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निजामती कममचारीका सन्तनतलाई शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि उपलब्ध गराउि े सम्बन्धी निरे्दक्षशका,२०७८ 

प्रस्ताविााः निजामती कममचारीका सन्तनतलाई स्वरे्दशी ववश्वववद्यालयको आविक वा सम्बन्धि प्राप्त स्वरे्दशी क्षशिण 
संस्थामा उच्च क्षशिा अध्ययिको लानग योग्यताको आधारमा सन्तनत शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि उपलव्ध गराउिे 
व्यवस्थालाई समन्यावयक, समावेशी, पारर्दशी र प्रभावकारी बिाउि वाञ्छिीय भएकोले, 

सशुासि (व्यवस्थापि तथा सञ्चालि) ऐि, २०६४ को र्दफा ४५ ले दर्दएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल 
सरकार, मक्षन्िपररषद्ले रे्दहायको निरे्दक्षशका बिाएको छ। 

१. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस निरे्दक्षशकाको िाम “निजामती कममचारीका सन्तनतलाई शैक्षिक प्रोत्साहि 
वृक्षि उपलव्ध गराउिे सम्बन्धी निरे्दक्षशका,२०७८” रहेको छ। 

 (२) यो निरे्दक्षशका तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसिले अको अथम िलागेमा यस निरे्दक्षशकामा,  

(क) “उजरुी सिुवुाई सनमनत” भन्नाले र्दफा १6 बमोक्षजम गदित उजरुी सिुवुाई सनमनत सम्झि ु
पछम । 

(ख) “निजामती कममचारी” भन्नाले निजामती सेवा ऐि, २०४९, िेपाल स्वास््य सेवा 
ऐि,२०५३ तथा व्यवस्थावपका-संसद् सक्षचवालय सम्बन्धी ऐि, २०६४ बमोक्षजमको 
सेवाको पर्दमा बहाल रहेको स्थायी कममचारी सम्झि ु पछम र सो शब्र्दले कममचारी 
समायोजि ऐि, २०७५ बमोक्षजम सरकारी सेवाबाट प्ररे्दश र स्थािीय तहमा समायोजि 
भएका निजामती कममचारी र निजामती सेवाको पर्दबाट निवृिभरण पाउिे अवनध पूरा भई 
अवकाश भएको वा निजामती सेवाबाट संवैधानिक निकायको पर्द वा न्यायाधीशको पर्दमा 
नियकु्षि भई बहाल रहेको त्यस्तो पर्दानधकारी वा न्यायाधीशलाई समेत जिाउँछ। 

(ग) “निजामती कममचारीका सन्तनत” भन्नाले निजामती कममचारीको छोरा वा छोरी सम्झि ु
पछम। 

(घ) “मन्िालय” भन्नाले िेपाल सरकारको सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासि मन्िालय 
सम्झि ुपछम। 

(ङ) “ववद्याथी” भन्नाले यस निरे्दक्षशका बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग छिौट भएको 
निजामती कममचारीको सन्तनत सम्झि ुपछम। 

(च) “सक्षचवालय” भन्नाले र्दफा 9 बमोक्षजमको सनमनतको सक्षचवालय सम्झि ुपछम। 

(छ) “सनमनत” भन्नाले र्दफा 7 बमोक्षजमको शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि व्यवस्थापि सनमनत सम्झि ु
पछम। 

(ज) “शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि” भन्नाले कुिै शैक्षिक उपानधको लानग निजामती कममचारीको 
सन्तनतलाई र्दफा ३ बमोक्षजम प्रर्दाि गररिे मौदिक प्रोत्साहि सम्झि ुपछम । 
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(झ) “शैक्षिक शलु्क” भन्नाले क्षशिण संस्थाले ववद्याथीसँग नलिे मानसक क्षशिण शलु्क र 
ववश्वववद्यालय रक्षजषे्ट्रशि शलु्क वापतको रकम सम्झि ुपछम।  

३. शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्रर्दाि गररिे: (१)िेपाल सरकारले यो निरे्दक्षशका प्रारम्भ भएपनछ प्रत्येक वषम 
स्वरे्दशी ववश्वववद्यालय वा त्यस्तो ववश्वववद्यालयको आविक वा सम्बन्धि प्राप्त क्षशिण संस्थामा कुिै 
ववषयमा स्िातक वा सो सरहको तहमा प्रथम वषममा भिाम भई अध्ययि गरररहेको निजामती कममचारीका 
सन्तनतलाई यस निरे्दक्षशकाको अधीिमा रही शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि उपलब्ध गराउिेछ।   

         (2) उपर्दफा (१) बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि उपलव्ध गराउिे प्रयोजिका लानग प्रत्येक 
बषमको स्वीकृत ववनियोक्षजत बजेटको अधीिमा रही सनमनतले ववषयगत आधारमा ववद्याथीको सङ्ख्या 
निधामरण गिुम पिेछ । 

  (3) उपर्दफा (2) बमोक्षजम निधामररत सङ्ख्यामा  छिौट भएको  ववद्याथीलाई रे्दहाय बमोक्षजमको 
रकममा िबढ्िे गरी एकपटक शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको रकम प्रर्दाि गिम सवकिेछ:- 

(क) बीस लाख रुपैयाँ भन्र्दा बढी क्षशिण शलु्क लाग्िे भए पाँच लाख रुपैयाँ, 

(ख) पन्रलाख रुपैयाँ भन्र्दा बढी बीस लाख रुपैयाँसम्म क्षशिण शलु्क लाग्िे भए चार लाख 
रुपैयाँ, 

(ग) र्दशलाख रुपैयाँ भन्र्दा बढी पन्र लाख रुपैयाँसम्म क्षशिण शलु्क लाग्ि ेभए तीि लाख 
रुपैयाँ, 

(घ) पाँचलाख रुपैयाँ भन्र्दा बढी र्दश लाख रुपैयाँसम्म क्षशिण शलु्क लाग्िे भए र्दईु लाख 
रुपैयाँ, 

(ङ) एक लाख रुपैयाँ भन्र्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षशिण शलु्क लाग्िे भए एक लाख 
रूपैंया, 

(च) एक लाख रुपैयाँ भन्र्दा कम क्षशिण शलु्क लाग्िे भए लागेको शलु्क बमोक्षजमको 
रकम। 

4. शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि प्रर्दाि िगररिे: (१) र्दफा 3 मा जिुसुकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि रे्दहायको 
अवस्थाको निजामती कममचारीको सन्तनतलाई शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्रर्दाि गररिे छैिाः- 

(क) ववरे्दशमा अध्ययि गरररहेको भएमा, 

(ख) िेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थािीय तह वा अन्य सावमजनिक संस्था वा सम्बक्षन्धत 
अध्ययि संस्थाबाट छािवृक्षि प्राप्त गरेको भएमा,  

  (२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ख) मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि सो खण्ड बमोक्षजम 
प्राप्त गरेको छािवृक्षिको रकम यस निरे्दक्षशका बमोक्षजम प्रर्दाि गररि ेछािवृक्षि भन्र्दा कम हिु ेरहेछ भि े
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यस निरे्दक्षशका बमोक्षजम प्रर्दाि गररिे रकमबाट त्यस्तो छािवृक्षि वापत प्राप्त हिुे रकम घटाई बाँकी 
रहि आएको रकम प्रर्दाि गररिेछ । 

 

5. शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग आवश्यक योग्यता: निजामती कममचारीको रे्दहायको योग्यता भएको 
सन्तनतले शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग र्दरखास्त पेश गिम सक्िेछ:- 

(क) र्दश जोड र्दईु वा सो सरहको परीिामा कम्तीमा C+ ग्रडे वा GPA 2.4 वा सो सरह 
अङ्क प्राप्त गरी उिीणम भएको, 

(ख) स्वरे्दशी ववश्वववद्यालय वा त्यस्तो ववश्वववद्यालयको आविक वा सम्बन्धि प्राप्त स्वरे्दशी 
क्षशिण संस्थामा भिाम भई स्िातक तहको प्रथम वषममा अध्ययि गरररहेको, 

(ग) पच्चीस वषम उमेर पूरा िभएको, 

(घ)  निजामती सेवा, िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल वा िेपाल 
सरकार वा प्ररे्दश सरकार वा स्थािीय तह वा अन्य सावमजनिक सेवाको पर्दमा स्थायी 
नियकु्षि िभएको। 

6. समावेक्षशताको आधारमा कोटा निधामरण गिे: 

(१) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिलाई समावेशी बिाउि सनमनतले शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षिको लानग प्रचनलत 
निजामती  सेवा सम्बन्धी संघीय कािूिमा व्यवस्था भए बमोक्षजम समावेशी कोटामा छुट्यार्मएको 
प्रनतशतलाई शतप्रनतशत मािी सोही बमोक्षजमको कोटा निधामरण गिुमपिे छ । 

 (२) यस र्दफा बमोक्षजम वपछनडएको िेिको लानग छुट्यार्एको कोटामा सो िेिमा स्थायी 
बसोबास गरी उल्लेक्षखत मध्ये कुिै एक क्षजल्लाबाट प्रवेक्षशका वा सो सरहको परीिा उिीणम गरेको 
ववद्याथीलाई समावेश गररिेछ । 

 (३) उपर्दफा (१) बमोक्षजम छुट्यार्एको समावेशी समूहमा आवश्यक सङ्ख्यामा र्दरखास्त पिम 
िआएमा र्दरखास्त िपरेको सो सङ्ख्या सम्बक्षन्धत ववषयको खलुातफम  सोही वषम समावेश गररिेछ। 

7. शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि व्यवस्थापि सनमनत: (१) निजामती कममचारीको सन्तनतलाई प्रर्दाि गररिे शैक्षिक 
प्रोत्साहि वृक्षि सम्बन्धी िीनत निधामरण, समन्वय, सञ्चालि तथा व्यवस्थापि गिम रे्दहाय बमोक्षजमको एक 
शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि व्यवस्थापि सनमनत रहिेछ:- 

 (क) सक्षचव, मन्िालय       -अध्यि 

 (ख) सहसक्षचव, अथम मन्िालय      -सर्दस्य 

 (ग) सहसक्षचव, कािूि, न्याय तथा संसर्दीय मानमला मन्िालय  -सर्दस्य 
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 (घ) सहसक्षचव, क्षशिा, ववज्ञाि तथा प्रववनध मन्िालय    -सर्दस्य 

 (ङ) सहसक्षचव, सम्बक्षन्धत महाशाखा प्रमखु, मन्िालय   -सर्दस्य 

 (च) अध्यिले तोकेको िेपालको कुिै ववश्वववद्यालयको सह-प्रशासक वा सो  

 सरहको प्रनतनिनध एकजिा      -सर्दस्य 

 (छ) उपसक्षचव, सम्बक्षन्धत शाखा प्रमखु, मन्िालय          -सर्दस्य-सक्षचव 

 (२) अध्यिले आवश्यकता अिसुार सम्बक्षन्धत िेिको ववज्ञलाई सनमनतको बैिकमा आमन्िण 
गिम सक्िेछ। 

(३) सनमनतको कायमववनध सनमनत आफैले निधामरण गरे बमोक्षजम हिुेछ। 

8. सनमनतको काम, कतमव्य र अनधकार: यस निरे्दक्षशकामा अन्यि उक्षल्लक्षखत काम, कतमव्य र अनधकारको 
अनतररि सनमनतको काम, कतमव्य र अनधकार रे्दहाय बमोक्षजम हिुेछ:- 

(क) शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षिलाई र्दीघमकानलि, प्रभावकारी र पारर्दशी बिाउिका लानग 
अवलम्बि गिुम पिे िीनतगत ववषयमा िेपाल सरकार समि सझुाव पेश गिे, 

(ख) प्राप्त हिुे आवेर्दिका आधारमा प्रारे्दक्षशक सन्तलुि कायम हिुे गरी शैक्षिक प्रोत्साहि 
वृक्षि प्रर्दाि गररिे ववषय, सङ्ख्या, अवनध र रकम निधामरण गिे, 

(ग)  शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिका लानग योग्यताक्रम बमोक्षजम ववद्याथी छिौट गिे र सोको 
कायामन्वयि गिे वा गराउि,े 

(घ)  सनमनतको बावषमक योजिा, कायमक्रम तथा बजेट तजुममा र स्वीकृत गिे, 

(ङ)  शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्रर्दाि गिम ववनभन्न निकायबीच समन्वय गिे वा गराउिे,  

(च)  योग्यताक्रम निधामरण गिम मापर्दण्ड तयार गिे, 

(छ)  शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि प्रर्दाि गिे सम्बन्धमा आवश्यक रे्दक्षखएको अन्य कायम गिे वा 
गराउिे। 

9.  सक्षचवालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सनमनतको सक्षचवालय मन्िालयमा रहिेछ। 

 (२) सक्षचवालयको लानग आवश्यक कममचारी मन्िालयले उपलब्ध गराउिेछ। 

(३) यस निरे्दक्षशकामा अन्यि उक्षल्लक्षखत काम, कतमव्य र अनधकारको अनतररि सक्षचवालयको 
काम, कतमव्य र अनधकार रे्दहाय बमोक्षजम हिुछे:- 

(क) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्रर्दाि गररि े ववषय, सङ्ख्या, अवनध र रकम निधामरण 
गरी स्वीकृनतको लानग सनमनतमा पेश गिे,  
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 (ख)  शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि  प्रर्दाि गररएका ववद्याथीको खलु्ला तथा समावेशी तफम को 
प्रत्येक समूह, जाती, िेि तथा नलि खलु्िे गरी अनभलेख राख्न ेर सोको प्रत्येक 
वषम अद्यावनधक गिे, 

 (ग)  शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि प्रर्दाि गररएका ववद्याथीको अध्ययि सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत 
क्षशिण संस्थाबाट आवश्यक जािकारी तथा सूचिा प्राप्त गिे, 

 (घ)  सनमनतबाट स्वीकृत भएका योजिा तथा कायमक्रम कायामन्वयि गिे वा गराउिे, 

 (ङ) ववद्याथी छिौट तथा शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि रकम ववतरण कायममा सनमनतलाई 
आवश्यक सहयोग गिे, 

 (च) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको रकम भिुािीको आवश्यक प्रबन्ध गिे, 

 (छ) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गरी अध्ययिरत ववद्याथीको अध्ययिको अिगुमि 
गिे, 

 (ज) सनमनतको निरे्दशि बमोक्षजमका अन्य कायम गिे। 

  (४) सनमनतको सक्षचवालयमा कामकाज गिे कममचारीलाई िेपाल सरकार, अथम मन्िालयको 
सहमनतमा भिा तथा अन्य सवुवधा उपलव्ध गराउि सवकिेछ। 

 (५) सनमनतको सामान्य निरे्दशिको अधीिमा रही सक्षचवालयको तफम बाट सम्पार्दि गररि े
कामकारवाही सर्दस्य सक्षचवले सम्पार्दि गिेछ। 

१0. सूचिा प्रकाशि गिे: (१) सनमनतले शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिका लानग र्दरखास्त पेश गिम कम्तीमा पन्र 
दर्दिको समय दर्दई प्रत्येक वषम र्दरखास्त आव्हािको सूचिा रावष्ट्रयस्तरको िेपाली रै्दनिक पनिकामा 
प्रकाशि गिुम पिेछ। 

   (२) उपर्दफा (१) बमोक्षजमको सूचिामा रे्दहायको वववरण समेत खलुाउि ुपिेछ:- 

(क) प्रारे्दक्षशक सन्तलुि कायम हिुे गरी शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्रर्दाि गररिे ववषय र 
सङ्ख्या, 

(ख) र्दफा 6 बमोक्षजम प्रत्येक ववषयमा प्रर्दाि गररिे शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षिको निधामररत 
ववद्याथी सङ्ख्या, 

  (ग) र्दरखास्त फाराम साथ संलग्ि गिुमपिे कागजात तथा अन्य वववरणहरु, 

  (घ) र्दरखास्त फाराम बझुाउि ुपिे स्थाि र अक्षन्तम नमनत, 

  (ङ) सनमनतले आवश्यक रे्दखेका अन्य ववषय । 

 (३) उपर्दफा (१) बमोक्षजमको सूचिा मन्िालयको वेबसार्टमा समेत प्रकाशि गिुम पिेछ।  
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१1.  र्दरखास्त दर्दि सक्िेाः (१) र्दफा 5 बमोक्षजमको योग्यता भएको निजामती कममचारीको सन्तनतले र्दफा 
१0 बमोक्षजमको अवनधनभि अिसूुची-1 बमोक्षजमको ढाँचामा निधामररत वववरण सवहत र्दरखास्त दर्दि 
सक्िेछ। 

   (२) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिका लानग अिलार्ि र्दरखास्त माग भएमा ववद्याथीले सोही बमोक्षजम 
र्दरखास्त दर्दि ुपिेछ। 

   (३) सरकारी वा सामरु्दावयक उच्च माध्यनमक ववद्यालयबाट उच्च माध्यनमक क्षशिा वा 
सोसरहको पररिा उिीणम गिे ववद्याथीले रावष्ट्रय परीिा बोडम वा सो अन्तगमतको कायामलयले सम्बक्षन्धत 
क्षशिण संस्था सरकारी वा सामरु्दावयक हो भिी गरेको नसफाररस समेत पेश गिुम पिेछ। 

 12.  योग्यताक्रमको सूची तयार गिे: (१) र्दफा १1 बमोक्षजम प्राप्त हिु आएका र्दरखास्त तथा सो साथ 
संलग्ि कागजात तथा वववरणको छािववि गरी सक्षचवालयले शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि प्रर्दाि गररिे प्रत्येक 
ववषयको लानग र्दरखास्तवालाले उच्च माध्यनमक क्षशिा वा सो सरहको परीिामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क 
तथा ग्रडेका आधारमा सनमनतबाट स्वीकृत मापर्दण्ड बमोक्षजम बेग्लाबेग्लै ववषयगत योग्यताक्रम 
अिसुारको सूची तयार गिेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोक्षजमको ववषयगत योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दाम खलु्ला तथा र्दफा ६ 
बमोक्षजमको समावेशी कोटामा छिौट हिुे ववद्याथीको छुट्टाछुटै्ट योग्यताक्रम सवहतको एकीकृत सूची 
तयार गिुम पिेछ । 

(3) उपर्दफा (१) बमोक्षजम प्राप्ताङ्क वा ग्रडे गणिा गर्दाम स्वरे्दशनभिका सरकारी वा सामरु्दावयक 
उच्च माध्यनमक ववद्यालयबाट उच्च माध्यनमक क्षशिा वा सो सरहको परीिा उिीणम गिे ववद्याथीलाई  
निजले प्राप्त गरेको कूल प्रनतशतको र्दश प्रनतशत तथा ग्रडेको हकमा अिसूुची २ बमोक्षजमको प्राप्ताङ्कको 
वगामन्तरलाई औसत मा गणिा गरी सोको र्दश प्रनतशतले हिु आउिे अंक बराबर ग्रशे प्रर्दाि गररिे छ 
।  

तर पूणामङ्क भन्र्दा बढी प्राप्ताङ्क हिुे भएमा सो हर्दसम्मको माि ग्रसे अङ्क प्रर्दाि गररिेछ। 

(4) उपर्दफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि र्दफा १1 को उपर्दफा (३) बमोक्षजम 
सरकारी वा सामरु्दावयक उच्च माध्यनमक ववद्यालयबाट र्दश जोड र्दईु उिीणम गिे ववद्याथीले त्यस्तो 
नसफाररस पेश िगरेमा त्यस्तो र्दरखास्तवालालाई यस र्दफा बमोक्षजमको ग्रसे अङ्क प्रर्दाि गररिे छैि। 

१3. िनतजा प्रकाशि गिे: (१) सनमनतको सक्षचवालयले र्दफा १2 बमोक्षजम तयार गरेको र्दरखास्तवालाको 
खलु्ला तथा समावेशी तफम को योग्यताक्रमको सूची तथा सो सम्बन्धी वववरण सनमनत समि पेश गिेछ 
। 

     (2) उपर्दफा (1) बमोक्षजम प्राप्त योग्यताक्रमको सूची तथा सो सम्बन्धी वववरण अध्ययि गर्दाम 
कुिै ववषयमा र्दरखास्त िपरेको भएमा वा आवश्यक सङ्ख्यामा र्दरखास्त िपरेमा सनमनतले सबैभन्र्दा 
बढी र्दरखास्त परेको ववषय तफम  सो कोटा समायोजि गिेछ । 
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       (3) उपर्दफा (१) बमोजमको योग्यताक्रम तथा उपर्दफा (2) बमोक्षजम समायोजि भई कायम 
हिु आएको सङ्ख्या समेतका आधारमा सनमनतले शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गिे ववद्याथी छिौट गरी 
योग्यताक्रम सवहतको एकीकृत िनतजा तयार गरी प्रकाशि गिेछ। 

     (४) उपर्दफा (3) बमोक्षजमको िनतजा सनमनतले मन्िालयको वेबसार्टमा समेत प्रकाशि 
गिेछ।  

 

१4.  प्राथनमकता पाउिे: र्दफा १3 बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग योग्यताक्रमको िनतजा सूची 
तयार गर्दाम एक जिाभन्र्दा बढी र्दरखास्तवालाको समाि अङ्क वा ग्रडे प्राप्त भएमा रे्दहाय बमोक्षजम 
प्राथनमकता क्रम निधामरण गररिेछ:- 

(क) सरकारी कामको नसलनसलामा मतृ्य ुभएका निजामती कममचारीको सन्तनत, 

(ख) तल्लो शे्रणी वा तहको निजामती कममचारीको सन्तनत, 

(ग) सम्बक्षन्धत ववधाको मु् य ववषयमा सबैभन्र्दा बढी ग्रडे प्राप्त गरेको, 

 उर्दाहरणाः क्षचवकत्सातफम  आवेर्दि दर्दएको अवस्थामा बायोलोजी ववषयमा बढी ग्रडे प्राप्त 
गरेको वा र्क्षिनियररितफम  आवेर्दि दर्दएको अवस्थामा वफक्षजक्स ववषयमा बढी ग्रडे प्राप्त 
गरेको ववद्याथीलाई प्राथनमकता क्रम निधामरणमा अगानड राक्षखिेछ । 

(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोक्षजम समेत योग्यताक्रम कायम गिम िसवकएमा र समाि 
शे्रणी वा तहका निजामती कममचारीका सन्तनत भएमा र्दश जोड र्दईु वा सो सरहको 
परीिामा सबैभन्र्दा बढी ग्रडे प्राप्त गरेको, 

(ङ) खण्ड (घ) बमोक्षजम समेत योग्यताक्रम कायम गिम िसवकएमा प्रवेक्षशका परीिामा सबैभन्र्दा 
बढी ग्रडे प्राप्त गिे सन्तनत, 

(च) छाि र छािाको ग्रडे समाि भएमा छािा । 

 

१5. उजरुी दर्दि सक्िेाः (1) र्दफा १3 बमोक्षजम प्रकाशि भएको िनतजामा क्षचि िबझु्ि ेसम्बक्षन्धत निजामती 
कममचारीले त्यस्तो िनतजा प्रकाक्षशत भएको नमनतले पन्र दर्दिनभि उजरुी सिुवुाई सनमनत समि आधार र 
कारण सवहत उजरुी दर्दि सक्िेछ । 
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   (2) उपर्दफा (1) बमोक्षजम परेका निवेर्दि उपर उजरुी सिुवुाई सनमनतले गरेको निणमय अक्षन्तम 
हिुेछ । 

 १6. उजरुी सिुवुाई सनमनत: (१) र्दफा १5 बमोक्षजम परेको उजरुीको सिुवुाई गिम रे्दहाय बमोक्षजमको उजरुी 
सिुवुाई सनमनत रहिेछ:- 

    (क) मु् य सक्षचव, िेपाल सरकार      -अध्यि 

    (ख) सक्षचव, प्रधािमन्िी तथा मक्षन्िपररषद्को कायामलय   -सर्दस्य 

    (ग) सक्षचव, कािूि, न्याय तथा संसर्दीय मानमला मन्िालय   -सर्दस्य 

   (२) उजरुी सिुवुाई  सनमनतले उजरुीको म्यार्द समाप्त भएको नमनतले सात दर्दिनभि अक्षन्तम 
निणमय दर्दि ुपिेछ। 

  (३) सक्षचवालयले यस र्दफा बमोक्षजमको उजरुी सिुवुाई सनमनतको सक्षचवालयको समेत काम 
गिेछ। 

  (४) उजरुी सिुवुाई सनमनतको कायमववनध सनमनत आफैले निधामरण गरे बमोक्षजम हिुेछ। 

17. कबनुलयत गिुम पिे: (१) र्दफा 15 बमोक्षजम उजरुी दर्दिे म्यार्द समाप्त भएपनछ शैक्षिक प्रोत्साहि 
वृक्षिको लानग छिौट भएका ववद्याथी र सम्बक्षन्धत निजामती कममचारीले सनमनतले तोकेको समयनभि 
अिसूुची-३ बमोक्षजमको ढाँचामा सक्षचवालयमा उपक्षस्थत भई कबनुलयत गिुम पिेछ। सक्षचवालयले त्यस्तो 
कवनुलयतको तीि प्रनतमा सम्बक्षन्धत ववद्याथी र निजामती कममचारीको सवहछाप गराउि ुपिेछ । 

   (२) उपर्दफा (१) बमोक्षजम कबनुलयत गर्दाम मतृ्य भर्सकेका निजामती कममचारीको सन्तनतको 
हकमा जीववत बाब ुवा आमा भए निजले र र्दवैुजिा िभएमा एकाघर पररवारका सर्दस्यले पवहचाि खलु्ि े
प्रमाण कागजात सवहत उपक्षस्थत भई कबनुलयत गिुम पिेछ। 

   (3) उपर्दफा (१) बमोक्षजम गररएको कबनुलयतको एकप्रनत सनमनतको सक्षचवालयमा राखी 
एकप्रनत कबनुलयत गिे ववद्याथी वा सम्बक्षन्धत निजामती कममचारीलाई दर्दि ु पिेछ र अको प्रनत 
सम्बक्षन्धत निजामती कममचारीको अनभलेख अद्यावनधक गिम निजामती वकतावखािामा पिाउि ुपिेछ। 

18. शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि रद्द गररिे: सनमनतले रे्दहायको अवस्थामा शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि रद्द गिेछ:- 

(क) झठु्ठा कागजात तथा वववरण पेश गरेको प्रमाक्षणत भएमा, 

(ख) काब ु बावहरको पररक्षस्थनत बाहेक वावषमक परीिा सवकएको एक मवहिानभि प्रगनत 
वववरण िबझुाएमा, 

(ग) अध्ययि पूरा िगरी बीचैमा छोडेमा, 
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(घ) अध्ययि अवनधमा िैनतक पति रे्दक्षखिे फौजर्दारी कसूरमा अर्दालतबाट कसूरर्दार िहर 
भएमा, 

(ङ)  सम्बक्षन्धत क्षशिण संस्थाबाट निष्काक्षशत भएमा, 

(च)  शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षिको लानग छिौट भएको ववषय अध्ययि िगरी अकै ववषयमा 
अध्ययि गरेमा, 

(छ)  कुिै ववषयमा एकपटक शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग छिौट भएको ववद्याथीले अको 
वषम पिुाः सोही ववषयमा वा अको ववषयमा र्दरखास्त पेश गरेमा। 

19. बजेट व्यवस्थााः मन्िालयले प्रत्येक वषम निजामती कममचारीका सन्तनतलाई प्रर्दाि गररिे शैक्षिक प्रोत्साहि 
वृक्षिका लानग आवश्यक पिे रकम िेपाल सरकारको अथम मन्िालयसँग समन्वय गरी छुटै्ट बजेट 
शीषमकमा व्यवस्था गिेछ। 

२0. शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षिको रकम भिुािीाः (१) र्दफा १3 बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग 
छिौट भई र्दफा १7 बमोक्षजम कवनुलयत गरेपनछ माि मन्िालयले शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षिको रुपमा 
प्रर्दाि गररिे रकम भिुािीको प्रवक्रया शरुु गिेछ। 

(२) ववद्याथीले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको रकम मन्िालयले सम्बक्षन्धत शैक्षिक 
संस्थालाई बैंक माफम त भिुािी गिेछ र सोको जािकारी सम्बक्षन्धत शैक्षिक संस्थालाई दर्दिछे ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोक्षजम शैक्षिक संस्थालाई शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि वापतको रकम भिुािी 
गरेको जािकारी सक्षचवालयले सम्बक्षन्धत ववद्याथी र निजामती कममचारीलाई समेत उपलव्ध गराउिेछ। 

२1.  क्षशिण संस्थाको कतमव्य हिुे: ववद्याथीले शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गरेको ववषयको अध्ययि पूरा 
िगरी बीचैमा छाडेमा त्यसरी अध्ययि छाडेको पन्र दर्दिनभि र अध्ययि सम्पन्न गरेकोमा सो नमनतले 
एक मवहिानभि मन्िालयलाई नलक्षखत रुपमा जािकारी गराउि ु सम्बक्षन्धत क्षशिण संस्थाको कतमव्य 
हिुेछ। 

२2. ववद्याथीको कतमव्य हिुे: (१) र्दफा 17 बमोक्षजम कबनुलयत अिसुार अध्ययि पूरा गरी प्रमाणपि प्राप्त 
गरेको पन्र दर्दिनभि ववद्याथीले प्रमाणपिको प्रनतनलवप सवहत अनिवायम रुपमा मन्िालयलाई जािकारी 
गराउि ुपिेछ। 

 (२) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गिे ववद्याथीले अध्ययि पूरा िगरी बीचैमा छाडेमा अध्ययि 
छाडेको कारण सवहत पन्र दर्दिनभि मन्िालयलाई नलक्षखत जािकारी गराउि ुपिेछ। 

 

२3. मन्िालयले काममा खटाउि सक्िे: (१) यस निरे्दक्षशका बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गरी 
अध्ययि गरेको ववद्याथीलाई अध्ययि सकेको एक वषमनभि मन्िालयले आवश्यक िािेमा अवनध तोकी 
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प्रचनलत कािूि बमोक्षजम निजले अध्ययि गरेको ववषयसंग सम्बक्षन्धत िेपाल सरकारको कुिै  निकाय वा 
संस्थाको काममा खटाउि सक्िेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोक्षजम मन्िालयले खटाएको काम गिुम सम्बक्षन्धत ववद्याथी र त्यस्तो 
काममा पिाउि ुसम्बक्षन्धत निजामती कममचारीको कतमव्य हिुेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोक्षजम काममा खटाएको अवनधको लानग निजलाई सम्बक्षन्धत निकाय वा 
संस्थाले समाि तह र शे्रणीका कममचारीले पाए सरह पाररश्रनमक उपलव्ध गराउिेछ। 

२4. ब्याज सवहतको रकम असूल गररिे: (१) र्दफा 18 बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि रद्द भएमा वा 
र्दफा २3 बमोक्षजम िेपाल सरकारले खटाएको काममा संलग्ि िभएमा सम्बक्षन्धत ववद्याथीको शैक्षिक 
प्रोत्साहि वकृ्षिमा लागेको सम्पूणम रकम र सो रकमको बावषमक र्दश प्रनतशतका र्दरले हिु आउि ेब्याज 
रकम समेत त्यस्तो ववद्याथी वा सम्बक्षन्धत निजामती कममचारीबाट असूल उपर गररिछे। 

   (२) उपर्दफा (१) बमोक्षजमको रकम सम्बक्षन्धत ववद्याथी वा निजामती कममचारीले मन्िालयमा 
िबझुाएमा सम्बक्षन्धत निजामती कममचारीको तलबभिाबाट कट्टा गरी असूल उपर गिम बहालवाला 
निजामती कममचारी भए निज कायमरत कायामलयमा र अवकाश प्राप्त कममचारी भए निविृभरण व्यवस्थापि 
कायामलयमा लेखी पिार्िेछ । 

   (३) यस र्दफामा जिुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापनि रे्दहायको अवस्थामा सनमनतले उपर्दफा 
(१) बमोक्षजम बझुाउि ुपिे रकम नमिाहा गिम सक्िछेाः- 

  (क) सम्बक्षन्धत निजामती कममचारी गम्भीर ववरामी भएको वा मतृ्य ुभएको, 

  (ख) काव ुबावहरको अवस्था परी ववद्याथीले अध्ययि पूरा गिम िसकेको, 

  (ग) ववद्याथीको मतृ्य ुभएको। 

२5. ववभागीय कारवाहीका लानग लेखी पिाउिाेः (१) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग कुिै झिुा कागजात 
वा वववरण पेश गरेको पार्एमा त्यसरी झिुा कागजात वा वववरण पेश गिे सम्बक्षन्धत निजामती 
कममचारीलाई प्रचनलत कािूि बमोक्षजम ववभागीय कारवाहीको लानग सम्बक्षन्धत निकायमा लेखी 
पिार्िछे।  

   (२) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग सम्बक्षन्धत कायामलयले नसफाररस गर्दाम कुिै झठु्ठा कागजात 
वा वववरण नसफाररस गरेमा त्यसरी नसफाररस गिे पर्दानधकारीलाई प्रचनलत कािूि बमोक्षजम ववभागीय 
कारबाहीको लानग लेखी पिार्िेछ। 

२६. पिु: शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिमा छिौट िगररि:े (१) रे्दहायको अवस्थामा एक पटक शैक्षिक प्रोत्साहि 
वृक्षिको लानग छिौट भएको कुिै ववद्याथीलाई शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको लानग पिुाः छिौट गररिे छैिाः- 
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(क) र्दफा 18 बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि रद्द गररएमा, 

(ख) र्दफा 23 बमोक्षजम मन्िालयले खटाएको काम िगरेमा, 

(ग) र्दफा २4 को उपर्दफा (३) को खण्ड (ग) को अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा अध्ययि 
पूरा िगरी छाडेमा। 

   (२) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गरेको ववषयको अध्ययि पूरा िगरी छाड्ि ेवा र्दफा २3 
बमोक्षजम िेपाल सरकारले खटाएको काममा संलग्ि िहिुे ववद्याथीको वववरण सक्षचवालयले अद्यावनधक 
गराई राख्नछे। 

२७. अनभलेख राख्नाेः सक्षचवालयले यस निरे्दक्षशका बमोक्षजम शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गिे ववद्याथीको 
अनभलेख अिसूुची-4 बमोक्षजमको ढाँचामा राख्न ुपिेछ । 

२8. प्रनतवेर्दि तयार गिे: (१) सनमनतले प्रत्येक वषम प्रर्दाि गरेको शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षिको एकीकृत वववरण 
सवहतको प्रनतवेर्दि तयार गरी मन्िालय माफम त िेपाल सरकार समि पेश गिुम पिेछ। 

   (२) उपर्दफा (१) बमोक्षजम पेश गरेको प्रनतवेर्दि सनमनतले उपयिु माध्यमबाट सावमजनिक गिुम 
पिेछ। 

२9. उपसनमनत गिि गिम सक्ि:े (१) सनमनतले आफूले सम्पार्दि गिे काम व्यवक्षस्थत तथा प्रभावकारी 
रुपमा सम्पार्दि गिमका लानग आवश्यकता अिसुार उपसनमनत गिि गिम सक्िेछ। 

   (२) उपर्दफा (१) बमोक्षजमको उपसनमनतको काम, कतमव्य र अनधकार तथा कायामवनध त्यस्तो 
उपसनमनत गिि गर्दामको बखत सनमनतले निधामरण गरे बमोक्षजम हिुेछ। 

30. अनधकार प्रत्यायोजि: सनमनतले यस निरे्दक्षशका बमोक्षजम आफूलाई प्राप्त अनधकार मध्ये केही अनधकार 
सनमनतको अध्यि, सर्दस्य, उपसनमनत वा सर्दस्य सक्षचवलाई प्रत्यायोजि गिम सक्िेछ।    

३1. अिगुमि तथा निरीिण: (१) सनमनतको तफम बाट अध्यि वा कुिै सर्दस्यले सक्षचवालयको काम 
कारवाहीको जिुसकैु बेला अिगुमि वा निरीिण गिम सक्िेछ। 

   (२) शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि ववतरणको प्रभावकाररता तथा ववद्याथीको अध्ययि अवस्था बझु्ि 
सक्षचवालयले सम्बक्षन्धत शैक्षिक संस्थाको अिगुमि तथा निरीिण गिम सक्िेछ। 

३2. सनमनतको बैिक तथा निणमय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सनमनतको बैिकमा पचास प्रनतशत भन्र्दा बढी 
सर्दस्य उपक्षस्थत भएमा सनमनतको बैिकको लानग गणपरुक सं्या पगेुको मानििेछ। 

             (२) सामान्यतया सनमनतले गिे निणमय सवम सम्मनतमा हिुेछ। 

(३) उपर्दफा (2) बमोक्षजम कुिै ववषयमा सवमसम्मनत कायम हिु िसकेमा उपक्षस्थत सर्दस्यको 
बहमुतबाट निणमय गिम सवकिेछ।    
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  स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजिको लानग “सर्दस्य” भन्नाले अध्यि तथा सर्दस्य सक्षचवलाई समेत 
जिाँउछ। 

३3. अिसुचुीमा हेरफेर तथा थपघट गिे अनधकार :  मन्िालयले यस निरे्दक्षशकाको अिसूुची तथा अिसूुचीमा 
रहेको व्यहोरालार्म हेरफेर तथा थपघट गिम सक्िछे । 

३4.  सहयोग गिुमपिे: शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि सम्बन्धमा सनमनत तथा सक्षचवालयको काममा सहयोग गिुम िेपाल 
सरकारका निकाय, ववश्वववद्यालय, प्रनतष्ठाि, अन्य क्षशिण संस्था, निजामती कममचारी र सम्वक्षन्धत 
ववद्याथीको कतमव्य हिुछे। 

३५. आवश्यक व्यवस्था नमलाउि सक्िे: यस निरे्दक्षशकामा लेक्षखएको कुिै व्यवस्था कायामन्वयि गिे सन्र्दभममा 
कुिै दिववधा उत्पन्न भएमा मन्िालयले आवश्यक व्यवस्था नमलाउि सक्िेछ । 

३६. खारेजी र बचाउ: (१) निजामती कममचारीका सन्तनतलाई छािवृक्षि उपलब्ध गराउिे निरे्दक्षशका, २०७२ 
खारेज गररएको छ। 

(२) निजामती कममचारीका सन्तनतलाई छािवृक्षि उपलब्ध गराउिे निरे्दक्षशका, २०७२ बमोक्षजम 
भए गरेका काम कारवाही यसै निरे्दक्षशका बमोक्षजम भए गरेको मानििेछ। 
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अिसूुची १ 

(र्दफा ११ को उपर्दफा (१) सँग सम्बक्षन्धत) 
निजामती कममचारीका सन्तनतको शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि र्दरखास्त फाराम 
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10= !)+@ jf ;f] ;/xsf]] k/LIffdf k|fKtf+s k|ltzt jf u|]8 ================================================================= 

11= !)+@ jf ;f] ;/x cWoog u/]sf] ;+:yfsf] gfd ======================================================================================================== 

12= cWoog u/]sf] SofDk;÷ljBfno ;fd'bflos÷;/sf/L jf lghL÷;+:yfut jf lq=lj=lj=sf] cf+lus s'g xf] s'g} PsdflrGx 
nufpg'xf];\ . 

;fd'bflos÷;/sf/L ÷lq=lj=lj=cf+uLs   lghL jf ;+:yfut  

13= cWoog/t lzIf0f ;+:yfsf] gfd, 7]ufgf / kmf]g g+= ======================================================================================================= 
14= j]a;fO{6/Od]n==============================================================================================================================================================

=== 

15= cWoog/t ;+sfo s'g xf] lrGx nufpg'xf];\ . 

क्षचवकत्सा 
शास्त्र 

स्वस््य 

ववज्ञाि 

आयवेुर्द र्क्षिनियररि वि 
ववज्ञाि 

कृवष 

ववज्ञाि 

ववज्ञाि कािूि व्यवस्थापि क्षशिा मािववकी सूचिा 
प्रववनध 

अन्य 

             

16= cWoog u/]sf] ljifoM==================================================================================================================================================== 

 

ljBfyL{sf] 

xfn;fn} lvr]sf] 

kf;kf]6{ 

;fO{hsf] kmf]6f] 

b'O{ k|lt 

cleefjs÷sd{

rf/Lsf] xfn;fn} 

lvr]sf] kf;kf]6{ 

;fO{hsf] kmf]6f] 

b'O{ k|lt 
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17= cWoog k'/f ug{ nfUg] hDdf z}lIfs z'Ns ====================================================================================================== 

18= ljBfyL{ egf{ ePsf] jif{= ======================================================== 

19= ljBfyL{sf] /f]n g+========================================================================================= 

20= cWoog/t ;]d]i6/÷jif{ ======================================================================== 

21= ;Gtltsf] cleefjs sd{rf/L axfnjfnf /x]sf] egL sfo{/t sfof{nosf] l;Kfmfl/z kq============================================================== 

22= sfo{/t sfof{nosf] gfd / 7]ufgf================================================================================================= 

23= sd{rf/Lsf] 

kb=============================================================================================================================================================== 

24= ;]jf÷;d"x÷pk;d"x=============================================================================================================== 

25= sd{rf/Lsf] ;+s]t g+=÷;]jf lgj[t sd{rf/Lsf] xsdf lgj[त्तe/0f clwsf/ kq÷k]G;gk§f g+= 

=========================================================== 

26= cfj]bssf] kmf]g g+.================================================================================================================================================= 

27= sd{rf/Lsf] kmf]g g+.================================================================================================================================================= 

28= sd{rf/Lsf] :yfoL 7]ufgf============================================================================================================================ 

c:yfoL 7]ufgf========================================================================================================================================= 

29= cGo lgsfoaf6 5fqa[lQ kfPsf]÷gkfPsf] ==================================================================== 

-kfPsf] eP ldlt / /sd ;d]t pNn]v ug]{_======================================================================================================================== 

 

 

Dfly pNn]lvt Joxf]/f l7s ;fFrf] xf], em'7f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf/a'emfpFnf . 

 

 

 

=============================================================== ================================================================== 

;DalGwt sd{rf/Lsf] b:tvt  ;DalGwt ljBfyL{sf] b:tvt  

ldlt M– ===================================================== ldltM–================================================== 
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अिसूुची-2 

(र्दफा १2 को उपर्दफा (५) सँग सम्बक्षन्धत) 

ववद्याथी मूल्याङ्किमा अिराङ्कि पद्धनत 

ग्रडे निधामरण 

 

नस.िं. प्राप्ताङ्कको वगामन्तर (प्रनतशतमा) ग्रडे व्या्या स्तरीकृत अङ्क 

(Grade Point) 

१ ९० वा सोभन्र्दा मानथ A+ OUTSTANDING ४.० 
२ ८० वा  सोभन्र्दा मानथ ९० भन्र्दा 

कम 
A EXCELLENT ३.६ 

३ ७० वा  सोभन्र्दा मानथ ८० भन्र्दा 
कम 

B+ VERY GOOD ३.२ 

४ ६० वा  सोभन्र्दा मानथ ७० भन्र्दा 
कम 

B GOOD २.८ 

५ ५० वा  सोभन्र्दा मानथ ६० भन्र्दा 
कम 

C+ SATISFACTORY २.४ 

६ ४० वा  सोभन्र्दा मानथ ५० भन्र्दा 
कम 

C ACCEPTABLE २.० 

७ ३० वा  सोभन्र्दा मानथ ४० भन्र्दा 
कम 

D+ PARTIALLY 
ACCEPTABLE 

१.६ 

८ २० वा  सोभन्र्दा मानथ ३० भन्र्दा 
कम 

D INSUFFICIENT १.२ 

९ २० भन्र्दा कम E VERY 
INSUFFICIENT 

०.८ 
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अिसूुची-3 

(र्दफा 17 को उपर्दफा (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

 

सम्बक्षन्धत कममचारी र ववद्याथी सन्तनतले मन्िालयमा गिुम पिे कबनुलयतिामा 
श्री ................. (बाजेको िाम) ........................... को िानत/िानतिी श्री/श्रीमती .................(बाव ु र आमाको िाम) .............................. को 
छोरा/छोरी........... (स्थायी िेगािा) ........................ बस्ि े बषम...............(उमेर)........... को म ...........................................(ववद्याथीको िामथर) 
......................................... निजामती कममचारीका सन्तनतलाई शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि उपलव्ध गराउिे सम्बक्षन्ध निरे्दक्षशका, २०७८ को व्यवस्था बमोक्षजम 
.................(ववषय/संकाय).......................ववषय अध्ययि गिम छिौट भएको हुँर्दा मेरो अध्ययिको बावषमक रुपमा प्रगनत वववरण बझुाउिकुा साथै अध्ययि पूरा 
गिेछु र सो अध्ययि पूरा हिुासाथ िपेाल सरकारले खटाएको काममा संलग्ि हिु मिुर गर्दमछु। मैले शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि  पाएको ववषयमा यस निरे्दक्षशकािारा 
तोवकएको भन्र्दा बढी रकम प्राप्त गरेमा वा अध्ययि पूरा िगरेमा वा शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि  पाएको ववषयमा अध्ययि पूरा गरेपनछ िेपाल सरकारले खटाएको 
स्थािमा काम िगरेमा मैले यस शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि  वापत पाएको आनथमक सवुवधा तथा सोमा लाग्ि ेबावषमक र्दश प्रनतशतको र्दरले हिु आउि ेव्याज रकम समेत 
िेपाल सरकारलाई बझुाउि ेछु। सो रकम मैले िबझुाएमा मेरो घरघरािाबाट सरकारी बाकँी सरह असूल उपर गरेमा मेरो मिुरी भएकोले यो कवनुलयतिामा गरी 
मन्िालय समि बझुाई एकप्रनत बकु्षझनलएँ । 

शैक्षिक प्रोत्साहि वकृ्षि पाउिे ववद्याथीकोाः    अध्ययिरत क्षशिण संस्थाको िामाः      

िामथराः            िेगािााः     

स्थायी िेगािााः          फोि िं.    

मोवार्ल िं.     िा.प्र.प.िं.    फ्याक्स ्िं.     

र्मेल िेगािााः         र्मेल िेगािााः    

ववषयाः         वभेसार्टाः    
१०+२ वा प्रववणता प्रमाण पि तहाः .............. वषम वा ..........................सेमेष्टर        

 

र्दस्तखताः .................................................................................. 
 

शैक्षिक सन्तनत वकृ्षिमा छिौट भएको मेरो छोरो/छोरीले उपरोि कवनुलयतिामा बमोक्षजमको शतम परुा िगरी िेपाल सरकारलाई बझुाउि ुपिे रकम िबझुाएमा सो 
बराबरको रकम र त्यसमा वावषमक र्दश प्रनतशतका र्दरले हिु आउिे व्याज रकम समेत मेरो तलव, भिा, अन्य सवुवधा वा निविृभरणबाट कट्टा गरी असूल उपर गरेमा 
वा सरकारी बाँकी सरह असलुउपर गरेमा मेरो मिुरी छ। यस ववरुद्ध कवहँ कतै उजरु बाजरु गिे छैि । 

सम्बक्षन्धत निजामती कममचारी (ववद्याथीको बाब ुवा आमा) कोाः 
िामथराः      कममचारी सङ्केत िं. 

कायमरत कायामलयाः          कायामलयको िेगािााः 
र्दजाम वा पर्दाः      शे्रणी वा तहाः    सेवा/समूह/उपसमूहाः 
कायामलयको फोि िं.     कायामलयको फ्याक्स िं. 

कममचारीको मोवार्ल िं.    र्मेल िेगािााः 
अवकाश प्राप्त कममचारीको हकमा पेन्सि पट्टा िं. 

मतृ्य ुभई सकेका कममचारीको हकमा संरिकको िामथराः      

िा.प्र.प.िं.:                            जारी क्षजल्ला :              जारी नमनत : 

सम्बक्षन्धत निजामती कममचारी वा संरिकको र्दस्तखताः 
बैंक खाता िं. 

बैंकको िामाः   

शाखाको िेगािााः     रोहबर कममचारीको सवहाः 
र्नत संवत २०.........साल ......................मवहिा...............गते रोज...........शभुम ्

 

   

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

रु. १० को 
हलुाक 
वटकट 
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अिसूुची-4 

(र्दफा 27 सँग सम्बक्षन्धत) 

शैक्षिक प्रोत्साहि वृक्षि प्राप्त गरेका ववद्याथीको अनभलेख वकताब 

 

क्र. 

सं. 
अध्ययिको 

ववषय 

शैक्षिक 
सि 

ववद्याथीको 

िाम,थर 

निजामती कममचारीको 

खलुा 
तफम  

समावेशी समूह तफम  (समावेशी कोटामध्ये  रे्दहायको समूहमा तपनसल 
बमोक्षजमको प्रनतशतमा बाँडफाँड गररएको) 

नलि कैवफयत 

िाम, 

थर 
संकेत 
िं. पर्द सेवा समूह उपसमूह 

कायमरत 

निकाय 

मवहला 
 

आदर्दवासी/
जिजाती  

मधेशी 
 

र्दनलत 

 

अपांगता 
भएका व्यक्षि  

वपछनडएको 
िेि  

  

                    

                    

 

 


