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माननीय मखु्यमन्त्रीबाट स्वीकृत मममतिः- 2077/05/18 

                  

 कममचारी अध्ययन ाारवृ् ति  म्बन्त्धी मादण्ड,2077 

 

प्रस्तावनािः मंघीय शामन प्रणालीमा प्रणेशको मंरचना नेदालका लामि नयााँ मंरचना हो।मंवैधामनक 
अमधकारको दूणम प्रयोि मार्म त प्रणेश मरकारलाई मदुृढ र मेवामलुक बनाउन प्रणेशको प्रशाममनक मंरचना 
मबल र मक्षम हनु आवश्यक ा।प्रणेशमा कायमरत कममचारीहरुको ज्ञान, मीद र क्षमता अमिवदृ्धि िरी 
प्रणेशबाट प्रवाह हनुे मेवालाई मरल,महज तथा नमतजाउन्त्मखु बनाउन कममचारीको व्यवस्थाकीय क्षमता 
बढाउन आवश्यक ा।प्रणेश मरकारको “ममिृ प्रणेश खमुी जनता” को णीघमकामलन मोच हाममल िनम 
राष्ट्रमेवकहरुलाई कामप्रमतको तत्दरता र मेवा िावमद्धहत ममयमै कायमम्दाणन िनम उत्प्ररेीत र प्रोत्माद्धहत 
िनम ममेत आवश्यक ा।प्रणेशको द्धवकाम प्रशामन र व्यवस्थादनलाई प्रिावकारी बनाउन कायमरत 
कममचारीहरुलाई तामलम तथा अध्ययनको अवमर प्रणान िररनदुाम।अतिः प्रणेश मेवामा कायमरत 
कममचारीहरुलाई उच्च ्शक्षा अध्ययनमा प्रोत्माद्धहत िरी मनजहरुको व्यवस्थादकीय ज्ञान, मीद र क्षमता 
अमिवदृ्धि िनम र त्यमको माध्यमबाट प्रणेशको द्धवकाम प्रशामन र मेवा प्रवाहलाई प्रिावकारी बनाउन आ.व 
2077/78 को प्रणेश मरकारको नीमत तथा कायमक्रमको बुाँणा नं 158 मा व्यक्त िएको िावनालाई 
आत्ममात िणै, 
मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलयले यो मादण्ड बनाइ लाि ुिरेको ा। 

 

(1) मं्क्षप्त नाम र प्रार्ििः-(1) यो मादण्डको नाम "कममचारी अध्ययन ाारवृ् ति  म्बन्त्धी मादण्ड, 
२०७७" रहेको ा। 

(2) यो मादण्ड तरुुन्त्त प्रार्ि हनुेा। 

(2) दररिाषा र व्याख्यािः- द्धवषय वा प्रमङ्गले अको अथम नलािेमा यो मादण्डमािः- 

(क)  "अध्ययन ाारवृ् ति " िन्नाले स्वणेशमा उच्च्शक्षा प्राप्त िनम कममचारीहरुलाई प्रणान िररन े
ाारवृ् ति  म्झनदुाम। 

(ख) "उच्च ्शक्षा" िन्नाले व्यवस्थादन, मानद्धवकी र कानून द्धवषयको स्नातकोति र वा एम.द्धर्ल  
म्झनदुाम। 

(ि) "कममचारी" िन्नाले प्रणेश मेवाका मनजामती कममचारी म्झनदुाम र मो शब्णले कममचारी 
ममायोजन ऐन,2075 बमो्जम यम प्रणेशमा ममायोजन िएका कममचारी ममेतलाई 
जनाउाँणा। 

(घ) "ममममत" िन्नाले णर्ा ८ बमो्जमको अध्ययन ाारवृ् ति  ानोट ममममत म्झनदुाम। 
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(ङ) "द्धवश्वद्धवद्यालय" िन्नाले नदेाल मरकार वा प्रणेश मरकारले प्रचमलत कानून बमो्जम स्थादना 
िरेको नेदालको कुनै दमन द्धवश्वद्धवद्यालय म्झनदुाम।मो शब्णले द्धवश्वद्धवध्यालय अन्त्तिमतको 
आद्धङ्गक वा म्बन्त्धन प्राप्त मरकारी, मामणुाद्धयक वा मनजी क्या्दम वा कलेज म्झनदुाम। 

(च) "प्रणेश" िन्नाले प्रणेश नं ५ म्झनदुाम। 

 

(3) उणेश्य:- यम कायमक्रमका उणेश्यहरु णेहायबमो्जम रहेका ान:्- 

(क) कममचारीहरुको क्षमता अमिवदृ्धि िरी काम प्रमत णक्ष र मक्षम बनाउन।ु 

(ख) प्रणेशको द्धवकाम प्रशामन र मेवा प्रवाहलाई मदुृढ र प्रिावकारी बनाउन।ु 

(ि) कममचारीहरुको व्यवस्थादकीय मीद अमिवदृ्धि िनुम 
(घ) कममचारीहरुलाई काम प्रमत उत्प्ररेीत िनुम। 

(4) अदे्क्षत उदलब्धी:- यम ाारवृ् ति  कायमक्रमबाट णेहायबमो्जमको उदलव्धी हााँममल हनुे अदेक्षा 
िररएको ािः- 

(क)कममचारीहरुको व्यवस्थादकीय क्षमता र कौशलता अमिवदृ्धि हनुे। 

(ख)मेवा िाव मद्धहत ममयमै कायमम्दाणन िनम कममचारीहरु उत्प्ररेरत र प्रोत्माद्धहत हनु।े 

(ि) कममचारीहरुको कायमकुशलता र कायमम्दाणन स्तर अमिवदृ्धि िई मेवाप्रवाह माटो,मरल र 
महज हनुे। 

(घ) कममचारीहरुको ज्ञान, मीद र क्षमताको अमिवदृ्धि हनुे। 

 

(5) कममचारी ानोटका आधारहरु:- (1) अध्ययनको मनममति  कममचारीलाई ानोट िणाम णर्ा ८ 
बमो्जमको ममममतले म्ब्न्त्धत मेवा, ममूह वा उदममूहमिरका कममचारीहरु मध्येबाट णेहायको 
आधारमा ानोट िनेा:– 

 

(क) अध्ययनको द्धवषय म्ब्न्त्धत मनजामती कममचारी कायमरत रहेको मेवा, ममूह वा 
उदममूहको मनममति  उदयोिी र आवश्यक िएको। 

 

(ख) तीन वषम स्थायी मेवा अवमध दरुा िएको। 

 

(घ) दैंतालीम वषम उमेर ननाघेको। 

(ङ) द्धवश्वमबद्यालयले तोकेको मादण्ड दरुा िरेको। 

(2) यम अध्ययन ाारवृ् ति  अन्त्तिमत अध्ययन िनम चाहने कममचारीले अनमुचुी-१ बमो्जमको 
ढााँचामा आफ्नो मेवा ममूह मञ्चालन िने मन्त्रालयको ममर्ाररम मद्धहत मखु्यमन्त्री तथा 
म्न्त्रदररषद्को कायामलयमा मनवेणन दणनदुनेा। 
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(6) ानोट िणाम प्राथममकता दणन ु दने:- (१) अध्ययनको मनममति  कममचारीलाई ानोट िणाम णेहाय 
बमो्जम ानोट िररनेा :– 

 

(क) द्धवणेशमा वा स्वणेशमा अध्ययन िनम दद्धहले मौका नदाएको कममचारीलाई, 

(ख) मबै मनजामती कममचारीहरुले दद्धहले मौका दाई मकेको िएमा यमरी अध्ययन 
िररमकेदमा म्ब्न्त्धत मनकायमा मबै िन्त्णा बढी ममय व्यमतत िरेको कममचारीलाई, 

 

(ि) ख्ड (क) र (ख) बमो्जम मनोनयनका लामि क्रम मनधामरण हनु नमकेमा एउटै 
दणमा मबै िन्त्णा बढी मेवा अवमध िएको मनजामती कममचारीलाई । 

 

तर कुनै खाम योग्यता र उमेर नै आवश्यक दने िनी उल्लेख िई आएको द्धवषयमा त्यस्तो 
योग्यता र उमेर हनुे कममचारीको बीचमा मार ख्ड (क) र (ख) अनरुुद मनोनयन 
िररनेा। 

 

(7) अध्ययन ाारवृ् ति को अवमर दाउन े कममचारीहरुिः- (1) प्रणेश मनजामती मेवाका जनुमकैु मेवा, 
ममूहका कममचारीहरु यो अध्ययन ाारवृ् ति मा महिािी हनु मक्नेान।् 

(2) प्रणेश मरकार अन्त्तिमतका मनकायहरुमा कायमरत महायक चौथो तह णे्ख णशौ तह म्मका 
कममचारीहरुले अध्ययन ाारवृ् ति को लामि अवमर दाउनेान।् 

(3) उदणर्ा २ मा जनुमकैु कुरा ले्खएको िएतादमन  अस्थायी, करार वा दरामशम मेवामा 
रहेका कममचारीहरुले यो मदु्धवधा प्राप्त िनम दाउने ाैनन।् 

(8) अध्ययन ाारवृ् ति  ानोट ममममतिः-(1)अध्ययन ाारवृ् ति  ानोट िनम णेहायबमो्जमको  ममममत 
रहनेा।   

(क) प्रमखु म्चव, मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलय-अध्यक्ष 

(ख) म्चव, प्रशामन तथा वैठक महाशाखा, मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलय-मणस्य 

(ि) म्चव,शामकीय मधुार तथा ममन्त्वय महाशाखा,मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलय-
मणस्य  

(घ) म्चव, आमथमक माममला तथा योजना मन्त्रालय -मणस्य  

       (घ)  म्चव, मामा्जक द्धवकाम मन्त्रालय-मणस्य 

(ङ) उदम्चव/अमधकृत नवौ/णशौ, मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलय-    मणस्य 

(च) अमधकृत मातौ/आठौ, कममचारी प्रशामन शाखा,मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलय - 
मणस्य-म्चव  

(2) णर्ा (१) बमो्जमको ममममतले ाारवृ् ति  प्राप्त िनम मनवेणन दणएका  कममचारीहरुमध्येबाट 
उदयकु्तता र आवश्यकताको आधारमा  ाारवृ् ति  दाउने कममचारीहरु ानोट िनेा। 
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(9) ानोट प्रद्धक्रयािः (1) यम ाारवृ् ति  कायमक्रमको ानोट प्रद्धक्रया णेहायबमो्जम हनुेािः 
क) मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलयले प्रत्येक वषमको दद्धहलो चौमाममक मिर  

अध्ययन ाारवृ् ति मा अध्ययन िनम चाहने कममचारीहरुबाट मनवेणन आह्वान िरी मनवेणन 
मंकलन िनेा। 

ख) णर्ा ८ बमो्जमको ममममतले मनवेणन दणएका कममचारीहरुमध्येबाट आवश्यकता र 
उदयकु्तताको आधारमा कममचारीहरुलाई अध्ययन ाारवृ् ति को लामि ानोट िनेा। 

ि) ममममतले तोद्धकएको मङ्खख्याको अमतररक्त ५० प्रमतशत बढी कममचारीहरुलाई अध्ययन 
अवमरको लामि वैक्ल्दक मूचीमा राखी मनणमय िनुमदनेा।   

घ) ानोट िएका कममचारीहरुले  ानोट िएको आमथमक वषममिरै म्ब्न्त्धत द्धव्श्वध्यालयको 
क्यालेन्त्डर अनमुार िनाम िई अध्ययन िनुम दनेा।  

ङ) कुनै कममचारी अध्ययन ाारवृ् ति को लामि णर्ा ८ बमो्जमको ममममतबाट ानोट िएको 
तर द्धव्श्वध्यालयको मनयम अनमुार प्रवेश दरीक्षा उ्ति ण िनुमदनेमा उमतणम िएको अवस्था 
नरहेमा वैक्ल्दक मूचीमा रहेको र प्रवेश दरीक्षा उ्ति ण िरेको कममचारीले अध्ययनको 
अवमर प्राप्त िनेा। 

च) अध्ययन ाारवृ् ति  प्राप्त िरेको कुनै कममचारीले कुनै कारणवम ानोट िएको आमथमक 
वषममा अध्ययन ाोडेको अवस्था रहेमा वैक्ल्दक मूचीमा रहेको कममचारीले मनजले 
अध्ययन िनम चाहेको द्धवश्वद्धवध्यालयको क्यालेन्त्डर अनमुार िनाम िई अध्ययन िनम 
दाउनेा। 

(10) अध्ययन दूरा िरेदमा मेवा िनुमदने अवमधिः-(1) प्रणेश मरकारको मनोनयनमा अध्ययन िने प्रणेश  
मनजामती कममचारीले अध्ययन दूरा िरेदमा उक्त अवमधको न्त्यूनतम णोब्बर अवमधम्म अमनवायम 
रुदले मेवा िनुम दनेा। 

(२) अध्ययनमा जाने कममचारीले त्यस्तो कायमक्रमको प्रत्येक मेमेस्टर वा शै्क्षक मर ममामप्त 
िएदमा मो को  नमतजा वा प्रिमत द्धववरण मद्धहतको प्रमतवेणन त्यस्तो नमतजा प्रकाशन िएको तीम 
दणनमिर दणामधकार रहेको मनकाय र मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलयमा दठाउन ुदनेा।  

(11) अध्ययन िनुमदने द्धवषयहरुिः- प्रणेश मरकारका कममचारीहरुको व्यवस्थादद्धकय क्षमता अमिवदृ्धि हनु े
र प्रणेश मरकारको आमथमक द्धवकाममा महत्वदणुम योिणान दणन मक्ने िरी अध्ययन ाारवृ् ति  
व्यवस्थादन, मानद्धवकी र कानून मंकायका द्धवषयहरुमा स्नातकोति र वा एमद्धर्ल अध्ययन िनम 
उदलब्ध िराईनेा। 
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(12)  अध्ययन िनुमदने द्धवश् वद्धवद्यालयिः- (1) ाारवृ् ति  प्राप्त िने कममचारीले आरू् कायमरत रहेको ्जल्ला 
मिरको द्धवश् वद्धवद्यालयमा अध्ययन िनुमदनेा।  

(2) उदणर्ा (१) मा उल्ले्खत द्धवश्वद्धवध्यालयमा म्ब्न्त्धत मबषयको दढाई नहनुे रहेा  िने 
नेदाल खलुा द्धवश् वद्धवद्यालयबाट ममेत अध्ययन िनम मक्नेा। 

(3) कुनै कममचारीलाई अध्ययन ाारवृ् ति  आवश्यक रहेको िनी मनजको मेवा, ममूह मञ्चालन 
िने मन्त्रालयले ममर्ाररम िरेको तर मनज कायमरत रहेको ्जल्लामा उच्च ्शक्षा अध्ययन िने 
कुनै दमन द्धवश्वद्धवध्यालय िएको अवस्था नरहेमा म्ब्न्त्धत मन्त्रालयले मनजलाई अध्ययन अवमर 
उदलब्ध िराउन अध्ययनको अवमधिर अध्ययन ममाप्त दमा दनु मनज कायमरत रहकै ्जल्लामा 
काममा खद्धटने िरी अध्ययनको अवमर प्राप्त हनु मक्ने प्रणेश मिरको कुनै ्जल्ला अन्त्तिमतको 
मनकायमा कामकाज वा मरुवा िरी अध्ययनको लामि प्रोत्माद्धहत िनम मक्नेा। 

द्रस्टव्यिः उदणर्ा (१) को प्रयोजनको लामि आरू् कायमरत रहेको ्जल्ला मिरको द्धवश् वद्धवद्यालयमा 
म्ब्न्त्धत द्धवषयको दढाई नहनुे वा दढाई हनुे िएतादमन अदायक दने ्स्थमत रहेको िएमा मामेकी 
्जल्लामा िई दढ्न दाएक दने र अध्ययन िनम महज हनुे अवस्था रहेा िने उक्त ्जल्लामा िएर 
ममेत अध्यन िनम दाउनेा। 

 

(13) ाारवृ् ति  वादत प्राप्त िने मदु्धवधािः- (1) प्रणेश मरकारको अध्ययन ाारवृ् ति  प्राप्त िने 
कममचारीलाई णेहायबमो्जमको मदु्धवधा प्रणान िररनेा। 

क) िनाम शलु्क  

ख) माममक शलु्क 

ि) दरीक्षा शलु्क 

घ) प्रयोिात्मक शलु्क 

ङ) प्रयोिशाला शलु्क  

च) लाइबे्ररी शलु्क 

ा) द्धवश्वाद्धवद्यालयले तोकेको अन्त्य शलु्क 

(2) उदणर्ा (१) को अमतररक्त अध्ययन ाारवृ् ति  प्राप्त िने कममचारीलाई माममक 5,000 (दााँच 
हजार रुदैयााँ) स्टेशनरी, ममलन्त्ण र खाजा खचम बादत उदलब्ध िराईनेा। 

(3) उदणर्ा (१) बमो्जमको शलु्क कममचारीले द्धवश्वद्धवद्यालय वा क्या्दममा िनाम िएदश्चात 
द्धवश्वद्धवद्यालय वा क्या्दमको मबल बमो्जम प्रत्येक मेमेष्टर वा शै्क्षक मरको अन्त्त्यमा मखु्यमन्त्री 
तथा म्न्त्रदररषणको कायामलयबाट िकु्तानी दाउनेा। 

(14) अन्त्य मदु्धवधािः-(1) अध्ययन ाारवृ् ति  प्राप्त िने कममचारीले कायामलयको काममा अमर नदने िरी 
मााँझ वा मबहानको ममयमा अध्ययन िनुमदनेा। 
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(2) उदणर्ा (1) बमो्जम मााँझ वा द्धवहानको ममयमा अध्ययन िणाम दणनको णईुघ्टा कायामलय 
ममयमिरको ममय ममेत उदिोि िने िरर मदु्धवधा दणन मद्धकनेा। 

(15) ाारवृ् ति  प्रणान िररन ेमङ्ख ख्यािः- (1) प्रणेश मरकारको अध्ययन ाारवृ् ति  प्रत्येक बषम एमद्धर्ल 
तहमा बद्धढमा तीन जना र स्नताकोति र तहमा बद्धढमा णश जनालाई उदलब्ध िराईनेा। 

(2) उदणर्ा (1) बमो्जमको मङ्ख ख्या ानोट िणाम प्रणेश मरकारका मबै मन्त्रालय वा अन्त्तिमतका 
म्िव िएम्म मबै मेवा ममूहको प्रमतमनमधत्व हनुे िरी तथा अध्ययन ाारवृ् ति  प्रणान िनम 
आवश्यक रहेको कममचारीहरु मध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनयन िई आएका कममचारीहरु मध्येबाट 
णर्ा (८) बमो्जमको ाारवृ् ति  ममर्ररम ममममतले ानोट िनेा। 

 

(16) द्धवश् व द्धवद्यालयको मनयम लािू हनुिेः-(1)अध्ययन ाारवृ् ति  प्राप्त िने कममचारीले द्धवश् वद्धवद्यालयले 
मनधामरण िरेको मनयमहरुको दूणम रुदमा दालना िनुमदनेा। 

(2) अध्ययनको लामि प्रवेश दरीक्षा उ्ति णम िनुमदने िनी द्धवश् वद्धवद्यालयले तोकेको िएमा ाारवृ् ति  
प्राप्त िने कममचारीले उक्त प्रवेश दरीक्षा उ्ति णम िरेको हनुदुनेा। 

(3) उदणर्ा २ बमो्जम प्रवेश दरीक्षा उ्ति ण निने कममचारी स्वत: अध्ययनको अवमरबाट 
ब्ञ्चत हनुेा। 

(17) मरकारी बााँकी मरह अमलु उदर िररनिेः- (1)अध्ययन ाारवृ् ति  प्राप्त िने कममचारीले अध्ययन 
अवधी दरुा निरी मबचमै ाोड्न दाउने ाैन। 

(2) उदणर्ा (१) बमो्जम मबच ममयमै अध्ययन ाोड्ने कममचारीबाट मनजलाई दणएको िकु्तानी 
मरकारी बााँकी मरह अमलु उदर िररनेा। 

(3) उदणर्ा (२) मा जनुमकैु कुरा ले्खएको िएतादमन अध्ययन ाारवृ् ति मा ानोट िई अध्ययन 
िरररहेको कममचारी ि््िर रोिबाट द्धवरामी िई अध्ययनको लामि अममथम रहेको वा द्धवणेशमा 
अध्ययनको अवमर प्राप्त िरेको अवस्थामा मनजलाई दणएको मदु्धवधा ममनाह हनुेा। 

(18) ाारवृ् ति  रि िनम मद्धकनिेः णेहायको अवस्थामा अध्ययन ाारवृ् ति मा ममर्ाररम िएको कममचारीको  
ाारवृ् ति  रि िनम मद्धकनेािः 

(क) मनजले णर्ा 1० को उदणर्ा २ बमो्जमको नमतजा वा प्रिमत द्धववरण मद्धहतको 
प्रमतवेणन मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलयमा देश निरेमा, वा 

(ख) मनजले अध्ययनको लामि द्धवश्वद्धवद्यालयले तोकेका मनयमहरु दालना निरेमा, वा 
(ि) मनजको अध्ययन प्रिती तथा नमतजा मन्त्तोषजनक निएमा, वा 
(घ) मनजले अध्ययन िनम अममथम रहेको िनी मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलयमा 

मनवेणन दणएमा। 

(19) कबमुलयमतनामा िनुमदनेिः- अध्ययन ाारवृ् ति मा ानोट िई अध्ययन िनम जाने कममचारीले अनमूुची-
२ बमो्जम कबमुलयमतनामा िनुमदनेा। 
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(20) बजेट व्यवस्थादनिः- यम अध्ययन ाारवृ् ति को लामि आवश्यक दने बजेट यम कायामलयको बाद्धषमक 
बजेट कायमक्रममा द्धवमनयो्जत कममचारी अध्ययन ाारवृ् ति बाट खचम िररनेा। 

(21) प्रचमलत कानून बमो्जम हनुिेः- यम मादण्डमा उल्लेख िएको द्धवषयको हकमा यमै बमो्जम र 
अन्त्य कुराको हकमा प्रचमलत कानून बमो्जम हनुेा।  

(22) मंशोधन िनम मद्धकनिेः- मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदरषद्को कायामलयले आवश्यकता अनमुार यो 
माण्डमा  मंशोधन िनम मक्नेा। 
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      अनमुचुी -१ 

(णर्ा ५ को उदणर्ा (2) माँि म्ब्न्त्धत) 

अध्ययन ाारवृ् ति को मनवेणनको ढााँचा 
मममतिः 20....../....../...... 

मबषयिः अध्ययन ाारवृ् ति  दाउाँ। 

श्री मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलय 

प्रणेश नं ५, बटुवल। 

 प्रणेश मेवाका मनजामती कममचारीहरूलाई प्रणान िररने अध्ययन ाारवृ् ति  मार्म त स्वणेशमा उच्च ्शक्षा 
अध्ययनको लामि मखु्यमन्त्री तथा म्न्त्रदररषद्को कायामलयबाट मममत.............मा िररएको मूचना बमो्जम म ...........तद्शल 
बमो्जमको द्धववरण मद्धहत तद्शल बमो्जमको अध्ययन ाारवृ् ति  प्राप्त िनम म्बि कािजात यमैमाथ मंलग्न राखी यो मनवेणन 
देश िरेको ाु । 

 कममचारीको द्धववरण 
अध्ययन ाारवृ् ति  म्बन्त्धी द्धववरण 

अध्ययन िनम चाहेको 
द्धवषय 

अध्ययन िनम 
चाहेको तह 

अध्ययन िने 
द्धवश्वद्धवध्यालय/क्या्दम 

अध्ययन िने 
ममय 

यम अ्घ अध्ययन 
ाारवृ् ति  प्राप्त 
िरेको/निरेको 

कैद्धर्यत 

      

      

      

मंलग्न कािजातहरु 

1. कममचारीको दररचयदरको प्रमतमलदी 
2. म्ब्न्त्धत मन्त्रालयको ममर्ाररम 

यममा ले्खएको व्यहोरा मााँचो हो। झठुा ठहरे काननु बमो्जम महाय िोग्न तयार ाु । 

 मनवेणकिः- 

 नाम थरिः 
 दणिः 
 कममचारी मंकेत नं. 
 कायामलयिः 
 

कममचारीको 
नामथर 

 
 

मंकेत नं दण 
मेवा/ममहु/उ
दममहु 

शे्रणी/तह 

 
जन्त्म मममत 

स्थायी 
मनयु्क्त 
मममत 

कायमरत 
कायामलय 

हाल कायमरत 
कायामलयमा 
हा्जर िएको 
मममत 
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                                    अनमुचुी-२ 

                               (णर्ा १९ माँि म्ब्न्त्धत)  

 

  प्रणेश मरकारबाट मनोनयन िइ उच्च ्शक्षा अध्ययनमा जान ेकममचारीले िरेको कबमुलयतनामाको ढााँचा 
 
  

.......................................... मन्त्रालय/आयोि/म्चवालय/मनणेशनालय/प्रामधकरण कायामलयको.................... 
दणमा कायमरत म.............................ले प्रणेश मरकारको (............स्तर) को मममत ................को मनणमयानमुार 
शै्क्षक मर .......मा उच्च ्शक्षा अध्ययनको लामि मनोनयन िएकोले............द्धवश्वद्धवध्यालयमा हनुे 
................................... द्धवषयको अध्ययन िनम णेहाय बमो्जमको कबमुलयतनामा देश िरेको ाु। 

क)उल्ले्खत अध्ययनमा महिािी हनुको लामि मनदणमष्ट मममत मिर अध्ययन हनुे मंस्थामा हा्जर हनु जान ेाु। 

ख) अध्ययन अवमधिर ाारवृमत प्रणान िने एवं कायमक्रम मञ् चालन िने मनकायबाट मनधामररत नीमत/मनयम/आचार 
मंद्धहताको दणुमरुदमा दालना िनेाु। 

ि) अध्ययन अवमध िकु्तानी हनुा माथ आफ्नो दणामधकार रहेको मनकायमा तोद्धकए बमो्जमको मेवा अवमधिर 
अमनवायम रुदले मेवा िनेाु । 

घ)अध्ययन अवधी दरुा निरी मबचमै ाोड्ने ाैन।द्धवचमै ाोडेमा अध्ययनको लामि मैले प्राप्त िरेको मेवा 
मदु्धवधा मेरो नाममा रहेको चल-अचल म्दमतबाट ममेत प्रणेश मरकारले म बाट मरकारी बााँकी मरह अमलु िरेमा 
मेरो दणुम मन्त्जरुी ा । 

 

कबमुलयतनामा िराउन ेअमधकारीको                      कबमुलयतनामा िने  कममचारीको 
णस्तखत:                          णस्तखत:                    

नाम,थर:                            नाम,थर:                     

दण:                           दण: 
कायामलय:                               कायामलय:                          

मममत:                                    मममत:             

  
 


