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प्रङ्ञिऺाथी ऩङ्चयचारन तथा िोध वङृ्ञि सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 
नेऩारको सॊङ्जवधानको  धाया 250 फभोङ्ञजभ गठन बएको याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवि आमोगको 
भूर ङ्ञजम्भेवायीभा यहेको ङ्जविीम सङ्घीमताको प्रबावकायी कामायन्वमन, प्राकृङ्झतक स्रोतहरूको दीगो 
रुऩभा उऩमोग य सॊयऺण तथा अन्तय-सयकायी ङ्जविीम हस्तान्तयणका ङ्जवषमभा आमोगराई 
ऩषृ्ठऩोषणका राङ्झग गनङ्टयऩने अध्ममन अनङ्टसन्धानका कामयहरूभा फाह्य ऺेत्रफाट सभेत मोगदान गनय 
गयाउन जरुयी बएकोरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूभा स्नातकोिय तहभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथी य 
ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध तहका िोधाथीहरुरे आमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा अध्ममन अनङ्टसन्धानफाट िोधऩत्र 
तमाय गयी आमोगराई सभेत उऩरब्ध गयाउने तथा स्नातकोिय तह य ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध तहभा 
अध्ममनयत ङ्जवद्याथी तथा िोधाथीहरूरे तोङ्जकएका ङ्जवषमभा िोध कामय गने क्रभभा आमोग वा 
आमोगरे तोकेको सॊङ्घीम इकाईभा प्रङ्ञिऺाथी (Intern) को रुऩभा कामय गने य अध्ममन अनङ्टसन्धान 
गदाय आमोगफाट उऩरब्ध गयाइने िोध वङृ्ञि (Research grant) का सम्फन्धभा स्ऩष्ट गनय आवश्मक 
बएकोरे याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवि आमोग ऐन, २०७४ को दपा २३ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय 
प्रमोग गयी आमोगरे मो कामयङ्जवङ्झध फनाई रागू गयेको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयङ्जवङ्झधको नाभ × प्रङ्ञिऺाथी ऩङ्चयचारन तथा िोध वङृ्ञि 
सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७८"  यहेको छ। 

 (२) मो कामयङ्जवङ्झध तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२.  ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभा्- 

 (क) ×आमोग" बङ्ङारे याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवि आमोग सम्झनङ्टऩछय। 

 (ख) "ङ्जवश्वङ्जवद्यारम" बङ्ङारे स्नातकोिय वा ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध उऩाङ्झधका राङ्झग आमोगसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा िोध अनङ्टसन्धान गयी िोध वङृ्ञि प्राप्त गनय चाहने ङ्जवद्याथीको छनौट 
गने य ङ्झनजहरुरे तमाय गने िोधऩत्रको सङ्टऩङ्चयवेऺण गने तथा आमोगभा इन्टनयिीऩ गने 
ङ्जवद्याथी छनौट गयी आमोगसॉग सम्झौता गने ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे तोकेको 
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सङ्काम / सॊस्थान (Faculty/Institute), केन्रीम ङ्जवबाग य भहाङ्जवद्यारम (College) राई 
सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

 (ग) ×िोधऩत्र" बङ्ङारे स्नातकोिय तह य ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध तहको राङ्झग रेङ्ञखने अनङ्टसन्धानभूरक 
रेखनऩत्र सम्झनङ्टऩछय। 

 (घ) ×प्रङ्ञिऺाथी (Intern)" बङ्ङारे स्नातकोिय उऩाङ्झधका राङ्झग आवश्मक िोध अनङ्टसन्धान 
कामय गने प्रमोजनका राङ्झग आमोगरे तोकेको ङ्जवषमभा िोधऩत्र तमाय गने क्रभभा आमोग 
वा आमोगरे तोकेको सङ्घीम इकाईभा ङ्झनङ्ञित सभम सैद्धाङ्ञन्तक तथा व्मवहाङ्चयक ऻान 
हाङ्झसर गनय खङ्जटने ङ्जवद्याथीराई सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

ऩङ्चयच्छेद- २ 

िोध अनङ्टसन्धान सम्फन्धी व्मवस्था 

३.  आमोगरे िोधऩत्र तमाय गङ्चयने ङ्जवषम य प्रत्मेक वषय िोधऩत्र तमाय गने ङ्जवद्याथी/िोधाथीको 
सॊख्मा ङ्झनधाययण गयी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमराई उऩरब्ध गयाउनेछ। 

४.  िोधऩत्र तमाय गने ङ्जवद्याथी/िोधाथीको छनौटका राङ्झग आमोगरे  ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे तोकेको सङ्काम/ सॊस्थान (Faculty/Institute), केन्रीम ङ्जवबाग य भहाङ्जवद्यारम 
(College) राई अनङ्टयोध गनेछ।  

५.  ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे स्नातकोिय य ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध उऩाङ्झध हाङ्झसर गने प्रमोजनको राङ्झग िोधऩत्र 
तमाय गने ङ्जवद्याथी/िोधाथी छनौट गदाय आवेदकहरूभध्मे उच्चतभ अङ्क/ग्रडे/ङ्ञजङ्जऩए हाङ्झसर 
गयेका ङ्जवद्याथी/िोधाथी भध्मेफाट मोग्मताक्रभ (merit) को अङ्कबाय सियी प्रङ्झतित य अन्म 
सूचकहरू (आङ्झथयक अवस्था, ङ्झरङ्ग, ङ्जऩछङ्झडएको वगय वा सभङ्टदाम) का राङ्झग तीस प्रङ्झतित 
अङ्कबाय (weightage) ङ्छदई छनौट गनङ्टयऩनेछ।अन्म सूचकको तीस प्रङ्झतित अॊङ्क सम्फङ्ञन्धत  
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीरे आवश्मकता अनङ्टसाय अङ्क ङ्छदई छनोट गनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

प्रङ्ञिऺाथी (intern) ऩङ्चयचारन सम्फन्धी व्मवस्था 

६.  ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा स्नातकोिय तहभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथीहरूभध्मे आमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा 
सैद्धाङ्ञन्तक तथा व्मवहाङ्चयक ऻान प्राप्त गयी स्नातकोिय उऩाङ्झध हाङ्झसर गनय चाहने ङ्जवद्याथीहरु 
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भध्मेफाट ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे दपा 5 फभोङ्ञजभ छनोट गयी ऩठाएका ङ्जवद्याथीहरुराई आमोगरे 
गने काभको ङ्जवषमभा जानकायी ङ्छदने उदे्दश्मरे आमोगभा प्रङ्ञिऺाथीको रुऩभा ऩङ्चयचारन 
गङ्चयनेछ। 

७.   ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे प्रङ्ञिऺाथीको रूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयने ङ्जवद्याथीको छनौट गयी आमोगभा 
खटाउने छ। प्रङ्ञिऺाथीरे आमोग वा आमोगरे तोकेको सङ्घीम इकाईभा गइ कम्तीभा तीन 
भङ्जहना अध्ममन गनङ्टय ऩनेछ।सङ् घीम इकाईभा प्रङ्ञिऺाथी खटाइने अवस्थाभा त्मस्ता 
प्रङ्ञिऺाथीराई आमोगको सङ्ञचवारमफाट सैद्धाङ्ञन्तक ऻान प्रदान गङ्चयनेछ।मसयी सैद्धाङ्ञन्तक 
ऻान प्रदान गने प्रमोजनका राङ्झग ङ्जवद्याथीराई भहािाखारे ङ्जवषमसॊग सम्फङ्ञन्धत िाखाभा 
खटाउनेछ। तत ्ऩिात प्रङ्ञिऺाथीराई व्मवहाङ्चयक ऻान हाङ्झसर गनय य आवश्मक सूचना तथा 
तथ्माङ्क सङ्करन गनय प्रदेि वा स्थानीम तहभा खटाइने छ। आमोगरे खटाएको स्थानभा गई 
तोङ्जकएको कामायदेि फभोङ्ञजभ कामय गनङ्टय प्रङ्ञिऺाथीको कतयव्म हङ्टनेछ। 

८.  प्रङ्ञिऺाथीको रूऩभा आमोगभा खङ्जटने ङ्जवद्याथीरे आमोगभा यहॉदा आमोगको बङू्झभका तथा 
कामयसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम तथा ऺेत्रभा आमोगका तोङ्जकएका िाखा/भहािाखाहरूसॉग सभन्वम 
गयी सम्फद्ध ङ्जवषमभा अध्ममन, अनङ्टसन्धान एवॊ सैद्धाङ्ञन्तक ऻान प्राप्त गनङ्टयऩनेछ। आमोगभा 
यहॉदा ङ्झनजराई आवश्मक कामयकऺ य उऩरब्धताको आधायभा न्मूनतभ कामायरम साभग्रीहरू 
(logistics) आमोगरे उऩरब्ध गयाउनेछ।  

९.  प्रङ्ञिऺाथीको राङ्झग छनौट गङ्चयने ङ्जवद्याथीको सॊख्मा आमोगको स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभभा 
उल्रेख बए अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

१०. आमोगभा वा आमोगरे खटाएको स्थानभा गई प्रङ्ञिऺाथीको रुऩभा कामय गने व्मङ्ञिरे आपूरे 
हाङ्झसर गयेको ऻान, सीऩ य अनङ्टबव सभेतको आधायभा ङ्झसकाई प्रङ्झतवेदन तमाय गयी आमोग य 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद ४ 

िोध वङृ्ञि ङ्जवतयण सम्फन्धी व्मवस्था 

११.  प्रङ्ञिऺाथी (Intern) य स्नातकोिय तथा ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध प्रमोजनको राङ्झग िोधऩत्र रेख्न े
िोधाथीराई प्रदान गङ्चयने ऩङ्चयवहन तथा खाजा खचय य िोध वङृ्झतको यकभ तथा 
सङ्टऩङ्चयवेऺकराई प्रदान गङ्चयने बिा अनङ्टसूची -१ भा उल्रेख गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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१२.  आमोगरे तम गयेको ङ्जवषमभा िोधऩत्र तमाय गने स्नातकोिय तहको ङ्जवद्याथीसॊग आमोगरे 
अनङ्टसूची -2 फभोङ्ञजभको सम्झौता गनेछ। सो सम्झौता फभोङ्ञजभ िोध वङृ्ञि यकभ ऩङ्जहरो 
ङ्जकस्ता 20 प्रङ्झतित य अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता 80 प्रङ्झतित गयी दङ्टई ङ्जकस्ताभा ब ङ्टिानी गङ्चयनेछ। 

ऩङ्जहरो ङ्जकस्ता वाऩतको यकभ ङ्जवद्याथीको िोध प्रस्ताव ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे स्वीकृत गयेको 
जानकायी आमोगभा प्राप्त बएऩङ्झछ प्रदान गङ्चयनेछ। अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता वाऩतको यकभको हकभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्याथीरे ङ्जवश्वङ्जवद्यारम य आमोगभा प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गयी प्राप्त ऩषृ्ठऩोषण सभेत 
सभावेि गयी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट स्वीकृत बएको जानकायी प्राप्त बए ऩङ्झछ भात्र आमोगफाट 
ब ङ्टिानी गङ्चयनेछ।  

१3. ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध सम्फन्धी िोधऩत्रको राङ्झग उऩरब्ध गयाइने िोध वङृ्झतको यकभ फीस प्रङ्झतित, 

तीस प्रङ्झतित य ऩचास प्रङ्झतितको दयरे तीन ङ्जकस्ताभा उऩरब्ध गयाइनेछ। ऩङ्जहरो ङ्जकस्ता 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे िोधऩत्रको प्रस्ताव स्वीकृत गयेको आधायभा, दोस्रो ङ्जकस्ता ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट 
िोधऩत्रको भध्मावङ्झध सङ्झभऺा गयेको प्रङ्झतवेदन य ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा य अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता 
िोधऩत्र ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट  स्वीकृत बएको जानकायी प्राप्त बएऩङ्झछ प्रदान गङ्चयनछे।  

१4. ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झधको िोधऩत्र तीन वषय ङ्झबतै्र तमाय गयी ऩेि गनङ्टयऩनेछ।तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र िोध 
कामय सम्ऩङ्ङ गनय नसकेको अवस्थाभा उङ्ञचत य ऩमायप्त कायण सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीफाट ङ्झसपाङ्चयस साथ अनङ्टयोध बई आएको य सो ङ्जवषम 
आमोगराई भनाङ्झसव रागेभा आङ्झथयक वषयसॊग सभामोजन हङ्टने गयी आमोगरे फढीभा 1 
वषयसम्भ अवङ्झध थऩ गनय सक्नेछ।थऩ बएको अवङ्झध ङ्झबत्र सभेत िोधऩत्र स्वीकृत बएको 
जानकायी ऩेि नगने िोधाथीरे िोधवङृ्झत वाऩत ङ्झरएको यकभ आमोगराई ङ्जपताय गनङ्टयऩनेछ। 
िोधाथीरे प्राप्त िोध वङृ्झत यकभ ङ्जपताय नगयेभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायवाही गयी 
सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

िोधऩत्र रेखनका ऺते्रहरु 

१5.  िोधऩत्र रेखनका राङ्झग देहामका ङ्जवषमहरुभध्मेफाट िोधकतायरे छनौट गनय सक्नेछ्- 

 क. प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारनभा तीन तहका सयकायको रगानी तथा प्रङ्झतपरको ङ्जहस्सा 
ङ्झनधाययणको आधाय। 
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 ख. सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहरे प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग गदाय स्थानीम सभङ्टदामराई रगानी 
गनय ङ्छदने आधाय। 

 ग. सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तहरे प्राकृङ्झतक स्रोतको प्रमोग वा ङ्जवकासफाट प्राप्त राबको ङ्झनङ्ञित 
अॊि योमल्टी, सेवा वा वस्तङ्टको रुऩभा ऩङ्चयमोजना प्रबाङ्जवत ऺेत्र य स्थानीम सभङ्टदामराई 
उऩरब्ध गयाउने ङ्जवषम  

 घ. प्राकृङ्झतक स्रोतको फाॉडपाॉड सम्फन्धी ङ्जवषमभा तीन तहका सयकायका वीच उठ्न सक्ने 
ङ्जववादका ङ्जवषमहरु य ङ्जववाद सभाधानका उऩामहरु 

 ङ. प्राकृङ्झतक स्रोतको फाॉडपाॉडको अवधायणा य वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनभा आमोगको 
बङू्झभका 

 च. प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण य उऩमोगभा तीन तहका सयकायको बङू्झभका 

 छ. सॊघीम सङ्ञित/ङ्जवबाज्म कोषफाट सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकाय फीच याजस्वको फाॉडपाॉड 
गने ङ्जवस्ततृ आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाययण 

 ज. प्रदेि सङ्ञित/ ङ्जवबाज्म कोषफाट प्रदेि य स्थानीम तह फीच याजस्वको फाॉडपाॉड गने 
ङ्जवस्ततृ आधाय य ढाॉचा 

 झ. सॊघ,प्रदेि य स्थानीम सयकायको खचय ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गने उऩामहरु 

 ञ. सॊघ,प्रदेि य स्थानीम सयकायको याजस्व ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गने उऩामहरु 

 ठ. सॊघ,प्रदेि सयकायको याजस्व फाॉडपाॉड आधायको ऩङ्टनयावरोकन 

 ड. नेऩार सयकाय,प्रदेि वा स्थानीम तहवीच याजस्व फाॉडपाॉड सम्फन्धभा उठ्न सक्ने ङ्जववाद 
सभाधानका उऩामहरु 

 ढ. सॊघीम सङ्ञित कोषफाट प्रदेि य स्थानीम सयकायराई प्रदान गङ्चयने ङ्जविीम सभानीकयण 

अनङ्टदानका आधायहरु  

 ण. याङ्जष्डम नीङ्झत तथा कामयक्रभ,भानक,ऩूवायधायको अवस्था अनङ्टसाय प्रदेि य स्थानीम तहराई 
प्रदान गङ्चयने सितय अनङ्टदानको आधाय  

 त. सॊघ,प्रदेि य स्थानीम तहको खचयको आवश्मकता य याजस्वको ऺभता ऩङ्जहचान  
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 थ. सॊघ,प्रदेि य स्थानीम तहरे ङ्झरन सक्ने आन्तङ्चयक ऋणको सीभा ङ्झनधाययण 

 द. प्रदेि तथा स्थानीम तहको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनका ङ्जवङ्झध य उऩामहरु 

 न. ङ्जविीम सभानीकयण अनङ्टदानको उऩमोगराई प्रबावकायी फनाउने उऩामहरु 

 ऩ. ङ्जविीम सभानीकयण अनङ्टदान अन्तगयत न्मूनतभ अनङ्टदान ङ्झनधाययणका आधायहरु य मसको 
उऩादेमता 

 प. ङ्जविीम सभानीकयण अनङ्टदान अन्तगयत सूत्रभा आधाङ्चयत अनङ्टदान ङ्झनधाययणका आधायहरुभा 
ऩङ्चयभाजयन 

 फ. ङ्जविीम सभानीकयण अनङ्टदान अन्तगयत कामय सम्ऩादनभा आधाङ्चयत अनङ्टदानको भहिभ 
ङ्जहस्साको आकाय 

 ब. प्रदेि य स्थानीम तहको वीचभा सवायी साधन कय फाॉडपाॉडका आधायहरु 

 भ. प्राकृङ्झतक स्रोत वन य सॊयङ्ञऺत ऺेत्रफाट प्राप्त योमल्टी फाॉडपाॉडका आधायहरु 

 म. प्राकृङ्झतक स्रोत ङ्जवद्यङ्टतफाट प्राप्त योमल्टी फाॉडपाॉडका आधायहरु 

 य. प्राकृङ्झतक स्रोत ऩवयतायोहणफाट प्राप्त योमल्टी फाॉडपाॉडका आधायहरु 

 र. प्राकृङ्झतक स्रोत खानी तथा खङ्झनजफाट प्राप्त योमल्टी फाॉडपाॉडका आधायहरु 

 व. ऩानी तथा ऩानीजन्म प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारन य योमल्टी सॊकरनको सॊबाव्मता 

 स. प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारनफाट प्राप्त हङ्टन सक्ने योमल्टीको ऩङ्चयभाण य मसरे भङ्टरङ्टक 
ङ्जवकासभा गनय सक्ने मोगदान 

 ि. प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारन य सॊयऺणभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने ङ्जवषमहरु 

 ष. येङ्झडमो तयङ्ग (wave frequency), काफयन व्माऩाय, वामू उजाय, सौमय उजाय, पोहोय 
व्मवस्थाऩन रगामत प्राकृङ्झतक स्रोतसॊग सम्फन्धी ङ्जवषमहरु 

 ह. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयनका कायण प्राकृङ्झतक स्रोतभा ऩनय सक्ने प्रबाव य सो फाट योमल्टी 
सॊकरनभा ऩनय सक्ने प्रबाव सम्फन्धी ङ्जवषमहरु 

 ऺ. आमोगरे सभम सभमभा तोक्ने अन्म ङ्जवषमहरु 
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ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्जवङ्जवध 

१७.  िोध कामय गने िोधाथीको िोध अनङ्टसन्धान प्रस्ताव (research proposal) स्वीकृत बएको य 
ङ्झनजफाट िोधऩत्र ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सभऺ ऩेि बै स्वीकृत बएको जानकायी ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे 
आमोगराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

१८. िोधऩत्र तमाय गने िोधाथीरे िोधऩत्रको एक प्रङ्झत आमोगराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ।िोधऩत्रभा उल्रेख बएका ङ्जवषमहरु आमोगरे आन्तङ्चयक प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गनय 
सक्नेछ। 

१९. िोधाथीरे चाहेभा आमोगको ऩहङ्टॉचभा यहेका उऩमङ्टि सूचना य जानकायी प्राप्त गनय य 
ऩङ्टस्तकारमको प्रमोग गनय सक्नेछ। 

२०. आमोगरे ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा सम्फङ्ञन्धत केन्रीम ङ्जवबागसॉग सभन्वम गयी आऩसी सहभङ्झतभा  
सम्झौता ऩत्र (Memorandum of Understanding) भा हस्ताऺय गङ्चयनेछ। अध्ममन, 
अनङ्टसन्धानको गङ्टणस्तय फढाउन, ताङ्झरभ सिारन गनय एवॊ िोधऩत्र रेख्न े िोधाथीको 
सङ्टऩङ्चयवेऺण गने कामयक्रभ कामायन्वमन गङ्चयने प्रत्मेक वषय िोधाथीको सॊख्माको आधायभा एक 
ङ्झनङ्ञित यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।   

२१. आमोगको स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभ य फजेटभा आधाङ्चयत यही ऩङ्चयच्छेद २ य ३ फभोङ्ञजभको 
कामयक्रभ कामायन्वमन गङ्चयनेछ। 

२२. आमोगरे सभम सभमभा अनङ्टसूचीभा ऩङ्चयभाजयन गनय सक्नेछ। ऩङ्चयभाजयनको जानकायी 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवश्वङ्जवद्यारमराई ङ्छदइनेछ।  

२३. मो कामयङ्जवङ्झधभा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट नै ङ्जवषम कामायन्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा फाधा अड्काउ ऩयेभा 
आमोगरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्ट काउन उऩमङ्टि ङ्झनणयम गनय सक्नेछ।  
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अनङ्टसूची - १ 

(दपा ११ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

१. प्रङ्ञिऺाथी (intern) राई ऩङ्चयवहन तथा खाजा खचय वाऩत प्रङ्झत भङ्जहना रु. ऩन्र हजाय प्रदान 
गङ्चयनेछ। 

२. स्नातकोिय तहको िोधऩत्र रेख्न े िोधाथीराई िोधऩत्र वाऩत रु. साठी हजाय प्रदान 
गङ्चयनेछ। 

३. ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झधको राङ्झग िोधऩत्र रेख्न ेिोधाथीराई िोधऩत्र रेखन वाऩत रु. तीन राख प्रदान 
गङ्चयनेछ। 

४. िोधाथीको अनङ्टसन्धान तथा िोधऩत्र रेखनको सङ्टऩङ्चयवेऺण गनय ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट तोङ्जकएको   
स्नातकोिय तहको सङ्टऩङ्चयवेऺकराई ऩङ्चयवहन तथा खाना/खाजा खचय वाऩत रु. दस हजाय य 
ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध  तहको सङ्टऩङ्चयवेऺकराई रु. तीस हजाय एकभङ्टस्ट प्रदान गङ्चयनेछ।  

५. आमोगफाट प्रदान गङ्चयने सवै यकभ प्राऩकको फैंक खाताभा ङ्झसधै जम्भा हङ्टनेगयी ब ङ्टिानी 
गङ्चयनेछ।     
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अनङ्टसूची - २ 

(दपा १२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

सम्झौता-ऩत्रको ढाॉचा 
 

 

देहामका ितयको अधीनभा यही .............................           .. ङ्जवषमभा ........................ 
तहको राङ्झग िोधऩत्र रेखी सम्झौताको ङ्झभङ्झतरे ६/३६ भङ्जहनाङ्झबत्र 
............................... ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा य याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवि आमोगभा ऩेि 
गनेगयी आमोग य ................... ङ्ञजल्रा .............. ऩाङ्झरका ...... वडा स्थामी ठेगाना 
बएका श्री .............................. का नाङ्झत श्री .............................. का छोया/छोयी 
वषय ......... का श्री .............................. का फीचभा सम्झौता सम्ऩङ्ङ बमो। 

 

 

िोधकतायको तपय फाट सम्झौताऩत्रभा 
हस्ताऺय गने् 

याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवि आमोगको 
तपय फाट सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय गने् 

नाभ थय् 

नागङ्चयकता नम्फय् 

जायी गने ङ्ञजल्रा् 

सम्फङ्ञन्धत ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको नाभ् 

सम्ऩकय  नम्फय् 

 

नाभ थय् 

ऩद् 

सम्ऩकय  नम्फय् 

 

 सम्फङ्ञन्धत सङ्टऩङ्चयवेऺकको नाभ् 

 सम्ऩकय  नम्फय् 
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िोधकतायरे ऩारना गनङ्टयऩने ितयहरू 

१. िोधकतायरे रेखेको िोधऩत्रको ङ्जवषमभा आमोगभा प्रस्तङ्टत गयी छरपर गनङ्टयऩने य छरपरभा 
उठेका सङ्टझावहरू सभेत िोधऩत्रभा सभावेि गयी अङ्ञन्तभ िोधऩत्र तमाय गनङ्टयऩनेछ। 

२. िोधऩत्र अङ्ञन्तभ रुऩभा तमाय बइसकेऩङ्झछ सो को एक प्रङ्झत ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा ऩेि गयी एक 
प्रङ्झत मस आमोग सभऺ ऩेि गनङ्टयऩनेछ। 

 

आमोगरे ऩारना गनङ्टयऩने ितयहरू 

३. आमोगको ऩहङ्टॉचभा यहेको िोधकामयसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना तथा जानकायी िोधकतायरे भाग 
गयेभा उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ।  

४. आमोगरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको सम्फङ्ञन्धत सङ्टऩङ्चयवेऺकसॉग आवश्मक सभन्वम 
गनङ्टयऩनेछ। 

 

  


