नेपालसरकार

शिक्षामन्त्रालय
छारवृशििाखा
केिरमहल

छारवृशि छनोट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्त्धी सूचना
(िेरखापरमा प्रथम पटक सुचना प्रकाशित गमगतिः२०७१।६।२९)

नेपाल सरकारलाई स्वदे ि तथा ववदे िबाट प्राप्त हुनआउने ववज्ञान (Biology) ववषय गलई 10+2 वा सोसरह उिीर्ण न्त्यूनतम योग्यता
कायम हुने Undergraduate Level (Biology Group) का MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, B. Pharmacy, BMLT, BAMS, BSc

Forestry लिायतका ववषयहरूमा गनिःिुल्क, आंशिक तथा स-िुल्क छारवृशिमा अध्ययनका लागि खुला प्रगतयोगिताबाट उम्मेदवार छनोट

िनुप
ण ने भएकोले तपगसलको योग्यता पुरा िरे का इच्छु क नेपाली नािररकहरूबाट दरखास्त आह्वान िररएको छ।

यस सूचना बमोशिम प्रकाशित हुने योग्यताक्रमबाट गरभ ुवन ववश्वववद्यालयबाट सम्बन्त्धन प्राप्त शिक्षर् सं स्थाहरूमा November Session,
2014 र काठमाडौं ववश्वववद्यालयबाट सम्बन्त्धन प्राप्त शिक्षर् सं स्थाहरूमा August Session 2015, तथा योग्यताक्रम कायम भए पश्चात

(काठमाडौं ववश्वववद्यालयबाट सम्बन्त्धन प्राप्त

शिक्षर् सं स्थाहरूमा August Session 2014 मा मनोनयन हुनेबाहेक) अन्त्य शिक्षर् सं स्था,

दे ि, गनकायबाट प्राप्तहुने छारवृशिमा समेत ववद्याथीहरू मनोनयन िररने छ ।

यस मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने छारवृशि मध्ये पैँ तालीस प्रगतित स्थान सामुदावयक ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीर्ण िरे का दे हायका

ववपन्न समुदाय तथा व्यशिलाई गनयमानुसार आरक्षर् िरी सो प्रगतितलाई सतप्रगतित कायम िरी दे हायको प्रगतितका आधारमा ववतरर्
िररने छिः

क) आगथणक वा सामाशिक रूपमा ववपन्नका लागि ........................................................................................२५% मध्ये
१) मधेिी समुदायका लागि .................................................................................................... २०%
१क) मधे िी समुदायका लागि आरशक्षत २०% मध्ये मधेिी दगलत समुदायका व्यशिलाई ....३%
२) मुशस्लम समुदायका लागि ....................................................................................................२%
३) बेपिा पाररएका व्यशि र सवहद पररवार तथा घाइते वा गनिको सन्त्तगतका लागि .....................३%
ख) मवहलाको लागि ..............................................................................................................................३३%मध्ये
१) दगलत समुदायका मवहलाका लागि .........................................................................................३%
२) मुशस्लम समुदायका मवहलाका लागि

.....................................................................................२%

ि) अपाङ्गको लागि ...............................................................................................................................२%
घ) िनिागतको लागि ............................................................................................................................२७%
ड.) दगलतको लागि ................................................................................................................................९%
च) वपछगडएको दुिम
ण क्षेरका व्यशिको लागि ............................................................................................४%
तर आरक्षर् िररएको स्थानमा सामुदावयक ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीर्ण िरे का ववपन्न समुदायका व्यशि उपलब्ध नभएमा
नेपाल गभरका अन्त्य ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीर्ण िरे का सोही समुदायका व्यशिलाई आरशक्षत स्थान प्रदान िररनेछ र नेपाल
गभरका अन्त्य ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीर्ण िरे का व्यशि समेत उपलब्ध नभएमा साधारर् समूहका व्यशिलाई उि स्थान
प्रदान िररने छ ।

१.आवेदनका लागि आवश्यक योग्यतािः

(क) General Group (साधारर् समूह):

(१) 10+2 वा सो सरहको परीक्षामा Physics, Chemistry, Biology ववषय गलई उि प्रत्येक ववषयहरूमा न्त्यूनतम ५० प्रगतित
अङ्क प्राप्त िरी कूल पूर्ाणङ्कमा समेत कम्तीमा ५० प्रगतित अङ्कका साथ उिीर्ण भई Transcript प्राप्त िरे को हुनपु ने छ वा

प्राववगधक शिक्षा तथा व्यावसावयक तागलम पररषद् (CTEVT) अन्त्तिणतको प्रमार्पर वा गडप्लोमा तहमा कूल पूर्ाणङ्कको
कम्तीमा ५० प्रगतित अङ्क प्राप्त िरी उच्च माध्यगमक शिक्षा पररषद् (10+2) द्वारा गनधाणररत Bridge Course (Physics,
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ु ने ) उिीर्ण भई Marks
Chemistry, Biology ववषय गलई उशल्लशखत ववषयहरूमा न्त्यूनतम ५० प्रगतित अङ्क प्राप्त िरे को हुनप
ु ने छ ।
Sheet र Certificate प्राप्त िरे को हुनप

(२) नेपाल बावहरको बोडणबाट Grade-12 वा सो सरह उिीर्ण िरे को भए सम्बशन्त्धत बोडणबाट िारी िररएको Marks Sheet
कासाथ Pass Certificate/ Degree awarded certificate / Provisional Certificate / Migration Certificate र
समकक्षता (Equivalent) गनधाणरर् भएको पर प्राप्त िरे को हुनपु ने छ ।

(३) नेपाली नािररकता प्रमार् पर प्राप्त िरे को हुनपु ने छ।

(४) िैशक्षक योग्यताको प्रमार् परहरूमा सम्बशन्त्धत बोडणले प्रगतित नखुलाएको भए Grade-12 वा सो सरह उिीर्ण िरे को
Marks Sheet का आधारमा दे हाय बमोशिम अङ्क िर्ना िनुप
ण ने छ। यसरी अङ्क िर्ना िदाण कूल पूर्ाणङ्कमा कम्तीमा ५०

प्रगतित अङ्क र Physics, Chemistry, Biology प्रत्येक ववषयमा समेत न्त्यूनतम ५० प्रगतित अङ्क प्राप्त िरे को हुनपु ने छ।
अगनवायण ववषय (Compulsory Subject), ऐशच्छक ववषय (Optional Subject)

र अगतररि ववषय (Additional

Subject) का रूपमा ववषय नछु ट्याइएको भए Marks Sheet मा उल्लेख भएका सबै ववषयको अङ्क िर्ना िनुप
ण ने छ।

(Central Board of Secondary Education, India / Council for Indian School Certificate Examinations, New Delhi
लिायतका बोडणहरू।)
अगनवायण ववषय (Compulsory Subject), ऐशच्छक ववषय (Optional Subject)

र अगतररि ववषय (Additional

Subject) का रूपमा छु ट्याइएको भए अगनवायण ववषयहरू (Compulsory Subject) र ऐशच्छक ववषयहरू (Optional
Subject) को मार अङ्क िर्ना िनुप
ण ने छ।(Bihar Intermediate Education Council / Bihar School Examination Board,

Patna लगायतका बोर्डहरू।)

प्रमार् परमा कूल पूर्ाणङ्क र कूल प्राप्ताङ्क मार उल्लेख िरे को भए सोही आधारमा कूल प्रगतित गनधाणरर् िनुप
ण ने

छ।(माध्यगमक

शिक्षा

पररषद्, उिरप्रदे ि/ Department of Government Examinations, Chennai / Board of

Intermediate Education, A.P. / Department of Pre-University Education, Karnataka लिायतका बोडणहरू।)
A Level लिायतका उपागधको Grade Point लाई प्रगतितमा रूपान्त्तर (Percentage Convert) िदाण प्रगत ववषय

१०० पूर्ाणङ्क तथा प्राप्ताङ्क Grade A= 90%, B= 80%, C=70% का आधारमा िनुप
ण ने छ।
CTEVT अन्त्तिणतका आवेदकले कूल प्रगतित िर्ना िदाण प्रमार् पर वा गडप्लोमा तहको Transcript का आधारमा र
Physics, Chemistry, Biology ववषयको अङ्क िर्ना िदाण Bridge Course को Marks Sheet का आधारमा अङ्क िर्ना

िनुप
ण ने छ।

आरक्षर्तर्णिः

(ख) Community School Group (सामुदावयक ववद्यालय तर्णको आरक्षर् समूह)
(ववपन्नताको गसर्ाररस, सामुदावयक (सरकारी) ववद्यालय सम्बन्त्धी गसर्ाररस र आरशक्षत समूह सम्बन्त्धी प्रमार् समेत ३ वटै प्रमार् पेस िनणसक्ने उम्मेदवारका लागि।)

यस समूहमा आवेदन िने उम्मेदवारहरूले मागथ General Group (साधारर् समूह) का लागि तोवकएका काििातका साथै गनम्न
ु ने छ।
काििात समेत प्राप्त िरे को हुनप

(१) एस.एल.सी. उिीर्ण िरे को ववद्यालय सामुदावयक (सरकारी) हो भनी शिल्ला शिक्षा कायाणलयले प्रदान िरे को गसर्ाररस पर
प्राप्त िरे को हुनपु ने छ।

(२) सम्बशन्त्धत िाउँ ववकास सगमगत वा निर पागलकाले ववपन्नताको कारर् खुलाई छारवृशि सम्बन्त्धी गनयमावली, २०६० को
अनुसूची १ख. अनुरूपको ढाँचामा गमगत २०७१ असोि २८ िते पगछ िारी िरे को ववपन्नताको गसर्ाररस पर प्राप्त िरे को
हुनपु ने छ ।

(३) आर्ू सम्बशन्त्धत समुदायको व्यशि भएको प्रमाशर्त हुने िरी गनम्न गनकायको गसर्ाररस पर प्राप्त िरे को हुनपु ने छिः

(क) अपाङ्गले राविय अपाङ्ग महासं घ वा सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस र दताणवाल शचवकत्सकबाट गनि
Medicine ववषय अध्ययन िनण सक्षम छ भनी लेशखददएको गसर्ाररस पर,

(ख) िनिागतले आददवासी/िनिागत उत्थान रावि्य प्रगतष्ठान वा सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर,
(आददवासी/िनिागत उत्थान राविय प्रगतष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत िागतहरूमार)

(ि) दगलतले राविय दगलत आयोि वा सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर, (राविय दगलत आयोिबाट
सूचीकृत िागतहरू मार)
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(घ) वपछगडएको दुिम
ण क्षेरका व्यशिले वपछगडएको दुिम
ण क्षेरमा स्थायी बसोबास भएको व्यहोरा उल्लेख िरी सम्बशन्त्धत
शिल्लाबाट प्राप्त िरे को नेपाली नािररकताको प्रमार्पर र सम्बशन्त्धत िाउँ ववकास सगमगत वा निरपागलकाबाट सोही

स्थानमा हालसम्म स्थायी बसोबास िरे को व्यहोरा खुलाई गमगत २०७१ असोि २८ िते पगछ िारी िरे को गसर्ाररस
पर । (अछाम, कागलकोट, िािरकोट, िुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बािुरा, मुि ु र हुम्ला शिल्ला मार)
(ङ) मधेिी समुदायको व्यशिले सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर।
(च) मुशस्लम समुदायको व्यशिले सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर।

ु
(छ) बेपिा पाररएका व्यशि तथा सवहद (िनयुद्ध, सं वत् २०६२/०६३ को िनआन्त्दोलन, मधेि आन्त्दोलन लिायत मुलक
गभर भएका सबै क्राशन्त्तको क्रममा बेपिा पाररएको वा सवहद) पररवारको एकाघरका सदस्य र िनआन्त्दोलन- २ का
आिीवन अङ्गभङ्ग घाइते (न्त्यूनतम ५० प्रगतित घाइते हुनपु ने ) का सन्त्तगतले सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको
गसर्ाररस पर।

(ि) Other School Group (अन्त्य ववद्यालय तर्णको आरक्षर् समूह)
(नेपाल गभरका सामुदावयक ववद्यालय बाहे कका अन्त्य ववद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उिीर्ण िरी आर्ू सम्बशन्त्धत समूहको व्यशि भएको प्रमार् पेि िनणसक्ने उम्मेदवारहरू र सामुदावयक (सरकारी)
ववद्यालयबाट एस.एल.सी. उिीर्ण िरे को भएता पगन शिल्ला शिक्षा कायाणलयको पर र तोवकएको ढाँचामा तोवकएको गमगत गमर प्रदान िररएको ववपन्नताको गसर्ाररस पर पेस िनणनसक्ने तर आर्ू
सम्बशन्त्धत समूहको व्यशि भएको प्रमार् मार पेस िनण सक्ने अन्त्य उम्मेदवारहरूका लागि)

यस समूहमा आवेदन िने उम्मेदवारहरूले मागथ General Group (साधारर् समूह) का लागि तोवकएका काििातका साथै गनम्न
ु ने छ।
काििात समेत प्राप्त िरे को हुनप

(४) आर्ू सम्बशन्त्धत आरशक्षत समुदायको व्यशि भएको प्रमाशर्त हुनेिरी मागथ बुँदा नं.१ (ख) ३ बमोशिमको गसर्ाररस पर
प्राप्त िरे को हुनपु ने छ ।
आरक्षर् तर्ण आवेदन िने सबै उम्मेदवारलाई स्वतिः General Group (साधारर् समूह) मा समेत समावेि िररने छ ।

२. दरखास्त सम्बन्त्धी व्यवस्थािः

गमगत २०७१ कगतणक ५ ितेदेशख गमगत २०७१ कागतणक १९ ितेसम्म यस मन्त्रालयको वेबसाइट www.moe.gov.np वा
http://scholarship.moe.gov.np मा अनलाइनबाट दरखास्त ददन सवकने छ ।

झुट्टा वववरर् पेस िरी दरखास्त ददएको पाइएमा गनिलाई दुई वषणसम्म छारवृशि छनौट परीक्षामा दरखास्त ददनको लागि अयोग्य
हुनेिरी सूचीकृत िररने भएको हुँदा आवेदन िदाण आफ्नो यथाथण वववरर् मार उल्लेख िनुह
ण ोला ।

३. प्रवेि पर बुशझगलन आउँदा अगनवायण रूपमा पेस िनुप
ण ने काििातिः–

प्रवेि पर बुशझगलन आउँदा दे हायका काििातहरू गसलगसलेवार रूपमा र्ाइलमा राखी र्ाइल बावहर आफ्नो Online Registration
No. र नाम थर उल्लेख िरी छारवृशि िाखा, केिरमहलमा बुझाउनु पने छ ।

(क) General Group (साधारर् समूह):

(१) 10+2 वा सो सरह उिीर्ण िरे को Transcript को प्रगतगलवप । नेपाल बावहरको बोडण भए सम्बशन्त्धत बोडणबाट िारी िररएको
Marks Sheet का साथ Pass Certificate/ Degree awarded certificate/ Provisional Certificate / Migration

Certificate र समकक्षता (Equivalent) गनधाणरर् भएको परको प्रगतगलवप । CTEVT अन्त्तिणतका सं स्थाहरूबाट प्रमार् पर

तह वा गडप्लोमा तह उिीर्ण िरे को Transcript को प्रगतगलवप तथा उ.मा.शि.प. द्वारा गनधाणररत Bridge Course उिीर्ण
िरे को Marks Sheet र Certificate को प्रगतगलवप ।

(२) नेपाली नािररकता प्रमार् परको प्रगतगलवप ।

(३) राविय वाशर्ज्य बैं क, ठमेल िाखा वा छारवृशि िाखा, केिरमहल पररसरमा रहे को वैंक काउन्त्टरमा रािस्व बापत
रू.१०००।– बुझाएको सक्कल भौचर । Online Registration Number प्राप्त िरे का आवेदकहरूले रािस्व बापतको रकम
आवेदन खुला िररएको ददनदे शख प्रवेि पर ववतरर् गमगत सम्ममा दाशखला िनण पाउने व्यवस्था िररएको छ ।

(ख) Community School Group (सामुदावयक ववद्यालय तर्णको आरक्षर् समूह)

यस समूहका आवेदकले उशल्लशखत General Group (साधारर् समूह) का लागि तोवकएका काििातका साथै गनम्न काििातहरू
समेत पेस िनुप
ण ने छ ।
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(४) सम्बशन्त्धत िाउँ ववकास सगमगत वा निर पागलकाले ववपन्नताको कारर् खुलाई छारवृशि सम्बन्त्धी गनयमावली, २०६० को
अनुसूची १ख. अनुरूपको ढाँचामा गमगत २०७१ असोि २८ िते पगछ प्रदान िरे को गसर्ाररस परको प्रगतगलवप ।

(५) एस.एल.सी. उिीर्ण िरे को ववद्यालय सामुदावयक (सरकारी) हो भनी शिल्ला शिक्षा कायाणलयले प्रदान िरे को गसर्ाररस परको
प्रगतगलवप ।

(६) आर्ू सम्बशन्त्धत समुदायको व्यशि भएको प्रमाशर्त हुनेिरी तोवकएको गनकायले प्रदान िरे को गसर्ाररस परको प्रगतगलवप ।
(क) अपाङ्गले राविय अपाङ्ग महासं घ वा सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस र दताणवाल शचवकत्सकबाट गनि
Medicine ववषय अध्ययन िनण सक्षम छ भनी लेशखददएको गसर्ाररस पर,
(ख) िनिागतले आददवासी/िनिागत उत्थान राविय प्रगतष्ठान वा सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर,

(आददवासी/िनिागत उत्थान राविय प्रगतष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत िागतहरूमध्ये कुन िागतको हो सो
खुलाएको पर)
(ि) दगलतले रावि्य दगलत आयोि वा सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर, (रावि्य दगलत
आयोिबाट सूचीकृत िागतहरूमध्ये कुन िागतको हो सो खुलाएको पर)

(घ) वपछगडएको दुिम
ण क्षेरका व्यशिले वपछगडएको दुिम
ण क्षेरमा स्थायी बसोबास भएको व्यहोरा उल्लेख िरी सम्बशन्त्धत
शिल्लाबाट प्राप्त िरे को नेपाली नािररकताको प्रमार् पर र सम्बशन्त्धत िाउँ ववकास सगमगत वा निरपागलकाबाट सोही
स्थानमा हालसम्म स्थायी बसोबास िरे को व्यहोरा खुलाई गमगत २०७१ असोि २८ िते पगछ प्रदान िरे को गसर्ाररस
पर ।
(ङ) मधेिी समुदायको व्यशिले सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर ।
(च) मुशस्लम समुदायको व्यशिले सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन कायाणलयको गसर्ाररस पर।
(छ) वेपिा पाररएका व्यशि तथा सवहद (िनयुद्ध, सम्वत् २०६२/०६३ को िनआन्त्दोलन, मधेि आन्त्दोलन लिायत

ु गभर भएका सबै क्राशन्त्तको क्रममा वेपिा पाररएको वा सवहद) पररवारको एकाघरका सदस्य र िनआन्त्दोलन-२
मुलक
का आिीवन अङ्गभङ्ग घाइते (न्त्यूनतम ५० प्रगतित घाइते हुनपु ने) का सन्त्तगतले सम्बशन्त्धत शिल्ला प्रिासन
कायाणलयको गसर्ाररस पर।

(७) एस.एल.सी. को Marks Sheet को प्रगतगलवप ।
(ि) Other School Group (अन्त्य ववद्यालय तर्णको आरक्षर् समूह)

यस समूहका आवेदकले उशल्लशखत General Group (साधारर् समूह) का लागि तोवकएका काििातका साथै गनम्न काििातहरू
समेत पेस िनुप
ण ने छ ।

ँ ानं. १(ख)३ बमोशिमको गसर्ाररस परको
(४) आर्ू सम्बशन्त्धत आरशक्षत समुदायको व्यशि भएको प्रमाशर्त हुने िरी मागथ बुद
प्रगतगलवप ।
प्रवेि पर प्राप्त िनण उशल्लशखत सम्पूर्ण काििातहरूको सक्कल प्रगत समेत साथै ल्याउनु पने छ ।
प्रवेि पर गलँदाका बखत तोवकएका सबै काििात पेस िनण सक्ने उम्मेदवारलाई मार योग्यताक्रममा राशखने छ ।

४. प्रवेश पत्र ववतरण
अनलाइन रशिस्रे सन नम्बर

ववतरर् गमगत

१ दे शख १००० सम्म

२०७१ कागतणक २५ िते

१००१ दे शख २००० सम्म

२०७१ कागतणक २६ िते

२००१ दे शख ३००० सम्म

२०७१ कागतणक २७ िते

३००१ दे शख ४००० सम्म

२०७१ कागतणक २८ िते

४००१ दे शख ५००० सम्म

२०७१ कागतणक ३० िते

५००१ दे शख ६००० सम्म

२०७१ मंगसर १ िते

६००१ दे शख ७००० सम्म

२०७१ मंगसर २ िते

७००१ दे शख मगथ सवै

२०७१ मंगसर ३ िते

समय

अपरान्त्ह
बिेदेशख

१:००

स्थान

छारवृशि िाखा,
केिरमहल

आवश्यक काििात
प्रवेि पर प्राप्त िनण अगनवायण रूपमा पेस िनुप
ण ने
ँ ानं. (३) बमोशिमका काििातहरू ।
बुद

नोटिः तोवकएको गमगतमा तोवकएका अनलाइन रशिस्रे सन नम्बरका उम्मेदवारहरूको मार प्रवेि पर ववतरर् िररने हुँदा आर्ूलाई तोवकएको गमगतमा अगनवायण सम्पकण िनुह
ण ोला ।
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५. परीक्षा गमगत र समय :– २०७१ मंगसर ६ िते िगनबार, अपरान्त्ह १(एक) बिेदेशख ।
६. परीक्षा केन्त्र :– अको सूचनाबाट िानकारी िराइने छ ।

७. परीक्षाको वकगसम:– गलशखत (Multiple Choice Question) ।
८. परीक्षाको समय:– दुइण घण्टा ।

९. गलशखत परीक्षा गलईने ववषय तथा अङ्कभार: Physics- 30, Chemistry- 30, Botany- 20, Zoology-20 Marks.

१०.गलशखत परीक्षाको पाठ्यक्रम : प्रश्न पर यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित प्रवेि परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधाररत हुनेछ ।

११.गलशखत परीक्षाको पूर्ाणङ्क १०० र उिीर्ाणङ्क ५० हुनेछ । गलशखत परीक्षामा प्रत्येक सही उिरका लागि १ अङ्क प्रदान िररने, िलत
उिरका लागि प्राप्ताङ्कबाट ०.२५ अङ्क घटाइने र एक भन्त्दा बढी उिरमा शचन्त्ह लिाएमा कुनै अङ्क प्रदान निररने तथा प्राप्ताङ्कबाट
अङ्क नघट्ने प्रावधान रहेको छ ।

१२. गलशखत परीक्षा उिीर्ण परीक्षाथीहरूको प्राप्ताङ्कमा 10+2 वा सो सरहको परीक्षामा प्राप्त िरे को कुल प्रगतितको पाँच प्रगतित अङ्क
िोड िरी योग्यताक्रम कायम िररने छ ।

१३. झुट्टा वववरर् पेस िरी दरखास्त ददएको पाइएमा वा रीत नपुिेका काििात पेस िरे मा वा प्रवेि पर ववतरर् बखतमा तोवकएका
काििात पेस िनण नसक्ने उम्मेदवारको आवेदन िुनसुकै बखत रद्द हुनेछ ।

१४. छारवृशिमा मनोनयनका लागि उम्मेदवारले छारवृशि प्रदान िने दे ि, ववश्वववद्यालय वा गनकायले तोकेको न्त्यूनतम सतण, योग्यताश्रे र्ी, स्तर गनधाणरर्, उमेर, प्रगतित आदद) पुरा िरे को काििात समेत पेस िनुण अगनवायण हुनेछ ।

कुनै पगन सतण र कबुगलयतनामा िरी आवेदन स्वीकृत िररने छै न ।
छारवृशि परीक्षा सम्बन्त्धी अवपल
नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाट आवगधक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. लिायतका
ववषयहरूको छारवृशि छनौट परीक्षामा उिीर्ण िराइददने, अध्ययनको अवसर प्रदान िने-िराइददने लिायतका भ्रामक
र झुट्टा आश्वासन ददई सवणसाधारर्,परीक्षाथी एवम् अगभभावकहरूबाट आगथणक लेनदे न िने-िराउने कायण िनण
आर्ूलाई मन्त्रालय सम्बद्ध बताउने वा मन्त्रालयका पदागधकाररहरूसँि गनकट सम्बन्त्ध रहे को भनी केही व्यशि तथा
सं स्थाहरू भ्रामक अर्वाह र्ैलाउन सवक्रय रहेको सुगनन आएको हुँदा त्यस्ता िलत तत्वहरूबाट प्रचाररत भ्रामक र
झुट्टा आश्वासनमा ववश्वास निनुण हुन सम्बशन्त्धत सबैमा अनुरोध िररन्त्छ । साथै शिक्षा मन्त्रालय सदाझैँ गनष्पक्ष र
मयाणददत रूपमा परीक्षा सञ्चालन िनण प्रगतबद्ध रहे को हुँदा परीक्षाको तयारीलाई गनरन्त्तरता ददइरहनु हुन सम्पूर्ण
परीक्षाथीहरूलाई आग्रह िररन्त्छ ।
-

शिक्षा मन्त्रालय
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सम्बशन्त्धत ब्यशि बसोबास िरे को स्थानीय गनकायको लेटर हेडमा तपशिल अनुसारको ब्यहोरा
उल्लेख भएको छु ट्टा छु ट्टै गसर्ाररस पर
आगथणक वा सामाशिक रूपमा ववपन्नताको गसर्ाररस ढाँचा

(२०७१ असोि २८ िते भन्त्दा पगछको गमगतको हुनपु ने)
श्री शिक्षा मन्त्रालय
केिरमहल, काठमाडौं।
ववषयिः ववपन्नको गसर्ाररस िररएको ।
उपरोि सम्बन्त्धमा श्री ...........................को नागत/नागतनी श्री ...................................को छोरा/छोरी ..................
शिल्ला ....................................... िा.वव.स./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा..............वडा बस्ने वषण...... को श्री/सुश्री/श्रीमती
.............................................. गमगत .............. दे शख....................... सम्म ................................ सामुदावयक

् गनि ....................................... कारर्ले ववपन्न भएको
ववद्यालयमा अध्ययन िरी एस.एल.सी. उिीर्ण िरे का ववद्याथी हुन।
दे शखँदा गनिलाई ववपन्न व्यशिको लागि सुरशक्षत िररएको छारवृशिको स्थानमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था िररददनुहन
ु
गसर्ाररस िररएको छ ।

मागथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोशिम सहुँला बुझाउँला ।
गसर्ाररस िनेको,नामथरिः
पदिः
सहीिः

कायाणलयिः

गमगतिः

कायाणलयको छापिः

दुिम
ण क्षेर सम्बन्त्धी गसर्ाररसको ढाँचा

(२०७१ असोि २८ िते भन्त्दा पगछको गमगतको हुनपु ने )
श्री शिक्षा मन्त्रालय
केिरमहल, काठमाडौं।

ववषयिः- दुिम
ण क्षेर समूहमा आवेदनका लागि गसर्ाररस िररएको ।

उपरोि सम्बन्त्धमा श्री ....................................... को नागत/नागतनी श्री ................................ को छोरा/छोरी
....................... शिल्ला ....... ... ............... िा.वव.स./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा..............वडा बस्ने वषण...... को
श्री/सुश्री/श्रीमती ......................................................................... को हालसम्म सोही स्थानमा बसोबास रहेको

हुँदा दुिम
ण क्षेरका लागि सुरशक्षत िररएको छारवृशिको स्थानमा उम्मेदवार हुनपाउने व्यवस्था िररददनुहन
ु गसर्ाररस िररएको
छ।

मागथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोशिम सहुँला बुझाउँला ।
गसर्ाररस िनेको,नामथरिः
पदिः
सहीिः
गमगतिः

कायाणलयिः
कायाणलयको छापिः
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१८.

थकाली

१९.

थामी

२०.

थारु

२१.

थुदाम

२२.

दनुवार

२३.

दराई

२४.

दुरा

२५.

धानुक (रािबं शी)

२६.

गधमाल

२७.

नेवार

२८.

पहरी

२९.
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३०.

वनकररया

३१.

वरामी

३२.
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३३.

वोटे

३४.
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३६.
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४१.
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४२.
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४३.

राउटे

४४.

रािवंिी(कोच)

४५.

रािी

४६.
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४७.
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४८.

लेप्चा

४९.

ल्होपा

५०.
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५१.

वालुङ

५२.

ब्याँसी

५३.

िेपाण

५४.

सतार (सन्त्थाल)

५५.

गसयार

५६.

सुनव
ु ार

५७.

सुरेल

५८.

हायू

५९.

हृयोल्मो

दलिि जािीय सच
ू ी
क) पहाडे मूि
१. गर्न्डवड (गाइने)

२. पररयार (दमाई, दर्जी, सुचिकार, नगिी, ढोली, हुड्के)

३. बादी

४. ववश्वकमाड (कामी, लोहार, सुनार, ओर्, िुनँरा, पाकी, टमटा)

५. ममर्जार - (साकी, िमडकार, भूल)

६. पोर्े (दे उला, पूर्जारी, र्जलारी)

७. च्यामे (कुिीकार, च्याम्खल)

(ख) मधेशी मूि
८. कलर

९. ककैहहया

१०. कोरी ११. खहटक

१२. खत्वे (मण्र्ल खङ्ग)
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२०. बाँतर
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२३. सरभङ्ग (सरवररया)

२४. नटुवा

२६. ्ररकर/ ्र्नकार

१. गन्धर्व जातिका थरहरु
१. गाइने २. गार्न्ारी ३. गायक ४. बैगार ५. गायन ६. कालोपौर्ेल ७. र्जोगी ८.कालाकौसी ९. सूर १०.तुकी ११. बोगरी १२. भूषाल
१७.रसाइली १८.कालाशाह

१३. कामलिन १४.सुरसमान १५. मेघनाथ १६. भाट
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८८. िण्र्ुिार ८९. दनोल ९०. नगिी९१. ढ्याकी ९२. कढै वरी ९३. रिना ९४. दकास ९५. मोत ९६. दास ९७. लाखे९८. रनवेहली ९९. िाहार १००. िुर्ाल १०१. बाग््ास १०२. रर्जवास १०३.

लाप्रे १०४. नेगी १०५. माले १०६. कनाल १०७. करुवाल १०८. माल्कबोक१०९. पट्टे ली ११०. वास्ताकोटी १११. रार्जगाइ ११२. घलेख ११३. हुड्के११४. र्याइझ्यार११५. याग्ने ११६. सुँगुरे ११७.
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१३०. दे उगार्ी १३१. आवीखोली १३२. साउके १३३. नागरी १३४. पाल्कपाली १३५. सुर्नदार १३६. गोठामे १३७. हुणे १३८. शाही १३९. रत्न
३. वर्श्र्कमाव जातिका थरहरुुः
१. आग्री २. आिायड ३. आफल्ोती४. ओर् ५. कसरा ६. लोहार ७. कालीकोटे ८. कालीरार्ज ९. कुमाकी १०. कैनी ११. कोली १२. कोइराला १३. खड्काथोकी १४. खपाङ्गी१५. खाती१६.
गर्जमेर१७. गर्जुरेल १८. गदाइली१९. गदाल २०.गहतरार्ज २१. चगरी २२. गोतामे २३. गावा २४. घताने २५. ्माल २६. घती २७. छघममरे २८. घामित्ल २९. िुनार ३०. छिस्तल ३१.
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३२. टमटा ३३. ठगर्नना ३४. ठटरा ३५. नगरकोटी ३६. छनरौला ३७. नेपाल३८. पर्नथी ४०. पल्कलय ४१. पहरी ४२. पाध्यवती ४३. पाकी ४४. पोखरे ल ४५. पोतेल ४६. पौर्ेल ४७.

पौर्ेली ४८. बराईली बराल वराली ४९. वि
ु ेभाले ५०. बाँस्कोटा ५१. श्रीपाली

५२. हदयाली ५३. द्
ु रार्ज ५४. भट्ट ५५. भट्टराई ५६. भुसाल ५७. भल
ु ५८. माहहलीपार ५९. महर ६०. रसाइली

६१. रहपाल ६२. रार्जीलौहार ६३. सापकोटा ६४. सर्न
ु च्युरी ६५. सन
ु ्व
ु ा ६६. मसगाउरे ६७. मसर्जापती ६८. सेतीपार ६९. सेतीसुरुवाल७०.सेतीमहर ७१.रामदाम ७२. ररर्जाल ७३. ल्कवागुन ७४.
साशंकर सदाशंकर ७५. शेरेला ७६. सोनाम ७७. हे मच्यूरी ७८. छतरुवा ७९. लाम्गादे ८०. सोव ८१. रुिाल८२. हमेल ८३. दनाडल ८४. बुढाथोकी ८५. लुहार ८६. दल
ु ाल
४. र्ादी जातिका थरहरु

१. दास २. राना ३. वादी ४. भाँर् ५. हुँड्के च्ताल ६. लेकाली ७. पहार्ी८. कश्यप ९. िर्नद १०. छिलेल ११. र्जोगी रार्जयोग १२. छिलाल १३. मशह १४. वैश्य १५. नगिी १६. खाती १७.
छिर्नवयाल १८. वसेल १९. गौतम २०. नेपाल २१. लेकाली २२. मगर २३. व ् ाध्यकार २४. बाठा २५. नेपाली २६. छिनाल २७. वाहय २८. कालीयान २९. बैकार ३०. पौर्ेल ३१. दम
ु ाकी
३२.पोखरे ल ३३. मसमाल ३४. र्जुम्लेली ३५. हररथंगा ३६. केसरी ३७. खनौटे ३८. बोरे साहाँ
५.लमजारजातिका थरहरु
ममर्जार - (साकी, िमडकार, भूल)
१. बस्याल २. नेपाली ३. रुिाल ४. बाह्रघरे ५. बम्रेल ६. िर्नतेल ७. बसेल ८. नगरकोटी ९. ्ौलाकोटी १०. बङरे ल ११. रामर्जाली १२. क्षेत्रेल१३. बयालकोटी १४. सत्याल १५. ढराई १६.
दे उला १७. कालो १८. सेतो १९. हहताङ २०. पहार्ी २१. मर्जरकोटी २२. ववसुङ्खे २३. टोटलाङ्गी २४. तोसाली२५. क्षेत्रयाल २६. बंग्रेल २७. बंर्जार्े २८. सामत २९. ममर्जार ३०. िमडकार ३१.
भूल

३२. मयार ३३. सेठी ३४. सेही ३५. ववसंके ३६. रुिाल३७. एस।s े ३८. मस।s े। ३९. रम्तेल ४०. मग्राती ४१. मभयाल ४२. बैलकोटी ४३.रोका ४४. बौर्ेल ४५. ठर्ोर ४६. अच्िामी ४७.

दल
ु ाल ४८. तोलाङ्गे ४९. पुरकोटी५०. कोल्कहाल ५१. गौरीपाल ५२. परली

५३. वपपलबोटे ५४. कुल्किीयार ५५. संग्राम ५६. रो्का ५७. मुंदेल ५८. श्रीवास्तव ५९. खररबोटे ६०. मोटे ६१.

७६. पाएली ७७. मभपाल ७८. थाक ७९. दावे ८०. ममर्जार ८२. बलकोटी

८३. तोलाङ्गे ८४. ्ुरमग्राती ८५. कालामग्राती ८६. काला ८७. उपरकोटी ८८. तोलाङ्गी ८९. पकोटी ९०. ववमुर्नखे

तोलाङ्गीसुयल

६२. खखलुङ्गे ६३. पुलामी ६४. रोइलाहहताङ ६५. सेर्जवाल ६६. संयल ६७. दाउलाकोरी ६८. िुर्ाल ६९. मूहल ७१. लमर्जेल ७२.मर्जावरी ७३. छघताङ्ग ७४. श्रीपाली ७५. मसरौते

९१. रै काल ९२. रोकापा ९३. गैरी ९४. श्रीमाल ९५. रो्काशाही ९६. सुराना ९७. महरा
लमजारजातिका गैर दलििसंग लमल्ने थरहरु

गोतामे, हमाल, नेपाल, राठौर, ररमाल, ि संह, खड्की, गौतम, बढ
ु ाथोकी, सापकोटा, र्नयौपाने, पौर्ेल, बोहरा, आिायड, थपमलया, अच्कारी, पोखरे ल, खछतवर्ा, उप्रेती, चगरी, दाहाल, िर्नद,
लम्साल, कोइराला, मगर, ठगर्न
ु ना ।
किर जातिका थरहरु
सरवररया, ववकाउ

ककैहहया जातिका थरहरु
राय

कोरी जातिका थरहरु
कुरील, गौतम, भारती

खहिक जातिका थरहरु
कोली, सोनकर

खत्र्े जातिका थरहरु (मर्ंल, खङग)
शमाड, ्ानुक, बेल्कदार, मण्र्ल
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चमार जािीका थरहरु (राम, मोिी, हरीर्जन, रववदास)
रै दास, महरा
चचडडयामार जातिका थरहरु

सरनेरीया, सरनररया, करौरीया, यादव, नट, बखु
डोम जातिका थरहरु

मल्कलीक, मिल्कल, महहल, गुसराम
ित्मा जातिका थरहरु ( ताँती, दास)
मण्र्ल, महरा, पात, बनौिर्जया
दस
ु ाध जातिका थरहरु (पासवान, हर्जारा)
दस
ु ाद, हर्जारी, पासमान

धोर्ी जातिका थरहरु (रर्जक, हहर्नद)ु

पचथक, कनौिर्जया, आयाड, पत्थरकट्टा, मगता, माहुत, कुशवडर्या, मंगी, वाल्कमीकक, शाकी, रमन, ्ावी, साफी, वैठ्ठा, छनमडलकार, रत्ना, बेठा, मेहता, म्ैया, आयड, म्ेसीया, दास, रार्ज्ोव, कनेर्जीया,
्ोवी, रमण, राउत, माझी, ्वल, सम््ी, एसर
पासी जातिका थरहरु

सूयाड, महतो, िौ्री, गौतम, तरसुहहया
बााँिर जातिका थरहरु

सरदार, माझी, ्ोकेवाल, रार्जवंशी, ढोकेवार्ज, माइती
मस
ु हर जातिका थरहरु

सदा, ऋवषदे व, हे मराम, भदरी, माझी, छतरुहुछतया, म्ैया, ढोलबार्जा, कहररँ या, ररखखकुल, छतरासक
मेस्िर जातिका थरहरु

राउत, मेहतर, र्जम्दार, मंगी
सरभङ्ग जातिका थरहरु (सरवरीया)
सरभोर, सरभङ्ग, ्ामी, बाँतर, नट
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