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शैक्षिक परामशश सेवा तथा भाषा क्षशिण सम्बन्धी निर्दे क्षशका, २०७५
प्रस्ताविा : स्वर्दे श तथा ववर्दे शक्षस्थत क्षशिण सं स्थामा उच्च क्षशिा अध्ययि गिश चाहिे ववद्याथीका लानग भाषा
क्षशिण, तानलम, पूव श तयारी किा तथा परामशश सेवा र सो वापत

ववद्याथीसँग नलिे शुल्क तथा ती सं स्थाबाट

ववद्याथीलार्श प्रर्दाि गररिे सेवा तथा सुववधा समेतलार्श व्यवक्षस्थत, सरलीकृत गरी अिुमनत-पर सम्बन्धी
व्यवस्थालार्श स्पष्ट पािुक
श ा साथै उक्त कायशमा सं लग्ि ववनभन्न निकायहरूको भूनमका स्पष्ट

गिश आवश्यक

भएकाले प्रर्दे श प्रशासकीय कायशववनध (नियनमत गिश) ऐि, २०७५ को र्दफा ४ ले दर्दएको अनधकार प्रयोग गरी
प्रर्दे श सरकारले यो निर्दे क्षशका िारी गरे को छ ।
पररच्छे र्द - एक
प्रारक्षम्भक
१. सक्षषिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस निर्दे क्षशकाको िाम ”शैक्षिक परामशश सेवा तथा भाषा क्षशिण सम्बन्धी
निर्दे क्षशका, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो निर्दे क्षशका तुरून्त प्रारम्भ हुिे छ ।
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथश िलागेमा यस निर्दे क्षशकामा,(क)

"प्रर्दे श” भन्नाले प्रर्दे श िं. ३ सम्झिु पछश ।

(ख)

"पूव श तयारी किा” भन्नाले TOFEL, IELTS, SAT, GRE, JLPT, GMAT लगायतका
परीिाको लानग तयारी गररिे किा सम्झिु पछश ।सो शव्र्दले निि कोशश, कोक्षचङ्ग र
ट्यूशि (अनतररक्त क्षशिण) किा समेतलार्श ििाउँ छ।

(ग)

"भाषा क्षशिण” भन्नाले भाषा क्षशिण गिे सं स्था, कोक्षचङ्ग वा ट्यूशि (अनतररक्त
क्षशिण) किामा अध्ययि, अध्यापि गरार्िे स्वर्दे शी तथा ववर्दे शी भाषा क्षशिण
सम्झिु पछश ।

(घ)

"मन्रालय” भन्नाले सामाक्षिक ववकास मन्रालय सम्झिु पछश ।

(ङ)

"ववद्याथी” भन्नाले शैक्षिक परामशश सेवा प्राप्त गिे वा भाषा क्षशिण वा पूव श तयारी किा
अध्ययि गिे ववद्याथी सम्झिु पछश ।

(च)

”शैक्षिक परामशश सेवा” भन्नाले स्वर्दे श तथा ववर्दे शमा अध्ययि गिश चाहिे ववद्याथीलार्श
ववषय, तह र क्षशिण सं स्था छिौट गिे, क्षशिण सं स्थामा प्रवेशको लानग तयारी गिे
वा परामशश प्रर्दाि गिे वा परामशश प्रर्दाि गिे सेवा सम्झिु पछश ।

(छ)

”शैक्षिक सं स्था” भन्नाले प्रर्दे श, िेपाल वा ववर्दे शमा प्रचनलत कािूि बमोक्षिम स्थापिा
भएको ववद्यालय, महाववद्यालय, ववश्वववद्यालय सम्झिु पछश र सो शब्र्दले तानलम केन्र
र प्राववनधक क्षशिा प्रर्दाि गिे क्षशिण सं स्था समेतलार्श ििाउँ छ ।
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(ि)

”सं स्था” भन्नाले शैक्षिक परामशश सेवा वा भाषा क्षशिण

वा पूव श तयारी किा

सञ्चालि गिे फमश, कम्पिी वा सं स्थालार्श सम्झिु पछश ।
(झ)

”सेवा” भन्नाले शैक्षिक परामशश सेवा वा भाषा क्षशिण

वा पूव श तयारी किा

सञ्चालि गिे सं स्थाले दर्दिे सेवालार्श ििाउँ छ ।
पररच्छे र्द –र्दुर्श
उद्देश्य
३.

उद्देश्य : यस निर्दे क्षशकाको उद्देश्य र्दे हाय बमोक्षिम हुिछ
े :
(क)

उच्च क्षशिा अध्ययिसम्बन्धी परामशश सेवा, सुववधा तथा शुल्कलार्श व्यवक्षस्थत
गिे,

(ख)

शैक्षिक परामशश, पूव श तयारी किा र भाषा क्षशिणसम्बन्धी कायशलार्श व्यवक्षस्थत,
सरल, सहि, भरपर्दो, गुणस्तरीय एवम् पारर्दशी बिाउिे,

(ग)

शैक्षिक परामशश, पूव श तयारी किा र भाषा क्षशिण कायशमा सं लग्ि नििी िेरका
सं स्थालार्श मयाशदर्दत र अिुशानसत बिाउि प्रोत्साहि गर्दै प्रभावकारी रुपमा
व्यवस्थापि गिे, गराउिे,

(घ)

प्रर्दे श तथा ववर्दे शी शैक्षिक सं स्था र परामशश र्दातृ सं स्थाहरूबीच समन्वय गिे,

(ङ)

परामशश र्दातृ सं स्था, ववद्याथीले अध्ययि गिे सं स्था र ववद्याथी बीच सुसम्वन्ध
कायम गिश सहिीकरण गिे,
पररच्छे र्द तीि
अिुमनत सम्बन्धी व्यवस्था

४.

अिुमनत : (१) शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण किा सञ्चालि गिश चाहिे
सं स्थाले यस निर्दे क्षशका बमोक्षिम मन्रालय वा मन्रालयले तोवकदर्दएको निकायबाट अिुमनत नलिुपिेछ ।
(२)

अिुमनतका लानग निवेर्दि दर्दिे सं स्थाले अिुसूची -१ बमोक्षिमको ढाँचामा निवेर्दि

दर्दिुपिेछ ।
(३)

यो निर्दे क्षशका िारी हुि ु पूव श सञ्चालिमा रहेका शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी

किा वा भाषा क्षशिण किा सञ्चालि गिे सं स्थाले यो निर्दे क्षशका िारी भएको नमनतले छ मवहिा नभर
सेवा सञ्चालि गिश अिुमनत नलिुपिेछ ।
५.

अिुमनत -पर दर्दि सक्िे : (१) कुिै सं स्थाले पेश गरे को निवेर्दि तथा कागिातहरू िाँचबुझ गर्दाश
2

उक्त संस्था माग बमोक्षिमको सेवा सञ्चालि गिश सिम छ भन्ने र्दे क्षखएमा तोवकएको निकायले
शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण संस्था सञ्चालि गिश अिुसूची –२
बमोक्षिमको ढाँचामा अिुमनत पर दर्दि सक्िेछ ।
(२) अिुमनत परको अवनध एक आनथशक वषशको हुिेछ । अिुमनत परको

अवनध समाप्त

भएको नमनतले िब्बे दर्दिनभर िवीकरण गिुप
श िेछ ।िवीकरणका लानग निम्िनलक्षखत कागिातहरू पेश
गिुप
श िेछ ।
(क) गत आनथशक वषशको प्रगनत वववरण,
(ख) गत आनथशक वषशको लेखा परीिण प्रनतवेर्दि,
(ग) सं स्थाले प्रर्दाि गिे सेवा, कायशप्रविया र लागतको वववरण
(घ) सं स्था र्दताश/िवीकरण भएको प्रमाणपर
(ङ) कर च ुक्ता प्रमाण-पर
६.

अिुमनत पर रद्द हुिे अवस्था : (१) शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा वा

भाषा क्षशिण किा

सञ्चालि गिे कुिै पनि सं स्थाको अिुमनत र्दे हायका अवस्थामा रद्द हुिेछ ।
(क) सम्बक्षन्धत सं स्थाले िै अिुमनत पर रद्द गरी पाउँ भिी निवेर्दि दर्दएमा,
(ख) र्दफा ७ (१) बमोक्षिमका शतशहरू उल्लङ्घि गरे को पार्एमा,
(ग) सं स्थाले बर्दनियतपूण श तवरबाट सेवा प्रर्दाि गरे को वा झुट्टा वववरण पेश गरे को प्रमाक्षणत
भएमा,
(घ) सेवा प्रर्दाि गर्दाश गररएको सम्झौतामा निधाशररत शुल्कभन्र्दा बढी नलर्एको पार्एमा,
(ङ) सं स्थाको र्दताश खारे ि भएमा,
(च) सञ्चालि गिे सं स्था ववघटि भएमा,
(छ) सं स्था सञ्चालि गिे फमश वा कम्पिी नलक्षक्वडेशि भएको प्रमाक्षणत भएमा,
(ि) मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको निकायको िीनत निर्दे शिहरूको उल्लङ्घि गरे को पार्एमा ।
(२) मन्रालयले प्रचनलत ऐि, नियम र यस निर्दे क्षशका अिुसार सञ्चालि िहुिे सं स्थाको अिुमनत रद्द गरी र्दताश
खारे िीका लानग सं स्था र्दताश गिे निकायमा नसफाररस गिेछ ।
पररच्छे र्द –चार
सं स्था सम्बन्धी व्यवस्था
७.

सं स्थाले पालिा गिुपश िे शतशहरू : (१) शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण
किा सञ्चालि गिे सं स्थाले र्दे हायका शतशहरू पालिा गिुप
श िेछ :(क) सं स्थाको लानग छु ट्टै कायाशलयको व्यवस्था हुिपु िे,
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(ख) सं स्थाको ठे गािा तथा संम्पकश टे नलफोि, र्मेल समेत स्पष्ट खुलेको हुिपु िे ,
(ग) सं स्थाले आफूलार्श प्रर्दाि गररएको अनधकारको िेरनभर रही कायश गिुप
श िे ,
(घ) योग्यता पुगक
े ो आनधकाररक व्यक्षक्तबाट मार शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा
वा

भाषा प्रक्षशिण सेवा प्रर्दाि गिुप
श िे,

(ङ) िेपाली िागररक बाहेक अरूलार्श शैक्षिक परामशशर्दाता, पूव श तयारी किाको प्रक्षशिक वा
भाषा प्रक्षशिकको रूपमा काम गराउिुपिे भए सोको लानग मन्रालय वा मन्रालयले
तोकेको निकायबाट अिुमनत नलएको हुिपु िे,
(च) सेवा शुल्क पूण श रुपमा पारर्दशी हुिपु िे,
(छ) सेवाग्राहीसँग नलक्षखत सम्झौता गरे र मार कायश थालिी गिुप
श िे,
(ि) भ्रामक, अनिक्षित, अपुष्ट र आधारहीि ववषयमा सल्लाह, सुझाव, परामशश, प्रक्षशिण दर्दि
र प्रकाशि एवम् प्रसारण िगिे,
(झ) अिुमनत पर प्रर्दाि गिे निकायको अिुमनत प्राप्त गरे र मार शैक्षिक परामशश सेवा, पूव श
तयारी किा एवम् भाषा क्षशिण किा सञ्चालि गिुप
श िे,
(ञ) शैक्षिक परामशश सेवा, पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण सं स्थामा मािवीय स्रोत,
भौनतक पूवाशधार, क्षशिण सामग्री लगायतका सुववधा हुिपु िे,
(ट) सं स्थाको स्थायी लेखा िम्बर प्रमाण-पर, सं स्था र्दताश प्रमाण-पर, सं स्थाबाट गररिे सेवा,
कायशप्रविया र लागत समेत खुलार्श सबैले स्पष्ट रुपमा र्दे ख्ने गरी कायाशलयमा राख्नुपिे,
(ठ) मन्रालयले निधाशरण गरे अिुसारको सेवा सञ्चालि अिुमनत तथा िवीकरण वापतको सेवा
र्दस्तुर तथा धरौटी बुझाउिुपिे ।
(२) सम्झौता गिुप
श िे : शैक्षिक परामशश वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण सं स्थाले अध्ययिका
लानग ववर्दे शी क्षशिण सं स्थामा पठाउँ र्दा ववद्याथी वा अनभभावकसँग निम्िनलक्षखत वववरण खुलार्श
सम्झौता गिुप
श िेछ :(क) कलेिको िाम, ववषय र तह खुलेको वववरण,
(ख) शुल्क वा वावषशक खचशसम्बन्धी वववरण,
(ग) ववद्याथीहरूले पेश गिुप
श िे कागिातहरू,
(घ) सेवा शुल्क एवम् थप अन्य केही भए सो समेत खुल्िे वववरण ।
(३) शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण दर्दिे सं स्थाले

आफ्िो सेवा

सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्दाश र्दे हायका शतशहरू पालिा गिुप
श िेछ :(क) परामशश वा प्रक्षशिण प्रर्दाि गिे र्दे श, ववश्वववद्यालय, कलेि, ववषय, अवनध,
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उपानध, लागत, मान्यता, स्तर निधाशरण आदर्द स्पष्ट खुलाउिु पिे,
(ख) आफ्िो प्रचार सामग्रीमा सं स्थाको र्दताश िं., अिुमनत िं. र सम्पकश ठे गािा स्पष्ट खुलेको
हुिपु िे,
(ग) स्वर्दे शी तथा ववर्दे शी अध्ययि सं स्थाले अध्ययि सम्बन्धी शैक्षिक परामशश प्रर्दाि गिश
शैक्षिक मेला वा प्रर्दशशिी आयोििा गर्दाश मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको निकायबाट
पूव श अिुमनत नलिुपिे ।
(४) शैक्षिक परामशश सम्बन्धी मेला वा प्रर्दशशिी आयोििाका लानग र्दे हायका कागिात सं लग्ि गरी
मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको निकायसमि अिुमनतका लानग निवेर्दि दर्दिुपिेछ :(क)

स्थायी लेखा िम्बर प्रमाण-पर (PAN) को प्रनतनलवप,

(ख)

मेला वा प्रर्दशशिी आयोििाका लानग सम्बक्षन्धत क्षिल्ला प्रशासि कायाशलयले प्रर्दाि
गरे को र्िाित पर,

(ग)

मेला वा प्रर्दशशिीमा सामेल क्षशिण सं स्था, ववषय, तह, लागत, उपानधको मान्यता र
समकिता बारे को ववस्तृत वववरण,

(घ) मेला वा प्रर्दशशिी

आयोििा कायशिमको ववस्तृत वववरण,

(ङ) ववर्दे शी आयोिक भए सम्बक्षन्धत र्दे शको कूटिीनतक निकायको नसफाररस पर ।
(५) शैक्षिक परामशश प्रर्दाि गिे अनभप्रायले तोवकएको कागिातहरू सं लग्ि गरी पेश गरे को
निवेर्दि तथा कागिातहरू िाँचबुझ गर्दाश उक्तमेला वा प्रर्दशशिी आयोििा गिश उक्षचत छ
भन्ने र्दे क्षखएमा मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको निकायले आयोििाका लानग अिुमनत
दर्दिेछ ।
८.

ववद्याथीले पालिा गिुपश िे कुराहरू : (१) ववद्याथीहरूले शैक्षिक परामशश सेवा पूव श तयारी किा वा भाषा
प्रक्षशिण नलिका लानग र्दे हायका कुराहरू पालिा गिुप
श िेछ :(क) आफूले परामशश पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण नलि चाहेको सं स्थाको वैधानिकता
सुनिक्षित गिुप
श िे,
(ख) शैक्षिक परामशशर्दाता वा पूव श तयारी किा वा भाषा प्रक्षशिकको योग्यताको सुनिक्षित
हुिपु िे,
(ग) आफ्िा प्रमाण-परहरू तथा आफूसँग सम्बक्षन्धत यथाथश वववरणहरू पेश गिुपश िे,
(घ) आफूले परामशश नलि चाहेको र्दे श, ववश्वववद्यालय, कलेि, ववषय, अवनध, उपानध, स्तर
निधाशरण, उपानध समकिता, लागत (धरौटी, आवेर्दि शुल्क, प्रवेश शुल्क, धरौटी
वफताश प्रविया, आवास खचश, निवाशह खचश, नििःशुल्क वृनत आदर्द) स्पष्ट खुलार्एको
नलक्षखत सम्झौता गिुप
श िे,
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(ङ) सम्झौता बमोक्षिमको लागत बहि गिुप
श िे,
९.

परामशशर्दाताको योग्यता: (१) शैक्षिक परामशश सेवा प्रर्दाि गिे परामशशर्दाताको न्यूितम योग्यता र्दे हाय
बमोक्षिम हुिछ
े :(क) कम्तीमा स्िातक वा सो सरह उत्तीणश भएको,
(ख) र्दे हायको कुिै एक निकायबाट शैक्षिक परामशश सम्बन्धी तानलम नलएको हुिपु िेछिः
(१) क्षशिा, ववज्ञाि तथा प्रववनध मन्रालय वा अन्तगशतको निकायबाट,
(२) प्रर्दे श सरकार, सामाक्षिक ववकास मन्रालय वा अन्तगशतको निकायबाट,
(३) ववश्वववद्यालय वा महाववद्यालय वा मान्यता प्राप्त तानलम प्रर्दायक सं स्था वा
कूटिीनतक निकायबाट,
(४) िेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञाि तथा प्रववनध मन्रालय वा प्रर्दे श सरकार, सामाक्षिक
ववकास मन्रालय बाट शैक्षिक परामशश तानलम सं चालि गिश अिुमनत प्राप्त सं घसं स्थाबाट ।

१०.

प्रक्षशिकको योग्यता : (१) पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण गिे प्रक्षशिकको न्यूितम
योग्यता र्दे हाय बमोक्षिम हुिेछ :(क) कम्तीमा स्िातक वा सो सरह उत्तीणश वा सम्वक्षन्धत भाषाको कम्तीमा एक वषे तानलम
नलएको वा उक्त भाषाको कम्तीमा Diploma Level उत्तीणश गरे को,
(ख) TOFEL, IELTS, SAT, JLPT अध्यापिका लानग स्िातक तह उत्तीणश गरी अध्यापि
गिे सम्बक्षन्धत ववषयमा न्यूितम ७५ प्रनतशत प्राप्ताङ्क प्राप्त गरे को,
(ग) GRE, GMAT अध्यापिका लानग स्िातकोत्तर तह उत्तीणश गरी अध्यापि गिे ववषयमा
न्यूितम ७५ प्रनतशत प्राप्ताङ्क प्राप्त गरे को ।

पररच्छे र्द – पाँच
लेखा परीिण
११. लेखा परीिण M (१) शैक्षिक परामशश वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण सेवा सञ्चालि गिे सं स्थाले
र्दे हाय बमोक्षिमको लेखा परीिण गराउिु पछश :(क)

महालेखा परीिकको कायाशलयले तोकेको ढाँचामा लेखा प्रणालीको अवलम्बि गिुश पिेछ र
प्रत्येक बषश आय-व्ययको वववरण अद्यावनधक गिुप
श िेछ,

(ख) मान्यता प्राप्त लेखापरीिकबाट वावषशक लेखापरीिण गराउिु पिेछ ।
(ग)

मन्रालयले माग गरे को िुिसुकै बखत संस्थाले आफ्िो आय-व्ययको वववरण उपलब्ध गराउिु

पिेछ ।
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पररच्छे र्द – छ
निरीिण, अिुगमि र मूल्याङ्कि
१२. निरीिण, अिुगमि र मूल्याङ्कि M यो निर्दे क्षशका तथा प्रचनलत ऐि नियमको अधीिमा रही शैक्षिक परामशश
वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण सं स्थाको गनतववनधको निरीिण, अिुगमि र मूल्यांकि मन्रालय वा
मन्रालयले तोकेको निकायले िुिसुकै बखत र्दे हायका आधारमा गिेछिः(क) सं स्थाको प्रगनतको अवस्था,
(ख) सं स्थाले प्रर्दाि गिे सेवाको स्तर,
(ग) शुल्कको वववरण,
(घ) सेवाको प्रकृनत,
(ङ) पारर्दक्षशत
श ाको अवस्था,
(च) सं स्थाको कायाशलयको नियनमतता,
(छ) सेवाग्राहीसँग गरे को सम्झौता र यसको कायाशन्वयि पि,
(ि) सम्बक्षन्धत सं स्थाको कायशकुशलता ।

पररच्छे र्द –सात
ववववध
१३. निर्दे शि दर्दि सक्िेM (१) प्रर्दे श सरकारले शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण
सेवासम्बन्धी कायशलार्श सञ्चालि तथा व्यवस्थापि गिश आवश्यक निर्दे शि दर्दि सक्िेछ ।ती निर्दे शि
पालि गिे कतशव्य सम्बक्षन्धत सं स्थाको हुिेछ ।
(२) मन्रालयलार्श आवश्यक भएको अवस्थामा ववर्दे शमा अध्ययिरत ववद्याथीका बारे मा, ववर्दे शी क्षशिण
सं स्थासँग सम्बक्षन्धत ववषयमा िेपाल सरकार माफशत वैर्देक्षशक कूटिीनतक नियोग वा रािर्दूतावाससँग
सहयोगका लानग समन्वय गिश सक्िेछ ।
(३) मन्रालयले आवश्यकता अिुसार अिुसूक्षचमा हेरफेर वा थपघट गिश सक्िेछ ।
१४. बाधा िपिे M

शैक्षिक परामशश सेवा वा पूव श तयारी किा वा भाषा क्षशिण सञ्चालि गिे सं स्थालार्श

नतिको काम कारवाहीमा प्रचनलत कािूि बमोक्षिम कारवाही हुिे भए यस निर्दे क्षशकाको कुिै पनि
व्यवस्थाले बाधा पािे छै ि । यो निर्दे क्षशकामा उक्षल्लक्षखत कुिै कुरा प्रचनलत अन्य ऐि नियमसँग
बाक्षझएको अवस्थामा ऐि नियम अिुसार िै हुिेछ।
१५. निर्दे क्षशकाको व्याख्या M

यो निर्दे क्षशकको व्याख्या गिे अनधकार मन्रालयलार्श हुिेछ ।
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अिुसूक्षच –१
अिुमनत-परको लानग दर्दर्िे निवेर्दि
श्री सामाक्षिक ववकास मन्रालय
प्रर्दे श िं. ३, हेटौडा, िेपाल ।
ववषयिः- शैक्षिक परामशश सेवा/पूव श तयारी किा/भाषा क्षशिण गिे सं स्था सञ्चालि गिश अिुमनत -पर पाउँ।
महोर्दय,
नमनत.....................मा......................................................... िामको फमश कम्पिी .....................
................................ मा शैक्षिक परामशश सेवा/पूव श तयारी किा/भाषा क्षशिण कायश प्रर्दाि गिे उद्देश्य
राखी र्दताश भएको हो । शैक्षिक परामशश सेवा/पूव श तयारी किा/भाषा क्षशिण सञ्चालि गिे अिुमनतका लानग/
अिुमनत िवीकरणका लानग र्दे हायको कागिात सं लग्ि गरी यो निवेर्दि पेश गरे को छु /छौं ।
निवेर्दकको िाम थरिः
ठे गािािः
सम्पकश टे नलफोििः
र्मेलिः

सं लग्ि कागिातहरूिः
(क) फमश वा कम्पिीको स्वीकृत प्रवन्ध-पर तथा नियमावलीको प्रमाक्षणत प्रनतनलवप
(ख) सञ्चालकहरूको िागररकता, प्रमाण-परको प्रनतनलवप,
(ग) स्थायी लेखा प्रमाण-पर (PAN), मूल्य अनभवृवि कर (VAT) को प्रनतनलवप,
(घ) कम्तीमा र्दुर्श ििा परामशशर्दाताको प्रमाण-पर,
(ङ) कुिै पनि र्दे शको कम्तीमा र्दुर्श ओटा कलेि तथा ववश्वववद्यालयको आनधकाररक प्रनतनिनध भएको प्रमाणपरको प्रनतनलवप,
(च) कम्तीमा र्दुर्श वषशको लानग घर भाडामा नलएको संझौता-परको प्रनतनलवप,
(छ) फमश वा कम्पिी, संस्थाको िाममा खाता सञ्चालिमा रहेको सम्बक्षन्धत वैंकको नसफाररस पर,
(ि) सं स्थाले प्रर्दाि गिे सुववधा, कायशप्रविया, लागत समेत खुलार्एको वववरण,
(झ) भाषा एवम् पूव श तयारी किा सञ्चालि गिे प्रक्षशिकहरूको योग्यता खुलेको प्रमाण-परको प्रनतनलवप
सवहतको वववरण,
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अिुसूक्षच –२
प्रर्दे श सरकार
सामाक्षिक ववकास मन्रालय
प्रर्दे श िं. ३, हेटौडा, िेपाल ।

फोटो

अिुमनत-पर
श्री.............................................. ले

नमनत................................... मा

दर्दएको

निवेर्दि उपर

कारवाही हुँर्दा स्वर्दे श तथा ववर्दे शक्षस्थत क्षशिण सं स्थामा अध्ययि गिश चाहिे ववद्याथीका सम्बन्धमा शैक्षिक
परामशश

सेवा/पूव श

तयारी

किा/भाषा

क्षशिण

गिश

पाउिे

गरी

अिुमनत

दर्दिे

भिी

नमनत

.................................मा निणशय भएको हुँर्दा यो अिुमनत पर िारी गररएको छ ।
रक्षिष्ट्रेशि िं .
पाि िं.

...................
अिुमनत दर्दिे अनधकारी
िामिः
पर्दिः
नमनत :.............................
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