छात्रवृत्ति कोष (सञ्चालन) कार्यववधि, २०७७
प्रस्तावनााः माछापुच्छ्रे गाउँपाधलका अन्तगयतका ववद्यार्थीहरुले ववद्यालर् त्तिक्षा र प्राववधिक
ववषर्मा उच्छ्च त्तिक्षा अध्र्र्नका लाधग छात्रवृत्ति ववतरण कार्यलाई व्र्वत्तस्र्थत, पारदिी
बनाउन आवश्र्क

भएकोले

नेपालको सं वविानको अनुसच
ु ी ८ को तर्था स्र्थानीर् सरकार

सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ज(१६) मा रहेको धनाःिुल्क त्तिक्षा, ववद्यार्थी
प्रोत्साहन

तर्था

छात्रवृत्ति व्र्वस्र्थापन सम्बत्तन्ि कार्यक्षेत्रलाई कार्ायन्वर्न गनय वाञ्छनीर्

भएकाले स्र्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोत्तजम
माछापुच्छ्रे गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्ले र्ो कार्यववधि बनाई लागु गरे को छ ।
गाउँ कार्यपाधलकाको धमधत २०७७ मं धसर २१ गते को बैठकबाट स्वीकृत।
पररच्छ्छे द १
प्रारत्तम्भक

१. सं त्तक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यववधिको नाम “छात्रवृत्ति कोष (सं चालन)
कार्यववधि, २०७७ रहेको छ ।
(२) र्ो कार्यववधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
पररच्छ्छे द २
पररभाषा
२. पररभाषााः

ववषर् वा प्रसं गले अको अर्थय नलागेमा र्स कार्यववधिमा,–
(क) “कार्ायलर्” भन्नाले माछापुच्छ्रे

गाउँ पाधलका, गाउँ कार्यपाधलकाको

कार्ायलर् सम्झनु पदयछ ।
(ख) “अध्र्क्ष” भन्नाले माछापुच्छ्रे गाउँ पाधलकाको अध्र्क्षलाई जनाउँ छ ।
(ग) “कोष” भन्नाले धनर्म ३ बमोत्तजमको छात्रवृत्ति कोष सं झनु पदयछ ।
(घ) “त्तिक्षण सं स्र्था” भन्नाले प्रचधलत कानुन बमोत्तजम सामुदावर्क तर्था
सं स्र्थागत ववद्यालर्को रुपमा प्रारत्तम्भक वाल त्तिक्षा दे त्तख कक्षा १२
सम्म अनुमधत प्राप्त ववद्यालर्लाई र उच्छ्च त्तिक्षा प्रदान गने उच्छ्च
त्तिक्षा त्तिक्षण सं स्र्था सम्झनु पछय र सो िब्दले प्राववधिक त्तिक्षा
प्रदान गने ववद्यालर् र प्राववधिक त्तिक्षालर् समेतलाई जनाउँ छ ।
(ङ) "उच्छ्च त्तिक्षा" भन्नाले ववश्वववद्यालर्बाट प्रदान गररने त्तिक्षा सम्झनु
पदयछ ।
(च) “सधमधत” भन्नाले धनर्म ८ बमोत्तजमको छात्रवृत्ति सं चालन सधमधत
सम्झनु पदयछ ।
(छ) “छात्रवृत्ति”भन्नाले र्सै कार्यवविीले तोकेका आिारमा छनौट भएका
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ववद्यार्थीहरुलाई

ववद्यालर्

र

ववश्वववद्यालर्मा

धनाःिुल्क

अध्र्र्न

गनयका लाधग प्रदान गरे को सुवविालाई जनाउँ छ ।
पररच्छ्छे द ३
कोषको स्र्थापना
३. कोषको स्र्थापनााः (१) छात्रवृत्ति कोष नामको एक कोष स्र्थापना गररनेछ ।
(२) कोषमा दे हार् बमोत्तजमका रकमहरु रहनेछनाः
(क) माछापुच्छ्रे गाउँ पाधलका बाट प्राप्त रकम,
(ख) ववदे िी व्र्त्ति, अन्तराविर् सं घ सं स्र्था वा सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) स्वदे िी व्र्त्ति वा सं घ वा सं स्र्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपधनर्म (१) बमोत्तजमको रकम बैंकमा छु टै खाता खोली जम्मा गररनेछ।
(४) कोषमा रकम जम्मा गनेाः ववद्यािीहरुको / वालवाधलकाको

हक

हीतको

रक्षणका लाधग छात्रवृत्ति प्रदान गनयका लाधग गाउँ पाधलकाले बावषयक रुपमा तोके
बमोत्तजमको प्रधतित बराबरको रकममा नघटाई कोषमा जम्मा गनुय पनेछ ।
(५) कोषको उपर्ोगाः कोषको रकम र्स कार्यववधिले तोके बमोत्तजमका ववद्यार्थीलाई
छात्रवृत्ति उपलब्ि गनय उपर्ोग गररनेछ ।
(६) कोषको रकम अन्र् काममा प्रर्ोग गनय नसवकनेाः कोषको रकम धनर्म ५ मा
लेत्तखए बाहेकको अन्र् कार्यमा उपर्ोग गनय सवकने छै न। तर सञ्चालक सधमधतको बैठक
सञ्चालन गनय लाग्ने खचयको लाधग कोषको रकम गनय सवकनेछ ।
(७) कार्ायलर्लाई रकम उपलब्ि गराउनेाः ववद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ि गराउनको
लाधग सञ्चालक सधमधतले कोषबाट ववद्यार्थीको नाममा रकम धनकािा ददनेछ ।
(८) छु ट्टै खाता खोल्नु पने गाउँ पाधलकाबाट प्राप्त भएको रकम कुनै वात्तणज्र् बैंकमा
छु ट्टै खाता खोली जम्मा गनुय पनेछ ।सो खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रिासकीर् अधिकृत र
लेखा अधिकृतको सं र्ि
ु दस्तखतबाट हुनेछ ।
(९) कोषको लेखा र लेखा पररक्षणाः कोषको आर् व्र्र्को लेखा प्रचधलत कानून
बमोत्तजम रात्तखनेछ सार्थै कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
पररच्छ्छे द– ४
छात्रवृत्ति कोष (सञ्चालक) सधमधत
४. छात्रवृत्ति कोष (सञ्चालक) सधमधतको गठनाः (१) गाउँ पाधलकामा एउटा छात्रवृत्ति
कोष सञ्चालक सधमधत रहनेछ ।
(२) सञ्चालक सधमधतको गठन दे हार् बमोत्तजम हुनेछाः
(क)

माछापुच्छ्रे गाउँ पाधलकाको अध्र्क्ष
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-

अध्र्क्ष

(ख)

प्रमुख प्रिासकीर् अधिकृत

-

सदस्र्

(ग)

सामात्तजक ववकास सधमधतको सं र्ोजक

-

सदस्र्

(घ)

गाउँ कार्यपाधलकाले तोकेको मवहला वा

-

सदस्र्

-

सदस्र्

-

सदस्र्

-

सदस्र्

दधलत वा जनजाधत गाँउसभा सदस्र् मध्र्े
एक जना
ववद्यालर्

(ङ)

व्र्वस्र्थापन

सधमधतका

अध्र्क्षहरुमध्र्े सधमधतद्वारा मनोधनत एक
जना
त्तिक्षण सं स्र्थाहरुमध्र्ेबाट सधमधतले तोकेको

(च)

प्रमुख वा प्रिानाध्र्ापक मध्र्े एक जना
कार्यपाधलकाबाट

(छ)

मनोधनत

त्तिक्षाववद्

कम्तीमा एक जना मवहला सवहत दुइ जना
गाउँ त्तिक्षा अधिकृत

(ज)

- सदस्र् सत्तचव

(३) उपधनर्म (२) बमोत्तजमको मनोधनत सदस्र्हरुको पदावधि २ बषयको हुनेछ।
(४) सञ्चालक सधमधतको सत्तचवालर् कार्ायलर्मा रहनेछ ।
(५) सञ्चालक सधमधतको बैठक सम्वन्िी कार्यववधि सो सधमधत आफैले धनिायरण गरे
बमोत्तजम हुनेछ ।
(६) सञ्चालक सधमधतको काम, कतयब्र् र अधिकारःाः सञ्चालक सधमधतको काम,
कतयव्र् र अधिकार दे हार् बमोत्तजम हुनेछःाः
(क) त्तिक्षण सं स्र्थाले िैत्तक्षक सत्र िुरु भएको दुई मवहना धभत्र भनाय
भएका जम्मा ववद्यार्थी सं ख्र्ा, सो को हुन आउने छात्रवृत्तिको कोटा
धनिायरण, सुचना प्रकासन र छात्रवृत्ति ववतरण समेत गरी सो को
जानकारी गाउँ

कार्यपाधलकाको कार्ायलर्मा पेि गने व्र्वस्र्था

धमलाउने ।
(ख) माछापुच्छ्रे

गाउँ पाधलकाको त्तिक्षा ऐन तर्था धनर्मावली अनुसार

ववद्यालर्ले प्रदान गने छात्रवृत्ति ववद्यार्थीहरुले पाए नपाएको अनुगमन
तर्था व्र्वस्र्थापन गने ।
(ग) ववद्यालर्हरुले प्रदान गरे को छात्रवृत्ति वास्तववक लत्तक्षत वगयले पाए
नपाएको

अनुगमन

गने, ववद्यालर्

छात्रवृत्ति

ववतरण

सधमधतले

ववद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट बत्तञ्चत गरे को ववषर्मा परे को धनवेदन उपर
पुनरावलोकन गरी उत्तचत र न्र्ार्सं गत रुपमा समस्र्ाको टुंगो
लगाउने ।

(घ) ववद्यालर् कार्य प्रगधत प्रधतवेदन माग गरर छात्रवृत्ति उपलब्िताको
त्तस्र्थधत ववश्लेषण गने ।
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(ङ) छात्रवृत्ति कोष सं चालन सम्बन्िी नीधत तजुक
य ा लाधग गाउँ पाधलका
समक्ष सुझाव पेि गने ।
(७) सधमधतको वैठक सम्बत्तन्ि व्र्वस्र्थााः सधमधतको वैठक आवस्र्कता अनुसार
बस्नेछ। बैठक सम्बत्तन्ि कार्यववधि सधमधत आफैले व्र्वत्तस्र्थत गनय सक्नेछ। सधमधतले
बैठकमा आवश्र्कता अनुसार ववज्ञहरुलाई आमन्त्रण गनय सक्ने छ।
पररच्छ्छे द– ५
छात्रवृत्ति छनौट
५.१ छात्रवृत्तिमा ववद्यार्थी छनौट गने प्रविर्ााः
(क) सबै ववद्यालर्ले िैत्तक्षक सत्र सुरु भएको एक मवहना धभत्र सावयजधनक
सुचना प्रकात्तित गरी आवेदन धलने व्र्वस्र्था धमलाउनु पनेछ। त्र्सरी
आवेदन

धलं दा

ववद्यार्थीको

स्र्थार्ी

ठे गाना

भएको

सम्बत्तन्ित

वडा

कार्ायलर्को धसफाररस पेि गनय लगाउनु पनेछ ।
(ख) सधमधतले र्सरी प्राप्त आवेदनहरु छानववन गरी आवेदनहरुको सूत्तच
प्रकािन गरी तोवकएको आरक्षणको पररधिमा रवह र्ोग्र्तािम कार्म
ग्री नधतजा प्रकासन गनुय पनेछ ।
(ग) धनवेदन सार्थ अनुसूची १ बमोत्तजमका कागजातहरु पेि गनुप
य नेछ ।
(घ) सधमधतले आवश्र्क प्रविर्ा अपनाई छात्रवृत्तिको लाधग छनौट गनेछ ।
५.२ छात्रवृत्ति
धनम्न

नपाउने

अवस्र्थामा

अवस्र्थााः

माधर्थल्लो

कुनै

कक्षामा

कक्षामा

छात्रवृत्ति

पाएको

ववद्यार्थी

छात्रवृत्ति प्राप्त गनय ग्राह्य हुने छै न ।

(क) जम्मा ववद्यालर् खुलेको ददनको ७० प्रधतित हात्तजरी नभएमा ।
(ख) कक्षा उधतयण गनय नसकेमा वा कुनै दुई भन्दा बढी ववषर्मा धनिायरीत
न्र्ुनतम आवश्र्क ग्रेड प्राप्त गनय नसकेमा ।
(ग) गलत वा झुठ्ठा वववरण भरे को प्रमात्तणत भएमा ।
(घ) प्रचधलत कानुन र ववद्यालर्ले तर्ार गरे को आचारसं वहता उल्लं घन गरे को
प्रमात्तणत भएमा ।
५.३ सधमधतले छात्रवृत्ति ववतरण गदाय सामुदावर्क ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत ववद्यार्थीलाई
पवहलो प्रार्थधमकता ददनु पने छ ।
५.४ कक्षा प्रर्थम, विधतर् र तृधतर् भए वापत पाएको जेहेन्दार छात्रवृत्तिको हकमा
छात्रवृत्ति ददईएको माधनने छै न ।
पररच्छ्छे द– ६
आरक्षण सम्बन्िी व्र्वस्र्था

६.१ आरक्षण सम्बत्तन्ि व्र्वस्र्था
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६.१.१ अधतववपन्न, अपाङ्ग, ववपन्नमवहला, जनआन्दोलनका घाइते, बेपिा तर्था िवहद
पररवारका सन्तधतहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गने अवस्र्थालाई सुधनत्तस्चत गने आरक्षणको
व्र्वस्र्थालाई दे हार् अनुसार व्र्वत्तस्र्थत गररएको छाः
(क) ववद्यालर्ले परीक्षा धलएर ववद्यार्थी छनौट गरी प्रदान गने कुल दि प्रधतित
छात्रवृत्तिलाई ितप्रधतित मानी दे हार्को आिारमा कोटा आरत्तक्षत गने
पनेछ ।
(अ) जनआन्दोलन घाईत पररवाराः २० प्रधतित
(आ) गररव तर्था ववपन्नाः २० प्रधतित
(इ) िवहद पररवाराः २० प्रधतित
(ई) वेपिा पररवाराः १० प्रधतित
(उ) अपाङ्गतााः ५ प्रधतित
(ए) मवहलााः २५
(ख) र्सरी छु टाइएको प्रत्र्ेक आरत्तक्ष समुहको ५० प्रधतित कोटा छात्राहरुको
लाधग सुरत्तक्षत गनुप
य ने छ, र्दद छात्राहरुको कोटा पुधतय हुन नसकेमा सो
कोटामा छात्रलाई प्रदान गनय सवकनेछ ।
(ग) मार्थी उल्लेत्तखत आरक्षण गररएको कोटा अन्तगयत ववद्यार्थीले कुनै एक
कोटामा मात्र आवेदन ददन पाईने छ ।
(घ) आरत्तक्षत गररएको कोटा अन्तगयत ववद्यार्थीको आवश्र्क आवेदन नपरे मा
सो कोटाको छात्रवृत्ति अन्र् कोटा अन्तगयत ददनुपनेछ ।
पररच्छ्छे द ७
ववववि
७. वववविाः (१) सामुदावर्क ववद्यालर्मा नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउने छात्रवृत्ति
सोवह धनदे त्तिका बमोत्तजम हुने छ ।
(२) पुनरावेदन ददन सवकनेाः ववद्यालर् छात्रवृत्ति ववतरण सधमधतले कुनै कारण जनाई
ववद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट बत्तञ्चत गराएमा सम्बत्तन्ित ववद्यार्थी वा धनजको अधभभावकले सो
को जानकारी पाएको धमधतले सात ददन धभत्र गाउँ पाधलका स्तरीर् छात्रवृत्ति कोष सं चालन
सधमधत समक्ष पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।
(३) बैठक भिााः छात्रवृत्ति कोष सं चालन सधमधत, छात्रवृत्ति ववतरण सधमधत तर्था सो
अन्तगयत बनेका उपसधमधतका सदस्र्, आमत्तन्त्रत सदस्र् तर्था सो कामकाजको लाधग
खवटएका कमयचारीले सधमधतले तोवकए बमोत्तजमको बैठक भिा र सुवविा पाउनेछन् ।
(४) अधिकार प्रत्र्ार्ोजनाः सधमधतले आफुलाई प्राप्त अधिकारीहरु मध्र्े केवह
अधिकार सधमधतको कुनै सदस्र् वा अधिकृत कमयचारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।
(५) कार्यववधि सं सोिनाः र्स कार्यववधिमा गाउँ पाधलकाले आवश्र्कता अनुसार
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सं सोिन गनय सक्नेछ ।
(६) धनदे िन ददन सक्नेाः कार्यपाधलकाले सञ्चालक सधमधतको काम कारवाहीको
सम्वन्िमा सो सधमधतलाई आवश्र्क धनदे िन ददन सक्नेछ ।
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अनुसच
ु ी– १
(आवेदन सार्थ पेि गनय पने कागजात वववरण)
१.

अत्तघल्लो कक्षा उधतयण गरे को लब्िांकपत्र र चाररधत्रक प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी ।

२.

जनजाधत, दधलतको हकमा सम्बत्तन्ित आर्ोग वा त्तजल्ला प्रिासन कार्ायलर्को
धसफाररसको प्रधतधलवप ।

३. वेपिा पररवार, िवहद, जनआन्दोलनका घाइतेको हकमा मन्त्रालर् वा सम्बत्तन्ित
त्तजल्ला प्रिासन कार्ायलर्को धसफाररस पत्रको प्रधतधलवप ।
४.

ववपन्नता वा गरत्तःवीको हकमा गररवीको पररचर् पत्रको प्रधतधलवप वा सो नभएको
अवस्र्थामा स्र्थानीर् तहको व्र्होरा खुलाई ददएको धसफाररसको सक्कलै पत्र ।

५.

ववद्यार्थी स्र्थार्ी रुपमा बसोवास गदै आएको वडा कार्ायलर्को धसफारीस पत्र ।
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