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महानन्द स्मृति छात्रवतृ ि कोष सञ्चालन कार्यतवति, २०७५

रोङ गाउँपातलका
महानन्द स्मृति छात्रवृति कोष सञ्चालन कार्यतवति,२०७५
कार्यपालिकाबाट स्वीकृ त लिलत: २०७५/१२/१३
प्रस्िावना: रोङ गाउँपालिकािा उच्च प्रालवलिक जनशलिको अभाव रहेको अवस्थािाई िध्र्नजर गर्दै उि अभाव पररपलू तय गनय प्रालवलिक
जनशलि उत्पार्दनका िालग प्रोत्साहन गने गाउँपालिकाको नीलत अनरुु प गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सािर्दु ालर्क लवद्यािर्बाट िाध्र्लिक लशक्षा
परीक्षा (SEE/SLC) उत्तीर्य गरी प्रालवलिक लवषर् अध्र्र्नरत लवद्याथीहरु र हरे क वषय िाध्र्लिक लशक्षा परीक्षा (SEE) िा उत्कृ ष्ट लजलपए
(GPA) प्राप्त गने लवद्याथीिाई छात्रवृलत्त िगार्तका शैलक्षक कार्यक्रि स्चािन गनय वाञ्छनीर् भएकोिे रोङ गाउँपालिकािे र्ो कार्यलवलि तर्ार
गरी िागू गररएको छ ।
पररच्छे द -एक
प्रारतभिक
१. सतं िप्त नाम र प्रारभिः क. र्स कार्यतवतिको नाम "महानन्द स्मृति छात्रवृति कोष सञ्चालन कार्यतवति, २०७५" रहनेछ ।
कोषको कार्ायलर् रोङ गाउँपातलकामा रहनेछ ।
क. र्ो कार्यलवलि गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृ त भई राजपत्रिा प्रकालशत भएको लिलतर्देलि िागू हुनछ
े ।
२. र्ो कोष अलवलछ्न रुपिा लनर्तर संचािन हुने स्थार्ी कोषको रुपिा रहनेछ ।
३. पररिाषा: लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलििा
क. “अध्र्क्ष” भ्नािे र्स कार्यलवलि बिोलजि गलित सलिलतको अध्र्क्षिाई जनाउनेछ ।
ि. “कार्यलवलि” भ्नािे “िहान्र्द स्िृलत छात्रवृलत्त कोष सञ्चािन कार्यलवलि,२०७५” सम्झनु पछय ।
ग. “कोष” भ्नािे र्स कार्यलवलि बिोलजि स्थापना हुने कोष भ्ने सम्झनु पछय ।
घ. “पर्दालिकारी” भ्नािे र्स कार्यलवलि बिोलजि गलित सलिलतका पर्दालिकारीिाई जनाउँछ ।
ङ. "प्रालवलिक लशक्षा" भ्नािे कृ लष, पशु र वन लवज्ञान, फािेसी, एि लब लब एस, इलञ्जलनर्ररङ (अलिन तथा सभेर्र, कम््र्टु र,
लसलभि) लशक्षािाई जनाउँछ ।
च. “लवद्याथी” भ्नािे रोङ गाउँपालिकािा स्थार्ी बसोबास भई सािर्दु ालर्क लवद्यािर्बाट िाध्र्लिक लशक्षा परीक्षा
(SEE/SLC) उत्तीर्य गरी उच्च लशक्षा अध्र्र्नरत लबद्याथीहरुिाई जनाउनेछ ।
छ. “सलचव” भ्नािे र्स कार्यलवलि बिोलजि गलित सलिलतको सर्दस्र् सलचविाई जनाउँ छ ।
ज. “सर्दस्र्” भ्नािे र्स कार्यलवलि बिोलजि गलित सलिलतको सर्दस्र्िाई जनाउनेछ र सो शब्र्दिे सलिलतको अध्र्क्ष सिेतिाई
जनाउँछ ।
झ. “सलिलत” भ्नािे र्स कार्यलवलिको र्दफा ६ विोलजि गलित िहान्र्द स्िृलत छात्रवृलत्त व्र्वस्थापन सलिलतिाई जनाउनेछ ।
४. कोषको तचन्ह र छाप: प्रचतलि कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी छात्रवृति कोषवाट सभपादन हुने औपचाररक प्रर्ोजनका
लातग रोङ गाउँपातलकाको छाप प्रर्ोग हुनेछ । सतमतिले आवश्र्किा अनुसार छात्रवृति प्रर्ोजनमा उपर्ोग हुने कुनै छुट्टै
सक
ं े ि तचन्ह प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्नेछ ।
५. कोषको उद्धेश्र्: कोषको उद्धेश्र् देहार् वमोतजम रहेको छ ।
क. गाउँपालिका क्षेत्रिा आवश्र्क पने प्रालवलिक जनशलिको उत्पार्दनिा सहर्ोग पर्ु ायउने ।
ि. िाध्र्लिक लशक्षा परीक्षा उत्तीर्य भएका बािबालिकाहरुिाई उच्च लशक्षा अध्र्र्नका िालग प्रोत्सालहत गने ।
ग. भाषाशास्त्री िहान्र्द सापकोटाको र्ोगर्दानिाई लचरस्थार्ी बनाउन सहर्ोग गने ।
घ. रोङ गाउँपालिकािा रहेका स्थानीर् िातृभाषाको संरक्षर् र सम्वर्द्यन गने ।

1

पररच्छे द-दुई
सतमति सभबन्िी व्र्वस्था
६. सतमतिको गठनः कोषको सञ्चािनका िालग र्देहार्का पर्दालिकारीहरु रहने गरी व्र्वस्थापन सलिलत गिन हुनछ
े ।
क. गाउँपालिका अध्र्क्ष
-अध्र्क्ष
ि गाउँपालिका उपाध्र्क्ष
-सर्दस्र्
ि. प्रिि
-सर्दस्र्
ु प्रशासकीर् अलिकृ त
ग. सािालजक लवकास लबषर्गत सलिलतका संर्ोजक
-सर्दस्र्
ङ शािा प्रिि
- सर्दस्र्-सलचव
ु , लशक्षा र्वु ा तथा िेिकुर्द शािा
सलिलतको बैिकिा िहान्र्द स्िृलत प्रलतष्ठानको प्रलतलनलििाई आिल्त्रत गनय सलकनेछ ।
७. बैठकः सतमतिको वैठक आवश्र्किा अनस
ु ार बस्नेछ । अध्र्िको परामर्यमा सदस्र् सतचवले सतमतिको वैठक
वोलाउनेछ । बैठकको गणपरु क सङख्र्ा एकाउन्न प्रतिर्ि हुनेछ । एकाउन्न प्रतिर्ि सदस्र्हरुको उपतस्थति निई
सतमतिको वैठक वस्ने छै न । सतमतिको वैठकमा अध्र्िले अध्र्ििा गनेछ । अध्र्िको अनपु तस्थतिमा उपाध्र्िले
बैडकको अध्र्ििा गनेछ ।
८. सतमतिको काम, कियव्र् र अतिकार: सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार र्देहार् विोलजि हुनछ
े ।
क. कोषिा प्रत्र्ेक वषय गाउँपालिका, लवलभ्न संघ संस्था र व्र्लिबाट प्राप्त बजेट अनर्दु ान, च्र्दा, र्दान तथा अ्र् आम्र्दानी
जम्िा गने ।
ि. छात्रवृलत्त लवतरर्का िालग लवद्याथी छनौटका लवलभ्न आिारहरु तर्ार गने ।
ग. छात्रवृलत्त कोषवाट िलक्षत सिहू का वढी भ्र्दा वढी लवद्याथीहरुिे सहुलिर्त पाउने गरी नीलत तर्ार गने ।
घ. प्रत्र्ेक वषय िाध्र्लिक लशक्षा परीक्षािा सवोत्कृ ष्ट रेडेह हालसि गने एकजना लवद्याथीिाई उच्च लशक्षा अध्र्र्नका िालग
छात्रवृलत्त उपिब्ि गराउने ।
ङ. प्रालवलिक लशक्षा अध्र्र्नरत लवद्याथीिाई छात्रवृलत्त उपिब्ि गराउने ।
च. लवद्याथीिे प्राप्त गरे को छात्रवृलत्त रकिको उपर्ोग भए नभएको अनगु िन गने ।
छ. छात्रवृलत्त प्राप्त गने लबद्याथीिे अध्र्र्न परू ा गरी सके पलछ रोङ गाउँपालिका क्षेत्रिा नै रहेर कम्तीिा एकवषय सेवा पर्ु ायउनु
पने गरी करार सम्झोता गराउने ।
ज. छात्रवृलत्त उपिब्ि गराउँर्दा कोषिा रहेको रकििाइ िध्र्नजर गरी प्रलत लवद्याथी बढीिा पचास हजार रुपैर्ाँसम्ि
‘िहान्र्द स्िृलत छात्रवृलत्त’ को नािवाट उपिब्ि गराउने ।
पररच्छे द-िीन
कोषको आतथयक व्र्वस्था र प्रकृर्ा
९. कोषको आतथयक व्र्वस्थाः कोषिा र्देहार् विोलजिका रकिहरु रहनेछन् ।
क. छात्रवृलत्तका िालग गाउँपालिकािे प्रत्र्ेक बषय छुट्र्ाएको रकि ।
ि. लवद्याथीको लहत र कल्र्ार् गनय तथा शैलक्षक सिु ार गनय लबलभ्न ब्र्लि सङ्घ/सस्था एवि् र्दातावाट स्वेच्छािे प्राप्त भएको
र्दान/ उपहार, सहर्ोग वापत प्राप्त भएको रकि ।
ग. सलिलतको पहिवाट रालरिर् तथा अ्तरालरिर् सघं /सस्ं थावाट प्राप्त अनर्दु ान, सहर्ोग, र्दान/र्दातव्र् जस्ता वैि रुपिा प्राप्त
भएका रकिहरु ।
लवर्देशी सघं /सस्ं था वा व्र्लिवाट आलथयक सहर्ोग तथा अनर्दु ान प्राप्त हुने भएिा प्रचलित काननू बिोलजि नेपाि
सरकारको स्वीकृ लत लिइनेछ ।
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१०. छात्रवतृ ि उपलब्ि गराउने प्रकृर्ा: कोषवाट छात्रवृति उपलब्ि गराउने प्रकृर्ा देहार् बमोतजम हुनेछ ।
क. गाउँपालिकाको लशक्षा, र्वु ा तथा िेिकुर्द शािािे प्रत्र्ेक बषय छात्रवृलत्त प्रालप्तका िालग लनवेर्दन लर्दन कम्तीिा १५ लर्दनको
सावयजलनक सचू ना गनेछ ।
ि. सचू ना बिोलजि प्राप्त लनवेर्दनहरु सक
ं िन गरी सलचविे सलिलतको बैिकिा पेश गनेछ ।
ग. सलिलतको बैिकिे प्राप्त लनवेर्दनहरु उपर आवश्र्क छिफि गरी छात्रवृलत्त लवतरर्को लनर्यर् गनेछ ।
घ. लनर्यर् बिोलजि प्रत्र्ेक वषयको वैशाि ३० गते िहान्र्द सापकोटाको ज्िजर््तीको अवसरिा छात्रवृलत्त लवतरर् गररनेछ ।
र्स कोषको रकिवाट र्स कार्यलवलििा उल्िेलित लवषर्हरु अध्र्र्नरत लवद्याथीहरु र हरे क वषय िाध्र्लिक लशक्षा परीक्षा
(SEE) िा उत्कृ ष्ट लजलपए (GPA) प्राप्त गने लवद्याथीिाई छात्रवृलत्त लवतरर् गने वाहेक अ्र् कार्यिा िचय गनय पाइने छै न ।

पररच्छे र्द-चार
लवलवि
११. तवर्ेष सहर्ोग गनय सक्ने: रोङ गाउँपालिकािा स्थानीर् िातृभाषाको संरक्षर् र सम्वर्द्यन गनय सहर्ोग तथा र्ोगर्दान पर्ु र्ाउने व्र्लि वा
संस्थािाई र्सै कोषबाट आवश्र्िानसु ार परु स्कृ त एवं सहर्ोग सिेत गनय सलकनेछ ।
१२. कार्यतवतिमा सर्
ं ोिन र खारेजी: कार्यपालिकाका र्दईु लतहाइ सर्दस्र्हरुको बहुितिे लनर्यर् गरे िा र्स कार्यलवलिको कुनै पलन र्दफा
संशोिन वा िारे ज हुन सक्नेछ ।
१३. प्रचतलि कानून अनुसार हुने: र्स कार्यलवलििा उल्िेि भएकोिा र्सै बिोलजि र उल्िेि नभएको हकिा प्रचलित काननू बिोलजि
हुनेछ । र्स कार्यलवलििा उल्िेलित कुनैपलन प्राविान प्रचलित काननू सँग बालझन गएिा वालझएको हर्दसम्ि स्वतः अिा्र् हुनेछ ।

आज्ञािे,
लहक प्रसार्द र्दाहाि
रोङ गाउँपालिकाको प्रिि
ु प्रशासकीर् अलिकृ त
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