
 
 

स्वीकृत मभमत: २०७९।७।२२ 
 

चचककत्सा चिऺा छात्रवचृि तथा अनदुान सम्फन्धी कामयकवमध, २०७९ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

चचककत्सा चिऺा आमोग 
सानोठठभी बक्तऩयु



2 
 

 
 

 
 
 

चचककत्सा चिऺा छात्रवचृि तथा अनदुान सम्फन्धी कामयकवमध, २०७९ 

 प्रस्तावना 

चचककत्सा कवधाभा उच्च चिऺा अध्ममनका रामग नऩेार सयकायराइय उऩरब्ध हनुे छात्रवृचिराइय मनष्ऩऺ, 
कवश्वसनीम य वस्तमुनष्ठ तरयकारे व्मवस्थाऩन गयी कवऩन्न रगामत कवद्याथीहरुको सभताभूरक ऩहुॉच समुनि   चचत गनय 
याकष्डम चचककत्सा चिऺा ऐन, २०७५ य याकष्डम चचककत्सा चिऺा मनमभावरी, २०७७ भा बएको छात्रवृचि य 
अनदुान सम्फन्धी व्मवस्था कामायन्वमन गनय सोही ऐनको दपा १७ को उऩदपा (८) य (१०) फभोचजभ चचककत्सा 
चिऺा आमोगको मभमत २०७७।०४।३० को मनणयम फभोचजभको अमधकाय प्रमोग गयी मो कामयकवमध जायी 
गरयएको छ।  

 

ऩरयच्छेद् एक 
प्रायचम्बक 

१. सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१)  मस कामयकवमधको नाभ "चचककत्सा चिऺा छात्रवृचि तथा अनदुान सम्फन्धी 
कामयकवमध, २०७९" यहेको छ । 

)२( मो कामयकवमध तरुुन्त रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् कवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा, मस कामयकवमधभा, 
(क) “आमोग” बन्नारे चचककत्सा चिऺा ऐन, २०७५ को दपा ३ फभोचजभको चचककत्सा चिऺा आमोग सम्झन ु
ऩछय । 
(ख) “ऐन” बन्नारे याकष्डम चचककत्सा चिऺा ऐन, २०७५ सम्झन ुऩछय । 
(ग) “मनमभावरी” बन्नारे याकष्डम चचककत्सा चिऺा मनमभावरी, २०७७ सम्झन ुऩछय । 
(घ) “चचककत्सा चिऺा” बन्नारे स्वास््म ऩेिा सम्फन्धी सवै कवधा य तहका चिऺा (हेल्थ प्रोपेसनर एजकेुसन) 

सम्झन ुऩछय ।  
(ङ) “मनदेिक” बन्नारे चचककत्सा चिऺा आमोगको मनदेिक सम्झन ुऩछय । 
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(च) “मनदेिनारम” बन्नारे चचककत्सा चिऺा आमोगको मनदेिनारम सम्झन ुऩछय । 
(छ) "समभमत" बन्नारे चचककत्सा चिऺा आमोगको कामयकायी समभमत सम्झन ुऩछय । 
(ज) “छात्रवृचिको मसट” बन्नारे नेऩारका सावयजमनक तथा मनजी चिऺण सॊस्थाफाट य कवदेिफाट चचककत्सा 

चिऺाका कामयक्रभ अध्ममनका रामग नेऩार सयकायराईय उऩरब्ध हनुे छात्रवृचि मसट सम्झन ुऩछय।  
(झ)  “छात्रवृचि” बन्नारे ऐनको दपा १७ को उऩदपा ४ य ७ तथा दपा १८ को उऩदपा ३ य 

मनमभावरीको मनमभ २० फभोचजभको व्मवस्था सम्झन ुऩछय ।  
(ञ)  “कामयक्रभ”  बन्नारे चचककत्सा चिऺा आमोगफाट स्वीकृत चचककत्सा चिऺाका िैचऺक कामयक्रभ सम्झन ु

ऩछय। 
(ट) “छात्रवृचिभा छनोट” बन्नारे चचककत्सा चिऺा आमोगरे गयेको छनोट प्रककमाराई सम्झन ुऩछय। 
(ठ) “कफमुरमतनाभा” बन्नारे छात्रवृचिभा अध्ममन गने कवद्याथी य चचककत्सा चिऺा आमोग फीचभा गयेको 

मनमभावरीको अनसूुची – ६ फभोचजभको कफमुरमतनाभा सम्झन ुऩछय।  
(ड) “छात्रवृचि अनदुान” बन्नारे सावयजमनक चिऺण सॊस्थाभा स्नातक तहको कामयक्रभभा उऩरब्ध मसट 

सॊख्माको कचम्तभा ऩचहिय प्रमतित मसटको मन्िलु्क छात्रवृचिको रामग य स्नातकोिय तहभा मन्िलु्क 
अध्माऩन गयाए फाऩत नेऩार सयकायरे सावयजमनक चिऺण सॊस्थाराई उऩरब्ध गयाउने एकभषु्ट अनदुान 
सम्झन ुऩछय।  

(ढ)  “प्रमतष्ठान” बन्नारे चचककत्सा चिऺा प्रदान गनय प्रचमरत कानून फभोचजभ स्थाकऩत प्रमतष्ठान सम्झन ुऩछय । 
(ण) “चिऺण सॊस्था” बन्नारे प्रचमरत काननु फभोचजभ स्थाकऩत चचककत्सा चिऺा प्रदान गने भेमडकर करेज वा 

चिऺण सॊस्था सम्झन ुऩछय ।    
(त) “सावयजमनक चिऺण सॊस्था” बन्नारे सयकायी, साभदुाकमक वा सावयजमनक सम्ऩचिको प्रमोग गयी स्थाऩना 

बएका सयकायी, सावयजमनक गठुठ, प्रमतष्ठान जस्ता प्रकृमतका चिऺण सॊस्था सम्झन ुऩछय ।   
(थ) “मनजी चिऺण सॊस्था” बन्नारे स्वदेिी रगानी, कवदेिी रगानी वा नेऩारी य कवदेिीको सॊमकु्त रगानीभा 

सञ् चामरत चिऺण सॊस्था सॊझन ुऩछय  । 
(द) “चिऺण िलु्क” बन्नारे चिऺण सॊस्थारे चचककत्सा चिऺाको अध्ममन अवमधबयभा मरने बनाय, चिऺण, 

ल्माफ, ऩसु्तकारम, साभदुाकमक तारीभ य ऩयीऺा िलु्क सम्झन ुऩछय य सो िब्दरे आमोगको स्वीकृमतभा 
चिऺण सॊस्थारे मरने अन्म िलु्कराई सभेत जनाउॉछ। 
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ऩरयच्छेद् दईु 
छात्रवचृि सम्फन्धी व्मवस्था 

 
१.  छात्रवचृि सम्फन्धी व्मवस्था: (१) नेऩारभा सञ् चामरत चचककत्सा चिऺा प्रदामक चिऺण सॊस्थाभा स्नातक तथा 

स्नातकोिय तहभा य कवदेिफाट कवमबन्न तहका रामग प्राप्त बएका मसटहरुभा चचककत्सा चिऺा ऐन अनसुायको 
व्मफस्था अनसुाय छात्रवचृि उऩरब्ध हनुेछ ।  

(२) दपा )१( फभोचजभको छात्रवृचिका रामग ऐनको दपा १७ को उऩदपा ४ य ७ फभोचजभ नेऩारभा 
सञ्चामरत सावयजमनक चिऺण सॊस्थारे कुर मसट सॊख्माको ऩचहिय प्रमतित, स्वदेिी रगानीको मनजी 
चिऺण सॊस्थारे दि प्रमतित य नेऩारी य कवदेिीको सॊमकु्त रगानी वा कवदेिी रगानीभा सञ् चामरत 
चिऺण सॊस्थारे कुर मसट सॊख्माको कचम्तभा फीस प्रमतित मसट छात्रवृचि मसटको रुऩभा नेऩार 
सयकायराईय उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ य नेऩार सयकायराई कवदेिफाट स्नातक तथा स्नातकोिय य सो 
बन्दा भामथको मोग्मता हासीर गनय प्राप्त हनुे मसट सॊख्मा सभेत छात्रवृचिको रुऩभा गणना गयीनेछ । 

)३( चिऺण सॊस्थाका रामग प्रत्मेक वषय तोककने कुर मसट सॊख्माको आधायभा उऩदपा (२) फभोचजभ 
उऩरब्ध हनु ेछात्रवृचिको मसट सॊख्मा समभमतरे मनधाययण गनेछ। छात्रवचृिका रामग प्राप्त हनु ेकुरमसट 
सॊख्माराई मनमभ २० को प्राफधान फभोचजभ खरुा य आयचऺत छात्रवृचिका रामग मसट सॊख्मा मनधाययण 
गरयनेछ । 

)४( ऩयीऺा मनदेिनारमफाट एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाको मोग्मताक्रभको आधायभा म्माचचङ्ग प्रणारीफाट उऩदपा 
(३) फभोचजभ मनधायरयत छात्रवृचि मसटभा कवद्याथी छनोट गरयनेछ।  

(५) ऩयीऺा मनदेिनारमफाट उऩदपा (४) फभोचजभ छात्रवृचिभा छनौट बई बनाय बएका कवद्याथीको नाभावरी 
बनाय सभाप्त बएको मभमतरे सात ठदनमबत्र मोजना, सभन्वम तथा प्राचऻक उन्नमन मनदेिनारमराई 
उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ य सोका आधायभा छात्रवृचि िाखारे छात्रवृचि सम्फन्धी अमबरेख व्मवचस्थत 
गनेछ। 

३. छात्रवचृिका रामग ऩेि बएको हनुऩुने कागजातहरु् नेऩार मबत्रका चिऺण सॊस्था य कवदेिफाट सभेत प्राप्त हनु े
छात्रवृचिभा अध्ममन गनय इच्छुक उभेदवायरे एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाको रामग आवेदन गदाय ऩेि गयेका देहाम 
फभोचजभका कागजातहरुको रुज ुगयी छात्रवृचि मसटभा छनोट गरयनेछ् 

(क)  नेऩारी नागरयकता / याकष्डम ऩरयचमऩत्र,  
(ख)  चचककत्सा चिऺा आमोगरे सञ् चारन गयेको सम्फचन्धत तहको एकीकृत प्रवेि ऩयीऺा उिीणय 

गयेको प्रभाण,  
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(ग) आयचऺत सभूह तपय को छात्रवृचिका रामग आयचऺत सभूहको प्रभाचणत कागजात, 
(घ)  सयकायी सेवाभा कामययतका हकभा कवबागीम स्वीकृमत, 
(ङ) आमोगरे भाग गये फभोचजभको अन्म कागजात । 

४. कवद्याथीको चजम्भेवायी: छात्रवृचिभा अध्ममन गने कवद्याथीको चजम्भेवायी देहाम फभोचजभ हनुेछ्-  
(क)  छात्रवचृिभा छनोट बइसकेऩछी सम्फचन्धत कवश्वकवद्यारम वा प्रमतष्ठानभा बनाय हनु ुऩनेछ, 
(ख) सम्फचन्धत चिऺण सॊस्थाको प्रचमरत मनमभ य अनिुासनको ऩरयमधमबत्र यही मनममभत अध्ममन गनुय 

ऩनेछ, 
(ग) फीचैभा ऩढाइ छोड्न ऩाइने छैन,  
(घ) अध्ममनराईय मनधायरयत अवमध मबतै्र ऩयुा गनुय ऩनेछ,  
(ङ) अध्ममन ऩयुा गरयसकेऩमछ ऐनको दपा ३८ (१) फभोचजभ नेऩार सयकायरे खटाएको दगुयभभा एक 

फषय य य सगुभभा एक फषय अमनवामय सेवा गनुयऩनेछ । 
५. चजम्भेवायी ऩारना नगयेभा: (१) छात्रवचृिभा छनौट बएका कवद्याथीरे दपा ४ फभोचजभको चजम्भेवायी ऩारना 

नगयेभा देहाम फभोचजभ हनुछे;  
(क)  तोककएको चिऺण सॊस्थाभा बनाय बएय मफचैभा ऩढाई छोडेभा ऩढाई छोडेको फषयऩमछ आमोगरे 

सञ् चारन गने कुनै ऩमन तहको एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाभा रगाताय दईु फषयसम्भ सहबागी हनु ऩाउन े
छैन ।  साथै बकवष्मभा सभान तहको छात्रवृचिभा अध्ममनको रामग सभेत अमोग्म हनुेछ।  

(ख) छात्रवृचि प्राप्त गने कवद्याथीरे कफमुरमतनाभा फभोचजभको काभ नगयेभा ऩूणय िलु्क मतने कवद्याथीरे 
मतयेको यकभको दोव्वय यकभ जरयफाना गने प्रमोजनका रामग कामयकायी समभमतको मसपारयस फभोचजभ 
आमोगरे कवगो कामभ गयी सयकायी फाॉकी सयह अिरु उऩय गनेछ । 

(ग) छात्रवृचि प्राप्त गने कवद्याथीरे कफमुरमतनाभा फभोचजभको काभ नगयेभा ऐन तथा मनमभावरी फभोचजभ 
हनुेछ । 

(घ)  मफचैभा ऩढाई छोडेका य अमनवामय सेवा ऩयुा नगयेका कवद्याथीको कववयण सम्फचन्धत कवश्वकवद्यारमफाट 
प्राप्त जानकायीका आधायभा सूची तमाय गयी मनणयमका रामग ऩेि गने चजम्भेवायी मोजना, सभन्वम 
तथा प्राचऻक उन् नमन मनदेिनारमरे गनेछ। 

६. भापी मभनाहा वा छुट ठदन सककने्  छात्रवृचिभा अध्ममन गरययहेका कवद्याथीको तपय फाट अध्ममनराई 
मनयन्तयता ठदन नसकेको वा नसककने बनी मनवेदन प्राप्त बएको अवस्थाभा देहाम फभोचजभ  मनजराई भाकप 
मभनाहा वा छुट गनय सककनछे; 
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(क)  मनजको िायीरयक वा भानमसक योगका कायण अध्ममनका रामग असभथय यहेको प्रभाण सकहत 
भेमडकर फोडयको मसपारयस बएभा,  

(ख)  मनजको भतृ्म ुबएभा, 
७.  कवदेिफाट प्राप्त हनु ेछात्रवचृि  सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१) चचककत्सा चिऺाका जनुसकैु कामयक्रभ अध्ममन गनयका रामग नेऩार सयकायराईय कवदेिफाट प्राप्त हनु े
छात्रवृचि मसटराई नेऩारको छात्रवृचि सयह गणना गयीनेछ य त्मस्तो छात्रवृचिका रामग कवद्याथी छनोट 
प्रकक्रमा एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाको मोग्मताक्रभ य म्माचचङ्ग प्रणारीको आधायभा गरयनछे ।   
(२) उऩदपा (१) फभोचजभको मसटभा छनोट गदाय मठद सम्फचन्धत तहको एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाको म्माचचङ्ग 
प्रकक्रमा सम्ऩन्न बइनसकेको यहेछ बने नेऩारका चिऺण सॊस्था य कवदेिफाट उऩरब्ध छात्रवृचि मसटका 
रामग एकैऩटक प्राथमभकता मनधाययण गनय रगाई य म्माचचङ्ग प्रणारीफाट कवद्याथी छनोट गरयनेछ। 

 (३) छात्रवचृि मसटभा नेऩारभा छनोट बैसकेका उभेदवायरे कवदेिफाट प्राप्त हनु े छात्रवृचिभा अध्ममनका    
रामग आवेदन ठदन ऩाउनछैेन।  

   (४) एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाको म्माचचङ्ग प्रकक्रमा सम्ऩन्न बैसकेको अवस्थाभा कवदेिफाट प्राप्त हनुे छात्रवृचिभा 
छनोट प्रकक्रमा देहाम फभोचजभ हनुेछ: 
(क)  कचम्तभा सात ठदनको सभमावमध ठदएय कवदेिभा छात्रवृचिभा अध्ममनका रामग इच्छुक 

उभेदवायफाट कवषमगत प्राथमभकता मनधाययण गयी अनराइन वा प्रत्मऺ आवेदन भाग गने, 
(ख)  ऩमछल्रो ऩटक सञ् चामरत सम्फचन्धत तहको एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाको मोग्मताक्रभ य उऩदपा 

(क) फभोचजभ आवेदन गयेका आवेदकहरुको कवषमगत प्राथमभकताका आधायभा म्माचचङ्ग गयी 
कवद्याथी छनोट गने, 

(ग) छनोट बएका कवद्याथीको नाभावरी सम्फचन्धत मनकाम वा सॊस्थाभा मसपारयस गयी ऩठाउने य सोको 
अमबरेख आमोगभा सयुचऺत याख्न।े 

८.  मोग्मताक्रभ भान्म हनु े अवमध् छात्रवृचिका रामग प्रकािन गरयएको मोग्मताक्रभ छात्रवचृि उऩरब्ध 
गयाउने िैचऺक सॊस्थाको एक िैचऺक सत्रका रामग भात्र भान्म हनुेछ। 
९. कवषम तथा अध्ममन गने सॊस्था ऩरयवतयन नहनुे्  छात्रवृचिभा अध्ममन गरययहेको कवद्याथीको कवषम य चिऺण 

सॊस्था ऩरयवतयन हनु े छैन। तय कविेष ऩरयचस्थमतभा समभमतरे भनामसव आधाय य कायण खरुाई आवश्मक 
ऩरयवतयन गनय सक्नछे। 

१०. प्रमतवेदन ऩेि गनुय ऩने् छात्रवृचिभा अध्ममन गने कवद्याथीरे मस कामयकवमधको अनसुचुी १ फभोचजभको ढाॉचाभा 
प्रमतवेदन ऩेि गनुय ऩनेछ। 
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११.  कफमुरमतनाभा गनुय ऩने् (१) छात्रवृचिभा छनौट बई अध्ममन वा तामरभभा जान ु अचघ त्मस्तो व्मचक्तरे 
मनमभावरीको अनसूुची ६ फभोचजभको ढाॉचाभा कवमुरमतनाभा गनुय ऩनेछ।  

      (२) उऩदपा )१( कफमुरमतनाभा गयेका व्मचक्तराई मनमभावरीको मनमभ २२ का सतयहरु राग ु
हनुेछन। 

      (३) उऩदपा )१( फभोचजभ कफमुरमतनाभा गदाय नेऩार भेमडकर काउचन्सरभा दताय बएका 
चचककत्सकफाट जायी गयेको मनयोमगताको प्रभाणऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

१२. सम्ऩकय  याख्न ुऩने् छात्रवृचिभा अध्ममन गने कवद्याथीरे ऐनको दपा ३८ को उऩदपा ३ फभोचजभ अध्ममन 
ऩयुा बइ नचजता प्राप्त बएको एक भकहना मबत्र आफ्नो िैचऺक प्रभाणऩत्र सकहत चिऺा सम्फन्धी कवषम हेने 
नेऩार सयकायको भन्त्रारमभा सम्ऩकय  याख्न ुऩनेछ ।  

१३. थऩ अध्ममनका रामग मोग्म नहनुे्  छात्रवृचिभा अध्ममन गरयसकेको कवद्याथी कफमुरमतनाभा अनसुायको सेवा 
अवमध ऩयुा नगयी थऩ अध्ममनका रामग मोग्म हनुे छैन।  
 
 

ऩरयच्छेद् तीन 
छात्रवचृि अनदुान सम्फन्धी व्मवस्था 

 
१४. छात्रवचृि अनदुान सम्फन्धभा: (१) सावयजमनक चिऺण सॊस्थाराइय स्नातक तहका छात्रवृचिभा छनोट बएका 

कवद्याथीराईय मन्िलु्क अध्ममनका रामग मसट मनधाययण बई बनाय बएका कवद्याथी सॊख्माका आधायभा ७५ 
प्रमतित य तथा स्नातकोिय तहभा मनिलु्क अध्ममनका रामग बनाय बएका प्रमत कवद्याथीका आधायभा नेऩार 
सयकायफाट प्राप्त बए अनसुाय चचककत्सा चिऺा आमोग भापय त एकभषु्ट अनदुान उऩरब्ध गयाइने छ ।  

 (२) सावयजमनक चिऺण सॊस्थाराई एकभषु्ट अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउनका रामग यकभ गणना गदाय 
स्नातक तथा स्नातकोिय तहका रामग तोककएको मनधाययीत िलु्कराईय आधाय भामन व्माचको ऩकहरो 
वषयभा कुर िलु्कको एक मतहाई य अन्म वषयभा कुर अध्ममन वषय अनसुाय हनु आउने वाकषयक यकभ 
नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुान फजेटको सीभा मबत्र यही सोकह फभोचजभ मनकासा ठदइनेछ।  
(३) स्नातक तथा स्नातकोिय तहका रामग उऩरब्ध गयाउने एकभषु्ठ अनदुान यकभ फाकषयक रुऩभा 
गणना गयी कामयकायी समभमतको मनणयम अनसुाय उऩरब्ध गयाइनछे। 
 (४) छात्रवृचि अनदुान व्मवस्थाऩन तथा सभन्वमका रामग देहामअनसुायको सभन्वम समभमत यहनेछ । 

(क) चचककत्सा चिऺा आमोगको मोजना, सभन्वम तथा प्राचऻक उन्नमन  
 मनदेिनारमको मनदेिक      -  सॊमोजक 
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    (ख) चचककत्सा चिऺा आमोगको ऩयीऺा मनदेिनारमको मनदेिक –   सदस्म 
    (ग) चचककत्सा चिऺा आमोगको आमथयक प्रिासन प्रभखु  –   सदस्म 
    (घ) चिऺा, कवऻान तथा प्रकवमध भन्त्रारमको प्रमतमनमध   –   सदस्म 
    (ङ) स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको प्रमतमनमध   –   सदस्म 
    (च) कवश्वकवद्यारम अनदुान आमोगको प्रमतमनमध     – सदस्म 
    (छ) चचककत्सा चिऺा आमोगको मोजना, सभन्वम तथा प्राचऻक 

उन्नमन  मनदेिनारमको उऩसचचव    - सदस्म सचचव 
 

(५) समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय् उऩदपा (४) फभोचजभको समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय 
देहाम फभोचजभ हनुेछ् 
(क) छात्रवृचि व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा अन्तयमनकाम सभन्वम गने, 
(ख) छात्रवृचि सम्फन्धी नीमतगत कवषमभा याम, सझुाव य ऩयाभिय ठदने, 
(ग)    छात्रवृचि अनदुान कवतयण सम्फन्धभा आवश्मक सभन्वम य सहचजकयण गने 
(घ)    छात्रवृचि अनदुान यकभको प्रमोग सम्फन्धी अनगुभनका रामग आधाय तमाय गने 
(ङ)    चचककत्सा चिऺा छात्रवृचि तथा अनदुान सम्फन्धी कामयकवमध सॊसोधन आवश्मक ऩयेभा ऩरयभाजयन  

गनुय ऩने कवषम सकहत मसपारयस गने, 
(च)   छात्रवृचि व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आमोगरे तोकेको अन्म काभ गने । 
 
 

ऩरयच्छेद्  चाय 
अनगुभन, अमबरेख तथा अनदुानको प्रमोग य प्रमतवेदन सम्फन्धी व्मवस्था 

 
१५. छात्रवचृिको मसटभा छामनएका कवद्याथीराईय अध्ममन अध्माऩन गयाउन ुऩने्  

(१) एकीकृत प्रवेि ऩयीऺाको मोग्मताक्रभका आधायभा आमोगफाट छात्रवृचिभा छनोट बई आएका 
कवद्याथीराइय अमनवामय बनाय गनुय य चिऺण सॊस्थासॉग सभन्वम गयी ऩठनऩाठनको व्मवस्था मभराउन ु
सम्फचन्धत कवश् वकवद्यारमको अमनवामय चजम्भेवायी हनुछे। 

(२)  उऩदपा (१) फभोचजभ बनाय बएका कवद्याथीराइय अध्ममन अध्माऩन गयाउन ुसम्फचन्धत चिऺण सॊस्थाको 
अमनवामय दाकमत्व हनुछे। 

१६. मन्िलु्क अध्ममनको व्मवस्था मभराउन ु ऩने् छात्रवृचि मसटभा मन्िलु्क अध्ममनका रामग छनोट बएका 
कवद्याथीरे चिऺण िलु्क फाऩत कुनै ऩमन यकभ मतनुय ऩने छैन। मन्िलु्क अध्ममनको व्मवस्था मभराउने 
चजम्भेवायी सम्फचन्धत चिऺण सॊस्थाको हनुेछ।  
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१७. चिऺण सॊस्थाको चजम्भेवायी् (१) सम्फचन्धत कवश्वकवद्यारमफाट बनाय बई आएका कवद्याथीराइय अध्ममन अध्माऩन 

कामयभा सहबागी गयाउन ुसम्फचन्धत चिऺण सॊस्थाको कतयव्म हनुछे ।  
(२) छात्रवृचिभा अध्ममन गने कवद्याथीराईय आवश्मक सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण गयी मसकाइभैत्री 

वातावयणभा चिऺण मसकाइ कामय सञ् चारन गनुय सम्फचन्धत चिऺण सॊस्थाको चजम्भेवायी  हनुेछ.। 
(३) चिऺण सॊस्थारे प्रत्मेक वषय छात्रवचृिभा ऩढ्ने कवद्याथीको अध्मावमधक कववयण य प्रगमत प्रमतवेदन 

कवश् वकवद्यारमभा ऩठाउन ुऩनेछ  ।  
१८.  कवश् वकवद्यारमको चजम्भेवायी् आमोगफाट प्राप्त बएको छात्रवृचि नाभावरीको आधायभा कवद्याथीहरू बनाय मरई 

सम्फचन्धत चिऺण सॊस्थाभा अध्ममनका रामग ऩठाउने तथा बनाय गयी ऩढाइको िमुनचिता गनुय य अनगुभन 
गयी ऩषृ्ठऩोषण ठदने काभ सम्फचन्धत कवश् वकवद्यारमको हनुेछ । साथै कवश् वकवद्यारमरे चिऺण सॊस्थाहरूसॉग 
सभन्वम गयी छात्रवृचिभा ऩढ्ने कवद्याथीको अध्मावमधक कववयण प्रत्मेक वषय आमोगभा ऩठाउन ु ऩनेछ । 
चिऺण सॊस्थारे कवद्याथीको अध्मावमधक कववयण य प्रगमत प्रमतवेदन नऩठाएभा कवश् वकवद्यारम तथा आमोगरे 
अनदुान योक् का गनय सक्नछे । 

 
१९.  एकभषु्ठ अनदुान यकभको ऩरयचारन य प्रमोग् (१) चचककत्सा चिऺाको छात्रवृचि मसट तथा मन्िलु्क 

अध्ममन गयाए फाऩत स्नातक तथा स्नातकोिय सञ्चारन गने सावयजमनक चिऺण सॊस्थाराई प्राप्त हनु ेएकभषु्ट 
अनदुान यकभको ऩरयचारन य प्रमोग दोहोयो सकुवधाभा खचय गनय नऩाउन ेगयी गणुस्तयीम चिऺण मसकाइका 
रामग आफश्मक कक्रमाकराऩहरुभा गनुय ऩनेछ। प्राप्त अनदुान स्नातक तहका रामग फ्माकल्टी कवकास, 
कवऩन्न कवद्याथीराई सहामता,चिऺण साभाग्री खयीद, ऺभता कवकास रगामतका व्मफस्थाऩकीम ऺेत्र य 
स्नातकोिय तहका रामग स्नातक तहभा सभेकटएका अनदुान उऩमोग हनुे ऺेत्रहरुका साथै स्वास््म सेवा 
प्रवाहभा सॊरग्न हनुे आवासीम चचककत्सक रगामतका जनिक्िीका रामग  सेवा सकुवधाहरु उऩरब्ध गयाउन े
कामयभा उऩमोग गनय सक्नेछ। 
(२) चिऺण सॊस्थाहरुराई प्राप्त अनदुान खचयको कववयण चचककत्सा चिऺा आमोगराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ 
। कुनै सावयजमनक चिऺण सॊस्थारे खचय कववयण उऩरब्ध नगयाएभा नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुान 
आमोगरे योक्का गनय सक्नेछ । 
(३) आमोग भापय त प्राप्त अनदुानको ऩायदचियता कामभ गनुय य सयोकायवाराहरुराई जानकायी गयाउन ु
सम्फचन्धत चिऺण सॊस्थाको दाकमत्व हनुछे ।  

२०.  सभन्वम गनुयऩने् कवश्वकवद्यारम, चिऺण सॊस्था य अन्म सयोकायवारा मनकामरे छात्रवृचि य अनदुान 
सम्फन्धी कामयभा चचककत्सा चिऺा आमोगसॉग सभन्वम गनुय ऩनेछ ।  
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२१. अनगुभन तथा मनदेिन: आमोगरे सभम सभमभा छात्रवृचि य अनदुान सम्फन्धी कामयको अनगुभन गनय, 
गयाउन य आवश्मक मनदेिन ठदन सक्नेछ ।  

 
 

ऩरयच्छेद् ऩाॉच 
कवकवध 

 

२२.  फाधा, अड्काउ पुकाउ् मस कामयकवमध फभोचजभको व्मवस्था कामायन्वमनभा कुनै फाधा, अड्काउ ऩयेभा 
मोजना, सभन्वम तथा प्राचऻक उन्नमन मनदेिनारमको मसपारयसभा त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउने अमधकाय 
समभमतराई हनुछे ।  
  

२३.  अनसूुची हेयपेय सम्फन्धी व्मवस्था: कामयकवमध कामायन्वमनका रामग अनसूुचीहरु थऩघट गनुय ऩयेभा  मोजना, 
सभन्वम तथा प्राचऻक उन्नमन मनदेिनारमको मसपारयसभा समभमतरे गनेछ। 

२४. कामयकवमधभा सॊिोधन सम्फन्धी व्मवस्था् मस कामयकवमधभा ऩरयभाजयन तथा सॊिोधन गनुयऩयेभा मोजना,सभन्वम 
तथा प्राचऻक उन्नमन मनदेिनारम वा छात्रवृचि अनदुान व्मफस्थाऩन तथा सभन्वम समभमतको मसपारयसभा 
कामयकायी समभमतफाट हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

(दपा ११ सॉग सम्फचन्धत) 
प्रमतवेदन 

       
श्री चचककत्सा चिऺा आमोग  
सानोठठभी, बक्तऩयु । 

कवषम:- प्रमतवेदन ऩेि गयेको । 
याकष्डम चचककत्सा चिऺा ऐन तथा मनमभावरीभा बएको व्मफस्था फभोचजभ बनाय वषय ………………………..भा छात्रवृचि 
मसटभा छनोट बइय ………………………………………………………………………………………… चिऺण सॊस्थाभा …………………………………… 
तह …………………………कामयक्रभ अध्ममन गयेकोभा मभमत ………………………………….भा अध्ममन ऩयुा गयी प्रभाणऩत्र सभेत 
प्राप्त बएकोरे सॊरग्न कागजात सकहत प्रमतवेदन ऩेि गयेको छु ।  
         प्रमतवेदन ऩेि गनेको, 
         सकह:- 
         नाभ:- 
         ठेगाना:- 
         मभमत:- 
 
प्रमतवेदनभा उल्रेख गनुय ऩने तथा सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु् 

क) अध्ममनको कवषम/ कामयक्रभ 
ख) अध्ममन गयेको सॊस्थाको नाभ य ठेगाना 
ग) हामसर गयेको िैचऺक मोग्मता (रब्धाङ्क ऩत्र य चारयमत्रक ऩभाणऩत्र) 
घ) अध्ममन िरुु गयेको य सभाप्त बएको मभमत 
ङ) अध्ममन सम्फन्धभा प्राप्त गयेको अनबुव 
 
नोट :- प्रमतवेदनभा कवद्याथीरे प्राप्त गयेका िैचऺक प्रभाणऩत्रहरु तथा अन्म प्रभाणऩत्रहरु सॊरग्न गनुय ऩने 
छ। 
 
 
 


