
 �म�त :-२०७५/४/ 

�ी �श�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालय 

छा�बिृ त शाखा  

�वषय:- छा�बिृ�तमा मनोनयनका ला�ग आवेदन गरेको स�ब�धमा । 

�"तुत �वषयमा तो&कएको �म�तमा )�भूवन �व,व�व-यालय, �च&क सा शा"� अ1ययन सं"थानले स4चालन गरेको �बेश पर8�ाका 

आधारमा �श�ा म��ालयले दरखा"त माग गर8 म��ालयको �म�त ...........................मा �का�शत यो;यता<मको न�तजामा मेरो नाम 

�का�शत भएकोले र मेरो यो;यता<मबाट तो&कएको मापद?ड अनुसार अ1ययन गनA यो;य रहेको हँुदा �श�ा म��ालयबाट �म�त  

.................. �का�शत सूचना अनुसार "नातक तहको  MBBS/BDS/D.pharmacy  �वषयमा अ1ययनका ला�ग छा�बिृ तमा मनोनयन हुन 

देहायको �ववरण र सूचनामा माग भएका कागजातहE संल;न गर8 E १० को Gटकट टाँसी दरखा"त पेश गरेको छु । 

क) यो;यता<म  

 

<. सं. दरखा"त पेश गरेको समूह यो;यता<म  

अIकमा 

यो;यता<म  

अ�रमा 

�ाJताIक सामुदायीक 

�व-यालय 

 सं"थागत 

�व-यालय 

१ साधारण      

२ मGहला      

३ जनजाती      

४ मधेशी      

५ द�लत      

  

ख) क�ा १२ वा सो सरह उि तणA को �ाJताIक 

<. सं. �वषय पूणाAIक �ाJताIक ��तशत 

१ सबै �वषयको कुल जNमा    

२ &फिजPस    

३ केमेQR8    

४ बाइलोजी    
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dfly n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;frf] 5,  em'6\6f 7x/] sfg'g jdf]lhd ;x'nf a'emfpnf . यो दरखा"त फारामका आधारमा हुने मनोनयन न�तजाको 

जानकार8 मैले �श�ा म��ालयको वेवसाइट www.moe.gov.np बाट�लइ तो&कएबमोिजमका समयमा सNपकA  गनT छु भ�न सGहछाप 

गरेको छू । 
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दाँया      बाँया 

 

 

दताA न.ं 

�म�त :-  

Gटकट E. १० 



 

 

दरखा�तसाथ पेश गरेका कागजातह% 

� नेपाल8 नागUरकता �माणप�को ��त�लपी 

� �श�ा म��ालयबाट �दान गUरएको यो;यता<मको दरखा"त दताAको �न"साको ��त�लपी 

� एस एल सी पर8�ा उ�तणA भएको  �माणप�हEको ��त�लपी 

� क�ा १२ वा सो सरहको पर8�ा उ�तणA भएको Rा�स&<Jट तथा �माणप�हEको ��त�लपी 

� सNबि�धत सं"थाले तोकेको �युनतम यो;यता पुरा गर8 सो बमोिजम अकं समेत �ाJत गरेका  

�माणप�हEको ��त�लपी  

� अ�य केGह भए उVलेख गनT 

 


