
शे फोक्सणु्डो गाउँपालिकाको प्राविलिक शशक्षामा 
िोकसेिा आयोग तयारी कक्षा अध्ययन गने 

विद्यालथिहरुिाई छात्रिशृि उपिब्ि   गराउने सम्बशधि 
कायािधियन कायिविलि ,२०७९ 

                                                            

 

                                                       

गाउँ कायिपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७९। ०९ ।०३   



प्रस्तािना  
शेफोक्सणु्डो गाउँपालिकामा िसोिास गरररहेका प्राविलिक विषयहरुमा िोकसेिा तयारी 
गनि चाहन े लनयमानसुार दताि भएका िोक सेिा तयारी कक्षा संचािन गने संस्था िा 
बसोबास गने होस्टेिमा भनाि भएका दलित  ,द्धधद्ध वपलडत ,अपाङ्ग, गररविको चपेटामा 
परेका ,वपछलडएको िगि , सहीद  पररिार ,लसमाधतकृत ,िोपउधमखु ,आददिालस जनजालत 
तथा विपन्न िशक्षत िगिसम्म व्यिशस्थत एिम पारदशशि  तररकािाट छात्रितृी रकम प्रदान 
गनि सवकयोस भलन स्थालनय सरकार संञ्चािन ऐनको दफा १०२(२)को अलिकार प्रयोग 
गरर शेफोक्सणु्डो गाउँपालिकािे प्राविलिक विषयमा िोकसेिा तयारर गने विद्यालथिहरुिाई 
उपिव्ि गराउने छात्रिशृि कायिविलि, २०७९ लनमािण गरेको छ।  

१.संशक्षप्त नाम , प्रारम्भ र विस्तार 

१.१  यो कायिविलिको नाम श ेफोक्सणु्डो गाउँपालिकाको प्राविलिक विषयमा 
िोकसेिा अध्ययन गने वििालथिहरुिाई उपिब्ि गराउने छात्रिशृि कायािधियन 
कायिविलि ,२०७९ रहेको छ ।  

१.२ यो कायिविलि गाउँपालिकािाट स्िीकृत भएको लमलत देशख िाग ुहनुछे ।  

१.३यसमा िेशखएका प्राििानहरु शेफोक्सणु्डो गाउँपालिका लभत्र िाग ुहनुेछन । 

२. पररभाषा : 

२.१  गाउँपालिका भन्नािे शेफोक्सणु्डो गाउँपालिका  सम्झन ुपनेछ ।  

२.२  छात्रिशृि भन्नािे  गाउँपालिकािाट लनयलमत िा आंशशक रुपमा विपन्न 
,सवहद पररिार, प्राविलिक विषयहरुमा िोकसेिा तयारी गने र अध्ययन गनि चाहन े
वििालथिहरुका िालग तोवकए बमोशजम नम्सको आिारमा प्रदान गररने रकमिाई 
जनाउँछ ।  



२.३ सलमलत भन्नािे यसै कायिविलि अनसुार गदित छात्रिशृि व्यिस्थापन  
सलमलतिाई सम्झन ुपदिछ । 

३. कायिविलिको उदेश्य  

        यस कायिविलिको उदेश्य देहायबमोशजम  रहेका छन : 

३.१ छात्रिशृिको  प्रदानको िालग पारदशी र स्पष्ट आिारहरु तयार  गने  

३.२ वितरण गररने छात्रिशृि रकमिाई शौशक्षक उदेश्य हालसि गने गरी 
पररणाममशुख बनाउने  । 

३.३ विलनयोशजत बजेट र छात्रिशृि कायिक्रम िास्तविक िशक्षत िगिसम्म 
ब्यिशस्थत   एिम पारदशी तररकािाट पयुािउन । 

३.४ सरोकारिािािाई छात्रिशृि सम्बशधि जानकारीहरु सहज र सरि तररकािे 
उपिब्ि गराउने ।  

४. छात्रिशृि व्यिस्थापन सलमलत : 

४.१ गाउँपालिकािाट प्रदान गररन ेछात्रिशृि ब्यिस्थापन गनि देहायबमोशजम 
सलमलत रहनेछ  

(क)  गाउँपालिकाका अध्यक्ष                     
अध्यक्ष  

(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष                              
सदस्य  

(ग)  िशक्षत िगिको प्रलतलनलित्ि हनु ेगरर कायिपालिका सदस्य  

मध्येिाट गाउँपालिकाका अध्यक्षिे तोकेको एक जना सदस्य                   
सदस्य  



(घ) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत                        
सदस्य  

(ङ) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे तोकेको एक जना अलिकृतस्तरको कमिचारी                               
सदस्य  

(च) शशक्षा शाखा प्रमखु                सदस्य 
सशचि  

       ४. २ सलमलतको बैिकसम्बशधि कायिविलि सलमलत आफैिे तोके िमोशजम 
हनुेछ ।  

     ४.३ छात्रिशृि सलमलतको काम कतिव्य र अलिकार  

      (क )   गाउँपालिकािाट उपिब्ि गाराउने छात्रिशृि सम्िशधि आिश्यक नीलत 
तथा मापदण्ड लनिािरण   गने । 

       (ख) लनिािरण नोलत तथा मापदण्डका आिारमा छात्रिशृि प्रदान गनि सीफाररस 
प्रदान गने । 

      (ग) छात्रिशृि कायािधियनको अिस्थाको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गने । 

      (घ) छात्रिशृिको प्रभािकारीता सम्िधिमा अनसुधिानात्मक कायि गने ।  

 

 

५ . प्राविलिक शशक्षा छात्रिशृि  

छात्रिशृि उपिब्ि गराईने प्राविलिक शशक्षाको वकलसम , छात्रिशृि कोटा लनिािरण तथा 
वितरण प्रकृया : 



५.१ यो छात्रिशृि शेफोक्सणु्डो गाउँपालिका लभत्र स्थावय िसोिास गने  
ईशधजलनयररङ (लसलभि , ईिेक्टोलनक्स ,ईिेशक्टकि ,मेकालनकि ,कम्यटुर,सभे  
ईत्यादद ) िनविज्ञान ,स्िास््य  , कृवष ,तथा भेटनरी विषय अध्ययन गनि  र 
प्राविलिक विषयहरुमा िोकसेिा तयारी गने  विद्यालथिहरुिाई उपिब्ि गराईनछे 
।  

५.२ शेफोक्सणु्डो गाउँपालिकामा स्थावय िसोिास गने  एस एि  लस िा एलसईई 
र  दश जोर दईु उशिणि गरेका दलित िाििालिका , द्धधद्ध वपलडत , अपाङ्ग, 
गररविको चपेटामा परेका ,सवहद पररिार , गररि जेहेधदार,लसमाधतकृत िोपउधमखु 
,आददिालस जनजालत तथा विपन्न िशक्षत पररिारका वििालथिहरु यस कायिविलिका 
िशक्षत समहु हनुेछन ।  

५.३ उपदफा ५.१ मा उल्िेशखत विषयहरुको पढाईमा िाग्ने खचिको आिारमा 
िावषिक रु २५०००(पशचचस हजार ) देशख मालथ अध्ययन शलु्क गाउँपालिकाको 
लनणियानसुार उपिब्ि गराईनेछ । 

५.४ छात्रिशृि एक जना विद्यालथििाई एक पटक मात्र प्रदान गररनछे । 

५.५यो छात्रिशृि िावषिक रुपमा बवढमा२७(सिाइस जना)िाई प्रदान गररनछे।  

६. दलित तथा विपन्न िशक्षत छात्रिृलत   

छात्रिलृत उपिव्ि गराईने शशक्षाको वकलसम , छात्रिशृि कोटा लनिािरण वितरण प्रकृया  
: 

६.१ अध्ययनको विषय : यो छात्रिशृि शफेोक्सणु्डो गाउँपालिका लभत्र स्थावय 
िसोिास  गने ५.१ मा उल्िेशखत बािबालिकाहरुिाई उपिब्ि गराईनेछ ।  

७. िशक्षत समहु :  



शेफोक्सणु्डो गाउँपालिकामा स्थावय रुपमा बसोिास गने विपन्न तथा अनाथ  पररिारका 
वििालथिहरु यस छत्रिशृि कायिक्रमका िशक्षत समहु हनुेछन ।  

७.१ छनोट प्रकृया तथा छात्रितृी रकम िडा कायिियको लसफाररसमा छात्रिशृि 
व्यिस्थापन सलमलतिे छनौट गनेछ । छनौट भएका विपन्न तथा अनाथ 
बािबालिकाहरुिाई िावषिक रुपमा आिश्यक पने पोसाक तथा स्टेशनरर 
समालिको  आिश्यकता अनसुार बवढमा िावषिक रु  २०००० (बीस हजार ) 
उपिव्ि गराईनेछ र अध्ययन शलु्क गाउँपालिकाको लनणियानसुार उपिब्ि 
गराईनेछ ।  

८. सहीदका छोराछोरीका िालग छात्रिृशि  

छात्रिशृि उपिब्ि गराईने शशक्षाको वकलसम , छात्रिशृिको कोटा तथा वितरण प्रकृया  

८.१ अध्ययनको विषय : यो छात्रिशृि शफेोक्सणु्डो गाउँपालिकालभत्र स्थायी 
िसोिास गने नेपाि  सरकारिे सहीद घोषणा गरेको  पररिारका 
बािबालिकाहरुिाई उपिब्ि गराईनेछ ।  

८.२ शेफोक्सणु्डो गाउँपालिका लभत्र स्थावय बसोिास गने सहीद पररिारका 
विद्यालथिहरु यस छत्रिशृि कायिक्रमका िशक्षत समहु हनुेछन ।  

८.३ छनौट प्रकृया तथा  छात्रिशृि रकम : िडा कायिियको लसफाररसमा 
छात्रिलृत व्यािस्थापन सलमलतिे छनौट गनेछ।छनौट भएका विद्यालथिहरुिाई  
िावषिक रुपमा आिश्यक पने पोसाक तथा स्टशनरर सामालिको िालग िवढमा 
िावषिक रुपमा रु  २००००(बीस हजार )उपिव्ि गराईनेछ र अध्ययन शलु्क 
गाउँपालिकाको लनणियानसुार उपिब्ि गराईनेछ ।  

 ९. छात्रिशृि कायािधियन प्रकृया  



९.१गाउँपालिकािे छात्रिशृि उपिब्ि गराउने सम्िशधि सचुना प्रकाशशत गनेछ 
।यसरी सचुना प्रकाशशत गदाि सिैिे थाहा पाउने गरी विलभन्न माध्यमबाट १५ 
ददन ेसचुना प्रकाशशत गनुिपनेछ । 

९.२ योग्यता पगेुका ईचछुक व्यशिहरुिे आफु िशक्षत समहुको नागररक हो भने्न 
प्रमाण सवहत गाउँपालिकामा लनिेदन पेश गनुि पनेछ। 

९.३लनिेदन प्राप्त कागजताको अध्ययन गरी सलमलतिे वििािलथको छनोट गनेछ ।  

९.४लनिािररत कोटा भधदा िवढ लनिेदन परेमा सलमलतिे प्राथलमकताका आिारमा 
छनौट गनेछ।  

१० . भिुालन प्रकृया  

१०.१ प्राविलिक शशक्षा छात्रिलृत िापत उपिब्ि गराईने रकम 
विद्यालथििे लनयमानसुार दताि भएका िोकसेिा तयारी कक्षा संचािन गने  
र बसोबास गने संस्थामा भनाि भई छात्रिशृि छनौट  लसफाररस सलमलतको 
लसफाररसको आिारमा  िावषिक रुपमा एकमषु्ट रकम उपिव्ि गराईनेछ 
। दलित तथा विपन्न िशक्षत छात्रिशृि शैशक्षक सत्रको सरुुमा िा 
आिश्यकता अनसुार उपिव्ि गराईनेछ ।  

१०.२ छात्रिशृिका िालग छनौट भएका वििालथिको अध्ययन गने र 
बसोबास गने संस्थाको नाममा  रहेको िैक खातामा मात्र  रकम  जम्मा 
गररनेछ ।  

११. कोषको व्यिस्था  

शेफोक्सणु्डो गाउँपालिकाद्धारा प्रत्यक िषिको गाउँसभािाट लनशित रकम छात्रिशृि कोषमा 
जम्मा गदै िलगनेछ ।  सोवह कोषिाट संकलित लनिेदनका आिारमा  विलभन्न विषयहरुमा 
अध्ययनरत वििालथििाई छात्रिशृि प्रदान गदै िलगनछे ।  



१२. िचाउ  

यस कायिविलि पारीत हनु भधदा अशघ छात्रिशृि शशषिकमा भए गरेको सम्पणुि काम 
कारिाही यसै कायिविलि िमोशजम भए गरेको मालननछे ।  

  



 

अनसुशुच १ 

कायिविलिको दफा ९ को उपदफा ९.२ को प्रयोजनको िालग 

छात्रिशृिका िालग ददईने लनिेदनको ढाचा 

श्रीमान अध्यक्ष ज्य ु 

शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिका साल्दाङ , डोल्पा । 

विषय : छात्रिशृि रकम सम्बधिमा 

महोदय  

        उपरोि सम्िधिमा म .............................................................संस्थामा 
........................ िोकसेिा तयारी कक्षा अध्ययन गरी  रहेको िा रहेकी छु ।म 
……………………..होस्टेिमा बस्छु । मेरो लनम्न आलथिक अिस्थाको कारणिे पढाईमा लनरधतरता ददन 
समस्या भएकोिे मिाई यस गाउँपालिकािाट उपिब्ि हनुे प्राविलिक विषयहरुमा िोकसेिा तयारी गने 
प्राविलिक शशक्षा , दलित तथा विपन्न िशक्षत सवहद पररिपार छात्रिशृि उपिव्ि गराई ददन हनु अनरुोि 
छ ।  

  

 

                                                              लनिेदकको 

                 दस्तखत : 

    नाम : 

      िेगाना : 

          लमलत : 



  



 

अनसुचुी २ 

दफा ९ को उपदफा ९.३ को प्रयोजनका िालग 

छात्रिशृि छनौटको मापदण्ड 

क्र स 

 

वििरण 

 

अङ्क  कैवफयत 

 

१ 

आलथिक विपन्नता  ५ देशख १० अङ्क  

 

२ 

अध्ययनको उचचतम अङ्क ५ देशख १० अङ्क एसएिलस िा एलसईई र दश जोर 
दईु 

 

३ 

जालतयता  ५ देशख १० अङ्क  

 

४ 

लिङ्ग ५ देशख १० अङ्क  

  

जम्मा 

४० (चालिस   

 

१. आलथिक विपन्नता : पाखो िारी ५ रोपलन भधदा कम  खेलतयोग्य जलमन १ रोपलन भधदा  कम 
काि िा माटोिे िनेको घर  

२. अध्ययनको उचचतम अङ्क : लडशस्टङसन ९ भधदा मालथ फस्ट लडलभजन ७ भधदा मालथ सेकेधड 
लडलभजन र थडि लडलभजनिाई ५ भधदा मालथ  



३. दलित तथा अल्पसङख्यक ९ भधदा मालथ जनजालतिाई ७ भधदा मालथ जेहेधदारिाई ५ भधदा 
मालथ विपन्न िगििाई ७ भधदा मालथ अङ्क ददईनेछ ।  

४. लिङ्ग : दलित मवहिािाई ९ भधदा मालथ अधय मवहिािाई ७ भधदा मालथ र परुुषिाई ६ भधदा 
मालथ अङ्का प्रदान गररनेछ ।  



अनसुशुच ३ 

लनिेदन साथ पेश गनुि पने कागजातहरु  

 

१. एसएिलस,एलसईई ,प्राविलिक शशक्षा िा दश जोर दईु उशिणि गरेको प्रमाण पत्र । 

२. शेफोक्सणु्डो गाउँपालिकामा स्थायी बसोिास गरेको प्रमाण पत्र ( नागरीकता िा 
जधमदताि )। 

३. सम्िशधित िडाको लसफारीस । 

४. अपाङ्गको हकमा अपाङ्ग पररचय पत्र । 

५. सवहद पररिारको हकमा सरकारिे प्रदान गरेको प्रमाण पत्र। 

६. दलित तथा विपन्न वििालथि विपन्नताको कारणिे अध्ययन गनि नसकेकोिे 
छात्रिशृि उपिव्ि गराई ददनहनु छात्रिशृि व्यिस्थापन सलमलतको लनणियानसुार ।  

 


