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वैज्ञानिक समाजलाई अिदुाि सहयोग काययववनि, २०७९ 

प्रस्ताविा 
ववज्ञाि तथा प्रववनि सम्बन्त्िी प्रकाििलार्य सहयोग गरी निरन्त्तरता ददि, मलुकुनिर हिुे अिसुन्त्िािको 
राविय तथा अन्त्तरायविय स्तरमा प्रचार-प्रसार गिय र ववज्ञाि तथा प्रववनिको क्षेरमा वियाशिल रहेका 
वैज्ञानिक समाजको सिंस्थागत ववकास तथा अिसुन्त्िाि र प्रकाििमा अनिप्ररेरत गरी वैज्ञानिक समाजलाई 
अिदुाि सहयोग गिे काययिमलार्य सरल, सहज, प्रिावकारी र पारदिी ढिंगले कायायन्त्वयि गिय 
वाञ्छिीय िएकोले,   

ववनियोजि ऐि, २०७९ को दफा ९ उपदफा (२) को अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकार, शिक्षा, 
ववज्ञाि तथा प्रववनि मन्त्रालयले यो काययववनि बिार्य लागू गरेको छ । 
१∙  सिंशक्षप्त िाम र प्रारम्िः (१) यस काययववनिको िाम “वैज्ञानिक समाजलाई अिदुाि सहयोग  

काययववनि, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो काययववनि िेपाल सरकार, शिक्षा, ववज्ञाि तथा प्रववनि मन्त्रालयबाट स्वीकृत िएको 
नमनतदेशि प्रारम्ि हिुेछ । 

२∙ पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययववनिमा,- 
(क)   “जियल” िन्नाले वैज्ञानिक समाजले प्रकािि गरेका आफ्िो ववषयसँग सम्बशन्त्ित 

कम्तीमा दिवटा िोिपर समावेि िएको पशुस्तका सम्झि ुपछय ।  

(ि)  “मन्त्रालय” िन्नाले िपेाल सरकार, शिक्षा, ववज्ञाि तथा प्रववनि मन्त्रालय सम्झि ुपछय 
। 

 (ग) “वैज्ञानिक समाज” िन्नाले ववज्ञाि तथा प्रववनिसँग सम्बशन्त्ित एउटै ववषयमा 
कम्तीमा स्िातकोत्तर गरेका व्यशि सदस्य रहि ेगरर वविािमा व्यवस्था िएको र 
ववज्ञाि तथा प्रववनिसँग सम्बशन्त्ित ववषयको िोज, अिसुन्त्िाि, जियल प्रकािि, सिा, 
सम्मेलि, काययिाला, गोष्ठी आदद सञ्चालि गिे उदे्दश्य रािी प्रचनलत कािूि 
बमोशजम स्थापिा िएको गैरिाफामूलक सिंस्था सम्झि ुपछय ।  

(घ)  “अिदुाि सहयोग” िन्नाले मन्त्रालयले स्वीकृत काययिम बमोशजम वैज्ञानिक 
समाजलार्य जियल प्रकािि गिय उपलब्ि गराउिे रकम सम्झि ुपछय । 

३∙ सम्पकय  एकार् रहिेः यस काययिम सञ्चालिका लानग मन्त्रालयको वैज्ञानिक अिसुन्त्िाि िािा 
सम्पकय  एकार्को रुपमा रहिेछ ।  
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४∙  निवेदि माग गिुय पिे:  (१) मन्त्रालयले अिदुाि सहयोग उपलब्ि गराउिे प्रयोजिको लानग 
राविय स्तरको दैनिक पनरकामा एक्कार्स ददिको म्याद ददर्य अिसूुची-१ बमोशजमको सावयजनिक 
सूचिा प्रकािि गरी वैज्ञानिक समाजबाट निवेदि माग गिुय पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवनिनिर अिदुाि प्राप्त गिय चाहिे र्च्छुक वैज्ञानिक 
समाजले अिसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदि ददि ुपिेछ ।  

 

५∙  अिदुाि सहयोग प्राप्त गिय पूरा गिुय पिे ितय: (१) वैज्ञानिक समाजले अिदुाि सहयोग प्राप्त गिय 
देहायको ितय पूरा गरेको हिु ुपिेछः- 

(क)  सिंस्था दताय िएको कम्तीमा पाँच वषय पूरा िएको,  
(ि)  पनछल्लो आनथयक वषयको लेिापरीक्षण र सािारण सिा सम्पन्न गरेको, 
(ग)   पनछल्लो पाँच वषयमा कम्तीमा तीि वटा जियल प्रकाशित गरेको, र 
(घ)  सिंस्थामा कम्तीमा एक सय जिा िवीकरण गरेका स्थायी सदस्य िएको । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कुिै एक ितय पूरा िगरेको वैज्ञानिक समाज यस काययववनि 
बमोशजम सहयोग रकम प्राप्त गिय योग्य हिुे छैि ।  

६∙  छिौट सनमनतः (१) दफा ४ बमोशजम वैज्ञानिक समाजले पेि गरेका निवेदि सवहतका 
कागजातहरु छािवीि गरी योग्य वैज्ञानिक समाज छिौट गरी मन्त्रालय समक्ष नसफाररस गिय 
एक छिौट सनमनत रहिेछ । 

     (२)छिौट सनमनतको गठि देहाय बमोशजम हिुेछः- 

(क)  महािािा प्रमिु, ववज्ञाि तथा प्रववनि महािािा, मन्त्रालय     - सिंयोजक 

(ि)  आनथयक प्रिासि िािा प्रमिु, आनथयक प्रिासि िािा, मन्त्राल  - सदस्य 

(ग)  िािा प्रमिु, कािूि तथा फैसला कायायन्त्वयि िािा, मन्त्रालय        - सदस्य 

(घ)  िािआ प्रमिु, वैज्ञानिक अिसुन्त्िाि िािा, मन्त्रालय         - सदस्य 

(ङ)  प्रनतनिनि, िेपाल ववज्ञाि तथा प्रववनि प्रज्ञा प्रनतष्ठाि              - सदस्य 

(च)  प्रनतनिनि, ववश्वववद्यालय अिदुाि आयोग           - सदस्य 

      (छ)  प्रववनिक अनिकृत, वैज्ञानिक अिसुन्त्िाि िािा, मन्त्रालय           - सदस्य-सशचव 

    (३) छिौट सनमनतको बैठक आवश्यकता अिसुार बस्िेछ । 

    (४) छिौट सनमनतको बैठक सिंयोजकले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्िेछ । 

(५) छिौट सनमनतको बैठकमा िाग नलए वापत सदस्यले िपेाल सरकार, अथय मन्त्रालयले स्वीकृत 
गरेको मापदण्ड बमोशजमको बैठक ित्ता पाउिेछ। 
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(६) छिौट सनमनतको बैठक सम्बन्त्िी अन्त्य काययववनि सो सनमनत आफैले नििायरण गरे बमोशजम 
हिुेछ । 

७∙ छिौट सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकारः छिौट सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकार देहाय 
बमोशजम हिुेछः-  

     (क) वैज्ञानिक समाजले दफा (५) बमोशजमको ितय पूरा गरे, िगरेको छािववि गिे, 

     (ि) दफा (८) बमोशजमको आिारमा वैज्ञानिक समाजको छिौट गिे,  

(ग) मन्त्रालयमा उपलब्ि बजेट रकमको आिारमा सबैिन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त गिे वैज्ञानिक 
समाजलाई योग्यतािम अिसुार अिदुाि सहयोग उपलब्ि गराउि मन्त्रालय समक्ष नसफाररस 
गिे, 

    (घ) मन्त्रालयले तोकेको अन्त्य कायय गिे।  

 

८∙ वैज्ञानिक समाज छिौटका आिारहरुः (१) वैज्ञानिक समाज छिौटका आिारहरु अिसूुची-३ 
बमोशजम हिुेछि।् 

  ९∙  अिदुाि सहयोग उपलब्ि गराउि:े (१) मन्त्रालयले छिौट िएको वैज्ञानिक समाजलाई न्त्यूितम 
दईु लाि रुपैयाँ र अनिकतम ्तीि लाि रुपैयाँ अिदुाि सहयोग उपलब्ि गराउि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अिदुाि सहयोग एक आनथयक वषयमा एक पटक मार ददर्िेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको अिदुाि सहयोग देहाय बमोशजम प्राप्ताङ्कको आिारमा उपलब्ि 
गरार्िेछः- 

प्राप्ताङ्क अिदुाि सहयोग  

कुल पूणायङ्कको असी प्रनतित वा सोिन्त्दा  मानथ अङ्क प्राप्त गरेमा तीि लाि रुपैया ँ
कुल पूणायङ्कको साठी प्रनतित वा सो िन्त्दा मानथ असी 
प्रनतितिन्त्दा कम अङ्क प्राप्त गरेमा 

दईु लाि रुपैया ँ

 

(४) कुल पूणायङ्कको साठी प्रनतितिन्त्दा कम अङ्क प्राप्त गिे वैज्ञानिक समाज अिदुाि सहयोग प्राप्त 
गिय योग्य हिुे छैि ।  

(५) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि मन्त्रालयमा उपलब्ि बजेट रकमको 
आिारमा सबैिन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त गिे वैज्ञानिक समाजको योग्यतािमको आिारमा अिदुाि 
सहयोग ददर्िेछ ।  
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१०∙ छिौटको जािकारी: अिदुाि सहयोगका लानग छिौट िएको वैज्ञानिक समाजलाई मन्त्रालयबाट 
निणयय िएको नमनतले सात ददिनिर जािकारी ददि ुपिेछ र छिौट िएको सिंस्थाको िामावली 
मन्त्रालयको वेवसार्टमा समेत राख्न ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम जािकारी ददिंदा त्यस्तो वैज्ञानिक समाजले प्राप्त गिय सक्िे अिदुाि 
सहयोग समेत उल्लेि गिुय पिेछ ।  

(३) वैज्ञानिक समाजले छिौटको जािकारी प्राप्त गरेपनछ जेठ मसान्त्तसम्म जियल प्रकािि गिुय 
पिेछ ।  

११∙ ििुािी ददिे: (१) वैज्ञानिक समाजले जियलको सक्कल तीि प्रनत सवहत अिदुाि सहयोग 
ििुािीको लानग मन्त्रालयमा निवेदि ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम निवेदि परेमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक समाजले चाल ुआनथयक वषयमा 
जियल प्रकािि गरे, िगरेको यकीि गरी प्रकािि गरेको देशिएमा अिदुाि सहयोग ििुािी 
ददिेछ ।  

(३) यस काययववनिमा अन्त्यर जिुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनि आनथयक वषय २०७७।०७८ 
हकमा वैज्ञानिक समाजले मन्त्रालयबाट सिंस्था छिौटको जािकारी प्राप्त गिुय अशघ जियल प्रकािि 
गरेको िए छिौटको जािकारी प्राप्त गरे पनछ सो जियलको सक्कल तीि प्रनत सवहत अिदुाि 
सहयोगको लानग मन्त्रालयमा निवेदि ददि ुपिेछ ।   

१२∙ अिदुाि सहयोग िददर्िे: (१) अिदुाि सहयोगका लानग छिौट िएको वैज्ञानिक समाजले असार 
मवहिाको पवहलो हप्तासम्म प्रकाशित जियल सवहत ििुािीका लानग निवेदि िददएमा आनथयक 
सहयोग ददर्िे छैि।  

(२)यस काययववनि बमोशजम अिदुाि सहयोग रकम नलई दरुुपयोग गरेको पार्एमा त्यस्तो 
वैज्ञानिक समाजलाई प्रचनलत कािूि बमोशजम कारबाही गरी रकम असलु उपर गररिेछ ।  

१३∙ बाशझएमा अमान्त्य हिुे: यस काययववनिमा लेशिएको कुिै कुरा प्रचनलत कािूिसँग बाशझएमा 
बाशझएको हदसम्म काययववनिको व्यवस्था अमान्त्य हिुेछ ।  
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अिसूुची-१ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्त्ित) 

अिदुाि सहयोगको लानग निवेदि माग गिे सूचिा  

िेपाल सरकार, शिक्षा, ववज्ञाि तथा प्रववनि मन्त्रालय, नसिंहदरवार काठमाडौंको आ. व.२०७९/८० को 
स्वीकृत वावषयक काययिम अिसुार " वैज्ञानिक समाजलाई अिदुाि सहयोग काययववनि, २०७९" बमोशजम 
जियल प्रकािि गिे वैज्ञानिक समाजलाई आनथयक सहयोग उपलब्ि गराउिे काययिम रहेको हुँदा उि 
काययिमको लानग आनथयक सहयोग प्राप्त गिय चाहिे वैज्ञानिक समाजले यो सूचिा प्रकाशित िएको 
नमनतले एक्कार्स ददिनिर कायायलय समयनिर आई पगु्िे गरी सोही काययववनिको अिसूुची-२ बमोशजमको 
ढाँचामा यस मन्त्रालयमा निवेदि ददि ुहिु अिरुोि छ । म्याद िाघी दताय हिु आएका वा रीत िपगेुका 
निवेदिहरु छिौटका लानग समावेि हिु िसक्िे व्यहोरा समेत यसै सूचिाद्वारा सम्बशन्त्ित सबैलार्य 
जािकारी गरार्न्त्छ । उशल्लशित काययववनिको पूणयपाठ मन्त्रालयको वेिसार्ट www.moest.gov.np वा 
वैज्ञानिक अिसुन्त्िाि िािामा सम्पकय  गरी प्राप्त गिय सवकिेछ ।  

 

 

 

 

http://www.moest.gov.np/
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अिसूुची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्त्ित) 

अिदुाि सहयोगको लानग ददि ुपिे निवेदिको ढाचँा 
 

१ सिंस्थाको िाम:  

२ ठेगािा:  

३ सम्पकय  टेनलफोि ििं:  

४ ई-मेल:  

५ सिंस्थाको अध्यक्ष को िाम:  

७ अध्यक्षको ई-मेल/मोबार्ल ििं :  

८ सिंस्था दताय िएको निकाय र 
दताय नमनत 

 

९ प्याि ििं.  

 

 

 

१० 
 

सिंस्था स्थापिाका प्रमिु पाँच उदे्दश्य 

(क) 
(ि) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

११ सिंस्थाको वविाि अिसुार 
पनछल्लो सािारण सिा सम्पन्न 
नमनत: 

 

१२ पनछल्लो सािारण सिासम्मको 
कुल सदस्य सिंख्या र उपशस्थत 
सिंख्या: 

 

१३ सिंस्थाको वविाि अिसुार 
पनछल्लो लेिा पररक्षण सम्पन्न 
नमनत: 
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१४ सिंस्थाले प्रकािि गिे गरेको 
जियलको िाम: 

 

१५ सिंस्थाले प्रकािि गदै गरेको 
पनछल्लो पाँच वषयको जियल  
को वववरण:  लगाउिे 

पनछल्लो पाँच वषयमा 
जियल प्रकािि िगरेको 

 पनछल्लो पाँच वषयमा पाँच 
पटक िन्त्दा बढी जियल 
प्रकािि गरेको 

 

पनछल्लो पाँच वषयमा  
कम्तीमा तीि पटक 
जियल प्रकािि गरेको 

 पनछल्लो पाँच वषयमा तीि 
देशि पाँच पटक जियल 

प्रकािि गरेको 

 

१६ सिंस्थाले हालसम्म प्रकािि 
गरेको कुल जियल, वषय, अङ्क 
आदद िलुाउिे: 

 

 

 

 

१७ 

पनछल्लो पाँच वटा सफलतापूवयक आयोजिा गरेको आफ्िो ववषयसँग सम्बशन्त्ित सिा, सम्मेलि, 

काययिाला गोष्ठीहरुको िाम र उदे्दश्य 
(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

१८ जियल  प्रकािि काययववनि 

(बढीमा एक सय िब्दमा 
उल्लेि गिे) 
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१९ आन्त्तररक वा अन्त्तरायविय वपयर 
ररभ्यूको अवस्था (बढीमा दरु्य 
सय िब्दमा उल्लेि गिे) 

 

२० सिंस्थाको समाि ववषयगत 
अन्त्तरायविय सिंस्थासँगको सम्बन्त्ि 
(बढीमा एक सय िब्दमा 
उल्लेि गिे) 

 

२१ 
 

जियल  प्रकाििमा िेपाल सरकारले प्रोत्साहि गिय के गिुय पछय (पाँच बुदँामा सिंस्थागत सझुाव 
ददिहुोस)् 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

२२ सिंलग्ि कागजातहरुः सिंलग्ि गरी  लगाउिे ।  

(क) सिंस्था दतायको प्रमाशणत प्रनतनलवप 
 

(ि) स्थायी लेिा िम्बरको प्रमाशणत प्रनतनलवप  

(ग) सिंस्थाको वविाि  

(घ) पनछल्लो सािारण सिाको मार्न्त्यटुको प्रमाशणत प्रनतनलवप (कुल सदस्य सिंख्या र 
उपशस्थत सदस्य सिंख्या िलेुको हिु ुपिे) 

 

(ङ) पनछल्लो कर चिुाको प्रमाणपरको प्रमाशणत प्रनतनलवप  

(च) पनछल्लो पाँच वषयमा प्रकाशित पनछल्ला तीि थाि जियलको सक्कल प्रनत (प्रनतनलवप िए 
प्रमाशणत हिु ुपिे) 

 

(छ) सबैिन्त्दा पवहलो जियलको सक्कल प्रनत (प्रनतनलवप िए प्रमाशणत हिु ुपिे)  



 

9 
 

(ज) पनछल्ला पाँच सेनमिार, गोष्ठी आददको काययतानलका, उपशस्थनतको मार्न्त्यटु तथा 
निष्कषय  

 

(झ) सिंस्थाको प्रकाििको काययववनि, आन्त्तररक वपयर-ररभ्य ुिएको िए ववज्ञहरुको िाम र 
वटप्पणी  

 

(ञ) अन्त्तरायविय रुपमा वपयर-ररभ्य ुिएको िए सो सम्बन्त्िी प्रमाणको प्रमाशणत प्रनतनलवप  

(ट) अन्त्य केही िए उल्लेि गिे  

२३ निवेदक सिंस्थाको अनिकार प्राप्त व्यशिको, 
िामः  

पदः  

हस्ताक्षर/ नमनतः  

 

सिंस्थाको छापः 
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अिसूुची-३ 

(दफा ८ सँग सम्बशन्त्ित) 

वैज्ञानिक समाज छिौटका आिारहरु  

ि.सिं. शिषयक ितय प्राप्त हिुे अङ्क 
१. सिंस्था दताय  

 

दि वषय िन्त्दा बढी िएको  २० 
पाँच वषय देशि दि वषय सम्म िएको १५ 

२. सािारण सिा र लेिापरीक्षण 

(सािारण सिाको मार्न्त्यूट र 
लेिापरीक्षण प्रनतवेदि अध्ययि 
हिुे) 

निवेदक सिंस्थाको वविाि वा नियमावलीमा 
उल्लेशित समयमा सािारण सिा र 
लेिापरीक्षण गरेको  

१० 

निवेदक सिंस्थाको वविािमा उल्लेशित 
समयमा सािारण सिा र लेिापरीक्षण 

मध्ये कुिै एक गरेको 

५ 

३. 
 

जियलको सिंख्या तथा वषय: 
(पनछल्लो पाँच वषयमा प्रकाशित 
पाँच जियल  अध्ययि हिुे) 

पाँच वषय देशि लगातार जियल प्रकािि 
गरेको  

२० 

पनछल्लो पाँच वषयसम्म कम्तीमा तीि वटा 
जियल प्रकािि गरेको 

१५ 

४. 
 

पनछल्लो पाँच वषयमा राविय वा 
अन्त्तरायविय स्तरको आफ्िो 
ववषयसँग सम्बशन्त्ित सिा, सम्मेलि, 

काययिाला वा गोष्ठी सञ्चालि गरेको  

(यस िण्डको प्रयोजिको लानग 
"अन्त्तरायविय स्तर" िन्नाले कम्तीमा 
एक ववदेिी ववज्ञले िोिपर प्रस्ततु 
गरेको र "राविय स्तर" िन्नाले 
िेपालमा काययिम सञ्चालि गरेको 
अवस्थालार्य    बझुाउिेछ ।) 

[काययिमको प्रनतवेदि अध्ययि 
हिुे] 
 

पनछल्लो पाँच वषयमा हरेक वषय काययिम 
सञ्चालि गरेको र ती काययिम मध्ये 
कम्तीमा एक अन्त्तरायविय स्तरको 
काययिम सञ्चालि गरेको   

२० 

पनछल्लो पाँच वषयमा कम्तीमा एक राविय 
र एक अन्त्तरायविय स्तरको काययिम 
सञ्चालि गरेको  

१५ 

 

पनछल्लो पाँच वषयमा कम्तीमा एक राविय 
वा अन्त्तरायविय स्तरको काययिम सञ्चालि 
गरेको  

१० 
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५. वपयर ररभ्यू वैज्ञानिक समाजबाट पनछल्लो पटक 
प्रकािि िएको जियलको अन्त्तरायविय 
स्तरमा वपयर ररभ्यू गरेको  

२० 

वैज्ञानिक समाजले आन्त्तररक काययववनि 
बिार्य पनछल्लो पटक प्रकािि िएको 
जियलको वपयर ररभ्यू गरेको 

 

१५ 

६. सिंस्थाको उदे्दश्य 

(सिंस्थाको वविाि अध्ययि हिुे) 
सिंस्थाको वविािमा आफ्िो ववषयसँग 
सम्बशन्त्ित जियल प्रकािि, सोिपरको 
प्रस्तनुत सवहतको काययिाला, गोष्ठी, सिा 
वा सम्मेलि गिे उदे्दश्य उल्लेि िएको  

५  

७. सिंस्थाको अन्त्तरायविय सम्बन्त्ि 

(सिंस्थाले पेि गरेको प्रमाण 
अध्ययि हिुे) 

समाि उदे्दश्य बोकेका र एउटै ववषयसँग 
सम्बशन्त्ित अन्त्तरायविय सिंघ सिंस्थासँग 
सम्बन्त्ि रहेको प्रमाण पेि िएको   

५  

िोटः सम्बशन्त्ित कागजात पेि िगिे सिंस्थालाई अङ्क प्रदाि गररिे छैि ।  


