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शैक्षिक ऋण प्रदान सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५ 

 

प्रस्िावना M आधथयक रुपले विपन्न, ससमान्तकृत समुदार् तथा लक्षित िर्यका विद्र्ाथीहरुलाई उच्च र 

प्राविधधक तथा व्र्िसायर्क सशिा अध्र्र्नको लाधर् सहजिकरण तथा आधथयक सहर्ोर् प्रदान र्नय, िीिन 

उपर्ोर्ी सशिा मार्य त र्ोग्र्, िमतािान एिम ् सीपर्कु्त प्राविधधक िनशजक्त तर्ार र्री विद्र्मान र्रीबी र 

बेरोिर्ारीको अिस्थालाई न्र्यूनकरण र्नय gu/kflnsfaf6 jf gu/kflnsf dfkm{t lbOg] शकै्षिक ऋण 

;DaGwdf s]xL sfg"gL Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n], cf7lj;sf]6 gu/kflnsf, नर्र कार्यपासलकाले र्ो 

कार्यविधध बनाएको छ । 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd æशकै्षिक ऋण प्रदान सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५Æ /x]sf] 5 

. 

-@_ of] sfo{ljlw cf7lj;sf]6 gu/kflnsfleq nfu" x'g]5 . 

-#_ of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= kl/efiff M– ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf  

-s_ æC0fÆ eGgfn] नर्रपासलकाको मार् र आिश्र्कता अनुसार उच्च सशिा अध्र्र्नको nflu 

gu/kflnsfn] र्रीब तथा िेहेन्दार विद्र्ाथीलाई यनजश्चत ब्र्ािदर र शतयमा यनजश्चत अिधधपयछ ब्र्ािसहहत िा 

सााँिामात्र फर्ताय हुने र्री pknAw u/fPsf] cfly{s cg''bfg  jf ;''ljwf, gu/kflnsfnfO{ ;+3Lo ;/sf/, k|b]z 

;/sf/ jf s''g} z}lIfs ;+:+yfn] यनजश्चत शतयमा pknAw u/fPsf] cfly{s cg'bfg jf ;'ljwf jf k|fljlws 

;xfotf ;Demg' k5{ .  
-v_ æ;/sf/Æ eGgfn] ;fdfGotof cf7lj;sf]6 gu/ सरकारलाई ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] ;+3Lo ;/sf/ 

/ k|b]z ;/sf/nfO{ ;d]t hgfpg]5 . 

-u_ ægu/kflnsfÆ eGGffn] cf7lj;sf]6 gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

(घ) æविपन्न िर्यÆ भन्नाले न्र्नू आर् भएका र खासर्री सामाजिक रुपमा पछाडी परेका तथा साना फकसान, 

कालीर्ढ, मिदरू, भसूमहीन पररिारलाई िनाउाँ दछ । 

#= gu/kflnsfleqsf gful/s jfx]s c?nfO{ ऋण glbOg] M -!_ ऋण gu/kflnsfleqsf] gful/s jfx]s 

c? s;}nfO{ k|bfg ul/g] 5}g . 
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४.  ऋण प्राप्ि हुने मिमा :- (१) विद्र्ाथीको मार् र अध्र्र्न र्ने विषर् र सकंार्को भारको आधारमा िावषयक ६ 

प्रयतशत व्र्ाि अनदुानमा ऋण उपलब्ध र्राईनेछ । 

तर ऋण प्राप्त र्ने ससमा रु. ५० लाखभन्दा बहढ हुन सक्ने छैन ् र र्ो ससमा धचफकत्साशास्त्र, इजन्ियनर्ररङ र 

पाइलोटिस्ता बहढ खचय लाग्ने विषर् तथा सकंार्को हकमामात्र लार् ूहुनेछ । 

(२) ऋण प्रदान र्दाय अध्र्र्नको क्रममा लाग्ने हरेक हदनको खचय र अध्र्र्न सम्पन्न भएपयछ यनिको अपेक्षित 

कमाईलाई ध्र्ान हदईनेछ ।  

(३) िावषयक ससमा अध्र्र्न अिधधभर लाग्ने खचयको कूल ससमाको आधारमा यनधायरण र्ररनेछ र सम्बजन्धत 

कलेिलाई न ैभकु्तानी हदने व्र्िस्था समलाईनेछ । 

(४) विद्र्ाथीले िावषयक रुपमा नर्रपासलकामा प्रर्यत प्रयतिेदन पेश र्नुयपनेछ र सोही आधारमामात्र बााँकी फकस्ता 

उपलब्ध र्राईनेछ ।  

५. ब्याज अनदुान र िााँवा व्याज भकु्िानी :- (१) ऋण प्राप्त र्नय र्ोग्र् भई छनौट भएका विद्र्ाथीहरुलाई ६ 

प्रयतशत ब्र्ाि अनदुानमा ऋण उपलब्ध र्राईनेछ ।  

(२) बैंक तथा वित्तीर् ससं्थाको सञ्चालन लार्त(Operating Cost) मा दईु प्रयतशत विन्द ुथप र्री व्र्ािदर कार्म 

र्ररनेछ । 

(३) ऋणीलाई व्र्ाि अनदुानको रुपमा प्रदान र्ररने किायको व्र्ाि, बीमा एिम ्सरुिण शलु्क भकु्तानी र्नयको 

लाधर् नर्रपासलकाले एक कोष खडा र्री नर्रपासलकाको सधंचत कोष रहेको बैंकमा रकम िम्मा र्नेछ । त्र्स्तो 

व्र्ाि रकम, विमा िा सरुिण शलु्क बैंक तथा वित्तीर् ससं्थाबाट मार् भई आएमा त्र्स्तो कोष रहेको बैंक िा 

वित्तीर् ससं्थाल ेनर्रपासलकाको ससर्ाररसमा त्रमैाससक रुपमा उक्त कोष खचय र्री सम्बजन्धत बैंक तथा वित्तीर् 

ससं्थालाई उपलब्ध र्राउनेछ । 

(४) व्र्ाि अनदुान िापतको रकम अध्र्र्न परूा हुन लाग्ने अजन्तम िषयसम्ममात्र उपलब्ध र्राईनेछ । 

(उदाहरणको लाधर् कुन ैविद्र्ाथीलाई स्नातक तह ४ िष ेइजन्ियनर्ररङ विषर् अध्र्र्न र्नय ऋण हदईएको हो भने 

उक्त ऋणीले ४ िषयसम्म ब्र्ाि अनदुान प्राप्त र्दयछ । त्र्सपयछको ब्र्ाि रकम सम्बजन्धत ऋणीले न ैयतनुय पदयछ 

।) 
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(५) अध्र्र्न सफकएको एक िषयपयछ िा अध्र्र्न सकेर िार्ीर सरुु र्रेको एक महहनापयछ िुन यछटो हुन्छ त्र्ही 

अिधधमा सािााँ ब्र्ाि भकु्तानी र्ने कार्य सरुु हुनेछ । सााँिा ब्र्ाि यतनय सरुु र्रेको दईु िषयसभत्र उक्त रकम 

भकु्तानी र्रर सक्नपुनेछ । 

(६) सािााँ व्र्ाि भकु्तानी र्दाय नर्रपासलकाले ब्र्ाि अनदुानको रुपमा हदएको रकमसमेत भकु्तानी र्नुय पनेछ ।  

६. शित िथा व्यवस्थाहरु :- (१) नर्रपासलकाको मार् र आिश्र्कता अनसुार उच्च सशिा अध्र्र्न र्नय इच्छुक 

र्रीब तथा िेहेन्दार नर्रपासलकासभत्र स्थार्ी ठेर्ाना भएका विद्र्ाथीहरुल े देहार्का शतय र व्र्िस्थाहरुको 

आधारमामात्र ऋण प्राप्त र्नय सक्नेछन ्:- 

(क) उमेर हद ३० िषय ननाघेको हुनपुनेछ । 

(ख) नर्रपासलकाको स्थार्ी बाससन्दा हुनपुनेछ । 

(र्) विद्र्ालर्, कलेि, राजरिर् पररिा िोडय लर्ार्त मान्र्ता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट उम्मेदिार हुन आिश्र्क 

न्र्नूतम शकै्षिक र्ोग्र्ताको अजन्तम पररिामा औषतमा कजम्तमा ५० प्रयतशत अकं प्राप्त र्रेको हुनपुनेछ ।  

(घ) असभभािकको आम्दानीको यनरन्तर स्रोत खुल्न ुपनेछ । 

(ङ) कूल ऋण रकमको १०० प्रयतशत सरुिण ग्र्ारेन्टी सम्बजन्धत वित्तीर् ससं्थामा पेश र्नुय पनेछ ।  

(च) भनाय शलु्क, ट्र्शुन कोधचङ शलु्क, पररिा शलु्क, प्रर्ोर्शाला तथा पसु्तकालर् शलु्क, माससक शलु्क, फकताब, 

शकै्षिक सामग्री लर्ार्त अध्र्र्नको लाधर् आिश्र्क पने अन्र् सामग्री खररद र्ने प्रर्ोिनको लाधर् ऋण प्रदान 

र्ररनेछ ।  

(छ)  ऋण प्राप्त र्नय किाय सरुिण िापत िग्र्ा, घर, सनु, चााँदी लर्ार्तका सम्पत्ती राख्न सफकनेछ । 

(२) ऋण प्राप्त र्नय पेश र्नुयपने कार्िातहरु :- ऋण प्राप्त र्नय देहार्का कार्िातहरु दरखास्तसाथ सलंग्न 

र्नुयपनेछ  

(क) सब ैव्र्होरा खुलेको विवत्तर् ससं्थाले तोकेको ढााँचामा ऋण दरखास्त र्ाराम 

(ख) शकै्षिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र, चाररत्रत्रक प्रमाणपत्र र नार्ररकताको प्रमाणपत्र 

(र्) र्दी कहहकतबैाट छात्रिवृत्त प्राप्त र्रेको भएको छात्रिवृत्त सयुनजश्चतताको पत्र 

(घ) सम्बजन्धत कलेिमा भनाय भएको प्रमाण 

(ङ) अध्र्र्न अिधधभर कलेिमा लाग्ने खचयको वििरण सहहतको समर्तासलका 

(च) विद्र्ाथी तथा आमाबिुा िा असभभािकको हालसाल ैखखचेको पासपोटय साइिको दईुिटा र्ोटाहरु 
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(छ) पररिारको आम्दानीको स्रोत खुल्ने वििरण र त्र्सको प्रमाण खुल्ने कार्िहरु 

(ि) पररिारको आम्दानी र खचयको सकं्षिप्त वििरण, प्रस्तावित सम्पवत्तको स्िासमत्ि खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रयतसलवप 

(झ) आमाबिुा िा असभभािक र विद्र्ाथी त्रबचको नाता प्रमाखणत प्रमाणपत्र 

(ञ) विपन्नता प्रमाखणत प्रमाणपत्र 

(ट) आिश्र्कता अनसुार अन्र् कार्िातहरु 

७. िामूहहक जमानीमा ऋण प्रदान गनत िककने :- (१) आधथयक रुपले विपन्न, ससमान्तकृत समुदार् तथा 

लक्षित िर्यका विद्र्ाथीहरुलाई उच्च र प्राविधधक तथा व्र्िसायर्क सशिा अध्र्र्नको लाधर् सामूहहक 

िमानीमा ब्र्ाि अनुदानमा ऋण प्रदान र्नय सफकनेछ । 

(२) सामूहहक िमानीमा व्र्ाि अनुदानको रुपमा प्रिाह र्ररने किायको अयनिार्य रुपले देहार् बमोजिमको 

सामूहहक िमानी ससर्ाररस, किाय सुरिण तथा सहजिकरण ससमयतबाट सुरिण र्ररएको हुनुपदयछ । 

क. नर्र प्रमुख    - संर्ोिक 

ख. नर्र उपप्रमुख   - सदस्र्  

र्. प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत   - सदस्र् 

घ. सम्बजन्धत िडाको िडाध्र्ि   - सदस्र्  

ङ. संर्ोिकले तोकेको नर्र कार्यपासलका सदस्र् १ िना  -  सदस्र्  

च. नर्रपासलकासभत्रको बैंक तथा विवत्तर् संस्थाको प्रयतयनधधत्ि हुने र्री १ िना  - सदस्र्  

छ. सशिा, र्ुिा तथा खेलकूद शाखा प्रमुख -  सदस्र् सधचि 

(३) र्स्तो ससमयतले ऋण प्रिाहको सम्बन्धमा आिश्र्क थप मापदण्ड यनधायरण, विपन्न िर्यको पहहचान, 

सामूहहक िमानी ससर्ाररस, िावषयक स्िीकृत कार्यक्रम अनुसार ऋण प्राजप्तको लाधर् प्राप्त यनिेदनमाधथ 

छलर्ल तथा ऋण प्रदान र्ने यनणयर् र्ने र आिश्र्कता अनुसार ऋण प्रिाहमा आिश्र्क सहजिकरण र 

समन्िर् र्नेछ । 

(४) ससमयतको बैठक आिश्र्कता अनुसार बस्नछे । ससमयतको सधचिालर् सशिा, र्ुिा तथा खेलकूद 

शाखामा रहनेछ । ससमयतको बैठक सम्बजन्ध अन्र् कार्यविधध ससमयतले नै तर् र्नय सक्नेछ ।   
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८= ऋण पाउने व्यक्क्िको कितव्य M -!_ ऋण kfpg] JolQmn] cfˆgf] cWoog cjlw ;dfKt ePsf] ldltn] 

tLg dlxgfleq नर्रपासलकामा अजन्तम प्रयतिेदन पेश र्नुयपनेछ । 

-@_ खण्ड -!_ adf]lhd k|ltj]bg k]z ePsf] ldltn] Ps jif{ leq ;/sf/sf] :jfldTj ePsf] jf ;/sf/n] 

cfly{s ;xfotf k|bfg u/]sf] s'g} ;+:yf jf ;+:yfgsf] s'g} kbdf kfFr jif{;Dd ;]jf ug{ nufpg ;Sg]5 / 

;f] adf]lhd ;]jf ug'{ ;DalGwt JolQmsf] st{Jo x'g]5 . To;/L ;/sf/n] tf]s]sf] ;]jf, kb / :yfgdf sfd 

gug]{ JolQm ;/sf/sf] s'g} ;]jf jf kb jf ;/sf/sf] :jfldTj ePsf] jf ;/sf/n] cfly{s ;xfotf k|bfg 

u/]sf] ;+:yf jf ;+:yfgsf] s'g} kbdf lgo'Qm x'g ;fdfGotof cof]Uo x'g]5 . 

t/, 

-s_  ;/sf/n] Ps jif{sf] cjlw leq ;f] JolQmnfO{ s'g} sfd nufpg g;s]df lghnfO{ of] bkmf nfu" x'g] 

5}g . 

-v_ ;/sf/n] Ps jif{sf] cjlw leq klg lghnfO{ u}/ ;/sf/L ;]jfdf k|j]z ug]{ cg'dtL lbg ;Sg]5 / 

;f] adf]lhd cg'dtL lbOPsf]df lghnfO{ of] bkmf nfu" x'g] 5}g . 

-#_ ऋण kfpg] JolQmn] ;f] 5fqj[lQdf cWoog u/L jf tfnLd lnO{ /x]sf] cj:yfdf ;/sf/sf] k"j{ 

:jLs[lt glnO{ ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] ljifo jfx]s cGo ljifodf jf ;f]xL ljifodf klg cem pRr:t/ 

cWoog jf tfnLd lng ऋण k|fKt u/]kl5 ;/sf/sf] :jLs[lt glnO{ cWoog jf tfnLd ;dfKt gu/L 

aLr}df 5f8\g' x'b}g . 

(= b08 ;hfoM -!_ s'g} gu/kflnsf eGbf aflx/sf] gful/sn] gu/kflnsfsf] gful/s x'F egL 9fF6L C0f 

k|fKt u/]df lghaf6 ljuf] c;'n pk/ u/L lghnfO{ krf; xhf/ ?k}ofF;Dd hl/jfgf x'g]5 . 

-@_ gu/kflnsfeGbf aflx/sf] gful/snfO{ gu/kflnsfleqsf] gful/s xf] egL k|dfl0ft u/L jf u/fO{ 

To:tf gful/sn] ऋण k|fKt u/]df ;f] k|dfl0ft ug]{ jf u/fpg] JolQmnfO{ bz xhf/ ?k}ofF;Dd hl/jfgf 

x'g]5 . 

-#_ o; sfo{ljlw adf]]lhd C0f प्राप्त र्री cWoog ug{ uPsf] JolQm िा यनिको पररिारका कुनै सदस्र् 

cWoog k""/f u/L gu/kflnsfdf ;Dks{ ug{ gcfPdf िा तोफकएको अिधधसभत्र शतय बमोजिमको सािााँ तथा 

व्र्ाि भुक्तानी नर्रेमा विवत्तर् कसूर तथा सिार् सम्बजन्ध कानून बमोजिम कारिाहीको प्रफक्रर्ा अर्ाडी 

बढाईनेछ ।  
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(४) शतय बमोजिम सािााँ तथा व्र्ाि भुक्तानी नर्रेमा िा र्नय नसकेमा यनिहरुको नाममा रहेको ऋण 

तथा ब्र्ाि िापतको घरिग्र्ा लर्ार्तको चल तथा अचल सम्पवत्त प्रचसलत कानून बमोजिम सललाम 

र्री असूल उपर र्ररनेछ । 

-५_ s;}n] र्स कार्यविधधमा उल्लेखखत s'g} zt{ pNn+3g u/]df lghnfO{ b]xfo adf]lhdsf] ;hfo x'g]5M– 

-s_ ;/sf/n] tf]ls lbPsf] kb / :yfgdf sfd gu/]df jf sfd ug{ 5f]8]df ljuf] c;'n u/L bz xhf/ 

?k}ofF;Dd hl/jfgf, 

-v_ s'g} zf/Ll/s jf dfgl;s la/fdLn] ubf{ c;dy{ ePsf]df jf ;/sf/af6 k"j{ :jLs[lt lnPsf]df jfx]s 

zt{ adf]lhdsf] cjlw k"/f gu/L aLr}df cWoog ug{ jf tfnLd lng 5f]8]df ljuf] c;'n u/L दश xhf/ 

?k}ofF;Dd hl/jfgf, 

-u_ cGo s'g} zt{sf] pNn+3g u/]df दश xhf/ ?k}ofF;Dd hl/jfgf, 

-६_ s'g} JolQm zf/Ll/s jf dfgl;s la/fdLn] ubf{ c;dy{ ePsf] xf] eGg] s;}n] lhsL/ lnPdf lghn] ;f] 

s'/f g]kfn d]l8sn af]8{åf/f k|dfl0ft र्राएको हुनुपनेछ . 

१०=  ;/sf/n] ljuf] lgwf{/0f ug]{ M—  -!_ ;/sf/n] o; sfo{ljlw adf]lhd ljuf] c;'n ubf{ 

अध्र्र्नको ljifo, :t/, cjlw tyf cWoog ug]{ jf tfnLd lng] :yfg / ;+:yfsf] cfwf/df ljuf] lgwf{/0f 

ug]{5 . 

-@_ उपखण्ड -!_ adf]lhd lauf] lgwf{/0f ubf{ k|fljlws jf ck|fljlws ljifodf cWoog ubf{ ;DalGwt 

lzIf0f ;++:yfdf nfu]sf] lzIf0f z'Ns tyf s''g} cg'bfg lt/]sf] eP To:tf] cg'bfg /sd a/fa/sf] lauf] 

lgwf{/0f ug'{  kg]{5 . 

-३_ विर्ो असुली सम्बन्धी अन्र् कार्यविधध प्रचसलत कानूनमा तोफकए बमोजिम हुनेछ । 

११= ऋण प्राप्ि गनतको लागग छनौट पररक्षा M— o; sfo{ljlw adf]lhd ऋण प्राप्त र्नय सम्बजन्धत शकै्षिक 

ससं्थाले सम्बजन्धत विषर्को लाधर् सलएको प्रिेश पररिा उवत्तणय र्रेको हुनपुनेछ । sf] 5fqj[lQsf] k/LIff 

gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] ;dodf lnOg]5 . 
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१२. बाधा अड्काउ फुकाउने अगधकार :— र्स कार्यविधधको कार्ायन्िर्नमा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा 

सामूहहक िमानी, किाय सुरिण तथा सहजिकरण ससमयतले बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ । 

१३= कायतववगधमा िंशोधन िथा हेरफेर M र्स कार्यविधधमा उल्लेख भएका कुनै प्रािधानलाई नर्र 

कार्यपासलकाले आिश्र्कता अनुसार संशोधन तथा हेररे्र र्नय सक्नेछ । 

  

 

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[tL             k|dfl0fs/0f 

ldltM @)&%÷)$÷!$                ldltM @)&%÷)$÷!( 
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