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छात्रवतृ्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

    २०२१।५।१३ 

संशोधन गने ऐन 

१. छात्रवतृ्ति सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) ऐन, २०२५  २०२५।५।२७ 

२. छात्रवतृ्ति सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०३३  २०३३।६।१० 

३. न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३  २०४३।७।२४ 

                                                     प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

४.  त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन 

  गनन बनेको ऐन, २०६३   २०६३।९।१४ 

५. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन  
 गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।०७ 

६. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२  २०७२।११।१३ 

७. त्तशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७  २०७७।३।११ 

२०२१ सालको ऐन नं. ३ 

 

 ............................. 

नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्न ि ददइने छात्रवतृ्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था 
गनन बनेको ऐन 

प्रस्िावना : नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्न ि ददइने छात्रवतृ्तिका सम्बन्धमा केही 
कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

  श्री ५ महाराजामधराज महेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ् चायिको सल्लाह र 
सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।  
१. संत्तक्षप् ि नाम, हवस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “छात्रवतृ्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१” 

रहेको   छ ।  
  (२) यो ऐन नेपाल ................. भर लागू हनुेछ र नेपाल ................. बाहहर 
जहााँसकैु रहे बसेको भए पमन प्रत्येक नेपाली नागररकका सम्बन्धमा समेि लागू हनुेछ ।  
  (३) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

                             

 यो ऐन संवि ्२०६३ साल साउन १७ गिेदेत्तख लागू भएको । 

 यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेत्तख लागू भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा त्तिहकएको । 
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२.  पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा “छात्रवतृ्ति” भन् नाले कुनै 
अध्ययन, अनसुन्धान वा प्रत्तशक्षणका लामग नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आमथनक 
अनदुान वा सहुवधा, नेपाल सरकारलाई कुनै हवदेशी मलुकु, अन्िरानहिय वा अन्य दाि ृसंस्था 
वा कुनै स्वेदशी वा हवदेशी शैत्तक्षक संस्थाले उपलब्ध गराएको आमथनक अनदुान वा सहुवधा 
वा प्राहवमधक सहायिा सम्िन ुपछन र सो शब्दले नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी छात्रवतृ्ति भनी िोकेको अन्य सहुवधा समेिलाई जनाउाँछ । 

३. नपेाली नागररक वाहेक अरुलाई छात्रवतृ्ति नददइने : छात्रवतृ्ति नेपालको नागररक वाहेक अरु 
कसैलाई प्रदान गररने छैन ।  

±३क.  छात्रवतृ्ति सरुत्तक्षि गररन े : नेपाल सरकारलाई प्राप् ि भएको छात्रवतृ्तिमध्ये हवपन् न, महहला, 
अपाङ्ग, जनजामि र दमलि िथा िोहकएको दगुनम क्षेत्रको व्यत्तिलाई िोहकए बमोत्तजम 
सरुत्तक्षि गररनेछ । 

  स्पष्टीकरण : यस दर्ाको प्रयोजनको लामग “हवपन् न” भन् नाले सामदुाहयक हवद्यालयमा 
अध्ययन गरेको व्यत्तिहरुमध्ये सम्बत्तन्धि गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले हवपन् नको 
कारण खलुाई मसर्ाररस गरेको िोहकएको व्यत्तिलाई जनाउाँछ । 

३ख.  स्वीकृमि (नो अब्जेक्सन लेटर) मलन ु पने : (१) नेपाली नागररकले त्तशक्षा, हवज्ञान िथा 
प्रहवमध मन्त्रालयको पूवन स्वीकृमि नमलई हवदेशमा उच्च त्तशक्षा अध्ययन गनन जान ुहुाँदैन । 

    (२) हवदेशमा उच्च त्तशक्षा अध्ययन गनन जान चाहने नेपाली नागररकले स्वीकृमिको 
लामग िोहकए बमोत्तजमको हववरण खलुाई िोहकए बमोत्तजमको शलु्क सहहि त्तशक्षा, हवज्ञान 
िथा प्रहवमध मन्त्रालयमा मनवेदन ददन ुपनेछ । 

    (३) उपदर्ा (२) बमोत्तजम प्राप् ि मनवेदन जााँचबिु गदान मनवेदनको व्यहोरा 
मनामसब देत्तखएमा त्तशक्षा, हवज्ञान िथा प्रहवमध मन्त्रालयले िोहकए बमोत्तजमको ढााँचामा 
मनवेदकलाई हवदेशमा उच्च त्तशक्षा अध्ययन गनन जाने स्वीकृमि ददनेछ ।  

  स्पष्टीकरण : यस दर्ाको प्रयोजनको लामग “उच्च त्तशक्षा” भन् नाले उच्च माध्यममक त्तशक्षा 
समेिलाई जनाउाँछ ।  

    (४) उपदर्ा (३) बमोत्तजम हवदेशमा अध्ययन गनन जाने स्वीकृमि पाएको व्यत्तिले 
त्यस्िो अध्ययनको लामग हवदेशी मरुाको सटही सहुवधा पाउनको लामग त्तशक्षा, हवज्ञान िथा 

                             

  त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 

±  त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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प्रहवमध मन्त्रालयमा मनवेदन ददएमा सो मन्त्रालयले मनवेदकलाई त्यस्िो हवदेशी मरुाको 
सटही सहुवधा ददनको लामग िोहकए बमोत्तजम मसर्ाररस गनन सक्नेछ । 

    (५) यस दर्ामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापमन सरकारी कमनचारीको 
हकमा मनजको सेवा शिन सम्बन्धी प्रचमलि कानूनमा व्यवस्था भए बमोत्तजम हनुेछ । 

४. छात्रवतृ्ति पाउन ेव्यत्तिले गनुन पने : (१) छात्रवतृ्ति पाउन ेव्यत्तिले आफ्नो अध्ययन अवमध 
समाप् ि भएको मममिले िीन महहनामभत्र त्तशक्षा, हवज्ञान िथा प्रहवमध मन्त्रालय वा आफ्नो 
सम्बत्तन्धि हवभागमा प्रमिवेदन गनुन पछन । 

    
(२) उपदर्ा (१) बमोत्तजम प्रमिवेदन पेश भएको मममिले एक वषन मभत्र नपेाल 

सरकारको स्वाममत्व भएको वा नेपाल सरकारले आमथनक सहायिा प्रदान गरेको कुनै संस्था 
वा संस्थानको कुनै पदमा पााँच वषनसम्म सेवा गनन लगाउन सक्नेछ र सो बमोत्तजम सेवा 
गनुन सम्बत्तन्धि व्यत्तिको किनव्य हनुेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले िोकेको सेवा, पद र 
स्थानमा काम नगने व्यत्ति नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पद वा नेपाल सरकारको 
स्वाममत्व भएको वा नेपाल सरकारले आमथनक सहायिा प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको 
कुनै पदमा मनयिु हनु सामान्यिः अयोग्य हनुेछ ।  

िर, 
(क)  नेपाल सरकारले एक वषनको अवमध मभत्र सो व्यत्तिलाई कुनै काम 

लगाउन नसकेमा मनजलाई यो दर्ा लागू हनुे छैन ।  
(ख) नेपाल सरकारले एक वषनको अवमध मभत्र पमन मनजलाई गैर 

सरकारी सेवामा प्रवेश गने अनमुिी ददन सक्नेछ र सो बमोत्तजम 
अनमुिी ददइएकोमा मनजलाई यो दर्ा लागू हनुे छैन । 

    (३) छात्रवतृ्ति पाउने व्यत्तिले सो छात्रवतृ्तिमा अध्ययन गरी वा िालीम मलई 
रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृमि नमलई नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको 
हवषय वाहेक अन्य हवषयमा वा सोही हवषयमा पमन अि उच्चस्िर अध्ययन वा िालीम 
मलन छात्रवतृ्ति प्राप् ि गरेपमछ नेपाल सरकारको स्वीकृमि नमलई अध्ययन वा िालीम समाप् ि 
नगरी बीचैमा छाड्न ुहदैुन ।  

५. दण्ड सजाय : (१) कुनै हवदेशी नागररकले नेपाली नागररक हुाँ भनी ढााँटी छात्रवतृ्ति प्राप् ि 
गरेमा मनजबाट हवगो उपर गरी मनजलाई अन्य नपेाल कानूनले हनु े सजायमा थप पााँच 
वषनसम्म कैद वा दश हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

                             


  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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    (२) हवदेशी नागररकलाई नेपाली नागररक हो भनी प्रमात्तणि गरी वा गराई त्यस्िा 
हवदेशी नागररकले छात्रवतृ्ति प्राप् ि गरेमा सो प्रमात्तणि गने वा गराउने व्यत्तिलाई अन्य 
नेपाल कानूनले हनु ेसजायमा थप एक वषन कैद र दईु हजार रुपैयााँ सजाय हनुेछ । 

 
   ±(२क) यस ऐन बमोत्तजम छात्रवतृ्तिमा अध्ययन गनन गएको व्यत्ति अध्ययन पूरा 
गरी त्तशक्षा, हवज्ञान िथा प्रहवमध मन्त्रालयमा सम्पकन  गनन नआएमा मनजको लामग त्यस्िो 
छात्रवतृ्तिमा अध्ययन गदान लागेको सम्पूणन खचन र नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले कुनै 
हकमसमको अनदुान (डोनेशन) ददएको भए सो अनदुान बराबरको रकम मनजलाई जररबाना 
हनुेछ । 

    (३) कसैले दर्ा ४ बमोत्तजमको कुनै शिन उल्लंघन गरेमा मनजलाई देहाय 
बमोत्तजमको सजाय हनुेछः- 

(क) दर्ा ४ को ......... उपदर्ा (२) बमोत्तजम नेपाल सरकारले 
िोहक ददएको पद र स्थानमा काम नगरेमा वा काम गनन छोडेमा 
हवगो असलु गरी दश हजार रुपैयााँसम्म जररवाना, 

(ख) कुनै शारीररक वा मानमसक मबरामीले गदान असमथन भएकोमा वा 
नेपाल सरकारबाट पूवन स्वीकृमि मलएकोमा वाहेक शिन बमोत्तजमको 
अवमध पूरा नगरी बीचैमा अध्ययन गनन वा िालीम मलन छोडेमा 
हवगो असलु गरी पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररवाना, 

(ग) अन्य कुनै शिनको उल्लंघन गरेमा पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररवाना, 
    (४) उपदर्ा (३) को िात्पयनको लामग कुनै व्यत्ति शारीररक वा मानमसक 

मबरामीले गदान असमथन भएको हो भन्ने कसैले त्तजकीर मलएमा मनजले सो कुरा नेपाल 
मेमडकल बोडन द्वारा प्रमात्तणि गराउन ुपछन ।  

६. यो ऐन लागू हनुभुन्दा अगावै छात्रवतृ्ति मलएका व्यत्तिका सम्बन्धमा हवशषे व्यवस्था:(१) यो 
ऐन लाग ु हनु ु भन्दा अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्न ि कुनै छात्रवतृ्ति 
मलई अध्ययन गरररहेको वा िालीम मलइरहेको व्यत्तिले पमन दर्ा ४ मा लेत्तखएका 
कुराहरु पालना गनुन पनेछ र सो व्यत्तिले सो कुराहरुको पालना नगरेमा मनजबाट हवगो 
असलु गररनेछ र मनजले छात्रवतृ्ति पाइरहेको भए सो समेि बदर गनन गराउन नेपाल 
सरकारलाई अमधकार हनुेछ ।  

                             

±  त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

  दोश्रो संशोधनद्वारा त्तिहकएको । 

  त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 
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    (२) राजपत्रमा सूचना प्रकात्तशि गरी छुट ददएकोमा वाहेक यो ऐन लागू हनु ुभन्दा 
अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्न ि, कुनै छात्रवतृ्ति मलई अध्ययन वा 
िालीम समाप् ि गरी आएको कुनै व्यत्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले एक वषन मभत्र 
नेपाल सरकारले िोकी ददएको पद र स्थानमा कम्िीमा पााँच वषन काम गनुन पछन।सो 
बमोत्तजम काम नगरेमा वा काम गनन मञ्जुर नगरेमा वा काम शरुु गरी सो अवमध भिुान 
नभै बीचमा छाडेमा मनजबाट नेपाल सरकारले हवगो असलु उपर गरी मलन सक्नेछ ।  

७. नपेाल सरकारले हवगो मनधानरण गने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोत्तजम हवगो असलु 
गदान छात्रवतृ्तिको हवषय, स्िर, अवमध िथा छात्रवतृ्ति बमोत्तजम अध्ययन गने वा िालीम मलन े
मलुकु र संस्थाको आधारमा हवगो मनधानरण गनेछ ।  

 
  

(२) उपदर्ा (१) बमोत्तजम हवगो मनधानरण गदान प्राहवमधक वा अप्राहवमधक 
हवषयमा अध्ययन गदान सम्बत्तन्धि त्तशक्षण संस्थामा लागेको त्तशक्षण शलु्क िथा कुनै 
अनदुान मिरेको भए त्यस्िो अनदुान रकम बराबरको मबगो मनधानरण गनुन पनेछ । 

   (३) .... 
   (४) ...  
   (५) यस दर्ा बमोत्तजम नेपाल सरकारले मनधानरण गरेको हवगो सम्बन्धमा यस ऐन 

अन्िगनि मदु्दा हेने अमधकारी समक्ष वा कुनै अदालिमा प्रश्न उठाउन सहकन ेछैन ।  
 

  ±(६) उपदर्ा (२) बमोत्तजमको हवगो छात्रवतृ्तिमा गई अध्ययन गने व्यत्तिको 
जायजेथाबाट सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 ७क. नपेाल सरकारले राहदानी रद्द गनन सक्न े: नेपाल ....... बाहहर रही दर्ा ४ अन्िगनिको 
शिन उल्लंघन गने व्यत्तिको राहदानी नेपाल सरकारले रद्द गनन सक्नेछ । 

७ख. सम्िौिा बमोत्तजम हनु े : यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेत्तखएको भए िापमन नपेाल 
सरकार र हवदेशी ममत्र राि वा कुनै संस्थाबीच भएको दद्वपक्षीय िथा बहपुक्षीय समिदारी 
वा सम्िौिामा छात्रवतृ्ति सम्बन्धी छुटै्ट शिन िथा बन्देज भएकोमा त्यस्िो छात्रवतृ्ति 
सम्बन्धमा सोही समिदारी वा सम्िौिामा उल्लेख भए बमोत्तजम हनुेछ । 

                             

  दोश्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०६३ द्वारा संशोमधि । 

  त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०६३ द्वारा त्तिहकएको । 

±  त्तशक्षा िथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

   दोश्रो संशोधनद्वारा थप । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोध गने ऐन, २०६३ द्वारा त्तिहकएको । 
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७ग. छात्रवतृ्तिको परीक्षा : यस ऐन बमोत्तजमको छात्रवतृ्तिको परीक्षा त्तशक्षा, हवज्ञान िथा प्रहवमध 
मन्त्रालयले िोके बमोत्तजमको समयमा मलइनेछ । 

८. नपेाल सरकार वादी हनु े: यो ऐन अन्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ ।  
९.  ............ 
१०. मनयम बनाउन ेनपेाल सरकारको अमधकारः (१) यो ऐनको उदे्दश्य कायानत्तन्वि गननको लामग 

नेपाल सरकारले मनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  
   (२) उपदर्ा (१) ले ददएको अमधकारको सवनसामान्यिामा प्रमिकूल प्रभाव नपारी 

देहायको हवषयहरुमा समेि मनयम बनाउन सहकनेछ:- 
(क) छात्रवतृ्तिको हवषय स्वीकृमि गने, 

(ख) उम्मेदवार छनौट गने िररका, 
(ग) छात्रवतृ्तिको अवमध थप्न,े 

(घ) एक हवषयमा छात्रवतृ्ति पाएको व्यत्तिले सो हवषय पररविनन गने, 

(ङ) अध्ययन वा िालीम सहकएपमछ प्रमिवेदन गने, र  
(च) सरकारी कमनचारीलाई अध्ययन सम्बन्धी हवदा ददन े।1

 

 

 

 

 

 

                             

   त्तशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 

  न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । 

रष्टव्य :- (१) केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :- 
                  “श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

   (२) त्तशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :- 
                   “त्तशक्षा िथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “त्तशक्षा, हवज्ञान िथा प्रहवमध मन्त्रालय” । 

1
  


