
 �म�त २०७५।७।          

�ी �श�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालय   

छा�बिृ त शाखा, केशरमहल । 

�वषय:- �श�ण सं�था तथा �वषयगत �थ�मकता�म खुलाई मनोनयनका ला�ग आवेदन गरेको स ब"धमा । 

        �&तुत �वषयमा काठमा*डौ �व-व�व.यालय.वारा २०७५ सालमा स0चालन गरेको &नातक तह MBBS �वषयको �बेश पर5�ाको आधारमा  

म��ालयले दरखा&त आ8हान गर5 �बेश पर5�ाको �ा9ता:क तथा �वेश पर5�ा बरावर अंक भएकोमा काठमाडौ �व-व �व.यालयले �युनतम शै@�क 

योAयताको �ा9तांक समेतको आधारमा तयार गरेको योAयताBम बमोिजम म��ालयको �म�त २०७५।७।.....  मा �का�शत योAयताBमको न�तजामा 

मेरो नाम MBBS �वषयको देहायमा उEलेFखत समूहगत योAयताBम सचूीमा �का�शत भएको तथा मेरो शै@�क योAयता अनसुार म काठमा*डौ 

�व-व�व.यालयको मापद*ड अनुसार अHययन गनI योAय रहेको हँुदा म��ालयको �म�त २०७५।७ ..... गतेको �का�शत सूचना अनुसार MBBS �वषयको 

छा�बिृ तमा मनोनयनका ला�ग �नKनानुसार �श�णसं&था �ाथ�मकताBम तथा समूहगत योAयताBम �वबरण खुलाई योAयताBमको दरखा&त दताIको 

�न&साको ��त, नागNरकता �माणप�को ��त संलAन राFख र O १० को हुलाक Qटकट टाँस गर5 दरखा&त पेश गरेको छु । 

क) सं�थागत �ाथ�मकता�म ( Institutions Prioritization ) 

B.स.ं  अHययन गनS सं&थाहO (Colleges) �ाथ�मकताBम (Prioritization) 

अ:क ( Number) अ�र( Letter) 

1 Birat Medical College, Biratnagar   

2 College of Medical Sciencea, Bharatpur   

3 Devdaha Medical college, Devdaha   

4 Kathmandu Medical College, Kathmandu   

5 KU School of Medical Science Dhulikhel   

6 Lumbini Medical College, Palpa   

7 Manipal  college of  Medical Science, Pokhara   

8 Nepal Medical College, Kathmandu   

9 Nepalgunj Medical College Kohalpur   

10 Nobel Medical College, Biratnagar   

ख) समूहगत यो'यता�म �ववरण (Merit List) 

B.स ं  साधारण तथा आर�ण कोटा 
समूह ( General and 

Reservation quota Group) 

सामुदायीक 
�व.यालय आर�ण 
समूह Community 

School Group) 

 म��ालयको 
अनलाइन दताI नं 
( MoEST Online 

Reg. Number) 

म��ालयको 
योAयताBम न.ं ( 

MoEST  Merit No)  

दरखा&त माग 
गNरएको 
योAयताBम 

१ साधारण     

२ मधेशी     

३ मधेशी द�लत     

४ मूि&लम     

५ शQहद तथा बेप ता पNरवार     

६ मQहला     

७ द�लत मQहला     

८ मुि&लम मQहला     

९ अपा:गता     

१० जनजाती     

११ द�लत     

१२  �पछडीएको दगुIम �े�     

मा�थ लेFखएको 8यहोरा Qठक साँचो हो, झठुा ठहरे कानुन बमोिजम सहँुला बुझाउँला। यो दरखा&त फारामका आधारमा हुने पूवI मनोनयनको न�तजाको 

जानकार5 म��ालयको वेवसाइट www.moe.gov.np बाट �लई तो\कएबमोिजम म��ालयमा सKपकI  गनSछु भ�न सQहछाप गरेको छु । 

�नवेदकको नामथर:-      Name in English:- 

फोन नं. :-       इमेल :- 

सQह :-        Eया9च े 
 

 

 

O १० को Qटकट 
दताI न:ं- 

�म�त:- MBBS 

दा बा 


