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शैक्षऺक छात्रवकृ्षि ननदेक्षशका, २०७८ 

प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाक्षशत नभनत 

     २०७८।१०।२७ 

 प्रस्तावना: फागभती प्रदेशका साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम य साभदुायमक 
क्माम्ऩसभा अध्ममनयत भयहरा, दनरत, अल्ऩसॊख्मक, सीभान्तकृत य 
रोऩोन्भखु जानतका यवद्याथीराई छात्रवृक्षि प्रदान गयी उच्च क्षशऺाभा ऩहुॉच 
अनबवृयि गने कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्वमनका रानग छात्रवृक्षि 
ननदेक्षशका तमाय गनय वाञ्छनीम बएकोरे यवननमोजन ऐन, २०७८ को दपा 
१० को उऩदपा (१) रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश 
सयकायरे मो ननदेक्षशका फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायक्षम्बक 

1. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ननदेक्षशकाको नाभ “शैक्षऺक 
 छात्रवृक्षि ननदेक्षशका, २०७8” यहेको छ। 

(२) मो ननदेक्षशका प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
नभनतदेक्षख प्रायम्ब हनुछे। 

2. ऩरयबाषा: यवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ननदेक्षशकाभा: 
(क) "छात्रवृक्षि" बन् नारे दपा ९ फभोक्षजभ प्रदान गरयन े

छात्रवृक्षि सम्झन ुऩछय। 
(ख) "छात्रवृक्षि छनोट सनभनत" बन् नारे दपा ६ फभोक्षजभको 

सनभनत सम्झन ुऩछय। 
(ग) "ननदेशनारम" बन् नारे क्षशऺा यवकास ननदेशनारम 

सम्झन ुऩछय। 
(घ) "प्रदेश" बन् नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय। 



 

3 

(ङ) "भन्त्रारम" बन् नारे साभाक्षजक यवकास भन्त्रारम सम्झन ु
ऩछय। 

(च) "साभदुायमक क्माम्ऩस" बन् नारे नेऩार सयकायको 
भान्मता प्राप्त यवश्वयवद्यारमफाट सम्फन्धन प्राप्त गयी गैय 
नापाभूरक रुऩभा स् नातकोिय तहसम्भको अध्माऩन 
गयाउने क् माम्ऩस सम्झन ुऩछय।  

ऩरयच्छेद-२ 
छात्रवकृ्षिका शतय तथा छात्रवकृ्षिको रानग यवद्याथीको मोग्मता 

3. छात्रवकृ्षिका शतयहरु: (१) मस कामययवनध फभोक्षजभको छात्रवृक्षिका 
 रानग आवेदन ददन े छात्राछात्ररे देहाम फभोक्षजभको शतयहरू ऩयुा 
 गयेको हनु ुऩनेछः- 

(क) नेऩारी नागरयक हनु ुऩने, 
(ख) फागभती प्रदेशनबत्रको स्थामी फानसन्दा हनुऩुने 

वा फागभती प्रदेशको स्थामी फानसन्दा ऩरुुषसॉग 
यववाह गयेको हनु ुऩने, 

(ग) फागभती प्रदेश नबत्रको साभदुायमक भाध्मानभक 
यवद्यारमफाट एसईई उतीणय गयेको हनु ुऩने, 

(घ) स्नातक तथा स्नातकोिय तहको छात्रवृक्षिको 
रानग फागभती प्रदेशनबत्रको साभदुायमक 
यवद्यारमफाट कऺा १२ उतीणय गयेको हनु ुऩने, 

(ङ) स्नातकोिय तहको छात्रवकृ्षिको रानग फागभती 
प्रदेशनबत्रको साभदुायमक क्माम्ऩसफाट स्नातक 
तह उतीणय गयेको हनु ुऩने, 

(च) भयहरा छात्रवृक्षिको हकभा फागभती 
प्रदेशनबत्रको साभदुायमक क्माम्ऩसभा स्नातक 
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वा स्नातकोिय तहको ऩयहरो वषयभा बनाय बई 
सो वषय वा सेभेष्टयको अक्षन्तभ ऩयीऺाभा साभेर 
बएको हनु ुऩने, 

(छ) साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारमभा 
अध्ममनयत छात्राछात्रराई प्रदान गरयन े
छात्रवृक्षिको हकभा  कऺा ११ वा सो सयहको 
कऺाभा बनाय बई अक्षन्तभ ऩयीऺाभा साभेर 
बएको हनु ुऩने, 

(ज) छात्रवृक्षिको रानग आवेदन ददएको शैक्षऺक 
तहभा सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, 
यवश्वयवद्यारम अनदुान आमोग, सम्फक्षन्धत 
यवश्वयवद्यारम, प्रायवनधक क्षशऺा तथा 
व्मावसायमक तानरभ ऩरयषद्, स्थानीम तह, 
सम्फक्षन्धत क्माम्ऩस वा अन्म कुनै ऩनन ननकाम 
वा सॊघ सॊस्थाफाट छात्रवकृ्षि ननरएको हनु ु
ऩने। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग), (घ) य (ङ) भा 
जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩनन सोही उऩदपाको खण्ड (ख) 
फभोक्षजभको यववायहत भयहराको हकभा अन्म प्रदेशको साभदुायमक 
यवद्यारमफाट एसईई, कऺा १२ य साभदुायमक क्माम्ऩसफाट 
स्नातक तह उिीणय गयेकोराई भान्मता ददइनेछ।  

4. छात्रवकृ्षि प्राप्त गने छात्राछात्र: दपा ३ फभोक्षजभको शतय ऩयुा 
 गयेका देहाम फभोक्षजभका छात्राछात्ररे मो ननदेक्षशका फभोक्षजभको 
 छात्रवृक्षि प्राप्त गनेछन:्  
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(क) फागभती प्रदेशनबत्रका साभदुायमक क्माम्ऩसभा स्नातक 
वा स्नातकोिय तहभा अध्ममनयत दपा ५ को उऩदपा 
(३) को खण्ड (क) फभोक्षजभ छनोट बएका छात्रा, 

(ख) कृयष, बेटनेयी, सबेमय, नसनबर इक्षन्जननमरयङ, वन यवऻान 
यवषमभा साभदुायमक यवद्यारम/क्षशऺारमभा कऺा ११ 
वा सो सयहभा अध्ममनयत दनरत, अल्ऩसॊख्मक, 
सीभान्तकृत य रोऩोन्भखु जानतका छात्रछात्राहरू भध्मे 
दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) फभोक्षजभ 
छनोट बएका छात्रा वा छात्र।    

ऩरयच्छेद-३ 
छात्रवकृ्षिभा छनोट तथा छात्रवकृ्षि यवतयण 

5. छात्रवकृ्षि छनोट प्रयक्रमा: (१) दपा ३ फभोक्षजभका शतय ऩयुा 
 गयेका छात्राछात्रहरूरे दपा ८ भा तोयकएको कागजात सयहत 
 ननदेशनारमभा अनसूुची-१ फभोक्षजभको ननवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्राप्त बएका ननवेदनहरू 
जाॉचफझु तथा भूल्माङ्कन गयी छात्रवृक्षिका रानग नाभ छनोट तथा 
नसपारयस गनय ननदेशनारमरे दपा ६ फभोक्षजभको सनभनतभा 
ऩठाउनछे। 

(३) सनभनतरे उऩदपा (२) फभोक्षजभ प्राप्त बएका 
ननवेदनहरू जाॉचफझु तथा भूल्माङ्कन गयी दपा ३ फभोक्षजभका शतय 
ऩयुा गयेका य दपा ८ भा तोयकएको प्रयक्रमा य कागजात ऩयुा 
गयेका देहामका छात्रा छात्रको नाभ छनोट गयी दपा ९ 
फभोक्षजभको छात्रवृक्षि उऩरब्ध गयाउन क्षशऺा यवकास 
ननदेशनारमभा नसपारयस गनेः-  



 

6 

(क) दपा ४ को खण्ड (क) फभोक्षजभको 
छात्रवृक्षिको रानग आवेदन गने छात्राहरू भध्मे 
यवननमोक्षजत यकभको सीभा नबत्र यही अनसूुची-
२ भा उक्षल्रक्षखत भाऩदण्ड फभोक्षजभ छनोट 
बएका छात्राहरू, 

(ख) दपा ४ को खण्ड (ख) फभोक्षजभको 
छात्रवृक्षिको रानग आवेदन गने छात्राछात्रहरू 
भध्मे यवननमोक्षजत यकभको सीभा नबत्र यही 
अनसूुची-३ फभोक्षजभको भाऩदण्डको आधायभा 
प्रत्मेक स्थानीम तहफाट छनोट बएका कऺा 
११ वा सो सयहभा अध्ममनयत एकजना छात्रा 
वा छात्र। 

(ग) खण्ड (क) य (ख) फभोक्षजभ छात्रा छात्रको 
नाभ नसपारयस गदाय प्राप्ताङ्क फयाफयी बएभा 
दनरत, रोऩोन्भखु जानत, अल्ऩसॊख्मक, 
नसभान्तकृत, सभूहराई क्रभश: प्राथनभकताभा 
याखी छनोट गनुय ऩनेछ।   

(४) उऩदपा (३) को खण्ड (क) फभोक्षजभ नसपारयस 
गनुय अक्षघ खण्ड (ख) फभोक्षजभ नसपारयस गनुय ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोक्षजभ छात्रा वा छात्रको नाभ 
नसपारयस गदाय शैक्षऺक छात्रवृक्षि  शीषयकभा यवननमोजन बएको 
यकभफाट सवयप्रथभ दपा ९ को उऩदपा (२) फभोक्षजभ छात्रा वा 
छात्रको रानग छात्रवकृ्षि यकभ फाॉडपाॉट गयी नसपारयस गनुय 
ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोक्षजभ नसपारयस बएको छात्रवृक्षि 
यकभ घटाई फाॉकी यकभको ७० प्रनतशत यकभ स्नातक तहको 
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रानग य ३० प्रनतशत यकभ स्नातकोिय तहको रानग फाॉडपाॉट 
गयी सो यकभको आधायभा दपा ९ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ 
छात्रवृक्षि प्राप्त गने छात्राको नाभ नसपारयस गनुय ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (५) य (६) फभोक्षजभ छात्रवृक्षि यकभ 
फाॉडपाॉट गदाय कुनै एउटा सभूह वा तहभा छनोट बएका छात्रा वा 
छात्रको सङ्खख्मा कभ बएभा सनभनतरे अको सभूह वा तहका छात्रा 
वा छात्रराई छात्रवृक्षि यकभ फाॉडपाॉट गयी नसपारयस गनय 
सक्नछे।  

(८) उऩदपा (३) फभोक्षजभ सनभनतफाट नसपारयस बई 
आएका छात्राछात्रराई दपा ९ फभोक्षजभको छात्रवृक्षि प्रदान गनय 
ननदेशनारमरे ननणयम गयी छात्राछात्रको नाभ ठेगाना य सम्फक्षन्धत 
क्माम्ऩसको नाभ सयहतको यववयण आफ्नो वेब साइटभा प्रकाशन 
गयी सो को जानकायी कुनै एक यायिम दैननक ऩनत्रकाभा प्रकाशन 
गनुय ऩनेछ।मस सम्फन्धी जानकायी भन्त्रारमराई सभेत ददन ु
ऩनेछ। 

6. छात्रवकृ्षि छनोट सनभनत: मस ननदेक्षशका फभोक्षजभ प्रदान गरयन े
 छात्रवृक्षि छनोटको रानग देहाम फभोक्षजभको छात्रवृक्षि छनोट 
 सनभनत यहनेछ:- 

(क) ननदेशक, ननदेशनारम              -सॊमोजक 
(ख) प्रभखु, प्रशासन, मोजना तथा  क्षशऺा  

यवकास भहाशाखा, भन्त्रारम        -सदस्म 
(ग) शाखा प्रभखु, सम्फक्षन्धत शाखा,  

ननदेशनारम      -सदस्म-सक्षचव 
7. छात्रवनृत छनोट सनभनतको काभ,कतयव्म य अनधकाय: छनोट 
 सनभनतको काभ,कतयव्म य अनधकाय देहाम फभोक्षजभ हनुछे:- 
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(क) यवननमोक्षजत फजेटको सीभानबत्र यही ननदेक्षशकारे तोकेको 
भाऩदण्ड अनसुाय छात्रवृक्षिको यकनसभ, यकभ य सङ्खख्मा 
मयकन गयी आवेदनको रानग सूचना प्रकाक्षशत गनय 
ननदेशनारमभा नसपारयस गने, 

(ख) ननदेशनारमफाट प्रकाक्षशत सूचना अनसुाय प्राप्त बएका 
ननवेदनहरूको जाॉचफझु तथा भूल्माङ्कन गने, 

(ग) खण्ड (ख) फभोक्षजभको ननवेदनको जाॉचफझु तथा 
भूल्माङ्कन गयी दपा ३ फभोक्षजभका शतय ऩयुा गयेका, 
दपा ८ भा उक्षल्रक्षखत कागजात ऩेश गयेका य दपा ४ 
को खण्ड (क) फभोक्षजभको छात्रवृक्षिको रानग आवेदन 
ददएका छात्राहरू भध्मेफाट यवननमोक्षजत फजेटको 
सीभानबत्र यही अनसूुची-२ भा उक्षल्रक्षखत भाऩदण्ड 
फभोक्षजभ छात्राहरूको नाभ छनोट गयी ननदेशनारमभा 
नसपारयस गने,  

(घ) खण्ड (ख) फभोक्षजभको ननवेदनको जाॉचफझु तथा 
भूल्माङ्कन गयी दपा ३ फभोक्षजभका शतय ऩयुा गयेका, 
दपा ८ भा उक्षल्रक्षखत कागजात ऩेश गयेका य दपा ४ 
को खण्ड (ख) फभोक्षजभको छात्रवृक्षिको रानग आवेदन 
ददएका छात्राछात्रहरू भध्मेफाट अनसूुची-३ भा 
उक्षल्रक्षखत भाऩदण्ड फभोक्षजभ कऺा ११ वा सो सयहभा 
अध्ममनयत प्रत्मेक स्थानीम तहफाट एकजना छात्रा वा 
छात्रको नाभ छनोट गयी ननदेशनारमभा नसपारयस गने, 

(ङ) स्थानीम तह, साभदुायमक यवद्यारम य साभदुायमक 
क्माम्ऩससॉग आवश्मक यववयण भाग गने तथा सभन्वम 
गने, 
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(च) छात्रवृक्षि कामयक्रभको अनगुभन भूल्माङ्कन गयी प्रनतवेदन 
ऩेश गने, 

(छ) भन्त्रारमरे तोकेका अन्म आवश्मक कामय गने। 
8. छात्रवनृतको आवेदन साथ ऩेश गनुय ऩने कागजातहरू: (१) दपा ३ 
 फभोक्षजभको शतय ऩयुा गयेका छात्राछात्ररे दपा ९ फभोक्षजभको 
 छात्रवृक्षि प्राप्त गनय दपा ५ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩेश गने 
 ननवेदन साथ देहाम फभोक्षजभको कागजात अननवामय रूऩभा ऩेश गनुय 
 ऩनेछः- 

(क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरयऩ,  
(ख) फागभती प्रदेशको स्थामी फानसन्दा बएको 

ननस्सा, 
(ग) फागभती प्रदेशको स्थामी फानसन्दा ऩरुुषसॉग 

यववाह गयेको बए यववाह दतायको प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतनरयऩ,  

(घ) एसईईको शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्र य 
रब्धाङ्कको प्रनतनरयऩ, 

(ङ) स्नातक य स्नातकोिय तहको छात्रवृक्षिको 
रानग कऺा १२ को शैक्षऺक मोग्मताको 
प्रभाण-ऩत्र य रब्धाङ्कको प्रनतनरयऩ, 

(च) स्नातकोिय तहको छात्रवृक्षिको रानग स्नातक 
तह उतीणय गयेको शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाण-
ऩत्रको प्रनतनरयऩ य रब्धाङ्कको प्रनतनरयऩ, 

(छ) एसईई उतीणय गयेको यवद्यारम साभदुायमक 
यवद्यारम हो बने्न सम्फक्षन्धत स्थानीम तहको 
नसपारयस, 



 

10 

(ज) स्नातक य स्नातकोिय तहको छात्रवृक्षिको 
रानग कऺा १२ उतीणय गयेको यवद्यारम 
साभदुायमक यवद्यारम हो बने्न सम्फक्षन्धत 
स्थानीम तहको नसपायीस, 

(झ) स्नातकोिय तहको छात्रवृक्षिको रानग स्नातक 
तह उतीणय गयेको क्माम्ऩस साभदुायमक 
क्माम्ऩस हो बने्न सम्फन्धन ददन े
यवश् वयवद्यारमको ऩत्र, 

(ञ) कऺा ११ वा सो सयहको छात्रवृक्षिको रानग 
आवेदन ददने छात्रा छात्र अध्ममनयत 
भाध्मानभक यवद्यारम साभदुायमक यवद्यारम/ 
क्षशऺारम हो बने्न सम्फक्षन्धत स्थानीम तहको 
ऩत्र, 

(ट) स्नातक तह वा स् नातकोिय तहभा छात्रवृक्षिको 
रानग आवेदन ददएका छात्रा अध्ममनयत 
क्माम्ऩस साभदुायमक क्माम्ऩस हो बन् न े
सम्फन्धन ददने यवश् वयवद्यारमको ऩत्र, 

(ठ) कऺा ११ वा सो सयहको तहभा अध्ममनयत 
छात्रा छात्रको हकभा सम्फक्षन्धत कऺा/तहको 
अक्षन्तभ ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा वा 
यवद्यारमको ऩत्र, 

(ड) स्नातक तह वा स् नातकोिय तहभा बनाय बएको 
य प्रथभ वषय वा सेभेष्टयको ऩयीऺाभा साभेर 
बएको ननस्सा वा सम्फक्षन्धत क्माम्ऩसको ऩत्र, 
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(ढ)  दनरत, अल्ऩसॊख्मक, नसभान्तकृत य रोऩोन्भखु 
जानत यवऩन्न हो बन े सम्फक्षन्धत ननकामको 
नसपारयस, 

(ण) द्वन्द ऩीनडत, शहीद वा घाइते ऩरयवायको 
सम्फन्धभा सम्फक्षन्धत क्षजल्रा प्रशासन 
कामायरमको ऩत्र।  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ), (ञ), 
(ट), (ठ) य (ड) सम्भका नसपारयस उऩरब्ध गयाउने यवषमभा 
सम्फक्षन्धत यवद्यारम/क्षशऺारम/क्माम्ऩसरे सम्फक्षन्धत ननकामसॉग 
सहजीकयण गनुय ऩनेछ।  

9. छात्रवकृ्षिको यकभ य ननकासा प्रयक्रमा: (१) साभदुायमक क्माम्ऩसभा 
 स् नातक वा स् नातकोिय तहभा अध्ममनयत दपा ४ को खण्ड (क) 
 फभोक्षजभको छात्रवृक्षिको रानग दपा ५ को उऩदपा (३) को 
 खण्ड (क) फभोक्षजभ छनोट बई नसपारयस बएका छात्राराई 
 स्नातक तह ऩयहरो वषयको रानग भात्र रु.१०,०००।- य 
 स्नातकोिय तह ऩयहरो वषयको रानग भात्र रु.१५,०००।- 
 छात्रवृनत प्रदान गरयनछे। 

(२) साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारमभा 
अध्ममनयत दपा ४ को खण्ड (ख) फभोक्षजभको छात्रफकृ्षिको रानग 
दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) फभोक्षजभ छनोट बई 
नसपारयस बएका छात्रा वा छात्रराई कऺा ११ य १२ वा सो 
सयहभा अध्ममन गनय राग्न ेबनाय शलु्क य क्षशऺण शलु्क फाऩतको 
यकभ छात्रवृक्षिको रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ स् नातक वा स् नातकोिय 
तहको रानग प्रदान गरयन े छात्रवृक्षि यकभ फयावयी रुऩभा दईु 
यकस्ताभा उऩरब्ध गयाइनछे।ऩयहरो यकस्ता फाऩतको यकभ 
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सम्फक्षन्धत तहभा बनाय बई ऩयहरो वषय वा सेभेष्टयको अक्षन्तभ 
ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा वा क्माम्ऩसको ऩत्रको आधायभा य 
दोस्रो यकस्ता सम्फक्षन्धत तहको दोस्रो वषय वा सेभेष्टयको अक्षन्तभ 
ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा वा क्माम्ऩसको ऩत्रको आधायभा 
उऩरब्ध गयाइनछे। 

(४) उऩदपा (२) अनसुाय प्रदान गरयने छात्रवकृ्षि यकभ 
सम्फक्षन्धत साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारमको ऩत्रको 
आधायभा फढीभा तीन यकस्ताभा उऩरब्ध गयाइनछे।ऩयहरो यकस्ता 
फाऩतको यकभ कऺा ११ वा सो सयहको तहभा बनाय बई अक्षन्तभ 
ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा वा क्माम्ऩसको ऩत्रको आधायभा, 
दोस्रो यकस्ता कऺा १२ वा सो सयहको अक्षन्तभ ऩयीऺाभा साभेर 
बएको ननस्सा वा क्माम्ऩसको ऩत्रको आधायभा प्रदान 
गरयनेछ।साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारमको कऺा ११ 
य १२ वा सो सयहको अध्ममन अवनध ३ वषय  बएभा तेस्रो 
यकस्ता फाऩतको यकभ सो तहको अक्षन्तभ वषयको ऩयीऺाभा साभेर 
बएको ननस्सा वा यवद्यारम/क्षशऺारमको ऩत्रको आधायभा उऩरब्ध 
गयाइनेछ।  

(५) उऩदपा (१) य (२) फभोक्षजभको छात्रवृक्षिको यकभ 
प्राप्त गनय छनोट बएका छात्रा छात्ररे छात्रवृक्षिभा छनोट बएको 
नसपारयस ऩत्र सयहत आफ्नो खाता यहेको फैंकको नाभ, फैङ्क खाता 
नम्फय य अनसूुची-४ फभोक्षजभको कफनुरमतनाभा सभेत सॊरग्न गयी 
ननदेशनारमभा ननवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोक्षजभ प्राप्त ननवेदनको आधायभा 
ननदेशनारमरे सॊरग्न कागजात रुज ु गयी सम्फक्षन्धत यवद्याथीको 
फैंक खाताभा छात्रवृक्षि यकभ जम्भा गनुय ऩनेछ। 
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ऩरयच्छेद-४ 
यवयवध 

10.  यववयण ऩठाउन ु ऩने: ननदेशनारमरे छात्रवृक्षि प्राप्त गने 
 छात्राछात्रहरूको यववयण सम्फक्षन्धत साभदुायमक भाध्मानभक 
 यवद्यारम/क्षशऺारम य क्माम्ऩसभा ऩठाउन ुऩनेछ। 
11. यववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩने: छात्रवृक्षि ऩाएका यवद्याथी अध्ममन 
 गने साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारम य साभदुायमक 
 क्माम्ऩसरे छात्रवृक्षिभा अध्ममन गने यवद्याथीको नाभ, ठेगाना, 
 पोन नॊ, हाक्षजयी, बनाय बएको य सम्फक्षन्धत कऺा/तहको अक्षन्तभ 
 ऩयीऺाभा साभेर बएको व्महोयाको यववयण प्रत्मेक वषय 
 ननदेशनारमभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 
12. छात्रवनृत यवतयण व्मवस्थाऩन खचयः छात्रवृनत सम्फन्धी सूचना 
 प्रकाशन, छात्रवृक्षिको दयखास्त सॊकरन, फैठक य अनगुभन 
 कामयको रानग राग्ने खचय स्वीकृत भाऩदण्ड फभोक्षजभ गने गयी 
 छात्रवृक्षि शीषयकभा यवननमोजन बएको यकभफाट व्मवस्थाऩन 
 गरयनेछ।  
13. प्रनतवेदन ऩेश गनुय ऩने: ननदेशनारमरे मस ननदेक्षशका 
 फभोक्षजभ यवतयण गयेको छात्रवृक्षि सम्फन्धी वायषयक प्रनतवेदन तमाय 
 गयी आनथयक वषय सभाप्त बएको तीन भयहनानबत्र भन्त्रारम सभऺ 
 ऩेश गनुय ऩनेछ। 
14. रेखा तथा रेखाऩयीऺण: (१) छात्रवकृ्षि यकभको रेखा प्रणारी 
 प्रचनरत कानून फभोक्षजभ हनुछे । 

(२) आन्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रदेश रेखा ननमन्त्रक 
कामायरमफाट य अक्षन्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकको 
कामायरमफाट हनुेछ । 
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15. सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयन:े छात्रवृक्षि प्राप्त गने 
 व्मक्षिरे मस ननदेक्षशकाभा तोयकएको शतय यवऩयीत कामय गयेभा वा 
 अध्ममन फीचैभा छाडेभा वा दोहोयो छात्रवृक्षि नरएभा ननजराई 
 प्रदान गरयएको छात्रवृक्षि यकभ ननजको घयघयानाफाट 
 ननदेशनारमरे सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गनेछ।  
16. प्रदेश सयकायरे सेवाभा खटाउन सक्न:े (१) मस ननदेक्षशका 
 फभोक्षजभ छात्रवृक्षि प्राप्त गयी अध्ममन ऩयुा गयेका यवद्याथीराई 
 प्रदेश सयकायरे आवश्मक ठानेभा अध्ममन ऩयुा गयेको नभनतफाट 
 फढीभा दईु वषयसम्भ प्रदेशनबत्रको सम्फक्षन्धत ऺेत्रको सेवाभा 
 खटाउन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सेवाभा खटाउॉदा ननजराई 
प्रचनरत कानून फभोक्षजभको ऩारयश्रनभक उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

17. आवश्मक व्मवस्था नभराउन:े मो ननदेक्षशका कामायन्वमन गदाय कुनै 
 फाधा वा सभस्मा आइऩयेभा भन्त्रारमरे आवश्मक व्मवस्था 
 नभराउन सक्नेछ। 
18. प्रचनरत काननु फभोक्षजभ हनु:े मस ननदेक्षशकाभा उल्रेख बए देक्षख 
 फाहेकका अन्म यवषमहरुभा प्रचनरत काननु फभोक्षजभ हनुछे  
19. खायेजी य फचाउ: (१) छोयी फहुायी उच्च क्षशऺा छात्रवृक्षि 
 ननदेक्षशका, 207६ खायेज गरयएको छ । 

(२) उऩदपा (1) फभोक्षजभ बए गयेका काभ कायफाही 
मसै ननदेक्षशका फभोक्षजभ बए गयेको भानननेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फक्षन्धत) 
शैक्षऺक छात्रवकृ्षि ननवेदन पायाभको ढाॉचा 

श्रीभान ्ननदेशकज्मू, 
क्षशऺा यवकास ननदेशनारम, 
फागभती प्रदेश, हेटौंडा, नेऩार। 

यवषम: छात्रवकृ्षि सम्फन्धभा। 

भहोदम, 

 क्षशऺा यवकास ननदेशनारम, हेटौंडाको नभनत..................को सूचना फभोक्षजभ साभदुायमक 
भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारम/साभदुायमक क्माम्ऩसभा अध्ममनको रानग प्रदान गयीन े छात्रवकृ्षि 
उऩरब्ध गयाई ऩाउन भेयो व्मक्षिगत, सॊस्थागत य अन्म यववयण तऩनसरभा खरुाई ननदेशनारम सभऺ 
मो ननवदेन ऩेश गयेको छु। 

१. छात्रवकृ्षिको यकनसभ: (क) भयहरा   (ख) अन्म ...... 
२. छात्रवकृ्षिका रानग आवदेन ददएको शैक्षऺक तह: (क) कऺा ११ वा सो सयह  (ख) स्नातक (ग) 

स्नातकोिय   
३. कऺा ११ वा सो सयहको तहभा, स् नातक वा स् नातकोिय तहको ऩयहरो वषयभा बनाय बएको नभनत:  
४. कऺा ११ वा सो सयहको तहभा य स् नातक वा स् नातकोिय तहको ऩयहरो वषय वा सेभेष्टयको      
   ऩयीऺाभा साभेर बएको नभनत:         
५. व्मक्षिगत यववयण: 
   (क) नाभ:       
   (ख) ठेगाना: 
   (ग) पोन नॊ:                    भोफाइर नॊ: 
   (घ) इभेर: 
   (ङ) यऩता/भाताको नाभ: 
   (च) हजयु फवुाको नाभ: 
   (छ) वैवायहक क्षस्थनत:  यववायहत / अयववायहत  
   (ज) यववायहत बए ऩनत/ऩत् नीको: 
       नाभ: 
       ठेगाना: 
       पोन नॊ:                    भोफाइर नॊ: 
   (झ) योजगायीको क्षस्थनत : योजगाय     / फेयोजगाय   
   (ञ) योजगाय बए योजगायदाताको:  

 नाभ: 
ठेगाना: 
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पोन नॊ:                    भोफाइर नॊ: 
   (ट) उिीणय गयेको शैक्षऺक तह य सॊकाम: 
 क. एसईई: 
 ख. कऺा १२: 
 ग. स् नातक: 
   (ठ) अध्ममनयत साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारम वा साभदुायमक क्माम्ऩसको नाभ य  
        ठेगान: 
   (ड) अध्ममननयत यवषम: 
६. शैक्षऺक यववयण 

क्र.सॊ उनतणय 
गयेको/ 
अध्ममनयत 
यहेको शैक्षऺक 
तह 

अध्ममन गयेको/ अध्ममनयत 
यहेको शैक्षऺक सॊस्थाको नाभ 
ठेगाना य सङ्काम 

प्रभखु यवषम उक्षिणय 
सार 

शे्रणी कैयपमत 

१. एसईई      
२. कऺा १२      
३. स्नातक तह      
४. स्नातकोिय 

तह 
     

७. अध्ममन रागत 
   (क) अध्ममनयत साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारम क्माम्ऩसको भानसक ऩढाई शलु्क: 
   (ख) बनाय शलु्क:         (ग) प्रमोगात्भक शलु्क:                    (घ) अन्म शलु्क: 
८. भानथ उल्रेख गयेको व्महोया दठक/साॉचो छ । झटु्टा ठहये कानून फभोक्षजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।
         

ननवदेक 
नाभ: 
ठेगाना:  
दस्तखत: 
  

नोट: ननवदेन साथ ऩेश गनुय ऩने कागजात: 
1. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरयऩ,  
2. फागभती प्रदेशको स्थामी फानसन्दा जनाउने कुनै ननस्सा, 
3. फागभती प्रदेशको स्थामी फानसन्दा ऩरुुषसॉग यववाह गयेको बए यववाह दतायको प्रभाण ऩत्रको 

प्रनतनरयऩ,  
4. एसईईको शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्र य रब्धाङ्कको प्रनतनरयऩ, 
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5. स्नातक य स्नातकोिय तहोको छात्रवकृ्षिको रानग कऺा १२ को शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्र य 
रब्धाङ्कको प्रनतनरयऩ, 

6. स्नातकोिय तहको छात्रवकृ्षिको रानग स्नातक तह उतीणय गयेको शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्रको 
प्रनतनरयऩ य रब्धाङ्कको प्रनतनरयऩ, 

7. एसईई उतीणय गयेको यवद्यारम साभदुायमक यवद्यारम हो बने्न सम्फक्षन्धत स्थानीम तहको नसपारयस, 
8. स्नातक य स्नातकोिय तहको छात्रवकृ्षिको रानग कऺा १२ उतीणय गयेको यवद्यारम साभदुायमक 

यवद्यारम हो बने्न सम्फक्षन्धत स्थानीम तहको नसपारयस, 
9. स्नातकोिय तहको छात्रवकृ्षिको रानग स्नातक तह उतीणय गयेको क्माम्ऩस साभदुायमक क्माम्ऩस 

हो बने्न  सम्फन्धन ददन ेयवश् वयवद्यारमको ऩत्र, 
10. कऺा ११ वा सो सयहको छात्रवकृ्षिको रानग आवदेन ददने छात्रा छात्र अध्ममनयत भाध्मानभक 

यवद्यारम साभदुायमक यवद्यारम/क्षशऺारम हो बने्न सम्फक्षन्धत स्थानीम तहको ऩत्र, 
11. स्नातक तह वा स् नातकोिय तहभा छात्रवकृ्षिको रानग आवदेन ददएका छात्रा अध्ममनयत क्माम्ऩस 

साभदुायमक क्माम्ऩस हो बन् न ेसम्फन्धन ददन ेयवश् वयवद्यारमको ऩत्र, 
12. कऺा ११ वा सो सयहको तहभा अध्ममनयत छात्रा छात्रको हकभा सम्फक्षन्धत कऺा/ तहको 

अक्षन्तभ ऩयीऺाभा साभेर बएको ननस्सा वा यवद्यारमको ऩत्र, 
13. स्नातक तह वा स् नातकोिय तहभा बनाय बएको य प्रथभ वषय वा सेभेष्टयको ऩयीऺाभा साभेर 

बएको ननस्सा वा सम्फक्षन्धत क्माम्ऩसको ऩत्र, 
14. दनरत, अल्ऩसॊख्मक, नसभान्तकृत य रोऩोन्भखु जानत य यवऩन्न हो बने्न सम्फक्षन्धत ननकामको 

नसपारयस, 
15. द्वन्द्व ऩीनडत, शहीद वा घाइते ऩरयवायको सम्फक्षन्धत क्षजल्रा प्रशासन कामायरमको ऩत्र । 
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अनसूुची-२ 
(दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (क) य दपा ७ को खण्ड (ग) सॉग सम्फक्षन्धत) 
स्नातक य स्नातकोिय अध्ममनको रानग प्रदान गरयन ेशैक्षऺक छात्रवकृ्षि छनोट सम्फन्धी 

भाऩदण्ड 
शैक्षऺक मोग्मता शे्रणी अङ्कको 

वगीकयण 
अनधकतभ 
प्राप्ताङ्क 

एसईई                                                                 1०  
 प्रथभ शे्रणी 1० अङ्क  

दद्वतीम शे्रणी ७ अङ्क  
ततृीम शे्रणी 5 अङ्क  

कऺा 12                                                              1०  
 प्रथभ शे्रणी 1० अङ्क  

दद्वतीम शे्रणी ७ अङ्क  
ततृीम शे्रणी 5 अङ्क  

स्नातक तह                                                             1०  
 प्रथभ शे्रणी 1० अङ्क  

दद्वतीम शे्रणी ७ अङ्क  
ततृीम शे्रणी 5 अङ्क  

प्रदेश नबत्रको फानसन्दाको आधाय                                             १०  
 गाउॉऩानरका बए १० अङ्क  

नगयऩानरका बए ७ अङ्क  
उऩभहानगयऩानरका/भहानगयऩानरका 
बए 

५ अङ्क  

आनथयकरुऩरे यवऩन्न                                                        १०  
सीभान्तकृत, रोऩोन्भखु, दनरत, अऩाङ्गता, द्वन्द ऩीनडत, शहीद ऩरयवाय य घाइते ऩरयवाय १०  
जम्भा ५०/६० 
नोट: स्नातक तहको रानग ऩूणायङ्क ५० स्नातकोिय तहको रानग ऩूणायङ्क ६० हनुेछ। 
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अनसूुची -३ 
(दपा ५ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) य दपा ७ को खण्ड (घ) सॉग सम्फक्षन्धत) 
साभदुायमक भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारमभा कऺा ११ वा सो सयहभा अध्ममनयत 

छात्रा छात्रराई प्रदान गरयन ेछात्रवकृ्षि छनोट सम्फन्धी भाऩदण्ड 
 

शैक्षऺक मोग्मता शे्रणी अङ्कको वगीकयण अनधकतभ प्राप्ताङ्क 

एसईई                                                              1०  
 प्रथभ शे्रणी 1० अङ्क  

दद्वतीम शे्रणी ७ अङ्क  

ततृीम शे्रणी 5 अङ्क  

आनथयकरुऩरे यवऩन्न                                                     १०  
द्वन्द ऩीनडत, शहीद ऩरयवाय य घाइते ऩरयवाय                                  १०  
जम्भा ३० 
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अनसूुची-४ 
(दपा ९ को उऩदपा (५) सॉग सम्फक्षन्धत) 

कफनुरमतनाभा 
श्री ...............................  को नानत/नानतनी श्री ................................ को छोया/छोयी/फहुायी 
क्षजल्रा ...................... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा ................................................... 
वडा. नॊ. ..... भा स्थामी फसोफास बएको हार .................................................................. 
भाध्मानभक यवद्यारम/क्षशऺारम/साभदुायमक क्माम्ऩसभा ............................................... यवषमभा 
अध्ममनयत यवद्याथी भ .................................................... (नागरयकता नॊ. .......................) 
क्षशऺा यवकास ननदेशनारम, हेटौंडाफाट प्रदान गरयने शैक्षऺक छात्रवकृ्षि अन्तगयत भयहरा, दनरत, 
अल्ऩसॊख्मक, नसभान्तकृत य रोऩोन्भखु तपय को ...... तहको रानग प्रदान हनु ेछात्रवकृ्षिको रानग छनोट 
बएकोरे शैक्षऺक छात्रवकृ्षि ननदेक्षशका, २०७८ का शतयहरुको ऩूणय ऩारना गनेछु।सो फभोक्षजभ नगये 
भैरे छात्रवकृ्षि फाऩत ऩाएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह यपताय फझुाउनछुे।सो यकभ भैरे नफझुाएभा 
भेयो घय घयानाफाट सयकायी फाॉकी सयह असरु गयेभा भेयो भञु्जयी बएकोरे सो फभोक्षजभ कफनुरमतनाभा 
गयी क्षशऺा यवकास ननदेशनारमभा ऩेश गयेको छु।     
 
छात्रवकृ्षि ऩाउनकेो 
दस्तखत: 
नाभ: 
सम्ऩकय  ठेगाना: 
इभेर: 
भोफाइर नॊ.:        

नभनत:  
नोट: अध्ममन सम्ऩन्न बए ऩश् चात क्षशऺा यवकास ननदेशनारमभा प्रनतवदेन ऩेश गनुय ऩनेछ। 

 
 
 


