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राप्ती गाउँपालिकामा  मध्ययम तथा उच्चस्तररय प्रालिलिक जनशक्ती तथा लिशषेज्ञ उत्पादन गने उद्दशे्यिे अलत गररब, 

लिपन्न, दलित बािबालिका, सामदुालयक लिद्याियमा अध्ययन गरेका छात्रा तथा छात्र,जहेने्दार लिद्याथी, शलहद पररिार, 

बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता, मकु्तकमयैा पररिारका बािबालिका, मकु्तकमिरी पररिारका बािबालिका, अल्प 

संख्यक,मिेसी भएका  लिद्याथीिाई छात्रितृ्ती प्रदान गनन िान्छलनय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 

दफा ११९ तथा राप्ती गाउँपालिकाको प्रशासकीय कायनलिलि (लनयलमत गने) ऐन २०७५ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी 

यो कायनलिलि स्िीकृत गरी िाग ुगररएको छ ।  

पररच्छेद-१ 

पारलम्िक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यो कायनलिलिको नाम राप्ती गाउँपालिकाको छात्रितृ्ती लितरण कायनलिलि, २०७९ 

रहकेो छ । 

(२) यो कायनलिलि गाउँपालिका िेत्रभर िाग ुहुनेछ । 

(३) यो कायनलिलि तुुनन्त िाग  हुनेछ । 

२. पररभाषाः लिषय र प्रसंगिे अको अथन निागमेा यस कायनलिलिमा 

क. कायनपालिका भन्नािे राप्ती गाउँपालिकाको कायनपालिकािाई सम्झन ुपदनछ । 

ख. अध्र्क्ष भन्नािे राप्ती गाउँपालिकाको अध्यििाई सम्झन ुपदनछ । 

ग. प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत भन्नािे राप्ती गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिाई सम्झन ुपदनछ  

घ. एम लव लव एस भन्नािे लचलकत्सा लिज्ञान लिषयको स्नातक तहिाई सम्झन ुपदनछ । 

ङ. लि लभ एस्सी एण्ड ए एच भन्नािे पश ुलचलकस्ता लिज्ञान लिषयमा स्नातक तहिाई सम्झन ुपदनछ । 

च. लि ए सी एजी भन्नािे कृलष लिज्ञान लिषयमा स्नातक तहिाई सम्झन ुपदनछ । 

छ. लि ए सी फोरेष्टी भन्नािे िन लिज्ञान लिषयको स्नातक तहिाई सम्झन ुपदनछ । 

ज. लब. ई. भन्नािे इलन्जलनयररङ लिषयको स्नातक तहिाई सम्झन ुपदनछ ।  

झ. लशिा यिुा तथा खेिकुद शाखा भन्नािे गाउँपालिकामा रहकेो लशिा िेत्र हनेे लिभाग िा इकाइिाई सम्झन ु

पदनछ । 

ञ. लसलिइलभलि भन्नािे प्रालिलिक लशिा तथा व्यािसालयक तालिम पररषदिाई सम्झन ुपदनछ । 

ि. सामदुालयक लिद्यािय भन्नािे स्थानीय तह िा नेपाि सरकारबाि सामदुालयक लिद्याियको ुनपमा  अनमुलत 

प्राप्त गरेको लिद्याियिाई सम्झन ुपदनछ । 

ठ. लडप्िोमा भन्नािे प्रालिलिक िार तफन  प्रलिणता प्रमाणपत्र तहको जनुसकैु कोषनिाई सम्झन ुपदनछ । 

पररच्छेद-२ 

छात्रवृत्ती प्रदान गने लवषर् र आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता 



यो कायनलिलि अन्तरगत प्रालिलिक लिषयमा प्रलिणता प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहमा अध्ययनको िालग तपलसिमा 

उल्िेख भए बमोलजमको लिषयहुन अध्ययन गनन छात्रितृ्ती प्रदान गनन सलकनेछ । छात्रितृ्ती प्रदान गदान जम्मा स्नातक 

तहको हकमा आिास तथा खानाखाजा खचनमा  िाग्ने खचनको बढीमा ५० प्रलतशत र लडप्िोमा तहको िालग सतप्रलतशत 

छात्रितृ्ती प्रदान गनन सलकनेछ । 

३. प्रलिणता प्रमाण पत्र तह  

क. लडप्िोमा इन एलिकल्चर (बािी लिज्ञान) 

ख. लडप्िोमा इन इलिकल्चर (पश ुलिज्ञान) 

ग. लडप्िोमा इन फोरेष्टी 

घ. लडप्िोमा इन लसलभि इलन्जलनयररङ 

ङ. लडप्िोमा इन इिेलरिकि एण्ड इिेरिोलनरस इलन्जलनयररङ 

च. प्रमाणपत्र तह सामान्य लचलकत्सा 

छ. प्रमाणपत्र तह मलेडकि ल्याब िेक्रनोिोजी 

ज. प्रमाणपत्र तह डेण्िि साइन्स 

झ. प्रमाणपत्र तह अप्थालल्मक लिज्ञान 

ञ. प्रमाणपत्र तह स चना प्रलिलि र कम्प्यिुर इलन्जलनयररङ 

ि. प्रमाणपत्र तहका अन्य प्रालिलिक लिषयहुन 

४. स्नातक तह 

क. लब. फामसेी 

ख. लब. फोरेष्ट्िी 

ग. लब. एस्सी एजी 

घ. लब.लभ.एस्सी. एण्ड ए. एच. 

ङ. एम. लब.लब. एस. 

च. लि लड एस 

छ. लब. ई. (लसलभि, मकेालनकि र स्िरचरि,आइ.लि.) 

ज. लि.एन. िगायतका स्नातक तहका प्रालिलिक लिषयहुन 

झ. एि.एि. लब. आलद 

५. छात्रितृ्ती प्राप्त गनन आिश्यक न्य नतम योग्यता िा प्राप्ताङ्कको हकमा लशिा,लिज्ञान तथा प्रलिलि मन्त्रािय, 

लिश्वलिद्यािय तथा लशिण संस्थािे तोकेको न्य नतम मापदण्ड अनसुार हुनेछ । 

६. दफा ६ र ७ मा जनुसकैु कुरा उल्िेख भए पलन अन्य लिषय िा लिद्या अध्ययन गने अलत गररब, लिपन्न, दलित 

बािबालिका, सामदुालयक लिद्याियमा अध्ययन गरेका छात्रा तथा जहेने्दार लिद्याथी, शलहद पररिार, बेपत्ता 



घाइते, अपाङ्गता भएका लिद्याथीमध्य ेलशिा,यिुा तथा खेिकुद शाखाबाि लनिदेन माग गरी कायनपालिकामा 

लसफाररस गने र कायनपालिकाको लनणनयानसुार छात्रिलृत्त प्रदान गनन सलकनेछ ।  

 

पररच्छेद-३  

छात्रवृलत्तको िालग आवश्र्क आधारिूत मापदण्ड 

 

७. दहेायका मापदण्ड िा योग्यता पगुकेो अिस्थामा मात्र अनुस ची १ बमोलजमको लनिदेन उपर कारबाही गरी यो 

छात्रिलृत्त प्रदान गनन सलकनेछ ।  

क. राप्ती गाउँपालिका िेत्रलभत्र स्थायी बसोबास 

ख. गररब िा अलत लिपन्न िा दलित िा छात्रा िा जहेने्दार 

ग. फौजदारी अलभयोगमा कसरुदार नठहररएको 

घ. नेपाि सरकार लशिा,लिज्ञान तथा प्रलिलि मन्त्रािय िा लिश्वलिद्यािय िा लशिण संस्थािे तोकेको 

न्य नतम मापदण्ड परुा गरेको 

ङ. सामदुालयक लिद्याियबाि एस.एि.सी. िा एस.इ.इ. उत्तीणन गरेको 

च. किा ६ दलेख नै सामदुालयक लिद्याियमा अध्ययन गरेको प्रमाण खलु्ने कागजात 

छ. अनसु ची २ बमोलजमको प्रलतबद्धता पत्रमा हस्तािर गरेको  

यस पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन एउिै व्यलक्त िा लिद्याथीिे यो छात्रितृ्ती एक पिक 

मात्र पाउनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

छात्रवृलत्त छनौट तथा लसफाररस सलमलत 

८. छात्रितृ्ती प्रदान गने प्रयोजनको िालग गाउँ कायनपालिकािाई लसफाररस गनन दहेाय बमोलजमको छात्रितृ्ती छनौि 

तथा लसफाररस सलमलत रहनेछ । 

क. गाउँपालिकाका अध्यि       संयोजक 

ख. गाउँपालिका उपाध्यि        सदस्य 

ग. प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत       सदस्य 

घ. सामालजक लिकास सलमलत संयोजक      सदस्य 

ङ. आलथनक लिकास सलमलत संयोजक      सदस्य 

च. प िानिार लिकास सलमलत संयोजक      सदस्य 

छ. कायनपालिकाका सदस्य मध्ये कायनपालिकािे तोकेको एक जना    सदस्य 



ज. लशिा, यिुा तथा खिेकुद शाखा प्रमखु             सदस्य सलचि 

९. छात्रितृ्ती छनौि तथा लसफाररस सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकारः छात्रितृ्ती छनौि तथा लसफाररस सलमलतको 

काम, कतनव्य र अलिकार दहेाय बमोलजम हुनेछ । 

क. छात्रिलृत्त शीषनकमा बजिे लिलनयोजन तथा व्यिस्था गने 

ख. गाउँपालिकालभत्रका गररब,अलत लिपन्न,दलित, छात्रा तथा जहेने्दार लिद्याथीको पलहचान गन ेर गनन िगाउने  

ग. छात्रिलृत्तको िालग उम्मदेिार छनौि गरी गाउँ कायनपालिकािाई लसफाररस गने 

घ. छात्रिलृत्तका िालग मनोनयन भएका उम्मदेारसँग अनसु ची २ बमोलजमको ढाँचामा प्रलतबद्धता पत्र तयार गने 

र गनन िगाउने 

ङ. उम्मदेिारको प्रगलत लििरण बारे गाउँ कायनपालिकािाई जानकारी गराउने 

च. गाउँ कायनपालिकाबाि तोके बमोलजम अन्य कायन गने । 

पररच्छेद-६ 

छात्रवृलत्त कोषको स्थापना  

१०. कोषको स्थापनाः 

क. छात्रिलृत्त प्रदान गने उद्दशे्यिे गाउँ कायनपालिकाको मातहतमा रही छुिै छात्रिलृत्त कोषको स्थापना गररनेछ । 

ख. कोषको आय रकम सङ्कन तथा व्यय रकम पररचािनको िालग गाउँपालिकाको सलञ्चत कोष रहकेो 

लित्तीय संस्थामा एउिा छुटै्ट खाता खोिी सञ्चािन गररनेछ । 

ग. गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र आलथनक प्रशासन शाखाको प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाि 

उक्त खाता सञ्चािन गररनेछ । 

घ. दफा ८ मा जनुसकैु कुरा उल्िेख भएता पलन कोषको स्थापना भई नसकेको अिस्थामा गाउँपालिकािे 

लनणनय गरी छनौि भएका उम्मेदिारिाई लनजको व्यलक्तगत खाता िा अध्ययन गने संस्थाको खाता माफन त 

सोझ ैभकु्तानी गररनेछ । 

११. कोषको आम्दानीः कोषमा दहेाय बमोलजमको स्रोतहुन आम्दानीको ुनपमा जम्मा हुनेछ । 

क. गाउँपालिकाको िालषनक बजिे माफन त छात्रिलृत्त कोषमा जम्मा हुने रकम 

ख. सरकारी तथा गरैसरकारी संघसंस्था तथा अन्य दाताहुनबाि प्रचलित कान न बमोलजम प्राप्त रकम 

ग. व्यलक्तगत ुनपमा प्राप्त शलैिक सहयोग 

घ. कोषको िालग अलभयानबाि जम्मा भएको रकम 

 

 

 

 



पररच्छेद-७ 

कोषको िेखा र िेखा परीिण 

१२.  कोषको आय व्ययको िेखा प्रचलित काननु बमोलजम राख्नुपनेछ । 

१३. कोषको आन्तररक िेखा परीिण गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा परीिण शाखाबाि र अलन्तम िेखापरीिण 

प्रचलित कान न बमोलजम हुनेछ ।  

  



अनुसूची १ 

छात्रवृलत्त आवेदन फाराम 

 

 

 लमलतः     /    / 

श्री लशिा यिुा तथा खिेकुद शाखा प्रमखुज्य  

राप्ती गाउँपालिका दाङ । 

लिषयः छात्रिलृत्त उपिब्ि गराई पाउँ । 

 

 

प्रस्ततु लिषयमा यस गाउँपालिका िडा नं.........स्थायी लनिासी..........................................को 

नालत/नालतलन......................को छोरा/छोरी म....................................िे गाउँपालिकाबाि लितरण हुने 

छात्रिलृत्त.................................लिषयमा..........................................................लिश्वलिद्यािय / 

प्रालिलिक लशिािय..................................मा..........................लडप्िोमा तह/ स्नातक 

तह.................................................लिद्यािय/प्रालिलिक लशिािय/ रयाम्पसमा अध्ययनका िालग 

छात्रिलृत्त पाउँ भलन यो लनिदेन पेश गदनछु ।  

क्र.स. शलैिक संस्था शलैिक िषन प्राप्ताङ्क कैलफयत 

     

 

 

लनिदेक 

दस्तखतः 

नामथरः 

सम्पकन  नः 

संिग्न गनुनपने कागजातः  

१. राप्ती गाउँपालिकालभत्र बसोबास रहकेो प्रमाण खलु्ने कागजात िा सम्बलन्ित िडा कायानियको लसफाररस 

२. सामदुालयक लिद्याियमा किा ६ दलेख अध्ययन गरेको प्रमाण खलु्ने कागजात 

३. नागररकता िा नाबािक पररचय पत्रको प्रलतलिपी 

४. एस एि सी िा एस ईई परीिाको िेडलसि िा प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 
५. स्नातक अध्ययन गनन चाहने लिद्याथीको हकमा एस एि सी िा एस ईई परीिाको िेडलसिको प्रलतलिपी र 

किा १२ उत्तीणन प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 



अनसु ची-२ 

 

प्रलतिद्धता पत्र 

 

 

प्रस्ततु लिषयमा यस गाउँपालिका िडा न.ं........स्थायी लनिासी..........................................को 

नालत/नालतलन.................................................को छोरा/छोरी 

म...............................................................िे गाउँपालिकाबाि प्रदान गररन ेछात्रिलृत्त प्राप्त गरी अध्ययन 

गनन पाएको खण्डमा अध्ययन समालप्त पश्चात गाउँपालिकामा कलम्तमा ३/ ४ िषन सिेा गन ेप्रलतिद्धता जाहरे गदनछु ।  

 

औठंाको छाप            हस्तािरः 

   

                                     

 

अलभभािकको  

नामथरः 

ठेगानाः 

हस्तािरः       आज्ञािे 

               नेब बहादरु ििी  

    प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

दायाँ 

 

 

 

 

िायाँ  

 

 

 


