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           �काशन �म	तः २०७६।०१।०२ 
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१. दरखा�तका ला�ग अव�यक �यूनतम यो यता  
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  सहभागी भई उ'तीण) भएको हुनुपन-छ । 
ख.म�0ालयको �म	त २०७६।०१।०२ को 	नण)यानुसार 1वषयगत 3पमा तो4कएको �सट सं7या र दरखा�तका ला�ग तो4कएको समहू 

देहाय बमोिजम कायम ग<रएको छ । 
 

 

२.दरखा�तको =याद तथा मा?यम स=ब�धी Aयव�थाः 
�म	त २०७६ साल बैशाख ३ गत े देDख २०७६ साल बैशाख 3O गतेस=म �शEा, 1वFान तथा �1व�ध म�0ालयको छा0विृ'त शाखा, 

केशरमहलमा दरखा�त Hदन स4कने छ ।  

३. राज�व स=ब�धी Aयव�थाः आवेदकह3ले राज�व वापतको रकम 3. १०००। (एक हजार) रािJKय वाDणLय बैक ठमेल शाखा वा 
छा0बिृ'त शाखा केशरमहल प<रसरमा रहको बैक काउ�टरमा दाDखला गरN सोको भौचर दरखा�त आवेदनसँगै बुझाउनु पन-छ । 

  

४. दरखा�त साथ पशे गनु)पन- कागजातह3 

क. साधारण समूह (General Group) 

� पूण)3पमा भ<रएको आवेदन फाराम 

� राज�व बुझाएको सUकल भौचर 

� ना�गरकता �माण प0को �	त�ल1प 

� ��	
� ���� � ������
�� , �� 0P,� ������ ���
	:Q�� 234E �
�$
 �F
�� (%��� ��
�� �� (BAMS) ������ ������ ���G  
परNEाको यो यताVम न=बर 

� दश जोड वा सो सरह उ'तीण) गरेको शैXEक यो यताको Transcript, Character certificate/Original/Provisional certificate 

को �	त�ल1प ।  

� शैXEक यो यता हा�सल गरेको बोड) नेपाल बाHहरको भए सबै वा कुनै तहको स=बि�धत बोड)बाट जारN ग<रएको Transcript वा 
माक) �सटका साथ pass certificate/degree awarded certificate/provisional certificate र migration certificate का साथ Y0भवुन 
1व�व1वZयालय पा[यVम 1वकास के�\बाट �दान गरेको समकEताको कागजात । 

� SLC/SEE माक) �सटको �	त�ल1प 
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� नाग<रकता र शैXEक यो यताको �माण प0मा नाम थर ज�म�म	त फरक भएमा एउटै AयिUत भएको स=बि�धत िज_ला �शासन 
काया)लयको �सफा<रस प0 

ख. सामुदा	यक 1वZयालय (Community School Group) तफ) को आरEण समूहः 
-1वप�नताको �सफा<रस सरकारN 1वZयालय स=ब�धी �सफा<रस र आरXEत समूह स=ब�धी �माण समेत ३ वटै �माण पेश गन) सUने 
उ=मेदवारका ला�ग मा0_ 
यस समूहमा दरखा�त पेश गन- उ=मेदवारह3ले मा�थ साधारण समूह (general Group) का ला�ग तो4कएका कागजातका साथै 	न=न 
कागजात समेतको सUकल �	त सHहतको फोटोकपी पेश गनु)पन-छ । 

� SLC/SEE उ'तीण) गरेको 1वZयालय सामुदा	यक हो भनी  �शEा ���
� �>
 �$0�� J�
R �
 �>
�:� ���� �दान गरेको 

�सफा<रस प0 ।  

� स=बि�धत �थानीय तहले 1वप�नताको कारण खलुाइ छा0विृ'त स=ब�धी 	नयमावलN, २०६० को अनसुचूी १ अन3ुप को ढाचँामा �म	त 
२०७६ साल बशैाख ०३ गत ेप	छ दरखा�त फाराम भन- अि�तम �म	त २०७६।०१।०९ स=ममा जारN गरेको 1वप�नताको �सफा<रस प0 । 
� आफू स=बि�धत समुदायको AयिUत भएको �माDणत हुने गरN 	न=न 	नकायबाट �दान गरेको �सफा<रश प0 । 

आरEण समूह  �सफा<रस गन- 	नकाय तथा Aयहोरा 

1वप�नताको �सफा<रस स=बि�धत �थानीय तहबाट 

सामुदा	यक 1वZयालयमा 

अ?ययन गरेको �सफा<रस 

स=बि�धत �शEा 1वकास तथा सम�वय ईकाइ वा �थानीय तहबाट 

आरXEत समूह स=ब�धी 
�माण 

स=बि�धत �थानीय तहबाट आफु स=बि�धत समुदायको भएको �सफा<रस 

 

  ग. अ�य 1वZयालय समूह -Other School Group_  पूण)3पमा भ<रएको आवेदन फाराम 

यस समूहमा दरखा�त पेस गन- उ=मेदवारह3ले (General Group) साधारण समूहका ला�ग तो4कएका कागजातका साथ ैआफू स=बि�धत 

समुदायको AयिUत भएको �माDणत हुने गरN तो4कएको 	नकायको �सफा<रस प0को सUकल �	त र १/१ �	त फोटोकपी पेश गनु)पन- छ । 

E. यो यताVमः  

क. <रतपूव)क दरखा�त पेस गन- उ=मेदवारह3ले स=बि�धत अ?ययन सं�थानले सbचालन गरेको �वेश परNEामा �ाcत गरेको �ाcताdक 
तथा Rank/Merit र आरEण स=ब�धी कागज �माण समेतको अधारमा छा0बिृ'त स=ब�धी 	नयमावलN बमोिजम 	नयमानुसार साधारण 
तथा आरEण समूहको यो यताVम कायम ग<रन ेछ । 
ख. 1वप�नताको �सफा<रसः देहाय अनसुारको ढाँचामा 1वप�नताको �सफा<रस �म	त २०७६÷०१÷०३ गते देDख दरखा�त पसे गन- 
Hदनस=ममा स=बि�धत AयिUत बसोबास गरेको �थानीय तहको �सफा<रस प0मा आ�धका<रक पदा�धकारNबाट �माDणत भएको हुनुपन- छ 
। अ�यथा दरखा�त आरEण तफ)  अ�वीकृत भई साधारण तफ)  मा0 कायम हुन े  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनुसूची–१ख. 
(	नयम १३क. को उप	नयम (३) सग स=बि�धत) 

 

nी �शEा, YबFान तथा �1व�ध म�0ालय, 

केशरमहल, काठमाडौ । 
 

1वषयः– 1वप�नताको �सफा<रस ग<रएको । 
 

उपरोUत स=ब�धमा nी ......................... को ना	त÷ना	तनी nी ........................ .. को छोरा/छोरN ............ िज_ला 
................. गा.पा.÷ न.पा.÷ उ.म.न.पा ÷ म.न.पा. .............वडा ब�ने वष) ...... को nी÷सुnी÷nीमती .................... �म	त .......... देDख 
........ स=म .............. सामुदा	यक 1वZयालयमा अ?ययन गरN एस.एल.सी. उ'तीण) गरेका 1वZयाथo हुन ् । 	नज 
......................................... कारणले 1वप�न भएको देDखदंा 	नजलाई 1वप�न AयिUतको ला�ग आरXEत ग<रएको छा0विृ'तको �थानमा 
उ=मेदवार हुन पाउन ेAयव�था ग<रHदनु हुन �सफा<रस ग<रएको छ । 

 

�सफा<रस गन-को– 

सहNः 

नामः 

पदः 

काया)लयः 

�म	तः 

काया)लयको छापः 
 


