
भूमे गाउँपालिकाको शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धी लनिेक्षशका, २०७७ 

प्रस्तावनााः 

भूमे गाउँपालिकालभत्र स्थायी बसोबास गने गरिब तथा जेहेन्िाि ववद्याथीहरुिाई शैक्षिक योग्यताको सक्कि प्रमाणपत्र लधतो 
िाखेि लबना ब्याजमा ऋण दिई उच्च क्षशिा अध्ययनमा गाउँपालिकाकोतर्फ बाट सवुवधा दिने सम्बन्धमा लनिेक्षशका बनाइ 
कायाफन्वयन गनफ बाञ्छनीय भएकािे भूमे गाउँपालिका गाउँ कायफपालिकाको कायाफियबाट यो लनिेक्षशका पारित गिी िागू 
गरिएको छ ।  

1. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भाः 
1.1. संक्षिप्त नामाः यो लनिेक्षशकाको नाम "भूमे गाउँपालिकाको शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धी लनिेक्षशका, २०७७" 

िहनेछ ।  
1.2. "शैक्षिक ऋण" भन्नािे यस लनिेक्षशकाको परिच्छेि २ बमोक्षजम दिइने शैक्षिक ऋणिाई सम्झनपुिफछ ।  
1.3. "लनिेक्षशका" भन्नािे भूमे गाउँपालिकाको शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धी लनिेक्षशका, २०७७ िाई सम्झनपुिफछ। 
1.4. "गाउँपालिका" भन्नािे भूमे गाउँपालिकािाई सम्झनपुिफछ ।  
1.5. "वडा कायाफिय" भन्नािे भूमे गाउँपालिका अन्तगफतका वडा कायाफियहरुिाई सम्झनपुिफछ ।  
1.6. "ववद्याथी" भन्नािे यस लनिेक्षशकाको प्रस्तावनामा उल्िेख भए बमोक्षजमका ववद्याथीिाई सम्झनपुिफछ । 
1.7. "आलथफक प्रशासन शाखा" भन्नािे भमेू गाउँपालिका, गाउँ कायफपालिकाको कायाफियको आलथफक प्रशासन 

शाखािाई सम्झनपुिफछ ।  
1.8. "परिवाि" भन्नािे एकाघिमा बस्ने ि एउटै भान्छामा ि छतमूलन बसेको परिवािका सिस्यिाई सम्झनपुिफछ 

।  
2. शैक्षिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्थााः 
2.1. भूमे गाउँपालिकालभत्र स्थायी रुपमा बसोबास गने गरिब तथा जेहेन्िाि ववद्याथीहरुिाई भूमे गाउँपालिका गाउँ 

कायफपालिकाको कायाफियिे अलधकतम ्रु. ५,००,०००।– (पाँच िाख रुपैयाँ) सम्म ऋण प्रिान गनफ 
सक्नेछ । 

2.2. शैक्षिक ऋण माग गने ववद्याथीिे अध्ययन गने शैक्षिक संस्था नेपाि सिकािको स्वीकृलत प्राप्त वा नेपाि 
सिकािबाट मान्यताप्राप्त हनुपुनेछ ।  

2.3. यस लनिेक्षशका अनसुाि दिइने शैक्षिक ऋण प्राववलधक क्षशिातर्फ को िालग मात्र दिइनेछ । 
 
3. शैक्षिक ऋण माग गने प्रवियााः 
3.1. शैक्षिक ऋण माग गने ववद्याथीिे अनसूुची १ बमोक्षजमको ढाँचामा सम्बक्षन्धत वडा कायाफियमा लनवेिन 

दिनपुनेछ। 
3.2. वडा कायाफियमा शैक्षिक ऋण मागका िालग लनवेिन प्राप्त भएपलछ सम्बक्षन्धत वडा सलमलतिे अनसूुची २ 

बमोक्षजम शैक्षिक कजाफका िालग गाउँ कायफपालिकाको कायाफियसमि लसर्ारिस गनुफपनेछ । 



3.3. ३.२ बमोक्षजम प्रविया पूिा गिी शैक्षिक ऋणका िालग लनवेिन प्राप्त भएपलछ गाउँपालिका अध्यििे शैक्षिक 
ऋण सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गनफ वा कायफपालिका बैठकमा पेश गनफ सक्नेछ ।  

3.4. शैक्षिक ऋण सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएपलछ आलथफक प्रशासन शाखाबाट तोवकए बमोक्षजमको शैक्षिक ऋण 
उपिब्ध गिाइनेछ ।  

 
4. शैक्षिक ऋणको सीमा ि शतफहरुाः 
4.1. यस लनिेक्षशका बमोक्षजम उपिब्ध गिाइने शैक्षिक ऋण िकमको सीमा रु. ५,००,०००।– (पाँच िाख 

रुपैयाँ) सम्म हनुेछ ।  
4.2. यस लनिेक्षशका बमोक्षजम उपिब्ध गिाइने शैक्षिक ऋण एक परिवािको एक सिस्यिाई मात्र उपिब्ध 

गिाइनेछ। 
4.3. स्वीकृत शैक्षिक ऋण िकम एकमषु्ट वा वकस्तामा सम्बक्षन्धत क्षशिण संस्थािाई उपिब्ध गिाइनेछ ।  
4.4. उपिब्ध गिाइएको ऋण वापतको िकम लनवेिकिे अध्ययनको िममा िरुुपयोग गिेको खण्डमा वा अन्य 

कायफमा प्रयोग गरिएको खण्डमा उपिब्ध गिाउनपुने वकस्ताको िकम िोक्का िाखी िर्ा ५ बमोक्षजम कािबाही 
गरिनेछ ।  

 
5. शैक्षिक ऋणको सावँा ब्याज असिुीाः 
5.1. यस लनिेक्षशका बमोक्षजम शैक्षिक ऋण लिएका ववद्याथीहरुिे आरू्िे लिएको ऋण िकम िेहाय बमोक्षजम भूमे 

गाउँपालिकािाई चकु्ता गनुफपनेछ ।  
5.1.1. शैक्षिक कोर्फ पूिा गिेको एक वर्फलभत्र कूि साँवाको २५ प्रलतशतिे हनु आउने िकम 
5.1.2. शैक्षिक कोर्फ पूिा गिेको िईु वर्फलभत्र कूि साँवाको ५० प्रलतशतिे हनु आउने िकम 
5.1.3. शैक्षिक कोर्फ पूिा गिेको तीन वर्फलभत्र कूि साँवाको ७५ प्रलतशतिे हनु आउने िकम 
5.1.4. शैक्षिक कोर्फ पूिा गिेको चाि वर्फलभत्र कूि साँवाको शत प्रलतशतिे हनु आउने िकम 

 
5.2. उपिोक्त समयावलधलभत्र ऋण नलतिेमा साँवाको ५ प्रलतशत हजफना गिी ववद्याथी ि लनजको सािी बसेका 

एकापरिवािका सिस्यिाई गाउँपालिकाबाट प्रिान गरिने सेवाहरु बक्षित गनुफका साथै सिकािी बाँकी सिह 
असिु उपि गरिनेछ ।  

6. यो लनिेक्षशकाको संशोधन, थपघट वा खािेजी गने अलधकाि गाउँ कायफपालिकािाई हनुेछ ।  

  



अनसूुची १ 
शैक्षिक ऋण मागका िालग दिइने लनवेिन 

 
श्री वडा अध्यिज्यू, 
भूमे गाउँपालिका 
…………… नं. वडा कायाफिय 
………………………………….. ।  
 

ववर्याः शैक्षिक ऋणका िालग लसर्ारिस पाऊँ ।  
 

महोिय, 
 भूमे गाउँपालिका वडा नं. ……., ………………….…….. मा स्थायी बसोबास गने श्री ………………………….. का नालत/नालतनी 
श्री …………………………………………. का छोिा/छोिी/बहुािी म …………………………………………. िे ……………………… तह उतीणफ 
गिी ………………………………………………………………. किेज/संस्थाको ………………….. तहमा अध्ययन गनफ इच्छुक भएको ति 
आलथफक अवस्था कमजोि भएकोिे भूमे गाउँपालिकाबाट गरिब तथा जेहेन्िाि ववद्याथीहरुिाई उपिब्ध गिाइने शैक्षिक 
ऋणका िालग लसर्ारिस गरिदिन ु हनु आवश्यक कागजातहरु संिग्न गिी यो लनवेिन पेश गिेको छु । कानून 
बमोक्षजमको शतफ मान्न मञ्जुि छु ।  
 
संिग्न कागजातहरुाः 
१) अक्षघल्िो तहसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको सक्कि प्रलत थान …….. 
२) नेपािी नागरिकताको प्रमाणपत्र/नाबािक परिचयपत्रको प्रलतलिपी थान ……. 
३) जन्मिताफ प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी थान …….. 
४) परिवािका सबै सिस्यहरुको ववविण खुल्ने नाता प्रमाक्षणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी थान …… 
५) अलभभावकको नेपािी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी थान ….. 
६) सम्पक्षि/मािपोत कि लतिेको िलसिको प्रलतलिपी थान …… 
७) अन्य आवश्यक कागजातहरु ……………………………… 

 

 

लनवेिकको िस्तखताः 

लनवेिकको नाम, थिाः 

लनवेिकको स्थायी ठेगानााः 



अनसूुची २ 
शैक्षिक ऋण मागका िालग प्राप्त लनवेिन उपि गरिने लसर्ारिस 

 
 
श्री गाउँपालिका अध्यिज्यू, 
भूमे गाउँपालिका 
गाउँ कायफपालिकाको कायाफिय 
खाबाङबगि, रुकुम (पूवफ), िकु्षम्बनी प्रिेश नेपाि ।  
 
 

ववर्याः शैक्षिक ऋणका िालग लसर्ारिस गरिएको ।  
 

 
 भूमे गाउँपालिका वडा नं. ……., ………………….…….. मा स्थायी बसोबास गने श्री ………………………….. का नालत/नालतनी 
श्री …………………………………………. का छोिा/छोिी/बहुािी श्री …………………………………………. िे ……………………… तह उतीणफ 
गिी ………………………………………………………………. किेज/संस्थाको ………………….. तहमा अध्ययन गनफ इच्छुक भएको ति 
आलथफक अवस्था कमजोि भएकोिे भूमे गाउँपालिकाबाट गरिब तथा जेहेन्िाि ववद्याथीहरुिाई उपिब्ध गिाइने शैक्षिक 
ऋणका िालग लसर्ारिस गरिपाउँ भनी दिनभुएको लनवेिनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गिाफ लनजको पारिवारिक 
आलथफक अवस्था कमजोि िहेकािे लनयमानसुाि शैक्षिक ऋण उपिब्ध गिाउन आवश्यक कागजातहरु यसै पत्रसाथ 
संिग्न गिी लसर्ारिस गरिएको व्यहोिा अनिुोध गिफछौं । 
 
संिग्न कागजातहरुाः 
८) अक्षघल्िो तहसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको सक्कि प्रलत थान …….. 
९) नेपािी नागरिकताको प्रमाणपत्र/नाबािक परिचयपत्रको प्रलतलिपी थान ……. 
१०) जन्मिताफ प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी थान …….. 
११) परिवािका सबै सिस्यहरुको ववविण खुल्ने नाता प्रमाक्षणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी थान …… 
१२) अलभभावकको नेपािी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी थान ….. 
१३) सम्पक्षि/मािपोत कि लतिेको िलसिको प्रलतलिपी थान …… 
१४) अन्य आवश्यक कागजातहरु ……………………………… 

 

………………………………         ………………………………… 

वडा सिस्यको नाम        वडा अध्यिको नाम 


