
MoEST Online दरखा�त पेश गदा� यान �दनपुन� म�ुय म�ुय प�ह�ः 

�म�त २०७५ अशोज १८ गतकेो गोरखाप� समेतमा �का�शत सुचना अनुसार KU का ला�ग म��ालयको यो!यता"म 

कायम गन# �योजनका ला�ग दरखा%त &दन चाहने इ)छुक उ,मेदवारह.ले Mobile/Tablet/Laptop/Desktopज%ता 

इले/0ो�नक साधनको �योग गर2 Onlineमा3यमबाट दरखा%त पेश गन6 स7कने छ । 
 

Online Application Form भदा6 %/यान (scan) गर2 Upload गनु6 पन#Documentह.ः 
 

देहाय बमोिजमको समुहमा दरखा%त पेश गन6 चाहनेले देहाय बमोिजमका कागजातह.को Online Applicationभदा6का 

बखत नै Uploadगनु6पन# भएकोले स,वि�धतDocument Scanग>र �?येक Documentको 600 केवी भ�दा सानो JPEG 

Format मा Image तयार गरेप�छ %पAट छ छैन ए7कन गरेर मा� फारम भन6 सु. गनु6 पन#छ । 

Photo (Image)= उ,मेदवारको फोटो अनुहार पुण6 .पमा देDखने हुनु पन#छ । 
Image File Format = The image must be in the join photographic Expert Group (JPEG) format 

Image File size = The maximum image size is 240 kilobytes(240KB) 

Image Resolution and Dimensions:  Minimum acceptable dimensions are 207 pixels×266 pixels(35mm×45mm) 

 

साधारण समुहको ला�गः 

• नेपाल2 नाग>रकताको �माण प� 

• KU को �वेशप�  

• एसएलसी वा सो सरहको लFधाGक प� 

• एसएलसी वा सो सरहको चार2H�क �माण प� 

• दश जोड दईु वा सो सरहको 0ा�स7कKट 

• दश जोड दईु वा सो सरहको  Lवदेशमा अ3ययन गरेका को ला�ग Pass Certificate/Degree Award 

Certificate/Provisional Certificate or Migration Certificate 

• शैMNक यो!यताका �माण प�ह.मा र नेपाल2 नाग>रकतामा नाम थर ज�म �म�त फरक भए एउटै Pयि/त 

भएको स,व�धीत िजQला �शासन काया6लयको �सफा>रस प� 

आरNण समुहको ला�गः 
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१.साधारण समुहका ला�ग तो7कएका कागजातह.  र 

२.गाउपा�लका/ मनपा/ उप म.न.पा./ न.पा. ले जार2 गरेको Lवप�नताको �सफा>रस प� 

३.�शNा Lवकास तथा सम�वय इकाइ वा स,बि�धत %थानीय तहले जार2 गरेको सामुदा�यक LवUयालय स,व�धी 

�सफा>रस प� 

४.जुन समुहमा दरखा%त &दने हो सो समुहमा पन# भ�न तो7कएको �नकायले जार2 गरेको �सफा>रस प� (म&हला समुह 

बाहेक) 

 

 

 

आरNण समुहः अ�य LवUयालय 



(नेपाल �भ�का सामुदा�यक LवUयालय बाहेकका अ�य LवUयालयबाट �वे�शका पर2Nा उ?तीण6 गर2 आफू स,बि�धत 

समूहको Pयि/त भएको �माण पेश गन6 स/ने उ,मेदवारहX र सामुदा�यक(सरकार2) LवUयालयबाट एस.एल.सी. उ?तीण6 

गरेको भएता प�न �शNा Lवकास तथा सम�वय इकाई वा %थानीय तहको प� र तो7कएको ढाँचामा तो7कएको �म�त 

�भ� �दान ग>रएको Lवप�नताको �सफा>रस प� पेस गन6 नस/ने तर आफू स,बि�धत समूहको Pयि/त भएको 

�माण मा� पेस गन6 स/ने अ�य उ,मेदवारहXका ला�ग) 

� साधारण समुहका लागी तो7कएका कागजातह. र जुन समुहमा दरखा%त &दने हो सो समुहमा पन# भ�न 

तो7कएको �नकायले जार2 गरेको �सफार2स प� (म&हला समुह बाहेक) 

दरखा%त फाराम पेश गन6 मा�थ तो7कए बमोिजमका आव[यक कागज �माणह.को %/यान (SCAN)��त समेत तयार 

गरे प�छमा� फाराम भन6 शु. गनु6 पन#छ । 

� झु]ा Lववरण पेश गर2 अवेदन गरेमा दईु वष6स,मका ला�ग अयो!य हुने गर2 सु�चकृत गर2ने हुदा यथाथ6 

Lववरण मा� दरखा%तमा उQलेख गनु6होला 

� दरखा%त फारम भन# उ,मेदवारले KU ले �म�त २०७५ भा` १७ गत े�लएको B.Sc. Nursing र २०७५ भा` ३१ 

गत े�लएको MBBS तथा BDS �वेश पर2Nामा उ?तीण6  गरेको हुनु पन#छ । 

� म��ालयको Online दरखा%त फाराम भन6 KU को Entrance Examको रोल.नं./�सट नं र पर2Nाथnको 

ज�म�म�त ई�02 गरेप�छ मा� Online Application फाराम खुQनेछ । 

� Onlineदरखा%त फाराम भन6 शु. गरेको एक घpटा �भ� भर2 स/नुपन#छ ।  

� जुन पर2Nाको ला�ग दरखा%त पेस गन# हो सो Lवषयसँग स,वि�धत Lववरण मा� भनु6 पन#छ । 

� एक भ�दा वढ2 दईु ओटा Lवषयमा यो!यता"म कायम गराउन दईु ओटा छु]ाछु]ै फाराम भनु6 पन#छ । 

राज[व प�न दवुैको ला�ग छु]छु]ै बुभाउनुपन#छ । 

� दरखा%त फारम  �म�त २०७५ साल अशोज १८ गत े देDख २०७५ साल अशोज २६ गत े स,म Online 

मा3यमबाट भन6 स7कनेछ । 

� एक पटक फारम भ>र सेभ ग>र सकेप�छ पुन सो&ह Lवषयको फाराम भन6 पाईने छैन तर अकs Lवषयका 

ला�ग दरखा%त फाराम भन6 पाईने छ । 

� फाराम भन# "ममा आव[यक Lववरण नपुगेमा रातो रङगकोAsterisk (*) देDख�छ ?य%तो भएमा उ/त �च�हमा 

माउस (mouse) राखी सहयोग(Help) �लन स7कनेछ । 

� Onlineफाराम भन# "ममा फाराम पुरा भर2 नसकेस,म BACK or REFRESHबटन न�थ)ने। 

� Onlineफारम पुरा भ>रसकेप�छ दरखा%त फाराम म��ालयमा �ाKत भएको MOE Online Registrationतपाईको 

E-Mailमा पठाईनेछ । 

� Confirmation�ाKत भए प[चात ् तो7कएको �म�तमा रा.बा. बैङक ठमेल शाखा वा उ/त बैङकको छा�विृ?त 

शाखाको केशरमहल प>रसरमा रहेको काउ�टरमा ..१०००।- राज[व द%तुर वुभाएको र�सद स&हत सबै स/कल 

कागजातह. साथमा �लई दरखा%त फारम दता6 भएको �न%सा �लनु पन#छ ।  

� Onlineफारम भन# "ममा कुनै सम%या परेमा छा�विृ?त शाखामा स,पक6  गनु6होला। 

नोट:::: पेश गनु�पन� कागजातह�को �व�ततृ जानकार का ला"ग यस म$%ालयको वेवसाइट 

www.moe.gov.npमा रा0खएको सचूना अययन गनु�होला । 
शाखाको फोन न. ४४१८१६९ 
 

 


