नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

मन्त्रालय

छारिवृ ि िाखा,
प्रकािन शमततिः २०७६।११।१५

विषयः चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रबृत्तत्तका लागि दरखास्त आह्वान िररएको जरुरी सूचना ।

मन्त्त्रालयको गमगत २०७६।११।१५ को गनर्णयानुसार आिामी सेप्टे म्बर सेसनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त भएको छात्रबृत्तत्तमा अध्ययनका
लागि छात्रबृत्तत्त सम्बन्त्धी गनयमािली २०६० (सं सोधन सवहत) बमोत्तजम

विद्यार्थी छनौट िनुण पने भएकोले तपत्तिलका विषयहरुमा उत्तललत्तखत

योग्यता पुिेका ईच्छु क ३५ िषण नपुिेका नेपाली नािररकहरुबाट दरखास्त आह्वान सम्बन्त्धी यो सूचना प्रकािन िररएको छ ।
१ दरखास्तका लागि अिश्यक न्त्यूनतम योग्यता
क. जुन विषयको छात्रबृत्तत्तका लागि दरखास्त पेस िनण चाहेको हो सोही विषयको गत्रभुिन विश्वविद्यालय अन्त्तितणको अध्ययन सस्र्थान/सं कायले
ु नेछ ।
सञ्चालन िरको पगछललो स्नातकोत्तर तहको प्रिेि परीक्षामा सहभािी भई उत्तीर्ण भएको हुनप

ख.मन्त्त्रालयको गमगत २०७६।११।१५ को गनर्णयानुसार विषयित रुपमा तोवकएको गसट संख्या र दरखास्तका लागि तोवकएको समूह
दे हाय बमोत्तजम कायम िररएको छ ।
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Industrial Engineering
Tunnel & Rock Engineering
Geomatics Engineering
Hydropower Engineering
Mining Engineering
Petroleum Engineering
Artificial Engineering
Aero space Engineering
Chemical Engineering
Atomic Engineering
Metrology
Data Science
Marine Engineering
Port Management)
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Crops Science
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२ दरखास्तको म्याद तर्था माध्यम सम्बन्त्धी व्यिस्र्थाः
गमगत २०७६ साल फालिुर् १६ िते दे त्तख २०७६ साल फालिुर् २२ ितेसम्म त्तिक्षा, विज्ञान तर्था प्रविगध मन्त्त्रालयको छात्रिृत्तत्त िाखा,
केिरमहलमा उम्मेदिार स्ियं उपत्तस्र्थत भई दरखास्त ददन सवकने छ ।

३ राजस्ि सम्बन्त्धी व्यिस्र्थाः आिेदकहरुले राजस्ि िापतको रकम रु. १०००। (एक हजार) राविय िात्तर्ज्य बैक ठमेल िाखा िा छात्रबृत्तत्त
िाखा केिरमहल पररसरमा रहको बैक काउन्त्टरमा दात्तखला िरी सोको भौचर दरखास्त आिेदनसँिै बुझाउनु पनेछ ।

४. दरखास्त सार्थ पेि िनुप
ण ने कािजातहरु

क. साधारर् समूह (General Group)
❖ पूर्रु
ण पमा भररएको आिेदन फाराम
❖ राजस्ि बुझाएको सक्कल भौचर
❖ नागिरकता प्रमार् पत्रको प्रगतगलवप

❖गत्रभुिन विश्वविद्यालय अन्त्तितणका अध्ययन सं स्र्थान िा सं कायले सञ्चालन िरे को प्रिेि परीक्षाको योग्यताक्रम नम्बर
❖ स्नातक तह िा सो सरह उत्तीर्ण िरे को िैत्तक्षक योग्यताको Transcript, Character certificate/Original/Provisional certificate
को प्रगतगलवप ।

❖ िैत्तक्षक योग्यता हागसल िरे को बोर्ण नेपाल बावहरको भए सबै िा कुनै तहको सम्बत्तन्त्धत बोर्णबाट जारी िररएको Transcript िा

माकणगसटका सार्थ pass certificate/degree awarded certificate/provisional certificate र migration certificate का सार्थ
गत्रभुिन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्त्र बाट प्रदान िरे को समकक्षताको कािजात ।

❖दि जोर् २ िा सो सरहको Transcript
❖ SLC माकणगसटको प्रगतगलवप

❖ नािररकता र िैत्तक्षक योग्यताको प्रमार् पत्रमा नाम र्थर जन्त्मगमगत फरक भएमा एउटै व्यत्ति भएको सम्बत्तन्त्धत त्तजलला प्रिासन
कायाणलयको गसफाररस पत्र
ख. सामुदावयक विद्यालय (Community School Group) तफणको आरक्षर् समूहः

-विपन्नताको

गसफाररस सरकारी विद्यालय सम्बन्त्धी गसफाररस र आरत्तक्षत समूह सम्बन्त्धी प्रमार् समेत ३ िटै प्रमार् पेि िनण सक्ने

_

उम्मेदिारका लागि मात्र

यस समूहमा दरखास्त पेि िने उम्मेदिारहरुले मागर्थ साधारर् समूह (general Group) का लागि तोवकएका कािजातका सार्थै गनम्न कािजात
समेतको सक्कल प्रगत सवहतको फोटोकपी पेि िनुप
ण नेछ ।
❖

SLC/SEE उत्तीर्ण िरे को विद्यालय सामुदावयक हो भनी त्तिक्षा विकास तर्था समन्त्िय ईकाइ िा स्र्थानीय तहले प्रदान िरे को गसफाररस
पत्र ।

❖

सम्बत्तन्त्धत स्र्थानीय तहले विपन्नताको कारर् खुलाइ छात्रिृत्तत्त सम्बन्त्धी गनयमािली, २०६० को अनुसूची १ अनुरुप को ढाँचामा गमगत
२०७६ साल फालिुर् १६ िते पगछ दरखास्त फाराम भने अत्तन्त्तम गमगत २०७६।११।२२ सम्ममा जारी िरे को विपन्नताको गसफाररस
पत्र ।

❖

आफू सम्बत्तन्त्धत समुदायको व्यत्ति भएको प्रमात्तर्त हुने िरी गनम्न गनकायबाट प्रदान िरे को गसफाररि पत्र ।
आरक्षर् समूह

गसफाररस िने गनकाय

विपन्नताको गसफाररस

सम्बत्तन्त्धत स्र्थानीय तहबाट

सामुदावयक

सम्बत्तन्त्धत त्तिक्षा विकास तर्था समन्त्िय ईकाइ िा स्र्थानीय तहबाट

विद्यालयमा

अध्ययन िरे को गसफाररस

-

ि. अन्त्य विद्यालय समूह Other School Group

_

पूर्रु
ण पमा भररएको आिेदन फाराम

यस समूहमा दरखास्त पेस िने उम्मेदिारहरुले (General Group) साधारर् समूहका लागि तोवकएका कािजातका सार्थै आफू सम्बत्तन्त्धत
समुदायको व्यत्ति भएको प्रमात्तर्त हुने िरी तोवकएको गनकायको गसफाररस पत्रको सक्कल प्रगत र १/१ प्रगत फोटोकपी पेि िनुप
ण ने छ ।

५. योग्यताक्रमः

क. ररतपूिक
ण दरखास्त पेस िने उम्मेदिारहरुले सम्बत्तन्त्धत अध्ययन सं स्र्थान िा सं कायले सञ्चालन िरे को पगछललोपटकको प्रिेि परीक्षामा
प्राप्त िरे को प्राप्ताङ्क तर्था Rank/Merit र आरक्षर् सम्बन्त्धी कािज प्रमार् समेतको अधारमा छात्रबृत्तत्त सम्बन्त्धी गनयमािली बमोत्तजम
गनयमानुसार साधारर् तर्था आरक्षर् समूहको योग्यताक्रम कायम िररने छ ।
ख. विपन्नताको गसफाररसः दे हाय अनुसारको ढाँचामा विपन्नताको गसफाररस गमगत २०७६÷११÷१६ िते दे त्तख दरखास्त पेस िने ददनसम्ममा
ु ने छ । अन्त्यर्था
सम्बत्तन्त्धत व्यत्ति बसोबास िरे को स्र्थानीय तहको गसफाररस पत्रमा आगधकाररक पदागधकारीबाट प्रमात्तर्त भएको हुनप
दरखास्त आरक्षर् तफण अस्िीकृत भई साधारर् तफण मात्र कायम हुने छ ।

अनुसूची–१ख.

(तनयम १३क. को उपतनयम (३) सग सम्बन्न्त्ित)
श्री शिक्षा, बबज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
केिरमहल, काठमाडौ ।
विषयिः– विपन्त्नताको शसफाररस गररएको ।
उपरोक्त सम्बन्त्िमा श्री ......................... को नातत÷नाततनी श्री ........................ .. को छोरा/छोरी ............
न्िल्ला

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

गा.पा.÷

न.पा.÷

उ.म.न.पा

÷

म.न.पा.

.............िडा

बस्ने

िषष

......

को

श्री÷सुश्री÷श्रीमती

.................... शमतत .......... दे खख ........ सम्म .............. सामुदातयक विद्यालयमा अध्ययन गरी एस.एल.सी. उिीर्ष
गरे का विद्याथी हुन ् । तनि ......................................... कारर्ले विपन्त्न भएको दे खखिंदा तनिलाई विपन्त्न व्यन्क्तको लाधग
आरक्षक्षत गररएको छारिवृ िको स्थानमा उम्मेदिार हुन पाउने व्यिस्था गररददनु हुन शसफाररस गररएको छ ।
शसफाररस गनेको–
सहीिः
नामिः
पदिः
कायाषलयिः
शमततिः
कायाषलयको छापिः

