नेपाल सरकार
शिक्षा,शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालय
छारिृशि िाखा
के िरमहल, काठमाण्डौं
प्रकािन शमशतिः२०७६/४ /१७

M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रिृविमा
मनोनयनका लावि दरखास्त माि सम्िन्धी अत्यन्ि जरुरी सच
ू ना
िन शिज्ञान अध्ययन संस्थान अन्त्तर्गत काठमाडौं फरे ष्ट्री कलेज प्रा.शल.बाट २०७६ सालको लाशर् M.Sc. in Natural Resources
Management and Rural Development शिषयमा अध्ययनका लाशर् दईु (२) सीट छारिृशि प्राप्त भएकोमा शिक्षा,शिज्ञान तथा
प्रशिशि मन्त्रालयको शमशत २०७६।४।१७ को शनर्गयानसु ार सािारर् तफग १ शसट र आरक्षर् तफग मशहला १ शसट र्री समहू र्त शसट
शिभाजन भएको हदुँ ा िन शिज्ञान अध्ययन संस्थान ,पोखराबाट स्नातकोिर तहको भनागका लाशर् शलइएको पशछल्लो प्रिेि परीक्षामा
छनौट भइग मेररटशलष्टमा (Merit List) मा नाम समािेि भएका उक्त छारिृशिमा अध्ययन र्नग इच्छुक नेपाली शिद्याथीहरूले शमशत
२०७६।०४।१९ देशख २०७६।०४। २६ र्ते सम्म शिक्षा, शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालय छारिृशि िाखा,के िरमहल, काठमाण्डौंमा
दरखास्त शदनु हन सम्िशन्त्ित सबैको जानकारीका लाशर् यो सचू ना प्रकाशित र्ररएको छ ।
आरक्षर् र्ररएको स्थानमा सामदु ाशयक शिद्यालयबाट प्रिेशिका परीक्षा उिीर्ग र्रे का शिपन्त्न समदु ायका व्यशक्त उपलब्ि नभएमा नेपाल
शभरका अन्त्य शिद्यालयबाट प्रिेशिका परीक्षा उिीर्ग र्रे का सोही समदु ायका व्यशतिलाई आरशक्षत स्थान प्रदान र्ररने छ र नेपाल
शभरका अन्त्य शिद्यालयबाट प्रिेशिका परीक्षा उिीर्ग र्रे का व्यशक्त समेत उपलब्ि नभएमा सािारर् समहू का व्यशक्तलाई उक्त स्थान
प्रदान र्ररने छ ।
१) दरखास्तको म्याद सम्िन्त्िी व्यिस्था: शमशत २०७६।०४।१९ देशख २०७६।०४।२६ र्ते सम्म शिक्षा,शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालय
छारिृशि िाखा,के िरमहल, काठमाण्डौं दरखास्त शदन सशकने छ । दरखास्त फारम शिक्षा,शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालय छारिृशि
िाखा,के िरमहल, काठमाण्डौं बाट प्राप्त र्नग सशकने छ ।
३) राजस्ि सम्बन्त्िी व्यिस्थािः आिेदकहरुले राजस्ि िापतको रकम रु १००० एक हजार राशष्ट्रय िाशर्ज्य िैङ्क ठमेल िाखा िा
छारिृशि िाखा के िरमहल पररसरमा रहको बैक काउन्त्टरमा दाशखला र्री सो को सतकल भौचर दरखास्त साथ बझु ाउनु पनेछ ।
४) दरखास्त साथ पेि र्नगपु ने कार्जातहरु
 पर्ू ग रूपमा भररएको आिेदन फाराम
 राजस्ि बझु ाएको सतकल भौचर
 नाशर्रकता प्रमार् परको प्रशतशलशप
 शरभिु न शिश्वशिद्यालय अन्त्तर्तगका िन शिज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराले सञ्चालन र्रे को प्रिेि परीक्षाको रोल नम्बर
Rank / Merit, शिषय,
 स्नातक तह र १० जोड २+प्रमार्पर तह िा सो सरह उिीर्ग र्रे को िैशक्षक योग्यताको Transcript, Character
certificate/Original/Provisional certificate को प्रशतशलशप ।
 िैशक्षक योग्यता हाशसल र्रे को बोडग नेपाल बाशहरको भए सबै िा कुनै तहको सम्बशन्त्ित बोडगबाट जारी र्ररएको
transcript िा माकग शसटका साथ pass verification certificate/degree provisional certificate/migration
certificate का साथ शरभिु न शिश्वशिद्यालय पाठ्यक्रम शिकास के न्त्रबाट प्रशतित/ग्रेड खल
ु ाएको पर समेत पेस र्नपगु ने
छ।
 एसएलसीको माकग शसटको प्रशतशलशप

 नार्ररकता र िैशक्षक योग्यताको प्रमार् परमा नाम थर जन्त्मशमशत फरक भएमा एउटै व्यशक्त भएको सम्बशन्त्ित शजल्ला
प्रिासन कायागलयको शसफाररस पर
ख आरक्षण समूह तर्फ को लावि
(क) SLC उिीर्ग र्रे को शिद्यालय सामदु ाशयक सरकारी हो भनी शिक्षा शिकास तथा समन्त्िय इकाइ िा स्थानीय सरकारले
प्रदान र्रे को शसफाररस पर
(ख) सम्बशन्त्ित व्यशक्त बसोबास र्रे को र्ा.शि.स./न.पा./उपमहानर्रपाशलका िा महानर्रपाशलकाले शिपन्त्नताको कारर् खल
ु ाइ
छारिृशि सम्बन्त्िी शनयमिली,२०६० को अनसु चू ी १अनरुु पको ढाुँचामा शमशत २०७६ साल साउन १९ र्ते देशख दरखास्त
फाराम भने अशन्त्तम शमशत २०७६।०४।२६ सम्ममा जारी र्रे को शिपन्त्नताको सफाररस पर ।
(र्) आरक्षर्का लाशर् पेि र्नगपु ने कार्जात प्राप्त हन नआएमा आरक्षर् तफग को दरखास्त अस्िीकृ त भई सािारर् तफग मार
कायम हने व्यहोरा जानकारी र्राइन्त्छ ।
६ योग्यताक्रमिः
ररतपिू क
ग दरखास्त पेस र्ने उम्मेदिारहरूको िन शिज्ञान अध्ययन सस्ं थान पोखराले सञ्चालन र्रे को प्रिेि परीक्षामा प्राप्त
र्रे को प्राप्ताङ्क तथा Rank/Merit र आरक्षर् सम्बन्त्िी कार्ज प्रमार् समेतको आिारमा शनयमानसु ार शिक्षा,शिज्ञान तथा
प्रशिशि मन्त्रालय सािारर् तथा आरक्षर् समहू को योग्यता क्रम कायम र्ररने छ ।
७. शिपन्त्नताको शसफाररसको ढाुँचा

अनसु चू ी–१ख.
(शनयम १३क. को )उपशनयम (३) सुँर् सम्बशन्त्ित)
श्री शिक्षा, शिज्ञान तथा प्रशिशि मन्त्रालय
के िरमहल, काठमाडौं
शिषय – शिपन्त्नको शसफाररस र्ररएको ।
उपरोक्त सम्बन्त्िमा श्री ......................... को नाशत÷नाशतनी श्री ........................ .. को छोरा÷छोरी ............ शजल्ला .................
र्ा.शि.स.÷न.पा.÷उ.म.न.पा÷म.न.पा. .............िडा बस्ने िषग ...... को श्री÷सश्रु ी÷श्रीमती .................... शमशत .......... देशख ........
सम्म .............. सामदु ाशयक शिद्यालयमा अध्ययन र्री एस.एल.सी. उिीर्ग र्रे का शिद्याथी हन् । शनज .........................................
कारर्ले शिपन्त्न भएको देशखंदा शनजलाई शिपन्त्न व्यशक्तको लाशर् आरशक्षत र्ररएको छारिृशिको स्थानमा उम्मेदिार हन पाउने व्यिस्था
र्ररशदनु हन शसफाररस र्ररएको छ ।
शसफाररस र्नेको,–
सहीिः
नामिः
पदिः
कायागलयिः
शमशतिः
कायागलयको छापिः

