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भाग-२ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको छात्रवतृ्ति ववतरण काययववलि, 

२०७८ 

लिम्चङुबङु गाउँ सभाको वैठकबाट स्वीकृत भएको ऐन, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) 
बमोत्तजम लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्िी 
काययववलि २०७४ अनसुार सवयसािरणको जानकारीको िालग 
प्रकाशन गररएको छ ।   

संबत ्२०७८ सारको काययववलि नं ०6  
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1 आधारभतू तह कक्षा-८ (आठ)  परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८ 
 

धलम्चङुबङु गाउँपाधलकाको छात्रवतृ्ति ववतरण काययववधध, २०७८ 

 
                                   

प्रस्तावना :-  

धलम्चङुबङु गाउँपाधलकामा गररब तथा अत्यन्त कमजोर आधथयक त्तस्थधत भएको वगयहरु तर्य , (लत्तक्षत समदुाय) 
दधलत, लोपोन्मखु तथा अधत धसमान्तकृत समहु तर्य  उच्च त्तिक्षामा अध्ययनरत गररब तथा जेहेन्दार 
ववद्याथीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गने उद्देश्यले धलम्चङुबङु गाउँपाधलकाको प्रिासकीय काययववधध (धनयधमत 
गने ) ऐन, २०७५ को दर्ा ४ (१) ले ददएको अधधकार प्रयोग गरर यो काययववधध स्वीकृत गरर लाग ु
गररएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारत्तम्भक 

१. संत्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 
(१) यो काययववधधको नाम “धलम्चङुबङु गाउँपाधलकाको छात्रवृत्ति ववतरण काययववधध, २०७८”  रहेको छ ।  

(२) यो काययववधध गाउँपाधलका के्षत्रभर लागू हनुेछ ।  

(३) यो काययववधध गाउँ काययपाधलकाबाट स्वीकृत भएको धमधतबाट लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा :-  

क) “काययपाधलका” भन् नाले धलम्चङुबङु गाउँ काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ ।  

ख) “अध्यक्ष” भन् नाले धलम्चङुबङु गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ ।  

ग) “प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत” भन् नाले धलम्चङुबङु गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत सम्झन ु
पदयछ ।  

घ) “लत्तक्षत वगय” भन् नाले नपेाल सरकारबाट दधलत, लोपोन्मखु तथा अधत धसमान्तकृत समूहमा सूचीकृत 
जात जाधतहरु सम्झन ुपदयछ ।  

ङ) “स्नातक” भन् नाले (१०+२) तथा प्रववणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह को िैत्तक्षक तह उत्तिणय गरेपधछ 
३ वषे, ४ वषे तथा ५ वषे कोषयलाई सम्झन ुपदयछ ।  

च) “स्नातकोिर” भन् नाले स्नातक तह उत्तिणय गरेपधछ २ वषे कोषयलाई सम्झन ुपदयछ ।  

 

पररच्छेद २ 

छात्रवृत्ति प्रदान ववषय र आवश्यक न्यनुतम योग्यता 
यस काययववधध अन्तगयत स्नातक तथा स्नातकोिर तहमा तपधसलमा उल्लेख भए बमोत्तजमको कोषयहरु अध्ययन 
गनय छात्रवतृ्ति प्रदान गनय सवकनेछ । छात्रवृत्ति प्रदान गदाय एक एक वषयमा लाग् ने िलु्कको बविमा ५०% 
सम्म प्रदान गनय सवकनेछ ।  

३. स्नातक तह  

धत्रभबुन ववश् व ववद्यालय तथा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त कुनै पधन ववश् व ववद्यालयबाट प्रदान गररने ३ 
वषे, ४ वषे वा ५ वषे स्नातक तहको कुन ैपधन कोषय ।  

४. स्नातकोिर  

धत्रभबुन ववश् व ववद्यालय तथा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त कुनै पधन ववश् व ववद्यालयबाट स्नातक पधछ 
प्रदान गररने २ वषे कुनै पधन स्नातकोिर तहको कुनै पधन कोषय ।  

५. आवश्यक न्यनुतम योग्यता  
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2 आधारभतू तह कक्षा-८ (आठ)  परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८ 
 

क) धलम्चङुबङु गाउँपाधलकाको स्थायी बाधसन्दा हनु पदयछ  ।  

ख) स्नातक तथा स्नातकोिर तहमा रेगलुर तर्य को ववद्याथी हनु पदयछ । 

ग) नेपाल सरकारबाट सूचीकृत दधलत, लोपोन्मखु तथा अधत धसमान्तकृत समहुमा सूचीकृत भएको हनु पदयछ ।  

                             

पररच्छेद ३ 

छात्रवृत्तिको लाधग आधारभतू मापदण्ड 

६. देहायका मापदण्ड वा योग्यता पगेुको अवस्थामा मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गनय सवकनछे । 

क) धलम्चङुबङु गाउँपाधलका धभत्र स्थायी बसोबास ,  

ख) नेपाल सरकारबाट सूचीकृत दधलत, लोपोन्मखु तथा अधत धसमान्तकृत, 
ग) र्ौजदारी अधभयोगमा कसरुदार नठहररएको, 
घ) सामदुावयक ववद्यालयबाट  एसएसलसी \ एसईई उत्तिणय, 
ङ) ववपन् न, कमजोर आधथयक त्तस्थधत भएको,  

यस पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भएतापनी एउटै व्यत्ति वा ववद्याथीले यो छात्रवृत्ति एक पटक मात्र 
पाउनेछ ।  

        
 
 

पररच्छेद ४ 

छात्रवृत्ति छनौट तथा धसर्ाररस सधमधत 

७. छात्रवृत्ति छनौट तथा धसर्ाररस सधमधतः छात्रवृत्ति प्रदान गने प्रयोजनको लाधग गाउँ काययपाधलकाको 
कायायलयलाई धसर्ाररस गनय देहाय बमोत्तजमको छात्रवतृ्ति छनौट तथा धसर्ाररस सधमधत रहनेछ :-  

   क) गाउँपाधलका उपाध्यक्ष                      :- संयोजक  

   ख) प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत                   :- सदस्य  

   ग) सामात्तजक ववकास सधमधत संयोजक             :- सदस्य  

   घ) सिुासन तथा क्षमता ववकास सधमधत संयोजक     :- सदस्य  

   ङ) सामात्तजक ववकास िाखा प्रमखु                :- सदस्य  

   च) गाउँपाधलका स्तरीय दधलत सेवा संघका अध्यक्ष   :- सदस्य  

   छ)  लत्तक्षत समूहका सधमधत अध्यक्षहरु            :- सदस्य  

   छ) त्तिक्षा िाखा प्रमखु                         :- सदस्य सत्तचव ।   

८. छात्रवृत्ति छनौट तथा धसर्ाररस सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार:  

   क) छात्रवृत्ति त्तिषयकमा बजेट ववधनयोजन तथा व्यवस्थापन गने ।  

   ख) गाउँपाधलका धभत्र दधलत, लोपोन्मखु, अधत धसमान्तकृत, अधत ववपन् न, जेहेन्दार ववद्याथीहरुको पवहचान 
गने, गराउने ।  

   ग) छात्रवृत्तिको लाधग उम्मेदवार छनौट गरर गाउँ काययपाधलकालाई धसर्ाररस गने,  

   घ) गाउँ काययपाधलकाले तोके बमोत्तजम अन्य काम गने । 

                            
                          

पररच्छेद ६ 

छात्रवृत्ति कोषको स्थापना 
९. कोषको स्थापना : 
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3 आधारभतू तह कक्षा-८ (आठ)  परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन काययववधध, २०७८ 
 

क) छात्रवृत्ति प्रदान गने उद्देश्यले गाउँ काययपाधलकाको मातहतमा रवह छुटै्ट छात्रवृत्ति कोषको स्थापना 
गररनेछ ।  

ख) कोषको आय रकम संकलन तथा व्ययभारको लाधग गाउँपाधलकाको संत्तचत कोषमा रहेको वविीय 
संस्थामा एउटा छुटै्ट खाता खोली सञ् चालन गररनेछ ।  

ग) गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत वा नीजले तोकेको अधधकृत स्तरको कमयचारी र आधथयक 
प्रिासन िाखा प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट खाता सञ् चालन गररनेछ ।  

 

१०. कोषको आम्दानी:  

कोषमा देहाय बमोत्तजमको स्रोतहरु आम्दानीको रुपमा जम्मा हनुेछ : 
क) गाउँपाधलकाको वावषयक बजेट मार्य त छात्रवृत्ति कोषमा जम्मा हनुे रकम।  

ख) सरकारी , गैरसरकारी संघसंस्था तथा अन्य दाताहरुबाट प्रचधलत कानून बमोत्तजम प्राप्त रकम,  

ग) व्यत्तिगत रुपमा प्राप्त िैत्तक्षक सहयोग, 
घ) कोषको लाधग अधभयानबाट जम्मा भएको रकम ।  

                          

                                  पररच्छेद ७  

                           कोषको लेखा र लेखापरीक्षण  

११. कोषको आय व्ययको लेखा प्रचधलत काननु बमोत्तजम राख् न ुपनेछ ।  

१२. कोषको आन्तररक लेखा परीक्षण गाउँपाधलकाको  आन्तररक लेखा पररक्षण िाखाबाट र अत्तन्तम लेखा 
परीक्षण प्रचधलत काननु बमोत्तजम हनुेछ ।  

     
 

आज्ञाले 

टाजयन कामर धलम्ब ु

(प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत) 
 

प्रकात्तित धमधतः 2078/10/10 

 


