
उच्च माध्याममक स्तरका मिद्यालय 

भरनाका लागी रकमको सहयोग प्रामिका मनममत्त गररने कागज प्रक्रिया 

 

उच्च माध्याममक स्तरका मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम(आइन्दा, “मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम” भमनन)े भनेको, मनम्न 

मलमित सतत परुा गरेका मिद्यार्थीहरूको पढाइ शलु्क मिद्यार्थीको सट्टामा सरकारद्वारा बहेोररन ेप्रणाली हो।ऋणमा क्रदइन ेछात्रिृमत्त प्रणालीमा 

जस्तो रकम क्रितात गनुत आिश्यक हुँदनै। नयाुँ भरना हन ेप्रर्थम िर्षतय मिद्यार्थीले अमप्रल र जलुाइ ममहना गरर २ पटक कागज प्रक्रिया गनुतपन े

हन्छ।(जुलाइ ममहनाको कागज प्रक्रिया हरेक िषत आिश्यक पछत।) 

 

उपलब्ध गराइ पाउनका लागी आिश्यक बुुँदाहरू 

○ अमभभािक आक्रदको “काजेइ ह्योज्यून्गाकु (मानक कर योग्य रकम) (काजेइ स्योतोकुगाकु (कर योग्य आम्दानी) ×६%－

मसच्योसोनममनज े (गाउुँ िा नगरिासी कर रकम) को समायोजन कटौती रकम (सरकारको अध्यादेशद्वारा तोक्रकएको सहरमा 

मनिासी कर भकु्तानी गरररहेको िण्डमा, समायोजन कटौती रकमलाई ३/४ ले गणुा गरेको रकम) गरी महसाब गदात, महसाब 

मापदण्ड रकम ३,०४,२०० यने भन्दा कम हनपुने। 

िार्षतक आम्दानी लगभग ९१,००,०००यन सम्म हन ुपन ेतर पालन पोषण आक्रदका सतत अनसुार िरक पनत सक्छ। 

अमप्रल ममहनामा अमिल्लो िषतको रकम र जलुाई ममहनामा चालू िषतको रकम अनसुार मनधातरण गररन्छ। 

मातामपता दबुकैो आम्दानी रहकेो छ भन ेत्यसको कुल रकम अनसुार तोक्रकन्छ। 

○ उच्च माध्याममक स्तरका मिद्यालय आक्रदमा अध्ययनरत कुल अिमध ३६ ममहना भन्दा बढी हन नहने। 

रात्री िा मनधातररत समयमा मात्र हन ेशमैिक प्रणाली(तेइमजस)े तर्था सन्चार माध्याम(चुमसनस)े द्वारा हन ेशमैिक प्रणालीको 

सन्दभतमा ४८ ममहना हो।रामिय,सरकारी िा मनमज स्तरका जनुसुकै मिद्यालयमा पमन लाग ुहनछे। 

○ मनिेदन पत्र र マイナンバーカード
ま い な ん ば ー か ー ど

 माइ -नम्बर काडतको िोटोकपी आक्रद तोक्रकएको म्याद मभत्र मिद्यालयमा पसे गन।े 

 

मनिेदन पत्र तोक्रकएको म्याद मभत्र पसे गनत नसकेमा िा रकम उपलब्ध गराइ पाउन ेिगतमा नपरेको िण्डमा, पढाइ शलु्क मतनुतपन ेहन्छ। 

४ चरणमा मिभजान गरेर पढाइ शुल्क भकु्तानी गनुतपनेछ। रकमको सन्दभतमा, परूा क्रदन शमैिक प्रणाली (जेमिमचसेइ) मा िार्षतक १,१८,८०० 

यन, रात्री िा मनधातररत समयमा मात्र हन ेशमैिक प्रणाली (तेइमजस)े मा िार्षतक ३२,४०० यन र सञ्चार माध्यम द्वारा हन ेशमैिक प्रणाली 

(चुमसनस)े मा प्रमत िेमडट ३३० यन रहकेो छ। मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम उपलब्ध गराइ पाउनको लागी छानमबन पररिा 

मलइन्छ। अमप्रल ममहनामा पसे गररएका मनिेदनहरू प्रमत मलइएका छानमबन पररिाको नमतजा जुलाइ ममहनाको सरुु मतर हने(योजना 

गररएको) र सोको सचुना मिद्यालयको माध्याम द्वारा उपलब्ध गराइन ेछ। 

 

ネパール語 



कागज प्रक्रिया गनतका लागी आिश्यक マイナンバーカード
ま い な ん ば ー か ー ど

 माइ -नम्बर काडतको िोटोकपी आक्रदको बारेमा 

१) मनम्न मध्य ेमाइ -नम्बर लेमिएको कुन ैएउटा कागज पत्रको िोटोकपी पसे गनुतहोस्। 

･ माइ -नम्बर काडतको पछामडको भाग 

･ माइ -नम्बर लेमिएको मनिासी प्रमाण पत्र आक्रद (※१) 

･ माइ -नम्बर सचूना काडत (※२) 

※१ माइ -नम्बर लेमिएको मनिासी प्रमाण पत्र आक्रद पसे गन ेिण्डमा, उक्त प्रमाण पत्र ३ ममहना मभत्र जारी गररएको हनुका सार्थ ै

अमभभािक आक्रदको माइ -नम्बर, नाम, ठेगाना, जन्म मममत र जारी गन ेनगरपामलका िा गाउुँपामलकाको आमधकाररक छाप र जारी 

मममत मनश्चय गनत सक्रकन ेप्रमाण पत्र हनुपनेछ। 

※२ रेइिा २ साल म े२५ ताररिमा लाग ुगररएको मडमजटल प्रक्रिया ऐनद्वारा माइ -नम्बर सचूना काडत िारेज गररसकेको भए तापमन मनम्न 

मध्य ेकुन ैएक सतत परूा गरेको िण्डमा प्रयोग गनत सक्रकन्छ। 

 लेमिएको मििरण (नाम, ठेगाना, जन्म मममत, मलङ्ग, माइ -नम्बर) पररिततन नभएको िण्डमा 

 ऐन लाग ुअमि (रेइिा २ साल म े२५ ताररि िा सोभन्दा अमि) लेमिएको मििरणको पररिततन प्रक्रिया गररएको िण्डमा 

◎ माइ -नम्बर मनश्चय गनत सक्रकन ेकागज पत्र (अमभभािक आक्रद पररिारको सब ैसदस्यहरूको) पसे गरी, अमभभािक आक्रदमा पररिततन 

नभएको अिस्र्थामा, अध्ययन गरररहकेो बलेाको अन्य सम्बमन्धत कागजातहरू पसे गनुत पदनै। 

२) जीिन यापन आरिणको (सेकाचुहोगो)रुपमा रकम उपलब्ध गराइ पाएका पररिारका सदस्यले生活
せいかつ

保護
ほ ご

受 給
じゅきゅう

証 明 書
しょうめいしょ

जीिन 

यापन आरिण रकम प्राि प्रमाण पत्र पसे गनुतहोला। 

･ ३ ममहना मभत्र जारी गररएको生活
せいかつ

保護
ほ ご

受 給
じゅきゅう

証 明 書
しょうめいしょ

  जीिन यापन आरिण रकम प्राि प्रमाण पत्र को सक्कलको 

आिश्यकता हन्छ। िोटोकपी अमान्य हनेछ। पसे गररएका सक्कल प्रमतहरू क्रितात गररन ेछैन। 

 

※मामर्थ उल्लेमित २) को प्रमामणत गन ेकागजातहरूद्वारा आिेदन क्रदइएको िण्डमा, अको चोरट आिेदन क्रदन ेबलेा, 生活
せいかつ

保護
ほ ご

受 給
じゅきゅう

証 明 書
しょうめいしょ

 जीिन यापन आरिण रकम प्राि प्रमाण पत्र पसे गनुतपनेछ। 

※१) र २) मध्य ेकुन ैपमन कागजात पसे गनत नसके्न िण्डमा, अध्ययन गरररहेको मिद्यालयको अक्रिसमा सम्पकत गनुतहोस्। 

≪ध्यान क्रदनुहोस्!≫ 

मिद्यालय भनातका लामग सहयोग रकमको आिेदन ददुँदा, आम्दानीमा आधाररत कर जानकारी आिश्यक पनेछ। कर िाइल नगरेको 

िण्डमा, माइ -नम्बर पसे गरे तापमन छानमबन गनत सदकुँ दनै। यसले गदात नमतजाबारे जानकारी क्रदन क्रढला हन ेहनाले, अमनिायत रूपमा 

कर िाइल गनुतहन अनरुोध गदतछौं। 

 

  



 

छात्रिृमत्तका लागी अनदुान रकम उपलब्ध गराइ पाउनका लागी आिश्यक कागज प्रक्रिया 

 

छात्रिृमत्तका लागी अनदुान रकम (आइन्दा, ”छात्रिमृत्त अनदुान रकम” भमनने), सब ैअमभभािक आक्रद (मातामपता दबु)ैको “दोिुकेनममनज े

स्योतोकुिाररगाकु” र “मसच्योसोनममनज ेस्योतोकुिाररगाकु”लाई जोड्दाको कुल रकम ० यने हन े(कर नलागे्न) पररिारले(आइन्दा, ”कर नलागे्न 

पररिार” भमनन)े ,अर्थिा जीिन यापन आरिण रकम उपलब्ध गराइएको पररिारले पढाइ शलु्क बाहकेका शमैिक शलु्क मतन ेरकमको 

रूपमा प्रयोग गनत सकोस ् भि े हतेलेु उपलब्ध गराइन े रकम हो र उक्त रकम क्रितात गनत आिश्यक पदनै। मनिेदन कागज प्रक्रिया 

अमभभािकको बसाईं रहकेो अञ्चलमा िषतको १ पटक जलुाइ ममहनामा गररन्छ। 

उपलब्ध गराइन ेरकम (िार्षतक रकम) जीिन यापन आरिण रकम उपलब्ध गराइएको पररिारलाई ३२,३००यन, कर नलागे्न पररिारको परूा 

क्रदन शमैिक प्रणाली (जेमिमचस)े र रात्री िा मनधातररत समयमा मात्र हन ेशमैिक प्रणाली (तेइमजस)े मा १,१७,१०० यन, तर्था सञ्चार माध्यामद्वारा 

हन ेशमैिक प्रणाली (चुमसनस)े मा ५०,५०० यन रहकेो छ। 

यद्यपी, कर नलागे्न पररिारमा पालन पोषण हन ेमाइलो िा सो भन्दा कान्छो उमरेका सन्तान जो उच्च माध्याममक मिद्यालयमा अध्यनरत 

छन्, अर्थिा कर नलागे्न पररिारमा उच्च माध्याममक मिद्यालयमा अध्यनरत बाहके १५ िषत भन्दा बढी र २३ िषत भन्दा कम उमेरका माध्याममक 

मिद्यालयमा अध्यनरत बाहकेका दाजुभाई क्रददीबमहनी रहकेा िण्डमा १,४३,७०० यन हनेछ। यस्तो अिस्र्थामा,पररिारको पालन पोषण 

सम्बन्धी अिस्र्थालाई प्रमामणत गन ेकागज पत्र पमन छुटै्ट पसे गनुतपन ेहन्छ। 

मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम र छात्रिृमत्त अनदुान रकम िरक िरक प्रणाली भएको हनाले अमभभािक आक्रद सबकैो कर छुट 

गररएको सम्बन्धी प्रमामणत गन ेकागज पत्रको आिश्यक्ता हन्छ।सार्थै, छात्रिृत्ती अनदुान रकम मलन प्रयोग हन ेबैंक िाताको मनश्चय गनतका 

लागी चके बकुको िोटोकपी पसे गनत आिश्यक हनेछ। 

 

सार्थ ैसिंामक रोग नोभल कोरोनाभाइरस (कोमभड १९) को असरलाई मध्यनजर गद ैआर्र्थतक िषत रेइिा २ सालदेमि सामान्य 

मनिेदनका सार्थ ैमनम्न २ नयाुँ प्रणालीहरूको व्यिस्र्था गररएको छ। 

१) मिद्यालयमा भनात भएका नयाुँ मिद्यार्थीहरूलाई अमिम अनदुान: मिद्यालयमा भनात भएका नयाुँ मिद्यार्थीहरू भएको पररिार भई, आर्र्थतक 

िषत रेइिा ४ सालको कर नलागे्न पररिारलाई छात्रिृमत्त अनदुान रकमको केही अशं पमहले न ैभकु्तानी गररनेछ। यो प्रणाली प्रयोग गनत 

चाहन ेव्यमक्तले सामान्य मनिेदनको भन्दा िरक मनिेदन प्रक्रिया गनुतपनेछ।  

२) अचानक िरिचतमा ठूलो पररिततन आएको पररिारलाई सहयोग: आर्र्थतक िषत रेइिा ५ सालमा कर लागे्न पररिार भएको तर यो साल 

भएपमछ सब ैअमभभािकहरू आक्रदको आम्दानी कर नलागे्न पररिारको आम्दानी बराबरसम्म िटेको पररिारलाई छात्रिृमत्त अनदुान 

भुक्तानी गररनेछ। यो प्रणालीको लामग, सामान्य मनिेदनको दायरामा नपन ेपररिारल ेमात्र मनिदेन क्रदन सके्नछ। यो प्रणालीको लामग 

मनिेदन क्रदन चाहन ेव्यमक्तल,े मनिेदन िारामका सार्थ ैमनम्न ४ कागजातहरू पसे गनुत पनछे। 



 १. आम्दानी िटेको कारण प्रमामणत हन ेकागजात 

 २. िट्न ुअमिको आम्दानी प्रमामणत हन ेकागजातको रूपमा, आर्र्थतक िषत रेइिा ४ सालको कराधान प्रमाण पत्र (सब ैअमभभािकहरू 

आक्रदको प्रमत) 

 ३. िटेपमछको आम्दानी प्रमामणत हन ेकागजात (सब ैअमभभािकहरू आक्रदको प्रमत) 

 ४. पररिारको सब ैसदस्यहरूको स्िास््य मबमा काडतको प्रमतमलमप अर्थिा पालन पोषण गन ेपररिारको सदस्यको सङ््या लेमिएको 

कराधान प्रमाण पत्र 

 

 

जानकारीका लागी मिद्यालय अर्थिा ओशाका महानगर पामलका मशिा अड्डा भिन आर्र्थतक मिभाग(०६ -६९४४ -६९१३)मा सम्पकत राख्नुहोला। 


