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सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड३) ताप्लेजुङ, प्रदशे नम्वर १, नेपाल, श्रावण ०१ गते २०७८ साल (संख्या०३ 

 

भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेिनं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको ऐन  

िम्वत ्२०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ०३ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको छात्रवशृि िम्बन्िी ऐन, २०७८ 

प्रमाणीकरण समसतिः २०७८।०३।३१ 

 

प्रस्तावनािः आिारभतू र माध्र्समक शिक्षा िम्बन्िी स्थानीर् तहको एकि असिकार िूची तथा िोको 
िवयिामान्र्तामा प्रसतकूि अिर नपने गरी स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को 
उपदफा (२) को िण्ड (ज) को उपिण्ड (१६) मा व्र्वस्था भएको सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन तथा 
छात्रवशृिको व्र्वस्थापन िम्बन्िी गाउाँपासिकाको काम, कतयव्र् र असिकारिाई व्र्वशस्थत र पारदिी 
तवरिे कार्ायन्वर्न गनय एवम ्उशल्िशित व्र्वस्थािाई िंस्थागत िमेत गनय वाञ्छनीर् देशिएकािे, 
स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) िे ददएको असिकार प्रर्ोग गरी 
समसत २०७८ िाि अिार मवहनामा िम्पन्न सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको गाउाँ िभािे र्ो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक  

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भिः  (१)  र्ि ऐनको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको छात्रवशृि िम्बन्िी ऐन, 
२०७८" रहेको छ। 

 (२)  र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभाषा र व्र्ाख्र्ािः ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि ऐनमा,- 
(क) "अध्र्क्ष" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुका अध्र्क्षिाई िम्झन ुपछय। 

(ि) "आर्ोग" भन्नािे राविर् शचवकत्िा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोशजम गठन भएको शचवकत्िा शिक्षा 
आर्ोगिाई िम्झन ुपछय। 

(ग) "उपाध्र्क्ष" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुका उपाध्र्क्षिाई िम्झन ुपछय। 

(घ) "प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुका प्रमिु प्रिािकीर् 
असिकृतिाई िम्झन ुपछय। 

(ङ) "शिक्षा असिकृत" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुका शिक्षा असिकृतिाई िम्झन ुपछय र 
िो िब्दिे प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे तोकेको शिक्षा तथा िामाशजक ववकाि िािा हेने 
कमयचारी िमेतिाई िम्झन ुपछय। 

(च) "गाउाँपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुिाई िम्झन ुपछय। 

(छ) "कार्यपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुको गाउाँ कार्यपासिकािाई िम्झन ुपछय। 

(ज) "िभा" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुको गाउाँ िभािाई िम्झन ुपछय। 

(झ) "वडा" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुको कुनैपसन वडािाई िम्झन ुपछय। 

(ञ) "िंवविान" भन्नािे नेपािको िंवविान िम्झन ुपछय। 
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(ट) "ऐन" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको छात्रवशृि िम्बन्िी ऐन, २०७८ िाई िम्झन ुपछय। 

(ठ) "ववद्यािर्" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रका िामदुावर्क ववद्यािर्िाई िम्झन ुपछय। 

(ड) "िसमसत" भन्नािे र्ि ऐनको दफा १७ मा व्र्वस्था भएको छात्रवशृि व्र्वस्थापन िसमसतिाई 
िम्झन ुपछय। 

पररच्छेद-२ 

कक्षा ११ र कक्षा १२ सनिःिलु्क िम्बन्िी व्र्वस्था 
३. कक्षा ११ र कक्षा १२ सनिःिलु्क उपिब्ि गराइनेिः (१) कक्षा ११ र कक्षा १२ मा अध्र्र्न गनय 

ववद्यािर् भनाय भएका प्रत्रे्क ववद्याथीिाई गाउाँपासिकाको तफय बाट सनिःिलु्क शिक्षा उपिब्ि गराउने 
गरी देहार्मा उशल्िशित िीषयक वापतको रकम अनदुान स्वरुप िम्बशन्ित ववद्यािर्िाई उपिब्ि 
गराइनेछिः 
(क) भनाय िलु्क, 

(ि) रशजिेिन र परीक्षा दस्तरु, 

(ग) मासिक िलु्क। 

(२)  िसमसतको सिफाररिमा उपदफा (१) मा उशल्िशित िीषयकको दर प्रत्रे्क वषय कार्यपासिकािे 
सनिायरण गनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

पोिाक र स्कुि ब्र्ाग सनिःिलु्क िम्बन्िी व्र्वस्था 
४. पोिाक र स्कुि ब्र्ाग सनिःिलु्क उपिब्ि गराइनेिः (१) ववद्याथी भनाय दर असभववृद्ध गनय कक्षा १ देिी 

कक्षा ५ िम्म अध्र्र्न गने प्रत्रे्क ववद्याथीिाई गाउाँपासिकाको तफय बाट सनिःिलु्क पोिाक र स्कुि 
ब्र्ाग उपिब्ि गराउन िम्बशन्ित ववद्यािर्िाई अनदुान उपिब्ि गराइनेछ। 

(२)  प्रत्रे्क वषय िसमसतको सिफाररिमा पोिाक र स्कुि ब्र्ाग वापत ्प्रत्रे्क ववद्यािर्िाई उपिब्ि 
गराइने अनदुान रकम कार्यपासिकािे सनिायरण गनेछ। 

५. पोिाक र स्कुि ब्र्ागको सडजाइन र गणुस्तर तोवकनेिः दफा ४ बमोशजम उपिब्ि गराइने पोिाक र 
स्कुि ब्र्ागको सडजाइन र गणुस्तर िसमसतको सिफाररिमा कार्यपासिकािे तोक्नेछ। 

६. स्थानीर् उत्पादनिाई पवहिो प्राथसमकता ददनपुनेिः दफा ४ बमोशजम सनिःिलु्क उपिब्ि गराइने पोिाक 
र स्कुि ब्र्ाग ववतरण गदाय स्थानीर् उत्पादनिाई पवहिो प्राथसमकतामा रािी त्र्स्ता िामाग्रीहरु 
प्रचसित िावयजसनक िररद ऐन बमोशजम िररद गनुयपने व्र्वस्था िम्बशन्ित ववद्यािर्िे समिाउन ुपनेछ। 

पररच्छेद-४ 
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सनिःिलु्क असतररक्त कोशचङ कक्षा िञ्चािन िम्बन्िी व्र्वस्था 
७. सनिःिलु्क असतररक्त कोशचङ कक्षा िञ्चािन गररनेिः (१) प्रत्रे्क ववद्याथीको एि.इ.इ. परीक्षाको नसतजामा 

गणुस्तर असभववृद्ध गनय अंग्रजेी, गशणत र ववज्ञान ववषर्मा कम्तीमा दईु मवहनािम्म गाउाँपासिकाको 
तफय बाट सनिःिलु्क असतररक्त कोशचङ कक्षा िञ्चािनको व्र्वस्था समिाइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोशचङ कक्षा िञ्चािन गनय प्रत्रे्क ववद्यािर्िाई अनदुान उपिब्ि 
गराइनेछ। 

(३) कोशचङ कक्षा िञ्चािनका िासग ववद्यािर्िाई उपिब्ि गराइने अनदुान रकमको सनिायरण िसमसतको 
सिफाररिमा प्रत्रे्क वषय कार्यपासिकािे गनेछ। 

पररच्छेद-५ 

उपाध्र्क्ष छात्रवशृि कार्यक्रम िम्बन्िी व्र्वस्था 
८. उपाध्र्क्ष छात्रवशृि कार्यक्रम िञ्चािन गररनेिः (१) गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रको क्र्ाम्पिमा स्नातक वा 

िोभन्दा मासथल्िो शिक्षा अध्र्र्न गनय भनाय भएका गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रका दसित मवहिा र अपाङ्गता 
पररचर्पत्र प्राप्त िबै ववद्याथीिाई देहार्मा उशल्िशित िीषयक वापतको रकम अनदुान स्वरुप िम्बशन्ित 
क्र्ाम्पििाई उपिब्ि गराउने गरी उपाध्र्क्ष छात्रवशृि कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछिः 
(क) भनाय िलु्क, 

(ि) रशजिेिन र परीक्षा दस्तरु, 

(ग) मासिक िलु्क। 

(२) उपदफा (१) मा उशल्िशित िीषयकको दर िसमसतको सिफाररिमा प्रत्रे्क वषय कार्यपासिकािे 
सनिायरण गनेछ। 

पररच्छेद-६ 

प्राववसिक छात्रवशृि िम्बन्िी व्र्वस्था 
९. प्राववसिक वविामा आवाि िवहतको छात्रवशृि उपिब्ि गराइनेिः (१) गाउाँपासिका के्षत्रसभत्र दक्ष प्राववसिक 

जनिशक्त उत्पादन गने उदे्दश्र्िे िबै वडाबाट एक/एकजना ववद्याथी िमावेि हनेुगरी जम्मा आठजना 
ववद्याथीिाई प्रत्रे्क वषय प्राववसिक वविा (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा िो िरह) मा आवाि िवहतको 
छात्रवशृि उपिब्ि गराइनेछ। 

(२) प्रत्रे्क वडासभत्रका ववद्यािर्बाट एि.इ.इ. परीक्षामा िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने एकजना ववद्याथीिाई 
उपदफा (१) बमोशजमको छात्रवशृि उपिब्ि गराइनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोशजम िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने ववद्याथीिे प्राववसिक वविाको छात्रवशृि सिन 
नचाहेमा वडासभत्रको एि.इ.इ. परीक्षामा िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने िचुीमा उशल्िशित 
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र्ोग्र्ताक्रममा रहेका ववद्याथीिाई प्राववसिक वविा (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा िो िरह) छात्रवशृि 
उपिब्ि गराइनेछ। 

१०. कबसुिर्तनामा गनुयपनेिः र्ि पररच्छेदमा उशल्िशित प्राववसिक वविा (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा िो 
िरह) को छात्रवशृिमा छनोट भएको ववद्याथीिे अध्र्र्न िम्पन्न भए पश्चात ्जनु वडाबाट छात्रवशृि 
प्राप्त गरी अध्र्र्नमा गएको हो िोही वडामा रही कम्तीमा एक वषयिम्म असनवार्य िेवा गने गरी 
गाउाँपासिका िमक्ष अनिूुची १ बमोशजमको ढााँचामा कबसुिर्तनामा गनुय पनेछ। 

११. शिक्षण िंस्थाको छनोट र छात्रवशृि वापतको रकम भकु्तानीिः(१) िसमसतको सिफाररिमा दफा ९ 
बमोशजम छात्रवशृि प्राप्त गने ववद्याथीिाई अध्र्ापन गने शिक्षण िंस्थाको छनोट कार्यपासिकािे 
गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको शिक्षण िंस्थामा िाग्ने भनाय िलु्क, रशजिेिन िलु्क, मासिक िलु्क 
िगार्तका िलु्क तथा दस्तरुहरु िम्बशन्ित शिक्षण िंस्थाको िातामा जम्मा हनेुगरी बैंक िाता 
माफय त भकु्तानी गररनेछ। 

(३) िसमसतको सिफाररिमा प्रत्रे्क वषय आवाि वापतको रकम कार्यपासिकािे सनिायरण गरी िो रकम 
िम्बशन्ित ववद्याथीको बैंक िाता माफय त भकु्तानी गररनेछ। 

 

पररच्छेद-७ 

एमसबसबएि अध्र्र्न छात्रवशृि िम्बन्िी व्र्वस्था 
१२. एमसबसबएि अध्र्र्न छात्रवशृि उपिब्ि गराइनेिः (१) आर्ोगबाट िञ्चािन हनेु एकीकृत प्रवेि परीक्षा 

(एमसबसबएि) उिीणय नसतजाको एकीकृत र्ोग्र्ताक्रमको िूचीमा िमावेि गाउाँपासिका के्षत्रसभत्र 
बिोबाि गने एकजना ववद्याथीिाई प्रत्रे्क वषय आवाि िवहतको एमसबसबएि अध्र्र्न छात्रवशृि 
उपिब्ि गराइनेछ। 

(२)  गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रका दईु वा िोभन्दा बढी ववद्याथीहरुिे उपदफा (१) बमोशजम िञ्चािन हनेु 
एकीकृत प्रवेि परीक्षा (एमसबसबएि) उिीणय गरेमा उिीणय नसतजाको एकीकृत र्ोग्र्ताक्रमको 
िूचीमा मासथल्िो स्थानमा रहेको एकजना ववद्याथीिाई आवाि िवहतको एमसबसबएि अध्र्र्न 
छात्रवशृि उपिब्ि गराइनेछ। 

(३) उपदफा (१) तथा उपदफा (२) बमोशजमको अवस्था गाउाँपासिका के्षत्रसभत्र नरहेमा उपदफा 
(१) बमोशजम िञ्चािन हनेु एकीकृत प्रवेि परीक्षा (एमसबसबएि) उिीणय नसतजाको एकीकृत 
र्ोग्र्ताक्रमको मासथल्िो िूचीमा िमावेि ताप्िेजङु शजल्िासभत्र बिोबाि गने एकजना 
ववद्याथीिाई एमसबसबएि अध्र्र्न छात्रवशृि उपिब्ि गराइनेछ। 
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१३. एकीकृत परीक्षा प्रवेि परीक्षा (एमसबसबएि) उिीणय ववद्याथीिे एमसबसबएि छात्रवशृि पाउन आवेदन 
गनुयपनेिः दफा १२ मा व्र्वस्था भए बमोशजमको छात्रवशृिमा आवेदन गनय र्ोग्र् ववद्याथीिे एकीकृत 
प्रवेि परीक्षा (एमसबसबएि) को नसतजा िावयजसनक भएको समसतिे िात ददनसभत्र आर्ोगबाट प्रकाशित 
एकीकृत र्ोग्र्ताक्रमको िूची र देहार्का कागजात िवहत िसमसतमा आवेदन गनुय पनेछिः 
(क) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी, 
(ि) एि.इ.इ. र िोभन्दा मासथको िैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिपी, 
(ग) स्थार्ी बिोबाि िलु्ने कागजातको प्रमाशणत प्रसतसिपी, 
(घ) िसमसतिे तोकेका अन्र् आवश्र्क ववषर्हरु। 

१४. छात्रवशृि उपिब्ि गराइने ववद्याथीको नाम प्रस्ताव  गरी  आिर्को िूचना प्रकाशित गनुयपनेिः 
 (१) िसमसतिे दफा १३ बमोशजम परेका आवेदन उपर जााँचबझु गरी छात्रवशृिका िासग र्ोग्र् 

देशिएका एकजना ववद्याथीको नाम प्रस्ताव गरी छात्रवशृि उपिब्ि गराउन िासगएको आिर् 
िवहतको िात ददने िावयजसनक िूचना प्रकाशित गनुय पनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको िूचनाको िमर्ावसिमा िसमसत िमक्ष कही कतैबाट दावी ववरोि पनय 
आएमा िसमसतिे त्र्स्तो दावी ववरोि उपर िमेत गहन छिफि गरी र्ि ऐनको दफा १२ 
बमोशजमको छात्रवशृिका िासग र्ोग्र् देशिएका एकजना ववद्याथीको नाम अशन्तम सिफाररि गरी 
छनोटको सनणयर्का िासग कार्यपासिका िमक्ष पेि गनुय पनेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम सिफाररि भई आएको एकजना ववद्याथीिाई कार्यपासिकाको सनणयर्िे 
एमसबसबएि अध्र्र्न छात्रवशृि उपिब्ि गराइनेछ। 

१५. कबसुिर्तनामा गनुयपनेिः र्ि ऐन बमोशजम एमसबसबएि अध्र्र्न छात्रवशृिमा छनोट भएको ववद्याथीिे 
अध्र्र्न िम्पन्न भए पश्चात ्कम्तीमा दईु वषयिम्म गाउाँपासिकामै रही िेवा गने गरी अध्र्र्नमा जान ु
अशघ नै अनिूुची १ बमोशजमको ढााँचामा गाउाँपासिका िमक्ष कबसुिर्तनामा गनुय पनेछ। 

१६. छात्रवशृि वापतको रकम बैंक िाता माफय त भकु्तानी गररनेिः (१) र्ि ऐन बमोशजम एमसबसबएि 
अध्र्र्न छात्रवशृिमा छनोट हनेु ववद्याथीका िासग िम्बशन्ित शिक्षण िंस्थामा िाग्ने भनी आर्ोगबाट 
सनिायरण गररएको भनाय िलु्क, रशजिेिन िलु्क, मासिक िलु्क िगार्तका िलु्क तथा दस्तरुहरु 
िम्बशन्ित शिक्षण िंस्थाको िातामा जम्मा हनेुगरी बैंक िाता माफय त भकु्तानी गररनेछ। 

 (२) प्रत्रे्क वषय िसमसतको सिफाररिमा आवाि वापतको रकम कार्यपासिकािे सनिायरण गरी िो 
रकम िम्बशन्ित ववद्याथीको बैंक िाता माफय त भकु्तानी गररनेछ। 

द्रष्टव्र्िः- 
 र्ि पररच्छेदमा उशल्िशित- 
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 "गाउाँपासिका क्षते्रसभत्रको स्थार्ी बिोबाि" भन्नािे आर्ोगबाट प्रत्रे्क वषय िञ्चािन हनेु एकीकृत 
प्रवेि परीक्षा (एमसबसबएि) को ददनभन्दा कम्तीमा तीन वषय अशघदेिी सनरन्तर सिरीजङ्घा 
गाउाँपासिका, ताप्िेजङुसभत्र स्थार्ीरुपमा बिोबाि भएको िम्झन ुपछय। 

 "ताप्िेजङु शजल्िासभत्रको स्थार्ी बिोबाि" भन्नािे आर्ोगबाट प्रत्रे्क वषय िञ्चािन हनेु एकीकृत 
प्रवेि परीक्षा (एमसबसबएि) को ददनभन्दा कम्तीमा तीन वषय अशघदेिी सनरन्तर ताप्िेजङु 
शजल्िासभत्र स्थार्ीरुपमा बिोबाि भएको िम्झन ुपछय।  

 

पररच्छेद-८ 

छात्रवशृि व्र्वस्थापन िसमसत िम्बन्िी व्र्वस्था 
१७. छात्रवशृि व्र्वस्थापन िसमसतको गठनिः (१) र्ि ऐन बमोशजम उपिब्ि गराइने सनिःिलु्क शिक्षा, 

ववद्याथी प्रोत्िाहन तथा छात्रवशृि िम्बन्िी कार्यप्रकृर्ािाई व्र्वशस्थत बनाउन तथा र्ि ववषर्मा 
आवश्र्क िमन्वर् एवम ् व्र्वस्थापन िमेत गनय गाउाँपासिकामा देहार् बमोशजम एक छात्रवशृि 
व्र्वस्थापन िसमसत रहनेछिः 
(क)  गाउाँपासिका अध्र्क्ष   िंर्ोजक 

(ि)  गाउाँपासिकाका उपाध्र्क्ष   िदस्र् 

(ग)  प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत   िदस्र् 

(घ)  कार्यपासिका मातहतको िामाशजक ववकाि िसमसतका िंर्ोजक िदस्र् 

(ङ) गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रका ववद्यािर् (मा.वव.स्तर) का प्रिानाध्र्ापकहरु  

         मध्रे्बाट गाउाँपासिकाका अध्र्क्षिे मनोनर्न गरेको एकजना   िदस्र् 

(च) गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रका शिक्षाववद्हरु मध्रे्बाट कम्तीमा  

         एकजना मवहिा िवहत कार्यपासिकाबाट मनोसनत तीनजना   िदस्र् 

(छ) शिक्षा असिकृत                                                                                     िदस्र् िशचव 

 (२)  उपदफा (१) को िण्ड (ङ) र िण्ड (च) बमोशजम मनोसनत िदस्र्को पदावसि दईु वषयको 
हनेुछ। 

 (३)  िसमसतिे िम्बशन्ित के्षत्रको वविेषज्ञ तथा अन्र् व्र्शक्तिाई िसमसतको बैठकमा आमन्त्रण गनय 
िक्नेछ। 

 (४)  िसमसतको बैठक िम्बन्िी अन्र् कार्यववसि िसमसत आफैिे सनिायरण गरे बमोशजम हनेुछ। 

१८. छात्रवशृि व्र्वस्थापन िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकारिः र्ि ऐनको अन्र्त्र दफामा िेशिएका 
काम, कतयव्र् र असिकारको असतररक्त छात्रवशृि व्र्वस्थापन िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकार 
देहार् बमोशजम हनेुछिः 
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(क) गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रको सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन र छात्रवशृि िम्बन्िी व्र्वस्थािाई 
दीघयकासिन र प्रभावकारी बनाउनका िासग अविम्बन गनुयपने ववषर्मा कार्यपासिकािाई परामिय 
उपिब्ि गराउने, 

(ि) गाउाँपासिका के्षत्रसभत्रको िवायङ्गीण ववकाि गनय भववष्र्मा आवश्र्क पने दक्ष प्राववसिक 
जनिशक्तको आंकिन गरी स्थानीर्स्तरमै त्र्स्ता जनिशक्त उत्पादनका िासग नीसत तर्ार गरी 
कार्यपासिकामा पेि गने। 

(ग) र्ि ऐन बमोशजम उपिब्ि गराइएको सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन तथा छात्रवशृि 
कार्यक्रमको प्रभावकाररताको िेिाजोिा गरी िोको प्रसतवेदन वावषयकरुपमा कार्यपासिकामा पेि 
गने, 

(घ) सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन तथा छात्रवशृि उपिब्ि गराउने िम्बन्िमा ववसभन्न 
सनकार्हरुबीच आवश्र्क िमन्वर् गने, 

(ङ) र्ि ऐनको उदे्दश्र् अनरुुप आवश्र्क देशिएका अन्र् काम गनय गराउन कार्यपासिकामा परामिय 
उपिब्ि गराउने। 

(च) सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन र छात्रवशृि िम्बन्िी कार्यपासिकािे तोकेको कार्यहरु गने। 

पररच्छेद-९ 
छात्रवशृि कोष िम्बन्िी व्र्वस्था 

१९. छात्रवशृि कोषिः (१) र्ि ऐनिे व्र्वस्था गरे बमोशजमको सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन र 
छात्रवशृि उपिब्ि गराउन एवम ्ऐनिे पररिशक्षत गरेको के्षत्रमा मात्र िचय गनय गाउाँपासिकामा एउटा 
छुटै्ट छात्रवशृि कोष रहनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहार् बमोशजमका रकमहरु रहनेछनिः 
(क)  सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन र छात्रवशृि कार्यक्रम िञ्चािनका िासग िभा तथा 

कार्यपासिकाको सनणयर् बमोशजम ववसनर्ोशजत रकम, 

(ि)  िण्ड (क) बमोशजमको कार्यका िासग दात ृ सनकार् तथा व्र्शक्तबाट स्वेशच्छक रुपमा उपिब्ि 
गराइने रकम, 

(३)  उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा जम्मा भएको रकम िसमसतको सिफाररिमा र्ि ऐनिे 
पररिशक्षत गरेको के्षत्रमा मात्र िचय गनय िवकनेछ। 

२०. कोषिाई ददगोपना गररनेिः स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६६ मा व्र्वस्था भएको 
गाउाँपासिकाको स्रोत अनमुान तथा बजेट िीमा सनिायरण िसमसतिे ववषर्के्षत्रगत बजेट सिसिङ सनिायरण 
गदायका वित र्ि ऐन बमोशजम उपिब्ि गराइने सनिःिलु्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्िाहन र छात्रवशृि 
िम्बन्िी कार्यक्रम िञ्चािनका िासग स्थावपत छात्रवशृि कोषमा एक आसथयक वषयभरीमा हनुिक्ने 
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अनमुासनत व्र्र्को वववरण िसमसतबाट सिई िोही बमोशजम कोषका िासग बजेट सिसिङ कार्म गरी 
कोषिाई ददगोपना कार्म गनुय पनेछ। 

२१. कोषको िाता िञ्चािनिः कोषको िाता िञ्चािन प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत वा सनजिे तोकेको 
असिकृतस्तरको कमयचारी र राजस्व तथा आसथयक प्रिािन िािा प्रमिु वा सनजिे तोकेको आसथयक 
प्रिािन तफय को कमयचारीको िंर्कु्त दस्तितबाट हनेुछ। 

२२. कोषको िेिापरीक्षणिः कोषको आर् र व्र्र्को आन्तररक एवम ्अशन्तम िेिापरीक्षण प्रचसित कानून 
बमोशजम हनेुछ। 

पररच्छेद-१० 
ववववि 

२३. दोहोरो पने गरी छात्रवशृि उपिब्ि नगराइनेिः र्ि ऐन बमोशजम उपिब्ि गराइने छात्रवशृिको वविामा 
नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारको कुनै सनकार्बाट छात्रवशृि प्राप्त गरेको ववद्याथीिाई दोहोरो पने 
गरी छात्रवशृि उपिब्ि गराइने छैन। 

२४. वावषयक प्रसतवेदन िावयजसनक गनुयपनेिः िसमसतिे र्ि ऐनिे पररिशक्षत गरेको िम्पूणय काम कारवाहीका 
ववषर्हरु िमावेि गरी वावषयक प्रसतवेदन तर्ार गरी कार्यपासिकामा पेि गनुय पनेछ र, िो प्रसतवेदन 
िावयजसनक गनुय पनेछ। 

२५. असिकार प्रत्र्ार्ोजन गनय िक्नेिः (१) आसथयक व्र्र्भार सिजयना हनेु देशि बाहेक कार्यपासिकािे 
आफूिाई र्ि ऐन बमोशजम प्राप्त काम, कतयव्र् र असिकारमध्रे् केही काम, कतयव्र् र असिकार 
िसमसतिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय िक्नेछ। 

(२)  िसमसतिे र्ि ऐन बमोशजम आफूिाई प्राप्त काम, कतयव्र् र असिकारमध्रे् केही असिकार 
अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्ष वा प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय िक्नेछ। 

२६. बािा अड्काउ फुकाउन िक्नेिः र्ि ऐनमा उशल्िशित कुनै व्र्वस्था कार्ायन्वर्न गने िम्बन्िमा कुनै 
दिवविा वा बािा/अड्चन आइ परेमा िसमसतको सिफाररिमा कार्यपासिकािे त्र्स्तो दिवविा वा 
बािा/अड्चन फुकाउन िक्नेछ। 

२७. प्रचसित कानून बमोशजम हनेुिः र्ि ऐनमा िेशिए जसत कुरामा र्िै ऐन बमोशजम र अन्र्मा प्रचसित 
कानून बमोशजम हनेुछ। 

२८. सनर्म, सनदेशिका, मापदण्ड र कार्यववसि बनाउन िक्नेिः र्ि ऐनमा उशल्िशित व्र्वस्था कार्ायन्वर्न 
गनय कार्यपासिकािे आवश्र्क सनर्म वा सनदेशिका वा मापदण्ड वा कार्यववसि बनाउन िक्नेछ। 

२९. िारेजी र बचाऊिः (१) कार्यपासिकाबाट जारी सनिःिलु्क शिक्षा, हामी िबैको इच्छा कार्यक्रम िञ्चािन 
कार्यववसि, २०७७ िारेज गररएको छ। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको कार्यववसििारा भए गरेका काम कारवाहीहरु र्िै ऐन बमोशजम भए 
गरेको मासननेछ। 
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अनिूुची १ 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको छात्रवशृि व्र्वस्थापन िम्बन्िी ऐन, २०७८ को दफा ... मा व्र्वस्था भएको ............ 
वविाको छात्रवशृिका िासग छनोट भएका .............. सनवािी श्री ........................िे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकािाँग गरेको 

कबसुिर्तनामा 
 

ताप्िेजङु शजल्िा .......................पासिका, ….. नं. वडा सनवािी श्री ........................को छोरा/छोरी वषय ….. को म श्री 
.......................... िे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको छात्रवशृि व्र्वस्थापन िम्बन्िी ऐन, २०७८ को दफा ..... मा व्र्वस्था भएको 
........... वविाको छात्रवशृिका िासग छनोट भई श्री ............................. (शिक्षण िंस्थाको नाम र ठेगाना) मा समसत २० । । 
देिी िञ्चािन हनेु अध्र्र्न कार्यक्रममा जान िागेकोिे मैिे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको छात्रवशृि व्र्वस्थापन िम्बन्िी ऐन, २०७८ 
को दफा ... अनिुार सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुिाँग देहार् बमोशजम र्ो कबसुिर्तनामा गरेको छु। 

(क)  अध्र्र्न कार्यक्रममा िहभागी हनुका िासग सनिायररत समसतसभत्र श्री .............................................. 
....................................... (शिक्षण िंस्थाको नाम र ठेगाना) मा हाशजर हनु जानेछु। अध्र्र्न अवसिभर शिक्षण 
िंस्थाको नीसत, सनर्मको पूणयरुपमा पािना गनेछु। 

(ि)  उशल्िशित छात्रवशृि कार्यक्रम िञ्चािनका िासग सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको छात्रवशृि व्र्वस्थापन िम्बन्िी ऐन, २०७८ को 
पूणयरुपमा पािना गनेछु। 

(ग)  अध्र्र्न कार्यक्रम िम्पन्न भए पश्चात ्कम्तीमा ... वषय सिरीजङ्घा गाउाँपासिकामा रही असनवार्य िेवा गनेछु। 

(घ)  काबभुन्दा बावहरको पररशस्थसत बाहेक मेरो सनजी कारणिे अध्र्र्न पूरा नगरी बीचैमा छोड्ने छैन। मैिे र्ि अशघ कुनैपसन 
िरकारीस्तरको सनकार्बाट र्ही ववषर्मा छात्रवशृि/दोहोरो िवुविा िमेत सिएको छैन। अध्र्र्न पूरा गरे पश्चात ्
गााँउपासिकािे िटाएको स्थानमा काम गनेछु। अध्र्र्नको अवसिमा ववषर् पररवतयन गने छैन। 

(ङ)  मासथ उशल्िशित व्र्वस्था एवम ्ऐनमा भएको व्र्वस्था ववपरीत कुनै कार्य गरेको प्रमाशणत भएमा सिरीजङ्घा गाउाँपासिकािे 
छात्रवशृिको रुपमा ममासथ गरेको िम्पूणय िगानी रकम तथा िोमा सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकािे सनिायरण गरे बमोशजमको 
व्र्ाज रकम िमेत मेरो जार्जेथाबाट िरकारी बााँकी िरह अिूि उपर गनयका िासग मञ्जुर हनेुछु। 

(च)  र्ि कबसुिर्तनामा उशल्िशित ववषर्का असतररक्त अन्र् ववषर्का हकमा छात्रवशृि व्र्वस्थापन िसमसत एवम ्सिरीजङ्घा गाउाँ 
कार्यपासिकाको सनणयर् कार्ायन्वर्नमा मञ्जुर हनेुछु। 

कबसुिर्तनामा गराउने असिकारीको- कबसुिर्तनामा गने ववद्याथीको- 
नाम, थरिः श्री नाम, थरिः श्री 
हस्ताक्षरिः हस्ताक्षरिः 
दजायिः प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत, सिरीजङ्घा गाउाँपासिका। ठेगानािः 
 

रोहबरमा बस्ने- 

िम्बशन्ित वडाका जनप्रसतसनसि नाम, थरिः श्री 
ववद्याथीको असभभावकको नाम, थर र ठेगानािः श्री 
शिक्षा असिकृतको नाम, थरिः श्री 

समसतिः २०   ।   । 

आज्ञािे, 

श्री िन्तोष शघसमरे 
प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत 

       सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 


