
कणाली देश तथा संघीय शसत छा वृि  २०७७ ा  गन यो यता तथा आधारह  

१. ािविधक छोरीबुहारी छा वृि ः 

छोरीबुहारी छा वृित आवेदन भनका लािग आव यक यो यताः 

१. सरकारी िव ालयबाट SEE/SLC उ ीण गरेको र ािविधक ३ वष िड लोमा भना भई अ ययनरत हनपुन, 

२. कणाली दशेको थायी वािस दा हो भनी थानीय तहको िसफा रस भएको हनपुन, 

३. तीन वष िड लोमा तहमा भना भई िनयिमत अ ययन गरेको  र यो वष अ ययनरत शिै क सं थाबाट वा अ य 

कुनै कारका . ५०,०००/- मािथको छा विृ  नपाएको भनी अ ययनरत िश ालयले िसफा रश गरेको 

हनपुन, 

४. कणाली दशे सरकारबाट अिघ ला आिथक वषह मा छा विृ  ा  नगरेको हन ुपन, 

५. छा विृ  ा  गन िव ाथ  कुनै कारको थायी, अ थायी वा करार नोकरीमा कायरत नभएको हन ुपन, 

६. छा विृ का लािग आवदेन िदने िव ाथ ल ेिश ा िवकास िनदशनालय/सामािजक िवकास कायालयले 

तोकेको फाराम भरी आव यक शिै क माणप  तथा कागजातह को मािणत ितिलिप सिहत सखुत 

िज लाको हकमा िश ा िवकास िनदशनालय तथा अ य िज लाको हकमा स बि धत िज लाको सामािजक 

िवकास कायालयमा तोकेको िमित िभ  पेश गन ुपनछ । 

कोटाः ५० जना  
छा विृ  रकमः अ ययनरत अविधभर एक पटक बिढमा १ लाखका दरले उपल ध गराइने । 

२. उ चिश ा अपाङ्ग छा वृि ः 

उ चिश ा अपाङ्ग छा वृि  आवेदन भनका लािग आव यक यो यताः 

१. सामदुाियक/सरकारी या पसमा नातक वा नातको र तहमा भना भई अ ययनरत हन ुपन, 

२. कणाली दशेको थायी वािस दा हो भनी थानीय तहको िसफा रस हन ुपन, 

३. स बि धत िनकायको अपाङ्ग मािणत कागजात हनपुन, 

४. भना भई िनयिमत अ ययन गरेको  र यो वष अ य कुनै सरकारी छा विृ  नपाएको भनी अ ययनरत 

िश ालयले िसफा रश गरेको हनपुन, 

५. छा विृ  ा  गन िव ाथ  कुनै कारको थायी, अ थायी वा करार नोकरीमा कायरत नभएको हन ुपन, 

६. छा विृ का लािग आवदेन िदने िव ाथ ल ेिश ा िवकास िनदशनालय/सामािजक िवकास कायालयले 

तोकेको फाराम भरी आव यक शिै क माणप  तथा कागजातह को मािणत ितिलिप सिहत सखुत 



िज लाको हकमा िश ा िवकास िनदशनालय तथा अ य िज लाको हकमा स बि धत िज लाको सामािजक 

िवकास कायालयमा तोकेको िमित िभ  पेश गन ुपनछ । 

कोटाः ८० जना  
छा विृ  रकमः  २४ हजारका दरले उपल ध गराइन े। 

३. उ चिश ा दिलत छा वृि ः 

उ चिश ा दिलत छा वृि  आवेदन भनका लािग आव यक यो यताः 

१. सामदुाियक/सरकारी या पसमा नातक वा नातको र तहमा भना भई अ ययनरत हन ुपन, 

२. कणाली दशेको थायी वािस दा हो भनी थानीय तहको िसफा रस हन ुपन, 

३. स बि धत िनकायको दिलत मािणत कागजात हनपुन, 

४. भना भई िनयिमत अ ययन गरेको  र यो वष अ य कुनै सरकारी छा विृ  नपाएको भनी अ ययनरत 

िश ालयले िसफा रश गरेको हनपुन, 

५. कणाली दशे सरकारबाट अिघ ला आिथक वषह मा छा विृ  ा  नगरेको हन ुपन, 

६. छा विृ  ा  गन िव ाथ  कुनै कारको थायी, अ थायी वा करार नोकरीमा कायरत नभएको हन ुपन, 

७. छा विृ का लािग आवदेन िदने िव ाथ ल ेिश ा िवकास िनदशनालय/सामािजक िवकास कायालयले 

तोकेको फाराम भरी आव यक शिै क माणप  तथा कागजातह को मािणत ितिलिप सिहत सखुत 

िज लाको हकमा िश ा िवकास िनदशनालय तथा अ य िज लाको हकमा स बि धत िज लाको सामािजक 

िवकास कायालयमा तोकेको िमित िभ  पेश गन ुपनछ । 

कोटाः ८० जना  
छा विृ  रकमः अ ययनरत अविधभर एक पटक  २४ हजारका दरले उपल ध गराइन े। 

४. कणाली देश घोषणाका सिहदका स तितलाई उ च िश ा छा वृि  

उ चिश ा कणाली देश घोषणा सिहद छा वृि  आवेदन भनका लािग आव यक यो यताः 

१. सामदुाियक/सरकारी या पसमा भना भई नातक वा ना को र तह अ ययनरत हन ुपन, 

२. स बि धत थानीय तहको शिहदसंगको नाता मािणत माणप  हनपुन, 

३. भनाभई िनयिमत अ ययन गरेको भनीअ ययनरत िश ालयले िसफा रश गरेको हनपुन, 

४. छा विृ का लािग आवदेन िदने िव ाथ ल ेिश ा िवकास िनदशनालयले तोकेको फाराम भरी आव यक 

शिै क माणप  तथा कागजातह को मािणत ितिलिप सिहत िश ा िवकास िनदशनालय, सखुतमा 

तोकेको िमित िभ  पेश गन ुपनछ । 



कोटाः आवदेन अनसुार  
छा विृ  रकमः ३० हजारका दरले उपल ध गराइन े। 

५. उ चिश ा अपाङ्ग छा वृि  (सशत): 

उ चिश ा अपाङ्ग छा वृि  (सशत) छा वृि  आवेदन भनका लािग आव यक यो यताः 

१. सामदुाियक/सरकारी या पसमा भना भई नातक वा ना को र तह अ ययनरत हन ुपन, 

२. कणाली दशेको थायी वािस दा हो भनी थानीय तहको िसफा रस हन ुपन, 

३. स बि धत िनकायको अपाङ्ग मािणत कागजात हनपुन, 

४. छा विृ का लािग आवदेन िदने िव ाथ ल ेिश ा िवकास िनदशनालयले तोकेको फाराम भरी आव यक 

शिै क माणप  तथा कागजातह को मािणत ितिलिप सिहत िश ा िवकास िनदशनालय, सखुतमा 

तोकेको िमित िभ  पेश गन ुपनछ । 

कोटाः २० जना  
छा विृ  रकमः २४ हजारका दरले उपल ध गराइन े। 

६. डुम, मुसहर र चमार समुदाय तथा देश िभ का अितसीमा तकृत एवम ्लोपु मुख जातजाितका लािग 
उ च िश ा अ ययन छा वृि  (सशत): 

छा वृि  आवेदन भनका लािग आव यक यो यताः 

१. सामदुाियक/सरकारी या पसमा भना भई नातक वा ना को र तह अ ययनरत हन ुपन, 

२. डुम, मसुहर र चमार समदुाय तथा दशे िभ का अितसीमा तकृत एवम ्लोपु मखु जातजाित हो भिन 

स बि धत िनकायको मािणत कागजात हनपुन, 

३. उ ीण तहमा थम ेणी वा २.८ GPA वा सोभ दा मािथको GPA ा  गरेको हन ुपन, 

४. छा विृ का लािग आवदेन िदने िव ाथ ल ेिश ा िवकास िनदशनालयले तोकेको फाराम भरी आव यक 

शिै क माणप  तथा कागजातह को मािणत ितिलिप सिहत िश ा िवकास िनदशनालय, सखुतमा 

तोकेको िमित िभ  पेश गन ुपनछ । 

कोटाः ३० जना  
छा विृ  रकमः २५ हजारका दरले उपल ध गराइन े। 

 


