सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको छात्रवृत्ती ववतरण कार्यववसि,२०७७

गाउँ कार्यपासिकाबाट स्वीकृत समसतिः२०७७/०६/०८

सिद्ध कुमाख गाउँ पासिकामा प्राववसिक जनशक्ति तथा ववशेषज्ञ उत्पादन गने उद्देश्र्िे गररब तथा जेहेन्दार
ववद्याथीिाई छात्रवृक्तत्त प्रदान गनय वान्छनीर् भएकोिे सिद्ध कुमाख गाउँ पासिकाको प्रशािवकर् कार्यववसि

(सनर्समत गने) ऐन,२०७४ को दफा ४(१)िे ददएको असिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यववसि स्वीकृत गरी
िागु गरीएको छ।

पररच्छे द १
प्रारक्तभभक

िंक्तिप्त नाम र पररभाषािः
१.िं क्तिप्त नाम र पररभाषािः (१) र्ो कार्यववसिको नाम "सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको छात्रवृक्तत्त ववतरण
कार्यववसि ,२०७७" रहे को छ।
(२) र्ो कार्यववसि गाउँ पासिका िेत्रभर िागू हुनेछ ।
(३)र्ो कार्यववसि तुरुन्त िागू हुनेछ।

२.पररभाषािः

ववषर् र प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा

क. "कार्यपासिका" भन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपासिका िभझनु पदयछ।
ख."अध्र्ि" भन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँ पासिकाको अध्र्ििाई िभझनु पदयछ।
ग."प्रमुख प्रशािवकर् असिकृत" भन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँ पासिकाको प्रमुख प्रशािवकर् असिकृतिाई िभझनु
पदयछ।
घ."क्तशिा शाखा" भन्नािे गाउँ पासिकामा रहे को क्तशिा हे ने ववभाग वा इकाइिाई िभझनु पदयछ ।
ङ "सिवटइसभवट" भन्नािे प्राववसिक क्तशिा तथा व्र्विावर्क तासिम पररषद् िभझनु पदयछ ।
च. "िामुदावर्क ववद्यािर्" भन्नािे स्थासनर् तह वा व्वस्थापन िसमसतिे क्तजभमा सिएको ववद्यािर् िभझनु
पदयछ ।
छ. "सिप्िोमा" भन्नािे प्राववसिक प्रववणता प्रमाणपत्र तहको जुनिुकै कोषयिाई िभझनु पदयछ ।

पररच्छे द २
छात्रवृक्तत्त प्रदान ववषर् र आवश्र्क न्र्ुनतम र्ोग्र्ता
३. र्ो कार्यववसि अन्तगयत प्राववसिक ववषर्मा प्रववणता प्रमाणपत्र तहमा अध्र्र्नको िासग ४ वटा कोटामा
तपक्तशिमा उल्िेख भए बमोक्तजमको कोषयहरु अध्र्र्न गनयका िासग मात्र

छात्रवृक्तत्त प्रदान गनय िवकनेछ ।

छात्रवृक्तत्त प्रदान गदाय जभमा िाग्ने शुल्कको शत प्रसतशत रकम प्रदान गनय िवकनेछ ।

प्रववणता प्रमाणपत्र तह

क. प्रमाणपत्र तह नसियङ/ सिप्िोमा इन फामेिी

ख. सिप्िोमा इन सिसभि इक्तन्जसनर्ररङ
ग.

सिप्िोमा इन एसिकल्चर (बािी सबज्ञान)/ सिप्िोमा इन एसिकल्चर (पशु सबज्ञान )

घ.

सिप्िोमा इन होटे ि भर्ानेजमेन्ट

४. छात्रवृक्तत्त प्राप्त गनय आवश्र्क न्र्ुनतम

र्ोग्र्ता वा प्राप्ताङ्कको हकमा क्तशिा, ववज्ञान तथा प्रववसि

मन्त्रािर्, ववश्वववद्यािर् तथा क्तशिण िं स्थािे तोकेको न्र्ुनतम मापदण्ि अनुिार हुनेछ ।
५. दफा ३ र ४ मा जुनिुकै कुरा उल्िेख भएपसन अन्र् ववषर् वा वविा अध्र्र्न गने असत गररब तथा
जेहान्दार ववद्याथीिाई छात्रवृक्तत्त छनौट तथा सिफाररि िसमसतको सिफाररिमा गाउँ कार्यपासिकाको
सनणयर्र्ानुिार छात्रवृक्तत्त प्रदान गनय िवकनेछ ।

पररच्छे द ३

छात्रवृक्तत्तको िासग आिारभूत मापदण्ि
६. दे हार्का मापदण्ि वा र्ोग्र्ता पुगेको अवस्थामा मात्र अनुिूची १ बमोक्तजमको सनवेदन उपर कारबाही
गरी र्ो छात्रवृक्तत्त प्रदान गनय िवकनेछ ।

क. सिद्ध कुमाख गाउँ पासिका सभत्रको स्थार्ी बासिन्दा,
ख. असत ववपन्न/जेहेन्दार/दसित/जनजाती/मवहिा,
ग. फौजदारी असभर्ोगमा किुरदार नठहररएको,

घ. नेपाि िरकार क्तशिा,ववज्ञान तथा प्रववसि मन्त्रािर्,ववश्वववद्यािर् तथा क्तशिण िं स्थािे तोकेको
न्र्ुनतम मापदण्ि पुरा गरे को,

ङ. िामुदावर्क ववद्यािर्बाट एिईई उक्तत्तणय गरे को,
च. अनुिूची २ बमोक्तजमको प्रसतबद्धता पत्रमा हस्तािर गरे को,
छ. िभबक्तन्ित ववद्यािर् र विा कार्यिर्को सिफाररि पेश गरे को ।
ज. गा.पा.िे तोकेको िामुदावर्क

किेजमा वा क्तशिािर्मा अध्र्र्न गनय चाहाने ।

र्ि पररच्छे दमा जुनिुकै कुरा िेक्तखएको भएतापसन एउटै व्र्क्ति वा

ववद्याथीिे र्ो छात्रवृक्तत्त

एक पटक

मात्र पाउनेछ ।

पररच्छे द ४

छात्रवृक्तत्त छनौट तथा सिफाररि िसमसत
७. छात्रवृक्तत्त प्रदान गने प्रर्ोजनको िासग गाउँ कार्यपासिकािाई सिफाररि गनय दे हार्बमोक्तजमको छात्रवृक्तत्त
छनौट तथा सिफाररि िसमसत रहनेछ ।
क.गाउँ पासिका अध्र्ि

िं र्ोजक

ख. गाउँपासिका उपाध्र्ि

िदस्र्

ग. प्रमुख प्रशािकीर् असिकृत

िदस्र्

ङ. गाउँपासिकाको िामाक्तजक ववकाि िसमसत िं र्ोजक

िदस्र्

च. क्तशिा शाखा प्रमुख

िदस्र् िक्तचव

घ.िं र्ोजकिे तोकेको िामुदावर्क ववद्यािर्को १ जना प्र.अ.

िदस्र्

८. छात्रवृक्तत्त छनौट तथा सिफाररि िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकारिः

छात्रवृक्तत्त छनौट तथा सिफाररि िसमसतको काम,कतयव्र् र असिकार दे हार्बमोक्तजम हुनेछ ।
क.छात्रवृक्तत्त क्तशषयकमा बजेट ववसनर्ोजन तथा व्र्वस्था गने,

ख. गाउँ पासिका सभत्र असत ववपन्न,जेहेन्दार ववद्याथीको पवहचान गने/गनय िगाउने,

ग. छात्रवृक्तत्तको िासग उभमेदवार छनौट गरी गाउँ कार्यपासिकािाई सिफाररि गने,
घ. छात्रवृक्तत्तक िासग मनोनर्न भएका उभमेदवारिँग अनुिूची २ बमोक्तजमको ढाँचामा प्रसतबद्धता पत्र
तर्ार गने/गनय िगाउने,
ङ. उभमेदवारको प्रगसत वववरण बारे गाउँ कार्यपासिकािाई जानकारी गराउने,
च. गाउँ कार्यपासिकाबाट तोके बमोक्तजम अन्र् कार्य गने ।

पररच्छे द ५

छनौट प्रविर्ा
९. छात्रवृक्तत्तमा ववद्याथी छनौट प्रविर्ा दे हार् बमोक्तजम हुनेछिः

क.र्ि कार्यववसिको पररच्छे द ३ बमोक्तजमको िभपुण य र्ोग्र्ता र कागजात पुरा गरे को व्र्क्तििे छात्रवृक्तत्त
छनौट तथा सिफाररि िसमसतमा छात्रवृक्तत्तका िासग सनवेदन पेश गनुप
य नेछ ।
ख. र्िरी पेश हुन आएका सनवेदन मासथ जाँचबुझ गदाय उपर्ुि ठहररएमा छात्रवृक्तत्त छनौट तथा सिफाररि
िसमसतिे िभवक्तन्ित किेजमा सिफाररि गनयका िासग गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्मा पेश गनुप
य नेछ
।
ग. गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्बाट सिफाररि सिई गाउँ पासिकािे तोकेको किेजबाट नाम सनकाल्न
िफि भएमा उि किेजमा अध्र्र्न गदाय िाग्ने िभपुण य खचयको रसिद तथा किेजको सिफाररि
गाउँ पासिकामा पेश गनुप
य नेछ ।
घ. बुदाँ नं "ग" बमोक्तजम पेश हुन आएका कागजात मासथ छात्रवृक्तत्त छनौट तथा सिफाररि िसमसतिे
चेकजाँच गरी छात्रवृक्तत्तका िासग छनौट भएका ववद्याथीको वववरण कार्यपासिकामा पेश गनुप
य नेछ ।
ङ. र्ि पररच्छे दको बुदाँहरु क दे क्तख घ िभम जुनिुकै कुरा िेक्तखएको भएतापसन छात्रवृक्तत्तका िासग
सिफाररि गने ववशेष असिकार गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्िाई हुनेछ

पररच्छे द ६

छात्रवृक्तत्त छनौट मापदण्ििः
१०. छात्रवृक्तत्तका िासग ववद्याथी छनौट गदाय दे हार् बमोक्तजमको मापदण्ििाई आिार मासननेछिः
क.गाउँ पासिकािे वावषयक स्वीकृत वजेट तथा कार्यिममा छु ट्टर्ाएको छात्रवृक्तत्त रकमको अनुिार पुग्ने
गरी प्रत्र्ेक ववद्यामा १/१ जनािाई मात्र छात्रवृक्तत्त प्रदान गररनेछ।
ख.छु ट्याइएको कोटा भन्दा वढी सनवेदन आएमा CTEVT मो प्रारक्तभभक पररिा (Entrance Exam) तथा
दोस्रोमा SEE मा प्राप्त GPA िाई आिार मासन छनौट गररनेछ ।
ग. गाउँ पासिकािे छु ट्याएको रकमबाट िवै ववद्याका ववद्याथीिाई रकम उपिव्ि गराउन अपुग भएमा
दामािार्ीिे रकम ववतरण गररनेछ ।
च. कार्यववसिमा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेक्तखएको भएतापसन छात्रवृक्तत्तका िासग छनौट गने र रकम
उपिव्ि गराउने अक्तन्तम असिकार कार्यपासिकामा सनवहत रहनेछ ।

अनुिूची १

छात्रवृक्तत्त आवेदन फाराम
दुवै कान दे क्तखने

हाििािै को फोटो

समसतिः

/

/

प्रस्तुत ववषर्मा र्ि गाउँपासिकाको विा न. ...........स्थार्ी सनवािी.....................को
नासत/नासतसन...............को

छोरा/छोरी...........िे

गाउँपासिकाबाट

ववतरण

हुने

छात्रवृक्तत्त.............िं कार्को.........ववश्वववद्यािर्को..........सिप्िोमा प्रववणता प्रमाणपत्र

तह ........ ववद्यािर्/क्र्ाभपिमा अध्र्र्नको िासग छात्रवृक्तत्त पाउँ भसन र्ो सनवेदन पे श
गदयछु ।
सनवेदक
नाम,थर
दस्तखत

अनुिूची २

प्रसतबद्धता पत्र
र्ि गाउँपासिकाको विा न. ...... सनविी ........को नासत/नासतनी..........छोरा/छोरी

म............िे गाउँपासिकाबाट ववतरण हुने छात्रवृक्तत्त प्राप्त गरी अध्र्र्न गनय पाएको
खण्िमा अध्र्र्न िमासप्त पश्चात गाउँपासिकामा कभतीमा ........ वषय िे वा गने प्रसतबद्धता
जाहे र गदयछु ।

ँ
औठाको
छाप
दार्ाँ

बार्ाँ

आज्ञािे

प्रमुख प्रशािकीर् असिकृत

