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प्रस्तावनााः
टीकापुर नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका लवद्यािय उमेर पुगेका आर्थथक रुपमा
लवपन्न, टु हुरा, असहाय, अनाथ बािबालिकाहरुको लिक्षामा पहुुँच सुलनलित गनन
उपमेयरको संयोजगत्तवमा वार्थिक रुपमा लवतरण गररने छात्रवृलत्तको पररचािन
तथा व्यवस्थापन गनन वाञ्छलनय भएकािे,
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ज (१६)
िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी रटकापुर नगरपालिकािे देहायको कायनलवलध जारी
गरे कोछ।
पररच्छेद-१
प्रारलभभक
१. संलक्षप्त नाम र प्रारभभाः
(क)

यस कायनलवधीको नाम टीकापुर नगरपालिका "उपमेयर अनाथ तथा

असहाय छात्रवृलत्त" कायनलवलध, २०७६ रहेको छ ।
(ख) यो कायनलवलध टीकापुर नगरपालिका नगरकायनपालिका बैठक बाट
स्वीकृ त भएको लमलत देलख िागु हुनेछ ।
२. पररभािााः
लविय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायनलवलधमा,(क)

"ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सभझनु पदनछ ।

(ख) "कायनलवलध" भन्नािे टीकापुर नगरपालिका "उपमेयर अनाथ तथा
असहाय छात्रवृलत्त" कायनलवलध,२०७६ सभझनु पदनछ।
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(ग) "नगर सभा" भन्नािे संलवधानको धारा २२३को उपधारा १ बमोलजम
गरठत टीकापुर नगर सभािाई सभझनु पदनछ ।
(घ)

"नगरपालिका " भन्नािे संलवधान बमोलजम स्थापना भएको टीकापुर

नगरपालिका िाई सभझनु पदनछ ।
(ङ)

"कायानिय" भन्नािे टीकापुर नगरपालिका नगरकायनपालिकाको

कायानियिाई सभझनु पदनछ ।
(च) "प्रमुख" भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको प्रमुखिाई सभझनु पदनछ ।
(छ) "उपप्रमुख" भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको उपप्रमुखिाई सभझनु
पदनछ ।
(ज) "प्रमुख प्रिासदकय अलधकृ त" भन्नािे टीकापुर नगरपालिका
नगरकायनपालिकाको प्रमुख प्रिासकीय अलधकृ तिाई सभझनु पदनछ ।
(झ) "छात्रवृलत्त" भन्नािे उपमेयर अनाथ तथा असहाय छात्रवृलत्त बुलझन्छ ।
(ञ) "अनाथ" भन्नािे टु हूरो

,

वेवाररसे,

लनस्सहाय, संरक्षणलवलहन

वािवालिकािाई सभझनु पदनछ ।
(ट)"लवद्यािय" भन्नािे नेपाि सरकारबाट लस्वकृ त प्राप्त सामुदालयक तथा
संस्थागत लिक्षण संस्था भन्ने सभझनु पदनछ ।
(ठ)

''लवद्याथी'' भन्नािे यस नगरपालिकाका सामुदालयक तथा संस्थागत

लवद्याियमा अध्ययनरत कक्षा १ देलख १२ सभमका १८ विनमुलनका
वािवालिकाहरुिाई सभझनु पदनछ ।
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पररच्छेद -२
उद्येश्यहरु
२.१ लिक्षाका रालिय नीलतहरुको कायानन्वयनमा सहयोग पुयानउने,
२.२. लिक्षाको मुिधारबाट बलञ्चत वािवालिकाहरुिाई मुिधारमा समालहत
गनन सहयोग गने,
२.३. लिक्षामा सबैको समान पहुुँच पुयानउने

पररच्छेद -३
छात्रवृलत छनौटका आधारहरुाः
३.१ लवद्याियमा अध्ययनरत अनाथ तथा असहाय छात्रछात्राहरु,
३.२ आमावाबु मध्ये एक जना गुमाएको र आर्थथक रुपिे लवपन्न,
३.३ पूणन असहाय अकानको घरमा बलस लजलवका चिाइ रहेका वािवालिकाहरु,
३.४ आमा वा वाबु ददघनरोगबाट ग्रलसत भई आयआजनन गनन नसके का
अलभभावकका छोराछोरीहरु,
३.५ लवपत, द्वन्द िगायतका कारण वासस्थान छोडी वा हराएर वा वेवाररसे भएर
सडकमा नै जीवन लनवानह गनन वाध्य भएका,
३.६ लवलभन्न कारणिे पररवारबाट पररत्यक्त भई सडकमा अिपत्र छालडएका,
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३.७ लविेि पररलस्थलत वा पाररवाररक लवखण्डनको कारण एक्िै वा साथीसुँग
आश्रय लिएका वािवालिका
४. छात्रवृलत प्रालप्तका प्रकृ या :४.१ यस नगरपालिका लभत्ररहेका सभपूणन वडा कायानियहरुिे आ-आफ्नो वडा लभत्र
रहेका अनाथ बािबालिकाको तथ्याङ्क संकिन गरर कू ि अनाथहरुको संख्या
एदकन गने र नलजकमा रहेका लबद्याियमा िैलक्षक सत्रको िुरुमा भनान गनन
अलनवायन भूलमका लनवानह गने,
४.२ अनाथ भएको प्रमालणत प्रलतलिपी,
४.३ लबद्याियिे वडा कायानियिे लसफारीि गररएका अनाथ बािबालिकाहरुबाट
कु नै दकलसमको सहयोग नलिई लतनको अध्याबलधक अलभिेख रालख समलिगतरुपमा
प्रमाणहरु संिग्न गरर समयमा नै नगरपालिका lzIFf, o"jf tyf v]ns"bzfvfमा
पठाउने ,
४.४ नगरपालिका

lzIFf,

o"jf

tyf

v]ns"bzfvfमा

संकिन भएका

बािबालिकाको अलभिेखिाई समयमा नै छात्रवृलत सलमलतमा पेिगरर
लनणनयकािालग नगरपालिका अनाथ बािबालिका छात्रवृलत्त लवतरण तथा
व्यवस्थापन संयोजक समक्ष पेि गने,
४.५

लबद्याियिे लसफाररिका साथै अध्ययनरत रहेको कक्षा, बार्थिक हालजरी,

िैलक्षक प्रगलत प्रमाण- पत्र, चाररलत्रक प्रमाण-पत्रका साथै वगन लिक्षकको
प्रलतकृ या/राय सलहत पेि गने,
४.६

संकिन भएका सभपूणन अलभिेखको अध्ययन गरर, प्रमालणत भएका सबै

लनवेदकहरुिाई नगरपालिकािे छु ट्याएको छात्रवृलत कोिको अवस्था हेरर लवतरण
गररनेछ ।
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तर कु नै बािवालिका लनरन्तर लबद्याियको दैलनक िैक्षलणक, अलतररक्त
कृ याकिापमा अनुपलस्थत रहेमा पुन: लबचार गररनेछ ।
पररच्छेद - ४
छात्रवृलत ब्यबस्था
५.१ टीकापुर नगरपालिकािे नगर क्षेत्र लभत्र कु नै बािबालिका लिक्षाको
अवसरबाट बलञ्चत नहोउन

भन्ने धारणािे अलभप्रेररत भई यस कायनिाई

साकार रुप ददन प्रत्येक विन नगरकायनपालिकाको बार्थिक बजेटमा समावेि
हुने गरर रकमको ब्यबस्था गररनेछ ।
६. छात्रवृलत लवतरण तथा व्यवस्थापन संचािक सलमलत
६.१ लिक्षामा सबैको समान पहुुँच पुयानउनका साथै अनाथ, असहायको पठनपाठनमा कु नै दकलसमको अवरोध नपरोस भन्ने भावनािाई अंलगकार गदै
न्यायोलचत लवतरणका िागी "उपमेयर" को संयोजकत्वमा

"नगर प्रमूख"

संरक्षक रहने गरर ५ (पाुँच) सदस्यीय तपलिि बमोलजमको छात्रवृलत छनौट
तथा लसफाररि सलमलत रहनेछ ।
१. नगर उप-प्रमूख

- संयोजक

२. प्रमुख प्रिासदकय अलधकृ त

- सदस्य

३. सामालजक लवकास सलमलत संयोजक

-सदस्य

4. कायनपालिकाको मलहिा सदस्य १ जना

-सदस्य

५. lzIFf, o"jf tyf v]ns"b zfvf प्रमुख

- सदस्य सलचव
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७. सलमतीको काम कतनब्य र अलधकार :७.१ उपरोक्त सलमतीको काम कतनब्य र अलधकार यस नगरक्षेत्र लभत्र रहेका
अनाथ, असहाय बाि वालिकाहरुको लिक्षामा सहजता पुयानउनुकासाथै
अनाथ, असहायहरुको पलहचान, तथ्याङ्क संकिन, छनौट, लसफाररस
तथा र लवतरणका सभपूणन कायन रहने छन ।
पररच्छेद- ५
छात्रवृलत लवतरण प्रदिया
८. यस छात्रवृलतको लबतरण िैलक्षक सत्रको भनान पलछ प्रथम चौमालसक लभत्र
लबतरण गररनेछ ।
९. छात्रवृती सभबलन्ध अन्य व्यवस्था
९.१ यो कायनलवलध िागु भएपलछ प्रत्येक वडािे आ-आफ्नो लसमाक्षेत्र लभत्र
रहेका अनाथ, असहायहरुको तथ्याङ्क संकिनमा लबिेि लजभमेवारीका साथ
कायन सभपादन गनुन पने छ ।
९.२ तत्पिात हरे क विन वडा कायानियमा हुने मृत्यु दतान अलभिेख र अन्य
सामालजक अलभिेखका आधारमा सवेक्षण गनन सदकने छ ।
९.३ वडा कायानियिे ददएका अलभिेखका आधारमा लवद्याियहरुिे सबै
प्रमाणहरुिाई रुजु गरर एक प्रलत लबद्याियमा रहने गरर अको प्रलत प्रमालणत
गरर समलिगत फाराम तयार गरे र टीकापुर नगर लिक्षा िाखामा लसफाररि
गनुन पने छ ।
९.४ लवद्याियहरुबाट लसफाररस भै आएका सभपुणन लनवेदन उपर छानलबन
गनन यस नगरपालिकाका प्रमुखको संरक्षण, उपमेयरको संयोजकत्वमा गरठत
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सलमलतिे दामासाही वा लनवेदकको आर्थथक अवस्था हेरी छात्रवृलत रकमिाई
लवतरण गनन सक्नेछ।
९.५ यस सभबलन्ध अन्य थप व्यवस्था सलमलत आफै िै लनधानरण गरे अनुसार
हुनेछ ।
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