नेपाल सरकार

�श�ा, �व�ान तथा प्र�व� मन्त्र
छात्वर ृ शाखा,

प्रकाशन �म�त२०७५।१२।१३

�वषयः रु सरकारबाट �ा� भएको स्नात तहको छा�बृि�का ला�ग दरखास्त

आ�ान ग�रएको जरुर�सूचना

न सा रु सरकारबाट �ा� भएको छा�बृि�मा अध्ययनका ला�ग छा�बृि�
मन्�लयको �म�त २०७५।१२।१३ को �नणर्याु
सम्बन्धी �नयमावल २०६० (सं सोधन स�हत) बमोिजम

�व�ाथ� छनौट गनुर् पन� भएकोले तपिशलका �वषयहरुम ा उिल्लि

योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाल� न�रकहरुबाट दरखास्त आ�ान सम्बनयो सूचना �काशन ग�रएको छ ।
१ दरखास्तक ला�ग अवश्य न्ूनत
योग्यत
य

क.छात्बर ृ��का ला दरखास् पेस गनर चाहने उम्मेद्वार �त्रभु �वश्�वद्याल ईिन्ज�नय�र अध्यय सस्थनले

सञ्चाल गरको

प�छल्ल स्नाक तहको प्रव पर��ामा सहभागी भई उ�ीणर भएको हुनुपन�छ ।
ख.मन्त्रालयको �म २०७५।१२।१३ को �नणर्यानुसा �वषयगत रुपमा तो�कएको �सट संख्या र दरखास्तका ला�ग तो�कएको सम

दे हाय बमोिजम कायम ग�रएको छ ।
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२ दरखास्तक म्या तथा माध्य सम्बन् व्यवस्थ

�म�त २०७५ साल चैत १४ गते दे �ख २०७५ साल चैत २० गतेसम् �श�ा, �व�ान तथा प्र�व मन्त्राल छात्वर ृ शाखा, केशरमहलमा

दरखास् �दन स�कने छ ।

३ राजस् सम्बन् व्यवस्थ आवेदकहरुल राजस् वापतको रकम र. १०००। (एक हजार) रािष्य वा�णज् बैक ठमेल शाखा वा छातबृ��
शाखा केशरमहल प�रसरमा रहको बैक काउन्टरम दा�खला गर� सोको भौचर दरखास् आवेदनसँगै बुझाउनु पन�छ ।

४. दरखास् साथ पेश गन्पन
कागजातहर
ुर
क. साधारण समूह (General Group)

 पूण्रुप
र
भ�रएको आवेदन फाराम
 राजस् बुझाएको सक्क भौचर

 ना�गरकता प्रम पत्र प्र�त�ल

 �त्रभु �वश्व�वद्या अन्रगत ईिन्ज�नय�र अध्यय संस्थानल सञ्चाल गरे को प्रव पर��ाको योग्यताक्रम न

 १०+२ वा सो सरह उ�ीणर गरे को शै��क योग्यताक Transcript, Character certificate/Original/Provisional certificate को
प्र�त�ल ।

 शै��क योग्यत हा�सल गरे को बोडर नेपाल बा�हरको भए सबै वा कुनै तहको सम्बिन् बोडर्बा जार� ग�रएको Transcript वा
माकर्�सटक साथ pass certificate/degree awarded certificate/provisional certificate र migration certificate का साथ
�त्रभु �वश्व�वद्या पाठ्यक �वकास केन् बाट प्रदान गरेको समक�ताको कागजात

 SLC/SEE माकर्�सटक प्र�त�ल

 नाग�रकता र शै��क योग्यताक प्रम पत्र नाम थर जन्म�म� फरक भएमा एउटै व्यिक भएको सम्बिन् िजल्ल प्रशा
कायार्लयक �सफा�रस पत

ख. सामुदा�यक �वद्याल (Community School Group) तफर्क आर�ण समूहः

-�वपन्नताक

�सफा�रस, सरकार� �वद्याल सम्बन् �सफा�रस र आर��त समूह सम्बन् प्रम समेत ३ वटै प्रम पेश गनर सक्न

उम्मेदवारक ला�ग मात

_

यस समूहमा दरखास् पेश गन� उम्मेदवारहरु मा�थ साधारण समूह (general Group) का ला�ग तो�कएका कागजातका साथै �नम्
कागजात समेतको सक्क प्र स�हतको फोटोकपी पेश गन्पन�
।
ुर


SLC/SEE उ�ीणर गरे को �वद्याल सामुदा�यक हो भनी �श�ा �वकास तथा समन्वय ईकाइ वा स्थानीय तहलप्रदान गरेको �सफा�र
पत्र



सम्बिन् स्थानीय तले �वपन्नताक कारण खल
ु ाइ छात्वर ृ सम्बन् �नयमावल�, २०६० को अनस
ु ूची १ अनुरु को ढाँचामा �म�त
२०७५ साल चैत १४ गते प�छ दरखास् फाराम भन� अिन्त �म�त २०७५।१२।२० सम्मम जार� गरे को �वपन्नताक �सफा�रस पत ।



आफू सम्बिन् समुदायको व्यिक भएको प्रमा� हुने गर� �नम् �नकायबाट प्रद गरे को �सफा�रश पत ।

आर�ण समूह

�वपन्नताको �सफा�र
सामद
ु ा�यक

�वद्यालयमा

अध्ययन गरेको �सफा�र

�सफा�रस गन� �नकाय तथा व्यहोर
सम्बिन्धस्थानीय तबाट

सम्बिन्धत �श �वकास तथा समन्वय ईकाइ वा स्थानीय बाट

ग. अन्य �वद्या समूह Other School Group

-

_

पूण्रुप
र
भ�रएको आवेदन फाराम

यस समूहमा दरखास्त पेस गन� उम्मेदवारहरु(General Group) साधारण समूहका ला�ग तो�कएका कागजातका साथै आफू सम्बिन्ध

समुदायको व्यिक्त भएको प्रमा�णत हुने गर� तो�कएको �नकायको �सफा�रस पत्रको सक्कल१/१ प्र�त फोटोकपी पेश गनुर्पन�
।

५. योग्यताक्

क. �रतपूव्
र
दरखास् पेस गन� उम्मेदवारहरु ईिन्ज�नय�र अध्यय संस्थानल सञ्चाल गरे को प्रव पर��ामा प्रा गरे को

प्राप्त तथा Rank/Merit र आर�ण सम्बन् कागज प्रम समेतको अधारमा छात्बर ृ�� सम्बन्धी �नयमावल� बमो

�नयमानुसार साधारण तथा आर�ण समूहको योग्यताक कायम ग�रने छ ।

ख. �वपन्नताक �सफा�रसः दे हाय अनस
ु ारको ढाँचामा �वपन्नताक �सफा�रस �म�त २०७५÷१२÷१४ गते दे �ख दरखास् पेस गन�
�दनसम्मम सम्बिन् व्यिक बसोबास गरे को स्थानीय तहक �सफा�रस पत्र आ�धका�रक पदा�धकार�बाट प्रमा� भएको

हुनुपन� छ । अन्यथ दरखास् आर�ण तफर अस्वकृत भई साधारण तफर मात कायम हुने छ ।

अनुसूची–१ख.

(�नयम १३क. को उप�नयम (३) सग सम्बिन्)
श् �श�ा, �ब�ान तथा प्र�व मन्त्र,
केशरमहल, काठमाडौ ।

�वषयः– �वपन्ताको �सफा�रस ग�रएको ।

िजल्ल

उपरोक् सम्बन्ध श् ......................... को ना�त÷ना�तनी श् ........................ .. को छोरा/छोर� ............
.................

गा.पा.÷

न.पा.÷

उ.म.न.पा

÷

म.न.पा.

.............वडा

बस्न

वषर

......

को

श्÷सुश्÷श्रीम

.................... �म�त .......... दे �ख ........ सम् .............. सामुदा�यक �वद्यालयम अध्यय गर� एस.एल.सी. उ�ीणर
गरे का �वद्याथ हुन ् । �नज ......................................... कारणले �वपन् भएको दे �खंदा �नजलाई �वपन् व्यिक्त ला�ग
आर��त ग�रएको छात्वर ृ�� स्थानम उम्मेदवा हुन पाउने व्यवस् ग�र�दनु हुन �सफा�रस ग�रएको छ ।

�सफा�रस गन�को–

सह�ः

नामः
पदः

कायार्लय
�म�तः

कायार्लयक छापः

