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(दफा ६ र ७ संग सम्बन्धित) 

अनसूुन्ि-१ 
कबलुियतनामाको ढााँिा 

(कममिारी शैन्िक छात्रवनृ्ि र कममिारी सधतलत छात्रवनृ्ि प्राप्त गने ववद्यार्थीका िालग) 

श्री ……………………………. को नालत/नालतनी श्री…………………………को छोरा/छोरी 
……………………………..वस्ने…………………………लमलतमा जधम भएको 
म………………………………………सदूुरपन्िम प्रदेश सरकार सामान्जक ववकास 
मधत्राियबाट………………………..तहमा …………………….ववषय अध्ययन गनम …………………..……………… 
छात्रवनृ्ि प्राप्त भए पलछ अध्ययनको वावषमक रुपमा प्रगलत वववरण बझुाउनका सारै्थ अध्ययन पूरा 
गनेछु । मैिे छात्रवनृ्ि पाएको ववषयमा यस लनदेन्शकामा तोवकएको भधदा बढी रकम प्राप्त गरेमा, 
अध्ययन  पूरा नगरेमा, छात्रवनृ्ि प्राप्त गरेको ववषय पररवतमन गरेमा, नेपाि सरकार र प्रदेश 
सरकारबाट दोहोरो पने गरी छात्रवनृ्ि स्वीकार गरेको पाइएमा मैिे छात्रवलृत वापत  पाएको 
आलर्थमक सवुविा तर्था सो मा िागेको ब्याज रकम समेत प्रदेश सरकारिाई बझुाउने छु । सो रकम 
नवझुाएमा सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गरेमा मेरो मधजरुी छ । सारै्थ अध्ययन पूरा गरी 
प्रमाणपत्र प्राप्त भएको एक मवहना लभत्र प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप मधत्राियमा पेश गनेछु भनी यो 
कबलुियतनामा पेश गरेको छु ।  

 

छात्रवनृ्ि पाउनेकोोः-  

सहीोः     

नामोः  

ठेगानाोः   

लमलतोः  

तहोः 
फोनोः  

इमेिोः  

                         

 

 

 

  

 
  

ल्याप्िे 
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(कममिारी सधतलत शैन्िक छात्रवनृ्िको हकमा मातै्र भने) 

कममिारी सधतलत शैन्िक छात्रवनृ्ि प्राप्त गनम छनौट भएको मेरो छोरा/छोरीिे उपयुमक्त कबलुियतनामा 
बमोन्जमको शतम पूरा  नगरेमा प्रदेश सरकारिाई बझुाउन ुपने रकम मेरो तिब भिा, अधय सवुविा 
वा लनवलृतभरणबाट कट्टा  गरी असिु उपर गरेमा मेरो मधजरुी छ । 
 
 

छात्रवनृ्ि पाउने ववद्यार्थीको बाब ुवा आमाको सहीोः- 
नामोः कायमरत कायामियोः 
लमलतोः  पदोः                                                              

फोनोः अवकाश पाएको कममिारीको हकमा  

कममिारीको संकेत नं: लनजको पेधसन पट्टा नम्वरोः 
 

 

                                                                                                                                   

 
  

ल्याप्िे 
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(दफा ८,९,१०,११,१२,१३ र १४ संग सम्बन्धित) 

अनसूुन्ि-२ 

कबलुियतनामाको ढााँिा 

श्री ……………………………. को नालत/नालतनी श्री…………………………को छोरा/छोरी 
……………………………..वस्ने………………………… लमलतमा जधम भएको 
म……………………………………….सदूुरपन्िम प्रदेश सरकार सामान्जक ववकास मधत्राियबाट  
……………..तहमा …………….ववषय अध्ययन गनम छात्रवनृ्ि प्राप्त भए पलछ अध्ययनको वावषमक रुपमा 
प्रगलत वववरण बझुाउनका सारै्थ अध्ययन पूरा गनेछु । मैिे छात्रवनृ्ि पाएको ववषयमा यस 
लनदेन्शकामा तोवकएको भधदा बढी रकम प्राप्त गरेमा, अध्ययन पूरा नगरेमा, छात्रवनृ्ि प्राप्त गरेको 
ववषय पररवतमन गरेमा, दोहोरो पने गरी छात्रवनृ्ि स्वीकार गरेको पाइएमा मैिे छात्रवलृत वापत 
पाएको आलर्थमक सवुविा तर्था सो मा िागेको ब्याज रकम समेत प्रदेश सरकारिाई बझुाउने छु । 
सो रकम नबझुाएमा सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गरेमा मेरो मधजरुी छ । सारै्थ अध्ययन पूरा 
गरी प्रमाणपत्र प्राप्त भएको एक मवहना लभत्र प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप मधत्राियमा पेश गनेछु भनी यो 
कबलुियतनामा पेश गरेको छु ।  

      

 

छात्रवनृ्ि पाउनेकोोः-   

नामोः   

ठेगानाोः                                      

तहोः                                         

ववषयोः   

लमलतोः  

फोनोः  

इमेिोः 
  

 

 

  
ल्याप्िे 
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(दफा १६ को उपदफा १ संग सम्बन्धित) 

अनसूुन्ि-४ 

सबै प्रकारका छात्रवनृ्िको िालग 

लनवेदनको ढााँिा 
 

श्रीमान प्रदेश सन्िवज्यू,      लमलतोः-...................... 
सामान्जक ववकास मधत्रािय, 

सदुरुपन्िम प्रदेश, िनगढी, कैिािी । 
ववषयोः छात्रवनृ्ि सम्वधिमा । 

यस सदूुरपन्िम  प्रदेश अधतगमत सामान्जक ववकास मधत्रािय, कैिािीबाट प्रदान गररने 
.........................................................................................छात्रवनृ्िका िालग म/मेरो 
छोरा/छोरी सन्म्मलित हनु इच्छुक भएकोिे छात्रवृन्िका िालग फाराम भरी आवश्यक कागजात 
यसै आवेदन सार्थ संिग्न गरी पेश गरेको छु । 

१. ववद्यार्थीको पूरा नाम र्थरोः 
     Name in English (Block letter): 

२. जधम लमलतोः वव.सं:                   ई. सं.: 
३. ववद्यार्थीको ठेगानाोः 

न्जल्िाोः ............................  गा.पा./न.पा,.:उ. म. नपा. ............................ 
वडा नं.: ............................  टोिोः ............................ 

४.  अध्ययन गरररहेको क्याम्पसको नाम ठेगानाोः 
४.१ अध्ययन गरररहेको लबषयोः- 

४.२ अध्ययन गरररहेको तहोः- स्नातक     बषम        स्नातकोिर     बषम    
४.३ यस पूवम सोही तहको कुनै ववषयमा स्नातक गरेको भए:- 

५.  आवेदकको खाता भएको बैङ्कको नाम, ठेगाना र खाता नं:......  

६.  बवुाको नाम र्थरोः-                                  पेशाोः- 
७. आमाको नाम र्थरोः-                                 पेशाोः- 
८  बाजेको नाम र्थरोः-                                  पेशाोः- 
९.  पररवारको वावषमक आम्दानी अनमुालनत नगद रुोः- 

१०. पररवारको वकलसमोः संयकु्त         एकि 

पररवारको आम्दालनको स्रोतोः          कृवष            व्यापार             नोकरी 
११. संिग्न कागजातहरुोः- 

१. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र, 
२. ववद्यार्थी पररियपत्रको  छायााँ प्रलत, 
३. शैन्िक योग्यताका प्रमाणपत्र, 
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४. हाि अध्ययनरत क्याम्पसमा भनाम भएको प्रमाण सवहत लनयलमत ववद्यार्थी भई ८० 
प्रलतशत हान्जर  भएको व्यहोरा प्रमान्णत कागजात, 

५. सरकारी कममिारीको हकमा लनयनु्क्त पत्र  र कममिारीको पररिय पत्रको छायााँप्रलत, 
६. दलित तर्था जनजालत छात्रवनृ्िका िालग दलित तफम  राविय दलित आयोगको वगीकरणमा 

परेको व्यहोरा खुल्ने प्रमान्णत कागजातको प्रलतलिवप तर्था जनजालत िोपोधमखु तर्था अलत 
लसमाधतकृत छात्रवनृ्ि तफम  आददवासी जनजालत उत्र्थान राविय प्रलतष्ठानमा सून्िकृत 
भएको वा सम्वन्धित न्जल्िा  प्रशासन कायामियबाट सो समदुायको भएको लसफाररस 
पत्र, 

७. उच्ि न्शिा छात्रवनृ्ि कुनै एउटा प्राववलिक ववषयमा स्नातक तह उिीणम गरर सकेकोिाई 
अको ववषयमा सोही तहको अध्ययन गनम छात्रवनृ्ि प्राप्त गनम लनवेदन पेश नगरेको भन्ने 
स्व:घोषणा पत्र। 

 
 

लनवेदककोोः 
हस्तािरोः 
नामर्थरोः   

ठेगानाोः  

फोनोः 
मोवाइि नं.: 

अलभभावक वा संरिकको: 
हस्तािरोः  

नामर्थरोः 
ठेगानाोः  

फोनोः  

मोवाइि नं:
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(दफा ६ र ७ साँग सम्बन्धित) 

अनसूुन्ि-७ 

लसफाररश पत्रको ढााँिा 

(बहािवािा कममिारी कायमरत कायामियको िेटरहेडमा तयार गनुमपने) 

 

श्री सामान्जक ववकास मधत्रािय लमलतोः...................... 

सदूुरपन्िम प्रदेश, िनगढी,  

कैिािी 

ववषयोः लसफाररश गररएको बारे । 

तपलसिको वववरण भएका कममिारी यस कायामिय/ववभाग/मधत्रािय/आयोगमा सरकारी 
सेवामा कायमरत छन ् । लनजको श्री ........................ नामको छोरा/छोरी 
............................... न्शिण संस्र्थामा..................... ववषयको शै.स. 
......................को.........................वषममा अध्ययनरत रहकोिे लनजिाई त्यस मधत्राियबाट 
लमलत.....................गतेको ................................मा प्रकान्शत सूिना अनसुार छात्रवनृ्ि 
उपिब्ि गराउन लसफाररस गदमछु । 

तपलसि 

१. कममिारीको नाम, र्थरोः........................  पदोः............................ 
२. सेवाोः.........................      समूह/उपसमूहोः............. 
३. संकेत नं:.................. 
४. टेलिफोन नं:...................... 
५. बाबकुो नामोः.................                              स्र्थायी ठेगानाोः............. 
६. आमाको नामोः............                                  बाजेको नामोः............. 
७. जधम लमलतोः..................... 

लसफाररस गने कायामिय प्रमखुोः     कायामियको छाप 

दस्तखतोः................. 

नाम,र्थरोः......................... 

पदोः....................... 

कायामियोः.......................... 

लमलतोः................................. 
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(दफा १३ र १४ संग सम्बन्धित) 
अनसूुन्ि ८ 

पाररवाररक अवस्र्था वववरण 

(प्राववलिक लडप्िोमा र TSLC अध्ययन छात्रवनृ्िका िालग मात्र)  

लसफाररश पत्रको ढााँिा 
(ववद्यार्थीको स्र्थायी ठेगाना भएको स्र्थानीय तह वा वडािे िेटरहेडममा तयार गनुमपने) 

 

श्री सामान्जक ववकास मधत्रािय                                   लमलतोः ...................... 
सदूुरपन्िम प्रदेश, िनगढी, कैिािी । 

 

ववषयोः लसफाररश गररएको बारे । 

१.ववद्यार्थीको नाम र्थर :  …………………………………………………………….. 

२.स्र्थानीय तहको नाम : …………………………………..                  वडा नं. :  ………………      न्जल्िा :…………………….. 

३.लिङ्ग : परुूष     , मवहिा       तेस्रो लिङ्गी   

४.जालत/जनजालत : (क) दलित          (ख) जनजाती           (ग) ब्राह्मण वा िेत्री          (घ) अधय         

५.शारीररक असिमता :(क) केही नभएको      (ख) शारीररक     (ग) मानलसक      (घ)  कान नसनु्ने       (ङ) दृवि वववहन           (ि) 
कम देख्ने                 (छ) दृविवववहन तर्था कान नसनु्ने             (ज) बोल्न नसक्ने     (झ) अधय  

६. बवुाको नाम र्थर :                            ७. आमाको नाम : 
८. अलभभावकको नाम :                          ९. अलभभावकको सम्पकम  नम्बर: 
१०. जम्मा पररवार संख्या :               ११.दाजभुाईको संख्या :                    १२. ददददववहलनको संख्या :  
१३.सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययन गने दाजभुाईको संख्या (५-१६ वषम सम्मका ) :              १४.सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययन गने 
ददददववहनीको संख्या (५-१६ वषम सम्मका ) 

१५.संस्र्थागत ववद्याियमा अध्ययन गने दाजभुाईको संख्या (५-१६ वषम सम्मका ):              १६.संस्र्थागत ववद्याियमा अध्ययन गने ददददववहनीको 
संख्या (५-१६ वषम सम्मका ) 

१७. ववद्यािय नजाने दाज ुभाईको संख्या (५-१६ वषम सम्मका ) :                    १८. ववद्यािय नजाने दददद ववहलनको संख्या (५-१६ 

वषम सम्मका ) 
 

१९.ववद्यार्थीको ववुािे हालसि गरेको न्शिा      २०. ववद्यार्थीको आमािे हालसि गरेको 
न्शिा 

२१. ववद्यार्थीको अलभभावकिे हालसि 
गरेको 

१ लनरिर …………………………………      १ लनरिर …………………………………      १ लनरिर …………………………………      

२.प्रावव तह भधदा कम…………………………..         २.प्रावव तह भधदा कम…………………………..         २.प्रावव तह भधदा कम…………………………..         

३. SLC भधदा कम…………………………………..        ३. SLC भधदा कम…………………………………..        ३. SLC भधदा कम…………………………………..        

४. SLC उन्िणम………………………………………. ४. SLC उन्िणम………………………………………. ४. SLC उन्िणम………………………………………. 

५. प्रववणता प्रमाणपत्र तह वा उमावव 
उलतणम………………….   

५. प्रववणता प्रमाणपत्र तह वा उमावव 
उलतणम………………….   

५. प्रववणता प्रमाणपत्र तह वा उमावव 
उलतणम………………….   

६. स्नातक वा मालर्थल्िो तह 
उलतणम…………………..               

६. स्नातक वा मालर्थल्िो तह 
उलतणम…………………..               

६. स्नातक वा मालर्थल्िो तह 
उलतणम…………………..               

   

 
 
 
 
 
 
 

२२. गररब पररियपत्र नं (भएमा)  

 

२३ पाररवाररक मखु्य आयस्रोत २४ मखु्य आयस्रोत बाहेक अधय 

क. पहेिो……………………   क. नोकरी............  क. नोकरी............ 
ख. हररयो………………….. ख. कृवष................. ख. कृवष................. 
ग. लनिो………………….. ग. भाडा..................... ग. भाडा..................... 
घ. रातो…………………          घ. वैदेन्शक आय................... घ. वैदेन्शक आय................... 
 ङ व्यापार..................... ङ व्यापार..................... 
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२५ बासस्र्थानोः 
क. आफ्नो घर..........................................................ख. भाडामा................................  

 

२६.घरको वावहरी गाह्रोमा प्रयोग भएको 
प्रमखु लनमामण सामाग्री 

२७. घरको जग  २८.छानामा प्रयोग भएका लनमामण सामाग्री 
 

१. वावहरी लभिा नभएको …………………… १ काठको खम्वा.................  १.खर/पराि/छ्वािी……………………. 
२. कािो इट्टा………………………… २ माटोको जोडाइ............. २ माटो........... 
३ बांस स्याउिा...........  ३ लसमेधटको जोडाइ भएको ... ३ जस्ता वटन च्यादर......... 
४ माटोको जोडाइ भएको इट्टा... .. ४ ढिान वपिर सवहतको........... ४ काठ फल्याक 
५ लसमेधटको जोडाइ भएको इट्टा.....  ५ अधय.............. ५ ढिान लसमेधट..... 
6 अधय......   ६ अधय.............. 
७ काठ............   ७ टाइि वा खपडा वा न्झंगटी..... 

 

२९ िपी ३० प्रकाशको व्यवस्र्था ३१ खाना पकाउन प्रयोग गररएको ििुो 
१ िपी नभएको १ गोवर ग्यास १ स्टोभ ििुो मवट्टतेि 

२ सामदुावयक सावमजलनक िपी २ मट्टीतेि २ अगेना 
३ सािारण घरायसी िपी ३ ववजिुी ३ ग्यास ििुो 
४ फ्िस नभएको िपी/सावमजलनक ढिमा 
जोलडएको िपी 

४ सोिार ४ माटोको ििुो 

५ फ्िस भएको िपी सेन्फ्ट ट्याङ्कीमा 
जोलडएको 

५ अधय ५ िुवारवहत सिुाररएको ििुो 

  ६ अधय 
 
 

३२. खानेपानीको मखु्य स्रोत 

१. खोिा/ इनार/ कुवा  २. मूि        ३ नदी  ४. अधय स्रोत  ५. घरवावहर पाइपबाट आउने     ६. घरआगन 
लभतै्र पाइप बाट आउने  

७. टु्यवेि/ हातेपम्प………………..८. ढावकएको इनार…………………… 

 

३३. टेलिफोनोः- छ       छैन  ३४ केविोः छ      छैन  ३५ इधटरनेट सेवाोः छ      छैन            

३६ ववगत १ वषम देन्ख तपाईको पररवारिे वैदेन्शक रोजगारीबाट रकम पाएको छ ? 

१ पाएको छ...........................  २ पाएको छैन.......... ...........  

 

३७. अस्र्थाइ ठेगानाबाट स्वास््यिौकी 
सम्म जान िाग्ने समय (एकतवफम  
सामाधयतया प्रयोग हनेु सािन प्रयोग गरेर 
) 

३८. स्र्थायी ठेगानाबाट अस्पतािसम्म 
जान िाग्ने समय (एकतवफम  सामाधयतया 
प्रयोग हनेु सािन प्रयोग गरेर) 

 

३९ स्र्थायी ठेगानाबाट पदि सडक सम्म 
जान सखु्खा याममा िाग्ने समय 

 

१.आिाघण्टा वा सो भधदा 
कम……………….. 

१ आिाघण्टा वा सो भधदा 
कम……………….. 

१ आिाघण्टा वा सो भधदा 
कम……………….. 

२. आिाघण्टा भधदा बढी ………………… २ आिाघण्टा भधदा बढी ………………… २ आिाघण्टा भधदा बढी ………………… 
 

४० स्र्थायी ठेगाना ४१ अस्र्थायी ठेगाना 
१ प्रदेशको नाम............................ १ प्रदेशको नाम..................... 
२ न्जल्िाको नामोः...................... २ न्जल्िाको नामोः...................... 
३ गाउपालिका नगरपालिका............. ३ गाउपालिका नगरपालिका............. 
४ वाडम नम्बर............................... ४ वाडम नम्बर............................ 
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४२ ववद्याियको नामोः......................................  
४३ ववद्यार्थीको नामोः..................................... 
४४ किा................................................ 
४५ प्रिानाध्यापकको नामोः............................... 
४६ प्रिानाध्यापकको सही.......................... 
४७ मालर्थल्िो किामा अध्ययन गनम िाहेको 
ववषयोः.................................. 
 

 
 
 
 
 

                                                         प्रमान्णत गने अलिकारीको नाम : 
                                        हस्तािर : 

                                      लमलत : 
 

 
 

 

विद्यालयको 
छाप 


