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नपेाल सरकार 

  शिक्षा मन्त्रालय 

छारवशृि िाखा 
केिरमहल, काठमाण्डौं 

   

स्नातकोिर तहको छारवशृि छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम िने प्रयोजनका लागि दरखास्त माि सम्वन्त्धी 
अत्यन्त्त जरुरी सूचना 

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वदेिको गरभवून ववश्वववद्यालय अन्त्तिगतका कलेजहरुबाट र चीन 

लिायतका ववदेिी गमरराष्ट्रहरुबाट प्राप्त हनु आउने गन:िलु्क, आंशिक तथा स–िलु्क छारवशृिमा स्नातकोिर 

तहका ईशन्त्जगनयररङ्ग ववषय, ववज्ञान तथा प्रववगध तर्ग का Food Technology , Microbiology, 
Biotechnology ववषयहरु, कानून तर्ग  एलएल.एम. तहका ववषयहरुका साथै मानववकी तथा 
सामाशजकिास्त्र तर्ग  International Relation,Social work, Rural Development र Economics 
ववषयहरुमा अध्ययनका लागि छारवशृि सम्वन्त्धी (छैठौं संिोधन) गनयमावली, २०६० अनसुार योग्यताक्रम 

कायम िनुगपने भएकोले देहायको योग्यता परुा िरेका ईच्छुक नेपाली नािररकहरुबाट दरखास्त आव्हान 

िररएको छ । 

मन्त्रालयलाई प्राप्त हनुे छारवशृि गसटको ववषयित रुपमा गनयमानसुार पचपन्न प्रगतित स्थान साधारण तर्ग  र 

पैंचालीस प्रगतित स्थान सामदुावयक ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीणग िरेका ववपन्न समदुायका 
व्यशिहरुलाई गनयमानसुार आरक्षण िरी सो प्रगतितलाई सतप्रगतित कायम िरी देहायको प्रगतितका 
आधारमा ववतरण िररने छ:– 

क) आगथगक वा सामाशजक रूपमा ववपन्नका लागि ............................................................२५% मध्ये 

    १) मधेिी समदुायका लागि .............................................२०% 

         १क) मधेिी समदुायका लागि आरशक्षत २०% मध्ये मधेिी दगलत समदुायका व्यशिलाई ....३% 

   २) मशुस्लम समदुायका लागि ............................................२% 

     ३) बेपिा पाररएका व्यशि र सवहद पररवार तथा घाइते वा गनजको सन्त्तगतका लागि ...............३%

  

ख) मवहलाको लागि ..................................................................................................३३%मध्ये 

 १) दगलत समदुायका मवहलाका लागि .................................३% 

 २) मशुस्लम समदुायका मवहलाका लागि  .............................२% 

ि) अपाङ्गको लागि .......................................................................................................२% 

घ) जनजागतको लागि .................................................................................................२७%

  

ड) दगलतको लागि .......................................................................................................९% 

च) वपछगडएको दिुगम क्षेरका व्यशिको लागि ....................................................................४% 
 

तर आरक्षण िररएको स्थानमा सामदुावयक ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीणग िरेका ववपन्न समदुायका 
व्यशि उपलब्ध नभएमा नेपाल गभरका अन्त्य ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीणग िरेका सोही समदुायका 
व्यशिलाई आरशक्षत स्थान प्रदान िररने छ र नेपाल गभरका अन्त्य ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीणग िरेका 
व्यशि समेत उपलब्ध नभएमा साधारण समूहका व्यशिलाई उि स्थान प्रदान िररन ेछ । 
 

  

www.moe.gov.np or 
scholarship.moe.gov.np 
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१.  दरखास्तका लागि आवश्यक न्त्यूनतम योग्यता  
a. शिक्षा मन्त्रालयमा जनु ववषयको योग्यताक्रम कायमका लागि दरखास्त पेस िनग चाहेको हो सोही 

ववषयको गरभवून ववश्वववद्यालय अन्त्तिगतको अध्ययन संस्थान/संकायले २०७२सालमा सञ्चालन 

िरेको स्नातकोिर तहको प्रवेि परीक्षामा सहभािी भई उिीणग भएको हनु ुपने छ ।  

b. स्नातकोिर तहको जनु ववषयमा दरखास्त पेस िनग चाहेको हो सो ववषय अध्ययन िनग गरभवून 

ववश्वववद्यालयले तोकेको स्नातक तहको न्त्यूनतम ्िैशक्षक योग्यतामा कशम्तमा ५० प्रगतित अंक ल्याई 
उिीणग भएको हनु ुपने छ ।  

c. एउटै व्यशिले एक भन्त्दा बवि ववषयको प्रवेि परीक्षा उिीणग िरी एक भन्त्दा बवि ववषयमा 
योग्ताक्रम कायमका लागि दरखास्त पेस िनग चाहेमा प्रत्येक ववषयका लागि छुट्टा छुटै्ट दरखास्त 
पेस िनुग पनेछ ।  

२. दरखास्तको म्याद तथा माध्यम सम्वन्त्धी व्यबस्था : 
 गमगत २०७२ साल र्ाल्िणु २७ िते देशख २०७२ साल चैर ०२ ितेसम्म मन्त्रालयको वेबसाइट 

scholarship.moe.gov.np or www.moe.gov.np मा अनलाइनबाट मन्त्रालयको योग्यताक्रम कायमका 
लागि दरखास्त ददन सवकने छ । मन्त्रालयबाट प्रदान िररने जानकारीका लागि Online Application 

र्ाराममा आफ्नो आगधकारीक ईमेल ठेिाना  र मोवाईल नं. अगनवायग रुपमा उल्लेख िनुग पने छ 

।  
 

गरभवुन ववश्वववद्यालय अन्त्तिगतका अध्ययन संस्थान वा संकायले सञ्चालन िरेको प्रवेि, भनाग परीक्षाको जनु 

ववषयको योग्यताक्रममा नाम प्रकािन भएको छ सोही ववषयमा मार दरखास्त पेस िनग पाईन ेछ । झटु्टा वववरण 

पेस िरी दरखास्त पेस िरेमा दईु वषगसम्मका लागि अयोग्य हनु ेिरी सचुीकृत िररन ेहुुँदा यथाथग वववरण मार 

दरखास्तमा उल्लेख िनुग होला । 
 

३.राजश्व सम्बन्त्धी व्यवस्था: MOE Online Registration Number प्राप्त िरेका आवेदकहरूले राजश्व वापतको 
रकम रू. १०००।–(एक हजार) रावष्ट्रय वाशणज्य बैंक, ठमेल िाखा वा छारवशृि िाखा, केिरमहल पररसरमा 
रहेको वैंक काउन्त्टरमा दाशखला िरी सो को भौचर  दरखास्त दताग प्रमाणको गनस्सा गलन तोवकएको गमगतमा 
छारवशृि िाखामा बझुाउन ुपने छ ।  

४. दरखास्त दताग प्रमाणको गनस्सा बशुझगलन आउदा अगनवायग रुपमा पेि िनुगपने कािजातहरु : 

  (क) General Group (साधारण समहु ) :  

दरखास्त दताग प्रमाणको गनस्सा बशुझगलन आउुँदा राजश्व बझुाएको सक्कलै भौचर, MOE Online 

Registration Confirmation Page, नािररकता प्रमाण पर गरभवुन ववश्वववद्यालय अन्त्तिगतका अध्ययन 
संस्थान वा संकायले िैशक्षक सर २०७२ मा सञ्चालन िरेको सम्वशन्त्धत ववषयको परीक्षाको सक्कल 

प्रवेिपर लिायत देहायमा उशल्लशखत कािजातहरूको र्ोटोकपी गसलगसलेवार रूपमा र्ाइलमा राखी 
र्ाइल बावहर आफ्नो गरभवुन ववश्वववद्यालय अन्त्तिगतका अध्ययन संस्थान वा संकायले सञ्चालन िरेको 
प्रवेि परीक्षाको रोल नम्वर, Rank/Merit,  ववषय र  MOE Online Registration Number, नामथर, 

ववषय, उल्लेख िरी छारवशृि िाखा, केिरमहलमा बझुाउनपुने छ । दरखास्त दताग प्रमाणको गनस्सा प्राप्त 

िनग उम्मेदवार आरै् छारवशृि िाखामा उपशस्थत भई उशल्लशखत कािजातहरुको सक्कल प्रगत समेत साथै 

ल्याउन ुपने छ । 
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 दरखास्त पेस िनग चाहेको ववषय अध्ययनका लागि गर.वव.ले तोके बमोशजमको स्नातक तह  वा सो सरह 

उिीणग िरेको िैशक्षक योग्यताको Transcript, Character certificate/Original/Provisional 

certificate को प्रगतगलवप । िैशक्षक योग्यता हाुँगसल िरेको बोडग नेपाल बावहरको भए (सबै वा कुनै 

तहको) सम्बशन्त्धत बोडगबाट जारी िररएको Transcript वा माकग गसटका साथ pass certificate/degree 

awarded certificate/provisional certificate र migration certificate का साथै गर.वव. पाठ्यक्रम 

ववकास केन्त्रबाट समकक्षता गनधागरण भएको पर र  प्रगतित नखलेुको प्रमाण पर भए उि केन्त्रबाट  

प्रगतित खलुाएको परसमेत पेस िनुग पने छ। 

 दि+2  वा सो सरहको Transcript को प्रगतगलवप 

 SLC को माकग गसटको प्रगतगलवप 

 नािररकता र िैशक्षक योग्यताको प्रमाण परमा नाम थर, जन्त्मगमगत र्रक भएमा एउटै व्यशि भएको 
सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर  

(ख)   Community School Group (सामुदायिक ववद्यालय तर्ग को आरक्षण समूह) :  

(ववपन्नताको गसर्ाररस, सरकारी ववद्यालय सम्बन्त्धी गसर्ाररस र आरशक्षत समूह सम्बन्त्धी प्रमाण समेत ३ वटै 

प्रमाण पेि िनगसक्न ेउम्मेदवारका लागि मार) 

यस समूहमा दरखास्त पेस िने उम्मेदवारहरूले मागथ General Group (साधारण समूह) का लागि तोवकएका 
कािजातका साथै गनम्न कािजात समेतको सक्कल प्रगत सवहतको र्ोटोकपी पेि िनुग पने छ ।  

(१) एस.एल.सी. उिीणग िरेको ववद्यालय सामदुावयक (सरकारी) हो भनी शजल्ला शिक्षा कायागलयले 

प्रदान िरेको गसर्ाररस पर । 

(२) सम्बशन्त्धत िाउुँववकास सगमगत वा निरपागलकाले ववपन्नताको कारण खलुाई छारवशृि 

सम्बन्त्धी गनयमावली, २०६० को अनसूुची १ ख. अनरुूपको िाुँचामा गमगत २०७२ साल र्ाल्िणु 

२१ िते पगछ Online दरखास्त र्ाराम भने अशन्त्तम गमगतसम्ममा जारी िरेको ववपन्नताको 
गसर्ाररस पर । 

(३) आरू् सम्बशन्त्धत समदुायको व्यशि भएको प्रमाशणत हनुे िरी गनम्न गनकायबाट प्रदान िरेको 
गसर्ाररस पर । 

आरक्षण समूह गसर्ाररस िने गनकाय तथा व्यहोरा 
मधेिी सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर । 

मधेिी दगलत मधेिी दगलत समदुायको व्यशि भएको व्यहोरा खलेुको सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन 

कायागलयको गसर्ाररस पर वा रावष्ट्रय दगलत आयोिको दगलत समदुायको व्यशि 
भएको व्यहोरा खलेुको गसर्ाररस पर वा पररचय पर (रावष्ट्रय दगलत आयोिबाट 

सूशचकृत जागतहरू मार) । 

मशुस्लम सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर । 

िवहद तथा वेपिा 
पाररएका व्यशिको 
पररवार तथा घाईते वा 
गनजको सन्त्तती 

िहृ मन्त्रालय वा सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर वा पररचय 

पर ।  नाता प्रमाशणत पर र घाईतेको हकमा प्रगतित खलेुको गसर्ाररस पर । 

मवहला ववपन्नताको गसर्ाररस पर र सरकारी ववद्यालय सम्बन्त्धी गसर्ाररस पर । 
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आरक्षण समूह गसर्ाररस िने गनकाय तथा व्यहोरा 
दगलत मवहला रावष्ट्रय दगलत आयोि वा सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर ।  

(रावष्ट्रय दगलत आयोिबाट सूशचकृत जागतहरू मार) 

मशुस्लम मवहला सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर । 

अपाङ्गता भएका व्यशि रावष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ वा सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर वा 
अपाङ्ग पररचय परका साथै दतागवाल शचवकत्सकबाट गनज शचवकत्सा ववषय अध्ययन 

िनग सक्षम छ भनी लेशखददएको गसर्ाररस पर । 

जनजागत आददवासी/जनजागत उत्थान रावष्ट्रय प्रगतष्ठान वा सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन 

कायागलयको गसर्ाररस पर वा पररचय पर ।  

(आददवासी/जनजागत उत्थान रावष्ट्रय प्रगतष्ठानबाट सूशचकृत जागतहरू मार) 

दगलत रावष्ट्रय दगलत आयोि वा सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रिासन कायागलयको गसर्ाररस पर वा 
पररचय पर । (रावष्ट्रय  दगलत आयोिबाट सूशचकृत जागतहरू मार) 

वपछगडएको दिुगम 

क्षरेका व्यशि 

सम्बशन्त्धत िाउुँ ववकास सगमगत वा निरपागलकाबाट गनज दरखास्त दददाका 
वखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास िरेको भनी प्रमाशणत िरेको गसर्ाररस पर 

र वपछगडएको दिुगम क्षेरमा स्थायी बसोबास उल्लेख िरी सम्बशन्त्धत शजल्लाबाट प्राप्त 

िरेको नेपाली नािररकताको प्रमाणपर (अछाम, बाजरुा, बझाङ्, जमु्ला, हमु्ला, मिु,ु 

डोल्पा, कागलकोट र जाजरकोट)  
  

(ि) Other School Group (अन्त्य ववद्यालय तर्ग को आरक्षण समूह) :  

 यस समूहमा दरखास्त पेस िने उम्मेदवारहरूले मागथ General Group (साधारण समूह) का लागि 

तोवकएका कािजातका साथै आरू् सम्बशन्त्धत समदुायको व्यशि भएको प्रमाशणत हनुे िरी मागथ बदुा नं. ४ 

को ख(३) मा तोवकएको गनकायको गसर्ाररस परको सक्कल प्रगत र १/१ प्रगत र्ोटोकपी पेि िनुग पने छ ।  

 

आरक्षण तर्ग  दरखास्त पेस िने सबै उम्मेदवारलाई स्वत: General Group (साधारण समूह) मा समेत 

समावेि िररन ेछ । 
 

५. पनु:श्च : उपयुगि दर्ा नं. २ देशख ४ सम्म तोवकए बमोशजमका कािजातहरु तोवकएको गमगतसम्ममा अगनवायग 
रुपमा छारवशृि िाखामा पेि िनुग पनेछ । ररत नपिेुमा कुनै पगन ितगका आधारमा दरखास्त स्वीकृत िररन े

छैन ।  

६. दरखास्त दताग प्रमाणको गनस्सा ववतरण समय तागलका:   

MOE अनलाइन 
रशजस्रेसन नम्बर 

ववतरण गमगत समय स्थान आवश्यक कािजात 

अनलाईन र.नं. ००१ 

देशख ३०० सम्म 

२०७२ साल चैत्र ०३ 

िते बुधबार 

ववहान ११:३० 

बजे देशख 
कायागलयसम्म 

छारवृशि 
िाखा, 

केिरमहल 

दरखास्त दताग प्रमाणको गनस्सा प्राप्त िनग 
मागथ दर्ा ४ मा उशल्लशखत  

कािजातहरुका सक्कल तथा एक एक प्रगत 

प्रगतगलवप । 
अनलाईन र.नं. ३०१ 

देशख बाुँकी सबै  

२०७२ साल चैत्र ०४ 

िते बबहीबार 

ववहान १०:३० 

बजे देशख 
कायागलयसम्म 
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७. योग्यताक्रम : क) योग्यताक्रम कायम िने प्रयोजनका लागि दरखास्त Online Application र्ाराम भरी 
MOE Online Registration Number  प्राप्त िरेका उम्मेद्वारहरुले तोवकएको गमगत, स्थान र समयमा सक्कल 

बैंक भौचर सवहत तोवकएका कािजातहरु पेस िनुग पने छ, अन्त्यथा मन्त्रालयबाट योग्यताक्रम कायम िररन े

छैन ।  

ख)  ररत पूवगक दरखास्त पेस िने उम्मेद्वारहरुले सम्वशन्त्धत अध्ययन संस्थान वा संकायले सञ्चालन िरेको प्रवेि 

परीक्षामा प्राप्त िरेको प्राप्ताङ्क तथा Rank/Merit र आरक्षण सम्वन्त्धी कािज प्रमाणसमेतको आधारमा 
गनयमानसुार शिक्षा मन्त्रालयको साधारण तथा आरक्षण समूहको योग्यताक्रम कायम िररन ेछ ।  

ि) मन्त्रालयको योग्यताक्रम कायम िने प्रयोजनका लागि एउटै ववषयमा एक भन्त्दा बवि परीक्षाथीको 
प्राप्ताङ्क वरावर भई सम्वशन्त्धत अध्ययन संस्थान/संकायले योग्ग्यताक्रम कायम िरेकोमा सो बमोशजम 
र निरेकोमा सम्वशन्त्धत अध्ययन संस्थान/संकायले तोके बमोशजम कायम िररने छ । 

घ) यो सूचना बमोशजम इशन्त्जगनयररङ्ग तर्ग  गनयमानसुार छारवशृिमा मनोनयन िदाग मन्त्रालयको 
योग्यताक्रममा रहेका मध्येबाट IOE ले कायम िरेको सम्वशन्त्धत ववषयको eligible Stream  का 
आधारमा िररने छ । 

८. दरखास्त तथा योग्यताक्रम सम्वन्त्धी जनकारी :  क) यो सूचना बमोशजम ररत पूवगक दरखास्त पेस 
िने उम्मेद्वारहरुको योग्यताक्रम कायम भएको सूचना मन्त्रालयको वेव साईटमा प्रकािन िररने छ । 

   ख) योग्यताक्रम कायम भएकाहरु मध्येबाट मनोनयनका लागि दरखास्त माि देशख 
मनोनयनसम्मका सूचना तथा आवश्यक जानकारीहरु मन्त्रालयको बेव साइटमा प्रकािन िररन े
भएकोले गनयगमत  रुपमा मन्त्रालयको बेव साइट Visit िनग तथा आफ्नो ईमेल गनयगमत हेनग सम्वशन्त्धत 

सबैलाइ सूशचत िररन्त्छ ।  

९.  ववपन्नताको गसर्ाररस : देहाय अनसुारको िाुँचामा ववपन्नताको गसर्ाररस गमगत २०७२/११/२१ िते देशख 

online दरखास्त पेस िने ददनसम्ममा सम्वशन्त्धत ब्यशि बसोबास िरेको िाववस/नपा/उपमहानपा वा 
महानपा को गसर्ाररस परमा आगधकारीक पदागधकारीबाट प्रमाशणत भएको हनुपुने छ अन्त्यथा दरखास्त 

आरक्षण तर्ग  अस्वीकृत भई साधारण तर्ग  मार कायम हनुे व्यहोरा समेत जानकारी िराइन्त्छ । 

ववपन्नताको गसर्ाररस िाुँचा 
अनसूुची –१ख. 

(गनयम १३क. को उपगनयम (३) सुँि सम्बशन्त्धत) 

श्री शिक्षा मन्त्रालय 

केिरमहल, काठमाडौं । 

   ववषय :– ववपन्नको गसर्ाररस िररएको । 
 

उपरोि सम्बन्त्धमा श्री ...................को नागत/नागतनी श्री ................. को छोरा/छोरी ............ शजल्ला 
.........................िा.वव.स./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा. 

.............वडा बस्न ेवषग ...... को श्री/सशु्री/श्रीमती .................... गमगत .......... देशख ........ सम्म ..................................... सामदुावयक ववद्यालयमा 
अध्ययन िरी एस.एल.सी. उिीणग िरेका ववद्याथी हनु ्। गनज ................................................................ कारणले ववपन्न भएको देशखंदा 
गनजलाई ववपन्न व्यशिको लागि आरशक्षत िररएको छारवशृिको स्थानमा उम्मेदवार हनु पाउने व्यवस्था िररददन ुहनु गसर्ाररस 

िररएको छ ।  

                                                  गसर्ाररस िनेको, 
                                                  सही : 
                                                  नाम: 

                                                  पद:  

कायागलयको छाप       कायागलय 


