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परिच्छेद 1 

प्रस्िािना  

२१ औ ंशिाशदद विज्ञान प्रविलिका जगिा सचुना प्रविलिको उच्च ि द्रिुिि विकास भएको िियिान परिप्रके्ष्र्िा विज्ञान 
िथा प्राविलिक िािका जनशशिको चिि अभाि िहेको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका आफैिा भौगोलिक विकटिा जस्िा 
अनेकन कािणिे गदाय  आिश्र्क प्रविलिक जनशशिको ठुिो िात्रािा कलि िहेको छ ।र्सथय क्षििा ि र्ोग्र्िा भएि 
पलन कलिपर् विद्याथीहरु आलथयक अभािका कािण उच्च शशक्षा अझ विशेषगिी विज्ञान िथा प्राविलिक विषर्को शशक्षा प्राप्त 
गनयिाट िशिि भएको छ । सािािण शशक्षा ि प्राविलिक शशक्षा विचको दिुीिाई कि गरि विपन्न, िवहिा, जनजालि, 
दलिि, अपांग िगार्िका लसिान्िकृि सिदुार्का विद्याथीहरुिाई पलन प्राविलिक लसप क्षििा विकासिा सिान अिसि 
प्रदान गदै प्राविलिक क्षेत्रिा दक्ष प्रलिपिी िथा लसपर्िु प्राविलिक जनशशि उत्पादन गिी विकास लनिायणिा स्थावर्त्ि 
िथा सेिा प्रिाहिा सिुभिाका साथै सिैका िालग प्राविलिक शशक्षािा सिान अिसि प्रदान गनय िाञ्छनीर् भएकािे 
भोटेकोशी गाउँपालिकाको शशक्षा लनर्िाििी २०७५ को दफा  १११ बिोशजि भोटकोशी गाउँपालिकािे "भोटेकोशी 
गाउँपालिका प्राविलि शशक्षा छात्रिशृि कोष कार्यविलि २०७९" लनिायण गिी िागू गिेको छ । 

 १. संशक्षप्त नाि ि प्रािम्भ : 

   क) र्ो कार्यविलिको नाि "भोटेकोशी गाउँपालिका प्राविलिक शशक्षा छात्रिशृि कोष कार्यविलि २०७९" िहेको छ । 

   ख) र्ो कार्यविलि िरुुन्ि िागू हनुेछ । 

२) परिभाषा ि दर्ाख्र्ा : 

विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा  

क) “गाउँपालिका” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

ख) “कार्यपालिका” भन्नािे भोटेकोशी गाउँ कार्यपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

ग) “शशक्षा सलिलि” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपालिका शशक्षा सलिलििाई सम्झन ुपछय । 



घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपालिका अध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय र्ो शब्दिे गाउँ शशक्षा सलिलि अध्र्क्षिाई सिेि 
बझुाउँछ । 

ङ) “उपाध्र्क्ष” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपालिका उपाध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय ।  

च) “अलिकृि” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृििाई सम्झन ुपछय । 

छ) “शशक्षा अलिकृि िा विद्यािर् लनिीक्षक” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपालिकाको शशक्षा रू्िा िथा खेिकुद शाखा प्रिखुिाई 
सम्झन ुपछय । 

ज) “कोष” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपालिकाको भोटेकोशी गाउँपालिका प्राविलिक शशक्षा छात्रिशृि कोष सम्झन ुपछय । 

झ) “शशक्षा शाखा” भन्नािे भोटेकोशी गाउँपािवकाको शशक्षा रू्िा िथा खेिकुद शाखा िाई सम्झन ुपछय । 

ञ) “ छात्रिलृि कार्ायन्िर्न सलिलि” भन्नािे दफा ४.१ ििोशजि गठठि  सलिलििाई सम्झन ुपदयछ । 
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३. उद्देश्र् : 

र्स कार्यविलिका उद्देश्र्हरू लनम्न लिशखि िहेका छन ्ः  

क)  गाउँपालिकाको विज्ञान, प्राविलिक िथा दर्ािसावर्क शशक्षािा टेिा प¥ुर्ाउन  । 

ख) विज्ञान िगार्िका प्राविलिक िथा दर्ािसावर्क शशक्षािा सिान अिसि प्रदान गनुय । 

ग)  गाउँपालिकािा देशखएको  प्राविलिक िथा दर्ािसावर्क जनशशिको किी पलुिय गनय ।   

 

४) सलिलि गठन गनय सक्न े: 

४.१ छात्रिशृि कोष कार्ायन्िर्न सलिलि  र्ो कार्यविलिको उद्देश्र् कार्ायन्िर्नका िालग गाउँपालिका अध्र्क्षको  
संर्ोजकत्ििा गाउँपालिका स्िििा देहार् बिोशजिको छात्रिशृि कोष लनणायर्क सलिलि िहनेछ । 

 

   क) अध्र्क्ष    —      संर्ोजक 



   ख) उपाध्र्क्ष     —            सदस्र् 

   ग) सािाशजक विकास सलिलि संर्ोजक  —      सदस्र् 

   घ) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृि   —      सदस्र्    

   ङ) शशक्षा सलिलिका सदस्र्हरुिध्रे् बाट सो सलिलििे लसफारिस गिेको एक जना —     

     सदस्र्  

   च) शशक्षा अलिकृि /विद्यािर् लनिीक्षक  —    सदस्र् सशचि 

४.२ सलिलििे आिश्र्किा अनसुाि विज्ञहरूिाई आिन्त्रण गनय सक्नेछ .  

४.३ छात्रिशृि दर्िस्थापन सलिलिको िैठक आिश्र्किा अनसुाि बस्नेछ ।   

४.४ िैठक सिािन सम्बन्िी कार्यविलि सलिलि आफैिे िर्ाि गिे बिोशजि हनुेछ । 

 

४.५ सलिलिको काि, कियदर् ि अलिकाि : 

    क) छात्रिलृि विििणका िालग साियजलनक सूचना प्रकाशन गने ।     

  ख) आिेदकको लनिेदन ि कागजािको रििपूियक अध्र्र्न गरि अनसूुची ३ ििोशजिको िापदण्डको आिाििा                                                             
लनणयर् गने ।  

      ग) कोषको संिक्षण, संम्िर्द्यन ि प्रिर्द्यन गने । 

      घ) आिश्र्किा अनसुाि अन्र् कार्यहरु गने । 

 

४.६  शशक्षा,रू्िा िथा खेिकुद शाखाको कार्य : 

छात्रिलृि कार्ायन्िर्नको िालग शशक्षा,रू्िा िथा खेिकुद शाखाको कार्य देहार्ििोशजि हनुेछ ।  

क)  छात्रिलृि कोष कार्ायन्िर्न सलिलिको लनणयर् ििोशजि सूचना प्रकाशन गने ।  

ख) आिेदकको लनिेदन संकिन गरि छात्रिलृि कोष कार्ायन्िर्न सलिलिको िैठकिा पेश गने ।  

ग) छनौट भएका विद्याथीहरुिाई छात्रिलृि प्रदान गने ।  

घ) छात्रिलृि कोष कार्ायन्िर्न सलिलिको लनणयर् ििोशजि अन्र् कार्य गने ।  



४.६  छात्रािलृि कोटा सम्िन्ििा : 

क) प्रलििषय कम्िीिा ३ जना विज्ञान िथा प्राविलिक विषर् अध्र्र्न गने छात्र/छात्रािाई छात्रािलृि उपिदि गिाइनेछ । 

ख) िेिै प्रलिस्पिी भएिा अनूसचुी ३ ििोशजि िापदण्डका आिाििा िवििा 10 जनािाई छात्रिलृि िकि उपिदि 
गिाइनेछ ।  
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५. छात्रिलृि छनोट प्रविर्ा : 

क) र्ो छात्रिशृि इन्टििेलडर्ट ि ग्रर्ाजएुट िेभििा विज्ञान िथा प्राविलिक विषर् अध्र्र्र्न गने  विद्याथीका िालग िात्र 
उपिब्ि गिाइनेछ । 

ख) छात्रबशृि प्राप्त गनय चाहने लबद्याथीिे अनसूुची  १ ििोशजि लनिेदन पेश  गनुयपनेछ ।  

ग) छात्रिलृि प्राप्त गनय आिेदकिे अनसूुची २ अनसुािको कागजाि पेश गनुयपनेछ ।  

 

६. छात्रिलृि िकि :  

छात्रिलृि िकि देहार् ििोशजि विििण गरिनेछ ।  

क)  इन्टििेलडर्ट अध्र्र्न गनय प्रलििषय िवििा रु ५० हजािको दििे  िवििा ३  िषयसम्ि । 

ख) ग्रर्ाजएुट अध्र्र्न गनय प्रलििषय िवििा रु 1 िाखको दििे िवििा ५ िषयसम्ि । 

 

७. शिय िथा िन्देजहरु :  

र्स कार्यविलििा अन्र्त्र जनुसकैु कुिा िेशखएको भएिापलन लनम्न सिय िथा बन्देजहरु िागू हनुेछन  । 

क) छात्रिलृििा छनौट भएको विद्याथीिे िात्र छात्रिलृि प्राप्त गनेछ ।  

ख)  कुनै कािणिश विद्याथीिे अध्र्र्न िीचैिा छाडेिा िा अन्र् कािाणिे अध्र्र्न लनिन्िि हु न नसकेिा छात्रिलृि 
ठदइनेछैन ।  

ग) एकै सगोि घि भएका परििािको एक जनािे िात्र एकपटक िात्र छात्रिलृि पाउन र्ोग्र् हनुेछ ।  

घ) छात्रिलृिको कार्यक्षेत्र भोटकोशी गाउँपालिकाको स्थार्ी िालसन्दाको हकिा िात्र िाग ुहनुेछ ।  



ङ) नेपाि सिकाि िा अन्र् कुनै वकलसिको लनशलु्क  छात्रिलृििा अध्र्र्न गरििहेको विद्याथीको हकिा र्ो कार्यविलि 
िाग ुहनुे छैन ।   

च) भोटकोशी गाउँपालिका लभत्र सिालिि सािदुावर्क विद्यािर्िाट िाध्र्लिक िह पिुा गिेको हनुपुनेछ ।  

छ) अन्र्त्र जे दर्िस्था भएिापलन शारििीक िा िानलसक रुपिा अशि विद्याथीको हकिा सािािण विषर्िा प्रविणिा 
प्रिाणिह/ ++++ +2  ि स्नािक अध्र्ापनिि विद्याथी पलन प्राविलिक छात्रिलृिका िालग र्ोग्र् हनुेछ ।  
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८.विविि  

 ८.१ िैठक भिा : छात्रािलृि कोष लनणायर्क सलिलििा िा सो काििा खवटने कियचािीिे गाउँपालिकाको कार्यविलि 
ििोशजि िैठक भिा उपिदि गिाइनेछ ।  

८.२ बािा अड्काउ फुकाउ : र्ो कार्यविलिको उद्देश्र् कार्ायशन्िि गनय कुनै बािा अड्काउ पिेिा गाउँकार्यपालिकािे 
आिश्र्क कार्यविलि थप गिी कार्ायन्िर्न गनय सक्नेछ । त्र्स्िो कार्यविलि र्सै कार्यविलििा पिे सिह िालननेछ ।  

 

८.२ बचाउ : र्ो कार्यविलििा िेशखए जलि कुिा सोही बिोशजि ि निेशखएका कुिा प्रचलिि लनर्िबिोशजि हनुेछ ।   
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(सम्बशन्िि आिेदकिे ठदने लनिेदनको िाँचा) 

                           

लिलि्ः .....÷ .... ÷ .... 

श्रीिान  कार्ायिर् प्रिखु ज्रू्, 

भोटकोशी गाउँपालिकाको कार्ायिर्, 

फुशल्पङकठि, लसन्िपुाल्चोक  ।  

 

विषर््ः .... .... .... ... विषर् अध्र्र्न गनय भोटकोशी गाउँपालिका प्राविलिक शशक्षा छात्रिशृि सम्बन्ििा । 

 

 प्रस्ििु विषर्िा ................................................विषर्िा अध्र्र्न गनय शैशक्षक सत्र ............. िा ................. 
........................................................ क्याम्पस÷किेजिा भनाय भइ लनर्लिि अध्र्र्न कार्य सरुु भइसकेको हनुािे  
लनम्न विििण सवहि छात्रिशृि उपिब्ि गिाइ पाँऊ । 

 १. विद्याथीको नाि, थि :  

२. विद्याथीको हाि बसोबास गदै आएको ठेगाना : 

(क) प्रदेश नं. : 

(ख) शजल्िा : 

ग) गाउँपालिका :  

 ३. अलभभािकको नाि थि : 

       (क) बाबकुो नाि, थि : 

(ख) पेशा : 

(ग) आिाको नाि, थि  :  

(घ) पेशा : 



४. विद्याथी िा लनजको अलभभािकको सम्पकय  नम्िि : 

 ५. र्स अशघ कुनै छात्रिशृि पाए÷नपाएको : 

 ६. SEE िा Intermediate level को ग्रडे  : 

७. एकाघि संगोििा िहेको परििािको कुनै सदस्र्को नोकिी भए िा नभएको : 

८. गरििी परििाि परिचर् पत्र भए िा नभएको : 

९. आफूिे कुन सिूहको भन्न रुचाउनहुनु्छ । कुनै एक िटािा िेजा िगाउनहुोस : 

 क) िवहिा (ख जनजालि ) (ग दलिि ) (घ) अपाङ्गिा  

 

िालथ उल्िेशखि दर्होिा ठठक साँचो छन , फिक पिे कानून बिोशजि सँहिुा बझुाउिा । 

 

लनिेदक : 

                                                   दस्िखि : ............................ 

                                                   नाि : ................................ 

                                                   ठेगाना : ......................... 
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आिेदन साथ पेश गनुयपने कागजािहरूको विििण : 

१. SEE िा Intermediate level उशिणय गिेको प्रिाणपत्रको प्रलिलिवप, 

२. Intermediate level  िा GRADUATE level  िा भनाय भएको प्रिाणपत्रको प्रलिलिवप  

 ३.नागिीकिाको प्रिाणपत्रको प्रलिलिवप 

 ४.जनजालि, दलििको हकिा सम्बशन्िि आर्ोग िा शजल्िा प्रशासन कार्ायिर्को लसफारिसको प्रलिलिवप,  

५. विपन्निा िा गरििीको हकिा सहकािी िथा गरििी लनिािण िन्त्रािर्को गरििी परिचर् पत्रको प्रलिलिवप िा सो 
नभएको अिस्थािा स्थानीर् िहिे दर्होिा खिुाई ठदएको लसफारिसको प्रिाशणि छाँर्ाप्रलि, 

६. सािदुावर्क विद्यािर्िा अध्र्र्न गिेको विद्याथीिे उि विद्यािर् सािदुावर्क हो भनी  सिशन्िि िडािे ठदएको 
लसफारिस पत्र । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची ३ 

छात्रिलृिको छनौटको िापदण्ड : 

भोटकोशी गाउँपालिका प्राविलिक शशक्षा छात्रिशृि प्रदान गने प्रर्ोजनका िालग देहार् ििोशजिको िापदण्डका आिाििा 
छनोट गरिनेछ ।  

१. शैशक्षक र्ोग्र्िा िापि : C ग्रडे :  5 अंक 

      C+ ग्रडे :  6 अंक 

      B ग्रडे :  7 अंक  

      B+ ग्रडे :  8 अंक  

       A ग्रडे :  9 अंक 

    A+  ग्रडे :  10 अंक 

2. िवहिा : २ अंक  

३.  जनजालि : 2 अंक 

4. दलिि   : ३  अंक 

5. अपाङ्गिा  :  २  अंक 

6. . लसिान्िकृि: ३ अंक 

7. गरििी पवहचान  :  3  अंक 

 

 

 

 

 


