
  

  

  

 �म�त २०७४।९। 

�ी �श�ा 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 $�भुवन  !व'व!व(यालय (IOM) (वारा २०७४ सालमा स*चालन गरेको �नातक तह MBBS!वषयको�बेश पर/�ाको आधारमा �श�ा म��ालयले दरखा�त 

आ3हान गर/ �बेश पर/�ाको �ा4ता5कका आधारमा म��ालयको �म�त २०७४।९।.....  मा �का�शत यो6यता7मको न�तजामा मेरो नाम MBBS !वषयको देहायमा 

उ:ले;खत समूहगत यो6यता7म सूचीमा �का�शत भएको तथा मेरो शै@�क यो6यता अनसुार म $�भुवन !व'व!व(यालयको मापदBड अनसुार अDययन गनE यो6य रहेको 

हँुदा �का�शत सूचना अनसुार MBBS !वषयको छा�बिृ�तमा मनोनयनका लाGग �नHनानसुार �श�णसं�था �ाथ�मकता7म तथा समूहगत यो6यता7म !वबरण खलुाई 

यो6यता7मको दरखा�त दताEको �न�साको ��त, नागLरकता �माणप�को ��त, एस एल सी उि�तणEको माकE �सट र १०+२ वा सो सरह उि�तणEको Oाि��74ट संल6न रा;ख 

र P १० को हुलाक Qटकट टाँस गर/ दरखा�त पेश गरेको छु । 

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

7.सं.  अDययन गनR सं�थाहP (Colleges) �ाथ�मकता7म(Prioritization) 

अ5क ( Number) अ�र( Letter) 

१ नसेनल मेSडकल कलेज $बरग*ज   

२ यु�नभसEल कलेज अफ मेSडकल साइ�सेज भैरहवा   

३ Gचतवन मेSडकल कलेज भरतपुर   

४ गBडकV मेSडकल कलेज पोखरा   

५ नेपाल/ सेना �वा�थय !वWान सं�थान काठमाडY   

६ Zक[ट मेSडकल कलेज ल�लतपुर   

७ 
जानकV मेSडकल कलेज जनकपुर   

  

  

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

7.सं साधारण तथा आर�ण कोटा 
समूह ( General and Reservation 

quota Group) 

सामुदायीक !व(यालय 
आर�ण समूह 
Community School 

Group) 

अ�य !व(यालय 
आर�ण समूह( Others 

School Group)  

�श�ा म��ालयको 
अनलाइन दताE न ं( 

MoE Online Reg. 

Number) 

�श�ा म��ालयको 
यो6यता7म न.ं ( 

MoE Merit No) 

दरखा�त माग 
गLरएको 
यो6यता7म 

१ साधारण      

२ मधेशी      

३ मधेशी द�लत      

४ मूि�लम      

५ शQहद तथा बेप�ता पLरवार      

६ मQहला      

७ द�लत मQहला      

८ मुि�लम मQहला      

९ अपा5गता      

१० जनजाती      

११ द�लत      

१२ !पछडीएको दगुEम �े�      

 

 

माGथ ले;खएको 3यहोरा Qठक साँचो हो, झुठा ठहरे काननु बमोिजम सहँुला बझुाउँला। यो दरखा�त फारामका आधारमा हुने पवूE मनोनयनको न�तजाको जानकार/ 

म��ालयको वेवसाइट www.moe.gov.npबाट �लई तोZकएबमोिजम म��ालयमा सHपकE  गनRछु भ�न सQहछाप गरेको छु । 

�नवेदकको नामथर:-      Name in English:- 

फोन न.ं :-       इमेल :- 

सQह :-      

 अ�भभावकको फोन न.      :या4चे  
 

 

  

P १० को Qटकट 

दताE न:ं- 

�म�त:- 

MBBS 

दा बा 


