ देत्तख माध्यलमक तह 
कक्षा १२ सभम अध्ययन गने ववद्याथीहरुका िागी यो कोषको रकम ववतरि गररनेछ । 

3.2 गाउँपालिका अन्तगयतका सामदुावयक ववद्याियमा आलथयक रुपिे अलत ववपन्न जाती, जनजाती, 
दलित, मवहिा, लसकाई उपिब्धी दर उच्च भएका अनसुात्तशत, िगनत्तशि तथा जेहेनदार, 
सामात्तजक रुपिे पलछ परेको अल्पसङ्खख्य र वपछलडएको वगय तथा अलभभावक वववहन ववद्याथी 
यो कोष ववतरिको ित्तक्षत समहु हनुेछ । प्राथलमक तह कक्षा १ देत्तख माध्यलमक तह कक्षा 
१२ सभम अध्ययन गने ववद्याथीहरुका िागी यो कोषको रकम ववतरि गररनेछ ।  

 

पररच्छेद-३  

४. कोषको रकम  

४.१ यो कोषको रकम प्रत्येक वषय वावषयक रु. 5 िाखको हनुेछ । 

४.२ यो कोष गलु्मीदरवार गाउँ काययपालिकािे आलथयक श्रोत व्यवस्थापन गरर बवृद्ध गदै िैजान 
सक्नेछ । 

 

पररच्छेद -४  
 

५. कोष सञ्चािन प्रकृयाः यो कोष सञ्चािन देहाय वमोत्तजम गररनेछ। 

5.1 यो कोष प्रत्येक शैत्तक्षक शत्र शरुु भएको ३ मवहना लभत्र ववतरि गररनछे । कोष ववतरि  
गनय अत्तघल्िो शैत्तक्षक सत्रिाई आधार मालननेछ । 

5.2 छात्रवतृ्तिको िालग कायायियिे सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ । 

५.३ यो कोषको रकम प्राप्त गने ववद्याथीिे आफ्नो वववरि खलु्नेगरर आफू अध्यनरत ववद्याियमा 
तोवकएको ढाँचामा लनवेदन ददनपुनेछ । लनवेदन ववद्याियिे उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

5.४ ववद्याियिे प्राप्त लनवेदन उपर आवश्यक छानववन गरर ववद्याियको राय र लसफाररस 
सलमलतको लनियय सवहत कोष सञ्चािक सलमलत समक्ष पेश गनुयपनेछ। 

5.५ ववद्याियको छात्रवलृत लसफाररस सलमलत माफय त प्राप्त भएका लनवेदन उपर आवश्यक 
छानववन तथा छनोटको प्रकृया परुा गरर कोष सञ्चािक सलमलतिे छात्रवतृ्ति संख्या र रकम 
लनधायरि गरी छात्रवतृ्ति पाउने ववद्याथीको अत्तन्तम सूचना प्रकात्तशत गनेछ । 

5.६ कोष सञ्चािक सलमलतको सूचना अनसुार छात्रवलृत प्राप्त गने ववद्याथीहरुिाई 
गाउँपालिकाद्धारा रकम भकु्तानी ददने व्यवस्था गररनेछ । 
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पररच्छेद-५ 

६. कोष सञ्चािक सलमलतः 

6.1 यो कोष सञ्चािन गनयका िागी गाउँपालिकास्तरीय कोष सञ्चािन सलमलत देहाय वमोत्तजम 
हनुेछ। 

क. गाउँपालिकाका अध्यक्ष        अध्यक्ष 

ख. गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष       सदस्य 

ग. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत       सदस्य 

घ. सामात्तजक ववकास सलमलतका संयोजक     सदस्य 

ङ. प्र.अ. वा त्तशक्षकहरुमध्येबाट अध्यक्षिे मनोलनत गरेको १ जना सदस्य सदस्य 

च. काययपालिकाका सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्षिे मनोलनत गरेको  १ जना मवहिा सवहत  

    २ जना सदस्य        सदस्य 

छ. अध्यक्षिे मनोलनत गरेको स्थानीय त्तशक्षा ववद तथा समाजसेवी १ जना सदस्य 

ज. त्तशक्षा शाखा प्रमखु        सदस्य सत्तचव 

६.२ कोष संचािन सलमलतिे छात्रवतृ्तिको िालग लसफाररस भई आएका वववरिहरुको आवश्यक 
छानववन गरी छात्रवतृ्ति ववतरिको िालग आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

6.३ यो कोष सञ्चािन प्रकृयामा आवश्यक सहयोगका िालग ववषय ववज्ञका रुपमा सामात्तजक 
तथा शैत्तक्षक क्षेत्रका महानभुावहरुिाई आमन्त्रि गनय सवकनेछ । 

6.४ ववद्याियमा प्राप्त लनवेदनहरु उपर छानववन गरी छात्रवतृ्ति प्राप्त गनय योग्यता भएका 
ववद्याथीहरुिाई आवश्यक छानववन गरी छात्रवतृ्ति छनोटको िालग कोष संचािन सलमलत 
समक्ष लसफाररस गनय ववद्यािय तहमा देहाय वमोत्तजमको लसफाररस सलमलतको गठनको 
गररनेछ। 

क. वव.व्य.स.का अध्यक्षः-      अध्यक्ष 

ख. सभवत्तन्धत वडाको वडाध्यक्षिे तोकेको १ जना वडा सदस्य सदस्य 

ग. त्तशक्षकहरु मध्येबाट एकजना सदस्य    सदस्य 

घ. त्तशक्षक अलभभावक संघका अध्यक्ष     सदस्य 

ङ. प्रधानाध्यापक         सदस्य सत्तचव 

 

6.4 कोष सञ्चािन प्रकृयामा कुनै थप कायय गनुय पने भई त्तजभमेवारी ददनपुने अवस्था भएमा वा 
अन्य उपसलमलत गठन गनय आवश्यक भएमा आवश्यकतानसुार गठन गनय सवकनेछ । 
तोकीएको कायय सभपन्न भएपलछ त्यस्तो उपसलमलत स्वतः लनष्कृय हनुेछ । 
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पररच्छेद-6 

७. बैठक सञ्चािन ववलधः- 

7.1 यो कोष सञ्चािन प्रयोजनका िालग गठन भएका सलमलतहरुको बैठक सभवन्धी कायय सोही 
सलमलतिे तोके वमोत्तजम हनुेछ। 

7.2 बैठक सभवन्धी सेवा सवुवधा सभवन्धमा सोही सलमलतिे आफै लनधायरि गनय सक्नेछ। 

पररच्छेद-7 

 

८. कोष सञ्चािक सलमलतका अध्यक्षको काम कतयब्य र अलधकार देहाय बमोत्तजम हनुछे । 

क.  बैठकको अध्यक्षता गने, 
ख.  बैठक बोिाउन सदस्य सत्तचविाई लनदेशन ददने, 
ग.  छिफिका िागी एजेन्डा तय गने र प्रस्ततु गने, 
घ.  सलमलतका सदस्यहरुिाई आवश्यक परामशय र लनदेशन ददने, 
ङ.  आफु मातहतका सलमलत र उपसलमलतिाई आवश्यक लनदेशन र लनयन्त्रि गने। 

 

९. कोष सञ्चािक सलमलतका सदस्य सत्तचवको काम, कतयब्य र अलधकार देहाय बमोत्तजम हनुेछ । 

क.  अध्यक्षको लनदेशन अनसुार बैठक बोिाउने, 
ख.  प्रस्ताववत एजेन्डाहरुमाथी सहजीकरि गने, 
ग.  बैठकको लनियय अलभिेखीकरि गने, 
घ.  बैठकका लनियय कायायन्वयन गने, 
ङ.  अन्य प्रशासलनक काम गने। 

 

पररच्छेद- 8 

 

१०.  काययववलधको संशोधनः यस काययववलधमा काययपालिकािे आवश्यक संशोधन वा हेरफेर गनय सक्नछे ।  

११. आवश्यक व्यवस्था गनय सक्नःे यस काययववलधको कायायन्वयनमा कुनै वाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा 
काययपालिकािे आवश्यक व्यवस्था गरी वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

१२. खारेजी तथा बचाउ : काययववधीमा उल्िेख गररएका कुनै बुदँा आंत्तशक वा पिुय रुपिे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन 2074, र स्थानीय त्तशक्षा ऐन 2075, संग बातँ्तझएमा बातँ्तझएको हदसभम स्वतः 
खारेज हनुेछन ् तर यस काययववलध अनसुार संचािनमा रहेको छात्रवतृ्तििाई खारेजी गनय  
सवकनेछैन ्। 
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अनसूुची १ 

छात्रवतृ्तिको लनवेदन 

................................................................................................................................  

ववद्याथीको नाम थर : 

हाि अध्ययनरत ववद्याियको नाम : 

हाि अध्ययनरत कक्षा :                   रोि नं.  :  

वावषयक परीक्षामा प्राप्त गरेको स्थान :   `प्रलतशत  :  

ववद्याथीको बबुाको नाम : 

ववद्याथीको आमाको नाम : 

ववद्याथीको हजरुबबुाको नाम : 

ववद्याथीको ठेगाना : 

ववद्याथीको सभपकय  नभबर : 

बबुाको पेशा :      आमाको पेशा : 

घरको  वावषयक आभदानी : 

आफ्नो हाि सभमको शैत्तक्षक अवस्था तथा आफ्नो बारेमा िेख् न े

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

ववद्याथीको दस्तखत : 
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ववद्याियिे भने 
(लसफारीस गनुयको आधारहरु) 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 

प्रधानाध्यापकको नाम थर :      ववद्याियको छाप : 

दस्तखत : 

लमलत : 

आज्ञािे,  

(िक्ष्मि पाण्डे) 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


