प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ५) हेटौंडा, नेऩार, भाघ २७ गते, २०७८ सार (सङ््मा २६

बाग ३

फागभती प्रदे श सयकाय

साभाशजक विकास भन्त्त्रारम
हे टौंडा, नेऩारको

सूचना

शैशऺक छात्रिृशि ननदे शशका, २०७८
प्रस्तािना: फागभती प्रदे शका साभुदावमक भाध्मानभक विद्यारम य साभुदावमक
क्माम्ऩसभा अध्ममनयत

भवहरा, दनरत,

अल्ऩसॊ ्मक, सीभान्त्तकृत

य

रोऩोन्त्भुख जानतका विद्याथीराई छात्रिृशि प्रदान गयी उच्च शशऺाभा ऩहुॉच

अनबिृवि गने कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्त्िमनका रानग छात्रिृशि
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ननदे शशका तमाय गनय िाञ्छनीम बएकोरे विननमोजन ऐन, २०७८ को दपा

१० को उऩदपा (१) रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदे श
सयकायरे मो ननदे शशका फनाएको छ।

ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक

1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ननदे शशकाको नाभ “शैशऺक
छात्रिृशि ननदे शशका, २०७8” यहेको छ।

(२) मो ननदे शशका प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन बएको

नभनतदे शख प्रायम्ब हुनछ
े ।
2.

ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ननदे शशकाभा:

(क) "छात्रिृशि" बन्त्नारे दपा ९ फभोशजभ प्रदान गरयने
छात्रिृशि सम्झनु ऩछय।

(ख) "छात्रिृशि छनोट सनभनत" बन्त्नारे दपा ६ फभोशजभको
सनभनत सम्झनु ऩछय।

(ग) "ननदे शनारम"
सम्झनु ऩछय।

बन्त्नारे

शशऺा

विकास

ननदे शनारम

(घ) "प्रदे श" बन्त्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछय।

(ङ) "भन्त्त्रारम" बन्त्नारे साभाशजक विकास भन्त्त्रारम सम्झनु
ऩछय।

(च) "साभुदावमक

क्माम्ऩस"

बन्त्नारे

नेऩार

सयकायको

भान्त्मता प्राप्त विश्वविद्यारमफाट सम्फन्त्धन प्राप्त गयी गैय
नापाभूरक रुऩभा स्नातकोिय तहसम्भको अध्माऩन
गयाउने क्माम्ऩस सम्झनु ऩछय।
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ऩरयच्छे द-२

छात्रिृशिका शतय तथा छात्रिृशिको रानग विद्याथीको मोग्मता
3.

छात्रिृशिका शतयहरु: (१) मस कामयविनध फभोशजभको छात्रिृशिका
रानग आिेदन ददने छात्राछात्ररे दे हाम फभोशजभको शतयहरू ऩुया
गये को हुन ु ऩनेछः-

(क) नेऩारी नागरयक हुन ु ऩने,

(ख) फागभती प्रदे शनबत्रको स्थामी फानसन्त्दा हुनऩु ने

िा फागभती प्रदे शको स्थामी फानसन्त्दा ऩुरुषसॉग
वििाह गये को हुन ु ऩने,

(ग) फागभती प्रदे श नबत्रको साभुदावमक भाध्मानभक
विद्यारमफाट एसईई उतीणय गये को हुन ु ऩने,

(घ) स्नातक तथा स्नातकोिय तहको छात्रिृशिको
रानग

फागभती

प्रदे शनबत्रको

साभुदावमक

विद्यारमफाट कऺा १२ उतीणय गये को हुन ु ऩने,

(ङ) स्नातकोिय तहको छात्रिृशिको रानग फागभती
प्रदे शनबत्रको साभुदावमक क्माम्ऩसफाट स्नातक
तह उतीणय गये को हुन ु ऩने,

(च) भवहरा

छात्रिृशिको

हकभा

फागभती

प्रदे शनबत्रको साभुदावमक क्माम्ऩसभा स्नातक

िा स्नातकोिय तहको ऩवहरो िषयभा बनाय बई
सो िषय िा सेभेष्टयको अशन्त्तभ ऩयीऺाभा साभेर
बएको हुन ु ऩने,

(छ) साभुदावमक

अध्ममनयत

भाध्मानभक

छात्राछात्रराई

छात्रिृशिको हकभा
3

विद्यारम/शशऺारमभा
प्रदान

गरयने

कऺा ११ िा सो सयहको
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कऺाभा बनाय बई अशन्त्तभ ऩयीऺाभा साभेर
बएको हुन ु ऩने,

(ज) छात्रिृशिको
तहभा

रानग

सॊ घीम

विश्वविद्यारम

विश्वविद्यारम,
व्मािसावमक

आिेदन

सयकाय,

अनुदान

ददएको

प्रदे श

आमोग,

प्राविनधक

तानरभ

ऩरयषद्,

शैशऺक

सयकाय,

सम्फशन्त्धत

शशऺा

स्थानीम

तथा
तह,

सम्फशन्त्धत क्माम्ऩस िा अन्त्म कुनै ऩनन ननकाम

िा सॊ घ सॊ स्थाफाट छात्रिृशि ननरएको हुन ु
ऩने।

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग), (घ) य (ङ) भा

जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩनन सोही उऩदपाको खण्ड (ख)

फभोशजभको वििावहत भवहराको हकभा अन्त्म प्रदे शको साभुदावमक
विद्यारमफाट एसईई, कऺा १२ य साभुदावमक क्माम्ऩसफाट
स्नातक तह उिीणय गये कोराई भान्त्मता ददइनेछ।
4.

छात्रिृशि प्राप्त गने छात्राछात्र: दपा ३ फभोशजभको शतय ऩुया

गये का दे हाम फभोशजभका छात्राछात्ररे मो ननदे शशका फभोशजभको
छात्रिृशि प्राप्त गनेछन्:

(क) फागभती प्रदे शनबत्रका साभुदावमक क्माम्ऩसभा स्नातक

िा स्नातकोिय तहभा अध्ममनयत दपा ५ को उऩदपा
(३) को खण्ड (क) फभोशजभ छनोट बएका छात्रा,

(ख) कृवष, बेटनेयी, सबेमय, नसनबर इशन्त्जननमरयङ, िन विऻान

विषमभा साभुदावमक विद्यारम/शशऺारमभा कऺा ११
िा

सो

सयहभा

अध्ममनयत

दनरत,

अल्ऩसॊ ्मक,

सीभान्त्तकृत य रोऩोन्त्भुख जानतका छात्रछात्राहरू भध्मे
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दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) फभोशजभ
छनोट बएका छात्रा िा छात्र।
ऩरयच्छे द-३

छात्रिृशिभा छनोट तथा छात्रिृशि वितयण
5.

छात्रिृशि छनोट प्रवक्रमा: (१) दपा ३ फभोशजभका शतय ऩुया
गये का छात्राछात्रहरूरे दपा ८ भा तोवकएको कागजात सवहत
ननदे शनारमभा अनुसूची-१ फभोशजभको ननिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त बएका ननिेदनहरू

जाॉचफुझ तथा भूल्माङ्कन गयी छात्रिृशिका रानग नाभ छनोट तथा
नसपारयस

ऩठाउनेछ।

गनय ननदे शनारमरे

(३)

सनभनतरे

दपा

उऩदपा

६

(२)

फभोशजभको सनभनतभा

फभोशजभ

प्राप्त

बएका

ननिेदनहरू जाॉचफुझ तथा भूल्माङ्कन गयी दपा ३ फभोशजभका शतय
ऩुया गये का य दपा ८ भा तोवकएको प्रवक्रमा य कागजात ऩुया

गये का दे हामका छात्रा छात्रको नाभ छनोट गयी दपा ९
फभोशजभको

छात्रिृशि

उऩरब्ध

गयाउन

४

खण्ड

ननदे शनारमभा नसपारयस गनेः(क) दपा

को

शशऺा

(क)

विकास

फभोशजभको

छात्रिृशिको रानग आिेदन गने छात्राहरू भध्मे

विननमोशजत यकभको सीभा नबत्र यही अनुसूची-

२ भा उशल्रशखत भाऩदण्ड फभोशजभ छनोट
बएका छात्राहरू,

(ख) दपा

४

को

खण्ड

(ख)

फभोशजभको

छात्रिृशिको रानग आिेदन गने छात्राछात्रहरू
भध्मे विननमोशजत यकभको सीभा नबत्र यही
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अनुसूची-३ फभोशजभको भाऩदण्डको आधायभा

प्रत्मेक स्थानीम तहफाट छनोट बएका कऺा
११ िा सो सयहभा अध्ममनयत एकजना छात्रा
िा छात्र।

(ग) खण्ड (क) य (ख) फभोशजभ छात्रा छात्रको
नाभ नसपारयस गदाय प्राप्ताङ्क फयाफयी बएभा
दनरत,

रोऩोन्त्भुख

जानत,

अल्ऩसॊ ्मक,

नसभान्त्तकृत, सभूहराई क्रभश: प्राथनभकताभा
याखी छनोट गनुय ऩनेछ।

(४) उऩदपा (३) को खण्ड (क) फभोशजभ नसपारयस

गनुय अशघ खण्ड (ख) फभोशजभ नसपारयस गनुय ऩनेछ।

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ छात्रा िा छात्रको नाभ

नसपारयस गदाय शैशऺक छात्रिृशि

शीषयकभा विननमोजन बएको

यकभफाट सियप्रथभ दपा ९ को उऩदपा (२) फभोशजभ छात्रा िा

छात्रको रानग छात्रिृशि यकभ फाॉडपाॉट गयी नसपारयस गनुय
ऩनेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ नसपारयस बएको छात्रिृशि

यकभ घटाई फाॉकी यकभको ७० प्रनतशत यकभ स्नातक तहको
रानग य ३० प्रनतशत यकभ स्नातकोिय तहको रानग फाॉडपाॉट

गयी सो यकभको आधायभा दपा ९ को उऩदपा (१) फभोशजभ
छात्रिृशि प्राप्त गने छात्राको नाभ नसपारयस गनुय ऩनेछ।

(७) उऩदपा (५) य (६) फभोशजभ छात्रिृशि यकभ

फाॉडपाॉट गदाय कुनै एउटा सभूह िा तहभा छनोट बएका छात्रा िा
छात्रको सङ््मा कभ बएभा सनभनतरे अको सभूह िा तहका छात्रा
िा छात्रराई छात्रिृशि यकभ
सक्नेछ।
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गनय
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(८) उऩदपा (३) फभोशजभ सनभनतफाट नसपारयस बई

आएका छात्राछात्रराई दपा ९ फभोशजभको छात्रिृशि प्रदान गनय
ननदे शनारमरे ननणयम गयी छात्राछात्रको नाभ ठे गाना य सम्फशन्त्धत

क्माम्ऩसको नाभ सवहतको विियण आफ्नो िेब साइटभा प्रकाशन
गयी सो को जानकायी कुनै एक याविम दै ननक ऩनत्रकाभा प्रकाशन

गनुय ऩनेछ।मस सम्फन्त्धी जानकायी भन्त्त्रारमराई सभेत ददनु
ऩनेछ।
6.

छात्रिृशि छनोट सनभनत: मस ननदे शशका फभोशजभ प्रदान गरयने

छात्रिृशि छनोटको रानग दे हाम फभोशजभको छात्रिृशि छनोट
सनभनत यहनेछ:-

(क) ननदे शक, ननदे शनारम

-सॊ मोजक

(ख) प्रभुख, प्रशासन, मोजना तथा शशऺा
विकास भहाशाखा, भन्त्त्रारम

(ग) शाखा प्रभुख, सम्फशन्त्धत शाखा,
7.

छात्रिृनत

ननदे शनारम
छनोट

सनभनतको

काभ,कतयव्म

य

-सदस्म
-सदस्म-सशचि

अनधकाय:

सनभनतको काभ,कतयव्म य अनधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :-

छनोट

(क) विननमोशजत फजेटको सीभानबत्र यही ननदे शशकारे तोकेको
भाऩदण्ड अनुसाय छात्रिृशिको वकनसभ, यकभ य सङ््मा

मवकन गयी आिेदनको रानग सूचना प्रकाशशत गनय
ननदे शनारमभा नसपारयस गने,

(ख) ननदे शनारमफाट प्रकाशशत सूचना अनुसाय प्राप्त बएका
ननिेदनहरूको जाॉचफुझ तथा भूल्माङ्कन गने,

(ग) खण्ड

(ख)

फभोशजभको

ननिेदनको

जाॉचफुझ

तथा

भूल्माङ्कन गयी दपा ३ फभोशजभका शतय ऩुया गये का,

दपा ८ भा उशल्रशखत कागजात ऩेश गये का य दपा ४
7
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को खण्ड (क) फभोशजभको छात्रिृशिको रानग आिेदन
ददएका

सीभानबत्र

छात्राहरू
यही

भध्मेफाट

विननमोशजत

अनुसूची-२ भा उशल्रशखत

फजेटको

भाऩदण्ड

फभोशजभ छात्राहरूको नाभ छनोट गयी ननदे शनारमभा
नसपारयस गने,

(घ) खण्ड

(ख)

फभोशजभको

ननिेदनको

जाॉचफुझ

तथा

भूल्माङ्कन गयी दपा ३ फभोशजभका शतय ऩुया गये का,

दपा ८ भा उशल्रशखत कागजात ऩेश गये का य दपा ४
को खण्ड (ख) फभोशजभको छात्रिृशिको रानग आिेदन
ददएका

छात्राछात्रहरू

भध्मेफाट

अनुसूची-३

भा

उशल्रशखत भाऩदण्ड फभोशजभ कऺा ११ िा सो सयहभा

अध्ममनयत प्रत्मेक स्थानीम तहफाट एकजना छात्रा िा
छात्रको नाभ छनोट गयी ननदे शनारमभा नसपारयस गने,

(ङ) स्थानीम

तह,

साभुदावमक

विद्यारम

य

साभुदावमक

क्माम्ऩससॉग आिश्मक विियण भाग गने तथा सभन्त्िम
गने,

(च) छात्रिृशि कामयक्रभको अनुगभन भूल्माङ्कन गयी प्रनतिेदन
ऩेश गने,

(छ) भन्त्त्रारमरे तोकेका अन्त्म आिश्मक कामय गने।

8.

छात्रिृनतको आिेदन साथ ऩेश गनुय ऩने कागजातहरू: (१) दपा ३

फभोशजभको शतय ऩुया गये का छात्राछात्ररे दपा ९ फभोशजभको
छात्रिृशि प्राप्त गनय दपा ५ को उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेश गने

ननिेदन साथ दे हाम फभोशजभको कागजात अननिामय रूऩभा ऩेश गनुय
ऩनेछः-

(क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ,
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(ख) फागभती

प्रदे शको

ननस्सा,

स्थामी

फानसन्त्दा

बएको

(ग) फागभती प्रदे शको स्थामी फानसन्त्दा ऩुरुषसॉग
वििाह गये को बए वििाह दतायको प्रभाण ऩत्रको
प्रनतनरवऩ,

(घ) एसईईको

शैशऺक

रब्धाङ्कको प्रनतनरवऩ,

(ङ) स्नातक
रानग

य

कऺा

मोग्मताको

स्नातकोिय
१२

प्रभाण-ऩत्र

तहको

को

शैशऺक

य

छात्रिृशिको
मोग्मताको

प्रभाण-ऩत्र य रब्धाङ्कको प्रनतनरवऩ,

(च) स्नातकोिय तहको छात्रिृशिको रानग स्नातक
तह उतीणय गये को शैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ य रब्धाङ्कको प्रनतनरवऩ,

(छ) एसईई

उतीणय

गये को

विद्यारम

साभुदावमक

तहको

छात्रिृशिको

विद्यारम हो बन्ने सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको
नसपारयस,

(ज) स्नातक
रानग

य

कऺा

साभुदावमक

स्नातकोिय
१२

उतीणय

विद्यारम

स्थानीम तहको नसपायीस,

हो

गये को
बन्ने

विद्यारम

सम्फशन्त्धत

(झ) स्नातकोिय तहको छात्रिृशिको रानग स्नातक
तह

उतीणय

क्माम्ऩस

हो

गये को

बन्ने

विश्िविद्यारमको ऩत्र,

क्माम्ऩस

साभुदावमक

सम्फन्त्धन

ददने

(ञ) कऺा ११ िा सो सयहको छात्रिृशिको रानग
आिेदन

ददने
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भाध्मानभक

विद्यारम

साभुदावमक

विद्यारम/

शशऺारम हो बन्ने सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको
ऩत्र,

(ट) स्नातक तह िा स्नातकोिय तहभा छात्रिृशिको
रानग

आिेदन

क्माम्ऩस

ददएका

साभुदावमक

छात्रा

क्माम्ऩस

सम्फन्त्धन ददने विश्िविद्यारमको ऩत्र,

अध्ममनयत
हो

बन्त्ने

(ठ) कऺा ११ िा सो सयहको तहभा अध्ममनयत

छात्रा छात्रको हकभा सम्फशन्त्धत कऺा/तहको

अशन्त्तभ ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा िा
विद्यारमको ऩत्र,

(ड) स्नातक तह िा स्नातकोिय तहभा बनाय बएको

य प्रथभ िषय िा सेभेष्टयको ऩयीऺाभा साभेर

(ढ)

बएको ननस्सा िा सम्फशन्त्धत क्माम्ऩसको ऩत्र,

दनरत, अल्ऩसॊ ्मक, नसभान्त्तकृत य रोऩोन्त्भुख

जानत

विऩन्न

(ण) द्वन्त्द

ऩीनडत,

नसपारयस,

सम्फन्त्धभा

हो

बने

शहीद

सम्फशन्त्धत

कामायरमको ऩत्र।

सम्फशन्त्धत

िा

घाइते

शजल्रा

ननकामको

ऩरयिायको
प्रशासन

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ), (ञ),

(ट), (ठ) य (ड) सम्भका नसपारयस उऩरब्ध गयाउने विषमभा
सम्फशन्त्धत विद्यारम/शशऺारम/क्माम्ऩसरे सम्फशन्त्धत ननकामसॉग
सहजीकयण गनुय ऩनेछ।
9.

छात्रिृशिको यकभ य ननकासा प्रवक्रमा: (१) साभुदावमक क्माम्ऩसभा

स्नातक िा स्नातकोिय तहभा अध्ममनयत दपा ४ को खण्ड (क)
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फभोशजभको छात्रिृशिको रानग दपा ५ को उऩदपा (३) को

खण्ड (क) फभोशजभ छनोट बई नसपारयस बएका छात्राराई
स्नातक

तह

स्नातकोिय

ऩवहरो

तह

िषयको

ऩवहरो

छात्रिृनत प्रदान गरयनेछ।
(२)

रानग

िषयको

साभुदावमक

भात्र

रानग

रु.१०,०००।-

भात्र

भाध्मानभक

य

रु.१५,०००।-

विद्यारम/शशऺारमभा

अध्ममनयत दपा ४ को खण्ड (ख) फभोशजभको छात्रफृशिको रानग

दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) फभोशजभ छनोट बई
नसपारयस बएका छात्रा िा छात्रराई कऺा ११ य १२ िा सो

सयहभा अध्ममन गनय राग्ने बनाय शुल्क य शशऺण शुल्क फाऩतको
यकभ छात्रिृशिको रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ स्नातक िा स्नातकोिय

तहको रानग प्रदान गरयने छात्रिृशि यकभ फयाियी रुऩभा दुई
वकस्ताभा

उऩरब्ध

गयाइनेछ।ऩवहरो

वकस्ता

फाऩतको

यकभ

सम्फशन्त्धत तहभा बनाय बई ऩवहरो िषय िा सेभेष्टयको अशन्त्तभ
ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा िा क्माम्ऩसको ऩत्रको आधायभा य
दोस्रो वकस्ता सम्फशन्त्धत तहको दोस्रो िषय िा सेभेष्टयको अशन्त्तभ
ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा िा क्माम्ऩसको ऩत्रको आधायभा
उऩरब्ध गयाइनेछ।

(४) उऩदपा (२) अनुसाय प्रदान गरयने छात्रिृशि यकभ

सम्फशन्त्धत साभुदावमक भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारमको ऩत्रको
आधायभा फढीभा तीन वकस्ताभा उऩरब्ध गयाइनेछ।ऩवहरो वकस्ता
फाऩतको यकभ कऺा ११ िा सो सयहको तहभा बनाय बई अशन्त्तभ

ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा िा क्माम्ऩसको ऩत्रको आधायभा,

दोस्रो वकस्ता कऺा १२ िा सो सयहको अशन्त्तभ ऩयीऺाभा साभेर
बएको

ननस्सा

िा

क्माम्ऩसको
11

ऩत्रको

आधायभा

प्रदान
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गरयनेछ।साभुदावमक भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारमको कऺा ११
य १२ िा सो सयहको अध्ममन अिनध ३ िषय

बएभा तेस्रो

वकस्ता फाऩतको यकभ सो तहको अशन्त्तभ िषयको ऩयीऺाभा साभेर
बएको ननस्सा िा विद्यारम/शशऺारमको ऩत्रको आधायभा उऩरब्ध
गयाइनेछ।

(५) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभको छात्रिृशिको यकभ

प्राप्त गनय छनोट बएका छात्रा छात्ररे छात्रिृशिभा छनोट बएको

नसपारयस ऩत्र सवहत आफ्नो खाता यहेको फैंकको नाभ, फैङ्क खाता
नम्फय य अनुसूची-४ फभोशजभको कफुनरमतनाभा सभेत सॊ रग्न गयी
ननदे शनारमभा ननिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्राप्त ननिेदनको आधायभा

ननदे शनारमरे सॊ रग्न कागजात रुजु गयी सम्फशन्त्धत विद्याथीको
फैंक खाताभा छात्रिृशि यकभ जम्भा गनुय ऩनेछ।
ऩरयच्छे द-४
विविध

10.

विियण

ऩठाउनु

छात्राछात्रहरूको

ऩने:

विियण

ननदे शनारमरे
सम्फशन्त्धत

छात्रिृशि

साभुदावमक

विद्यारम/शशऺारम य क्माम्ऩसभा ऩठाउनु ऩनेछ।
11.

प्राप्त

गने

भाध्मानभक

विियण उऩरब्ध गयाउनु ऩने: छात्रिृशि ऩाएका विद्याथी अध्ममन
गने साभुदावमक भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारम य साभुदावमक

क्माम्ऩसरे छात्रिृशिभा अध्ममन गने विद्याथीको नाभ, ठे गाना,
पोन नॊ, हाशजयी, बनाय बएको य सम्फशन्त्धत कऺा/तहको अशन्त्तभ
ऩयीऺाभा

साभेर

बएको

व्महोयाको

ननदे शनारमभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
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प्रत्मेक

िषय
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12.

छात्रिृनत वितयण व्मिस्थाऩन खचयः छात्रिृनत सम्फन्त्धी सूचना
प्रकाशन, छात्रिृशिको दयखास्त सॊ करन, फैठक य अनुगभन
कामयको रानग राग्ने खचय स्िीकृत भाऩदण्ड फभोशजभ गने गयी
छात्रिृशि

शीषयकभा

प्रनतिेदन

ऩेश

गरयनेछ।
13.

विननमोजन

गनुय

ऩने:

बएको

यकभफाट

ननदे शनारमरे

व्मिस्थाऩन

मस

ननदे शशका

फभोशजभ वितयण गये को छात्रिृशि सम्फन्त्धी िावषयक प्रनतिेदन तमाय
गयी आनथयक िषय सभाप्त बएको तीन भवहनानबत्र भन्त्त्रारम सभऺ
ऩेश गनुय ऩनेछ।
14.

रेखा तथा रेखाऩयीऺण: (१) छात्रिृशि यकभको रेखा प्रणारी
प्रचनरत कानून फभोशजभ हुनछ
े ।

(२) आन्त्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रदे श रेखा ननमन्त्त्रक

कामायरमफाट य अशन्त्तभ रे खा ऩयीऺण भहारे खा ऩयीऺकको
कामायरमफाट हुनेछ ।
15.

सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयने: छात्रिृशि प्राप्त गने

व्मशिरे मस ननदे शशकाभा तोवकएको शतय विऩयीत कामय गये भा िा

अध्ममन फीचै भा छाडेभा िा दोहोयो छात्रिृशि नरएभा ननजराई
प्रदान

गरयएको

छात्रिृशि

यकभ

ननजको

घयघयानाफाट

ननदे शनारमरे सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गनेछ।
16.

प्रदे श सयकायरे सेिाभा खटाउन सक्ने: (१) मस ननदे शशका
फभोशजभ छात्रिृशि प्राप्त गयी अध्ममन ऩुया गये का विद्याथीराई

प्रदे श सयकायरे आिश्मक ठानेभा अध्ममन ऩुया गये को नभनतफाट
फढीभा दुई िषयसम्भ प्रदे शनबत्रको सम्फशन्त्धत ऺेत्रको सेिाभा
खटाउन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सेिाभा खटाउॉदा ननजराई

प्रचनरत कानून फभोशजभको ऩारयश्रनभक उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
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17.

आिश्मक व्मिस्था नभराउने: मो ननदे शशका कामायन्त्िमन गदाय कुनै
फाधा िा सभस्मा आइऩये भा भन्त्त्रारमरे
नभराउन सक्नेछ।

18.

आिश्मक व्मिस्था

प्रचनरत कानुन फभोशजभ हुन:े मस ननदे शशकाभा उल्रेख बए दे शख
फाहेकका अन्त्म विषमहरुभा प्रचनरत कानुन फभोशजभ हुनछ
े ।

19.

खाये जी य फचाउ: (१) छोयी फुहायी उच्च शशऺा छात्रिृशि
ननदे शशका, 207६ खाये ज गरयएको छ ।

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ बए गये का काभ कायफाही

मसै ननदे शशका फभोशजभ बए गये को भानननेछ।
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अनुसूची-१

(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
शैशऺक छात्रिृशि ननिेदन पायाभको ढाॉचा

श्रीभान् ननदे शकज्मू,

शशऺा विकास ननदे शनारम,

फागभती प्रदे श, हेटौंडा, नेऩार।

विषम: छात्रिृशि सम्फन्त्धभा।

भहोदम,
शशऺा विकास ननदे शनारम, हेटौंडाको नभनत..................को सूचना फभोशजभ साभुदावमक

भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारम/साभुदावमक क्माम्ऩसभा अध्ममनको रानग प्रदान गयीने छात्रिृशि

उऩरब्ध गयाई ऩाउन भेयो व्मशिगत, सॊ स्थागत य अन्त्म विियण तऩनसरभा खुराई ननदे शनारम सभऺ
मो ननिेदन ऩेश गये को छु ।

१. छात्रिृशिको वकनसभ: (क) भवहरा

(ख) अन्त्म ......

२. छात्रिृशिका रानग आिेदन ददएको शैशऺक तह: (क) कऺा ११ िा सो सयह
स्नातकोिय

(ख) स्नातक (ग)

३. कऺा ११ िा सो सयहको तहभा, स्नातक िा स्नातकोिय तहको ऩवहरो िषयभा बनाय बएको नभनत:

४. कऺा ११ िा सो सयहको तहभा य स्नातक िा स्नातकोिय तहको ऩवहरो िषय िा सेभेष्टयको
ऩयीऺाभा साभेर बएको नभनत:

५. व्मशिगत विियण:
(क) नाभ:

(ख) ठे गाना:

(ग) पोन नॊ:

भोफाइर नॊ:

(घ) इभेर:

(ङ) वऩता/भाताको नाभ:
(च) हजुय फुिाको नाभ:
(छ) िैिावहक शस्थनत:

वििावहत / अवििावहत

(ज) वििावहत बए ऩनत/ऩत्नीको:
नाभ:

ठे गाना:

पोन नॊ:

(झ) योजगायीको शस्थनत : योजगाय
(ञ) योजगाय बए योजगायदाताको:

भोफाइर नॊ:

/ फेयोजगाय

नाभ:

ठे गाना:
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पोन नॊ:

भोफाइर नॊ:

(ट) उिीणय गये को शैशऺक तह य सॊ काम:
क. एसईई:

ख. कऺा १२:
ग. स्नातक:

(ठ) अध्ममनयत साभुदावमक भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारम िा साभुदावमक क्माम्ऩसको नाभ य
ठे गान:

(ड) अध्ममननयत विषम:

६. शैशऺक विियण
क्र.सॊ

उनतणय

अध्ममन गये को/ अध्ममनयत

अध्ममनयत

ठे गाना य सङ्काम

गये को/

यहेको शैशऺक

यहेको शैशऺक सॊ स्थाको नाभ

प्रभुख विषम

उशिणय

श्रे णी

सार

कैवपमत

तह
१.

एसईई

२.

कऺा १२

३.

स्नातक तह

४.

स्नातकोिय
तह

७. अध्ममन रागत

(क) अध्ममनयत साभुदावमक भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारम क्माम्ऩसको भानसक ऩढाई शुल्क:
(ख) बनाय शुल्क:

(ग) प्रमोगात्भक शुल्क:

(घ) अन्त्म शुल्क:

८. भानथ उल्रेख गये को व्महोया दठक/साॉचो छ । झुट्टा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉ रा ।
ननिेदक
नाभ:

ठे गाना:

दस्तखत:
नोट: ननिेदन साथ ऩेश गनुय ऩने कागजात:
1.
2.
3.

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ,

फागभती प्रदे शको स्थामी फानसन्त्दा जनाउने कुनै ननस्सा,

फागभती प्रदे शको स्थामी फानसन्त्दा ऩुरुषसॉग वििाह गये को बए वििाह दतायको प्रभाण ऩत्रको
प्रनतनरवऩ,

4.

एसईईको शैशऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्र य रब्धाङ्कको प्रनतनरवऩ,
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5.

स्नातक य स्नातकोिय तहोको छात्रिृशिको रानग कऺा १२ को शैशऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्र य
रब्धाङ्कको प्रनतनरवऩ,

6.

स्नातकोिय तहको छात्रिृशिको रानग स्नातक तह उतीणय गये को शैशऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्रको
प्रनतनरवऩ य रब्धाङ्कको प्रनतनरवऩ,

7.
8.

एसईई उतीणय गये को विद्यारम साभुदावमक विद्यारम हो बन्ने सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको नसपारयस,

स्नातक य स्नातकोिय तहको छात्रिृशिको रानग कऺा १२ उतीणय गये को विद्यारम साभुदावमक
विद्यारम हो बन्ने सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको नसपारयस,

9.

स्नातकोिय तहको छात्रिृशिको रानग स्नातक तह उतीणय गये को क्माम्ऩस साभुदावमक क्माम्ऩस
हो बन्ने

सम्फन्त्धन ददने विश्िविद्यारमको ऩत्र,

10. कऺा ११ िा सो सयहको छात्रिृशिको रानग आिेदन ददने छात्रा छात्र अध्ममनयत भाध्मानभक
विद्यारम साभुदावमक विद्यारम/शशऺारम हो बन्ने सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको ऩत्र,

11. स्नातक तह िा स्नातकोिय तहभा छात्रिृशिको रानग आिेदन ददएका छात्रा अध्ममनयत क्माम्ऩस
साभुदावमक क्माम्ऩस हो बन्त्ने सम्फन्त्धन ददने विश्िविद्यारमको ऩत्र,

12. कऺा ११ िा सो सयहको तहभा अध्ममनयत छात्रा छात्रको हकभा सम्फशन्त्धत कऺा/ तहको
अशन्त्तभ ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा िा विद्यारमको ऩत्र,

13. स्नातक तह िा स्नातकोिय तहभा बनाय बएको य प्रथभ िषय िा सेभेष्टयको ऩयीऺाभा साभेर
बएको ननस्सा िा सम्फशन्त्धत क्माम्ऩसको ऩत्र,

14. दनरत, अल्ऩसॊ ्मक, नसभान्त्तकृत य रोऩोन्त्भुख जानत य विऩन्न हो बन्ने सम्फशन्त्धत ननकामको
नसपारयस,

15. द्वन्त्द्व ऩीनडत, शहीद िा घाइते ऩरयिायको सम्फशन्त्धत शजल्रा प्रशासन कामायरमको ऩत्र ।
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अनुसूची-२

(दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (क) य दपा ७ को खण्ड (ग) सॉग सम्फशन्त्धत)
स्नातक य स्नातकोिय अध्ममनको रानग प्रदान गरयने शैशऺक छात्रिृशि छनोट सम्फन्त्धी
भाऩदण्ड
शैशऺक मोग्मता

श्रे णी

अङ्कको

िगीकयण

एसईई

अनधकतभ
प्राप्ताङ्क
1०

प्रथभ श्रे णी

1० अङ्क

दद्वतीम श्रे णी

७ अङ्क

तृतीम श्रे णी

5 अङ्क

कऺा 12

1०
प्रथभ श्रे णी

1० अङ्क

दद्वतीम श्रे णी

७ अङ्क

तृतीम श्रे णी

5 अङ्क

प्रथभ श्रे णी

1० अङ्क

दद्वतीम श्रे णी

७ अङ्क

तृतीम श्रे णी

5 अङ्क

गाउॉ ऩानरका बए

१० अङ्क

नगयऩानरका बए

७ अङ्क

उऩभहानगयऩानरका/भहानगयऩानरका

५ अङ्क

स्नातक तह

1०

प्रदे श नबत्रको फानसन्त्दाको आधाय

१०

बए
आनथयकरुऩरे विऩन्न

१०

सीभान्त्तकृत, रोऩोन्त्भुख, दनरत, अऩाङ्गता, द्वन्त्द ऩीनडत, शहीद ऩरयिाय य घाइते ऩरयिाय

१०

जम्भा

५०/६०

नोट: स्नातक तहको रानग ऩूणायङ्क ५० स्नातकोिय तहको रानग ऩूणायङ्क ६० हुनेछ।
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अनुसूची -३

(दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) य दपा ७ को खण्ड (घ) सॉग सम्फशन्त्धत)
साभुदावमक भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारमभा कऺा ११ िा सो सयहभा अध्ममनयत
छात्रा छात्रराई प्रदान गरयने छात्रिृशि छनोट सम्फन्त्धी भाऩदण्ड
शैशऺक मोग्मता

श्रे णी

अङ्कको िगीकयण

एसईई

अनधकतभ प्राप्ताङ्क
1०

प्रथभ श्रे णी

1० अङ्क

दद्वतीम श्रे णी

७ अङ्क

तृतीम श्रे णी

5 अङ्क

आनथयकरुऩरे विऩन्न

१०

द्वन्त्द ऩीनडत, शहीद ऩरयिाय य घाइते ऩरयिाय

१०

जम्भा

३०
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अनुसूची-४

(दपा ९ को उऩदपा (५) सॉग सम्फशन्त्धत)
श्री ...............................

कफुनरमतनाभा

को नानत/नानतनी श्री ................................ को छोया/छोयी/फुहायी

शजल्रा ...................... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा ...................................................
िडा. नॊ. ..... भा स्थामी फसोफास बएको हार ..................................................................
भाध्मानभक विद्यारम/शशऺारम/साभुदावमक क्माम्ऩसभा ............................................... विषमभा

अध्ममनयत विद्याथी भ .................................................... (नागरयकता नॊ. .......................)
शशऺा विकास ननदे शनारम, हेटौंडाफाट प्रदान गरयने शैशऺक छात्रिृशि अन्त्तगयत भवहरा, दनरत,
अल्ऩसॊ ्मक, नसभान्त्तकृत य रोऩोन्त्भुख तपयको ...... तहको रानग प्रदान हुने छात्रिृशिको रानग छनोट
बएकोरे शैशऺक छात्रिृशि ननदे शशका, २०७८ का शतयहरुको ऩूणय ऩारना गनेछु।सो फभोशजभ नगये

भैरे छात्रिृशि फाऩत ऩाएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह वपताय फुझाउनेछु।सो यकभ भैरे नफुझाएभा
भेयो घय घयानाफाट सयकायी फाॉकी सयह असुर गये भा भेयो भञ्जुयी बएकोरे सो फभोशजभ कफुनरमतनाभा
गयी शशऺा विकास ननदे शनारमभा ऩेश गये को छु ।
छात्रिृशि ऩाउनेको
दस्तखत:
नाभ:

सम्ऩकय ठे गाना:
इभेर:

भोफाइर नॊ .:
नभनत:

नोट: अध्ममन सम्ऩन्न बए ऩश्चात शशऺा विकास ननदे शनारमभा प्रनतिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ।

आऻारे,

मऻ प्रसाद ढु ङ्गर
े

प्रदे श सयकायको सशचि
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आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु.१०।-

