
1 
 

मखु्यमन्तर्ी  उच्च िशक्षा पर्ोत्साहन छातर्व�ृी कायर्कर्म एम�व�वएस भनार् भएका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक 
जा�तका �व�ाथ�का ला�ग) स�ालन सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७६ 

पर्स्तावना 

एम�व�वएस लगायत उच्च पर्ा�व�धक िशक्षा अध्ययनका ला�ग छनौट भएका द�लत, अल्पसङ्ख्यक तथा ग�रब 
�व�ाथ�लाई थप पर्ोत्साहन गर� रा��य �वकासको मूलपर्वाहमा समा�हत गनर्  सशि�करण, पर्�त�नध�व र 
सहभा�गताका ला�ग उच्च िशक्षा पर्ोत्साहन छातर्वृ�ी पर्दान गन� नी�त रहेको छ । यस पर्देश�भतर् स्थायी 
बसोवास गन� नेपाल� नाग�रकहरु एम�व�वएस कोषर्मा भनार् हनुका ला�ग छनौटभई चाल ुआ.व. ०७६/077 
मा नेपाल �भतर् मे�डकल कलेजहरुमा एम�व�वएस अध्ययनका ला�ग भनार् भएका ग�रब, द�लत तथा 
अल्पसङ्ख्यक जा�तका �व�ाथ�हरुलाई सो कोषर् परुा गनर् पर्ोत्साहन गनुर् पदर्छ । मखु्यमन्तर्ी उच्च िशक्षा 
पर्ोत्साहन छातर्वृ�ी कायर्कर्म स्वच्छ, मयार्�दत र �व�स�नय रुपमा कायार्न्वयन गनर्का ला�ग मखु्यमन्तर्ी उच्च 
िशक्षा पर्ोत्साहन छातर्वृ�ी कायर्कर्म एम�व�वएस भनार् भएका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक जा�तका 
�व�ाथ�का ला�ग) स�ालन सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७६ गण्डक� पर्देश सरकार मिन्तर् प�रषद्) बाट स्वीकृत 
भई जार� ग�रएको छ । 

१. संिक्ष� नाम र पर्ारम्भः १) यो कायर्�व�धको नाम मखु्यमन्तर्ी उच्च िशक्षा पर्ोत्साहन छातर्व�ृी कायर्कर्म 
एम�व�वएस भनार् भएका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक जा�तका �व�ाथ�का ला�ग) स�ालन सम्बन्धी 
कायर्�वधी, २०७६ रहेको छ ।  

२) यो कायर्�व�ध स्वीकृत भएको �म�तदेिख गण्डक� पर्देशभर पर्ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा पर्संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 

(क) "मखु्यमन्तर्ी" भ�ाले गण्डक� पर्देशका मखु्यमन्तर्ीलाई सम्झन ुपदर्छ । 

 (ख) "मन्तर्ालय" भ�ाले सामािजक �वकास मन्तर्ालय, गण्डक� पर्देशलाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ग)  "मे�डकल कलेज" भ�ाले �व�भ� �व��व�ालयहरुबाट सम्बन्धन पर्ा� गर� एम�व�वएस कक्षा स�ालनको 
अनमु�त पाएका संस्थाहरुलाई सम्झन ुपदर्छ ।यसले एस�व�वएस कक्षा स�ालन गन� अन्य स्वास्थ्य�वज्ञान 
पर्�त�ानहरुलाई समेत जनाउँदछ । 

 (घ) "द�लत" भ�ाले काननु वमोिजम द�लत भ�न तो�कएको जा�तलाई सम्झन ुपदर्छ । 

ङ)   "ग�रब" भ�ाले सम्बिन्धत स्थानीय तहले गर�ब हो भ�न �सफा�रस गरेका �व�ाथ�लाई सम्झन ुपदर्छ । 

च) "अल्पसङ्ख्यक" भ�ाले काननु बमोिजम अल्पसङ्ख्यक भनी सिुचकृत भएका जा�तहरुलाई सम्झन ुपदर्छ 
। 

छ) "पर्ोत्साहन छातर्व�ृी" भ�ाले भनार्का �निम्त छनौट भएका तथा भनार् भई अध्ययन शरुु गरेका 
�व�ाथ�हरुको अध्ययनका ला�ग चा�हने खचर्को अभावमा अध्ययनलाई �बचैमा छाड्न ु नपरोस भनी 
उपलव्ध गराइने थप सहायता रकम सम्झन ुपदर्छ ।यस वापत पर्�त �व�ाथ� एकम�ु तीन लाख रकम 
उपलव्ध गराइनेछ । 
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३. सचुना पर्काशन १) छातर्वृ�ी पर्दान गनर्का ला�ग एम�व�वएस भनार् भएका �व�ाथ�हरुसँग ३० �दनको 
सावर्ज�नक सूचना पर्काशन गर� तो�कएका कागजात स�हत �नवेदन माग ग�रनेछ । छातर्वृ�ी सम्बन्धी 
सूचनाको ढाँचा अनसूुची – १ मा भए बमोिजम हनुछे । 

२) उपदफा १) बमोिजमको सूचना मन्तर्ालयको वेवसाइट वा अन्य �व�तुीय माध्यम तथा रा��यस्तरको  
प�तर्कामा समेत पर्काशन ग�रनेछ । 

४. �नवेदन पेश गन�ः १) एम�व�वएस भनार् भई अध्ययन शरुु गरेका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक 
जा�तका �व�ाथ�हरुले सम्बिन्धत मे�डकल कलेजको �सफा�रस स�हत संलग्न गर� तो�कएको समय �भतर् 
मन्तर्ालय समक्ष स�ल �नवेदन पेश गनुर् पन�छ । 

२) �नवेदनको ढाँचा अनसूुची - २ मा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछ । 

५. �नवेदन छनौट र स्वीकृ�तः १) पर्ा� हनु आएका �नवेदनहरुको छनौट गनर् मन्तर्ालयमा देहाय बमोिजमको 
एक छनौट तथा �सफा�रस स�म�त रहनेछ । 

क) मन्तर्ालयको शैिक्षक योजना तथा अनसुन्धान महाशाखा पर्मखु    - संयोजक 

ख) मखु्यमन्तर्ी तथा मिन्तर्प�रषद्को कायार्लयको अ�धकृत पर्�त�नधी          - सदस्य  

ग) पर्देश नी�त तथा योजना आयोगको अ�धकृत पर्�त�न�ध     - सदस्य 

घ) मन्तर्ालयको पर्ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा शाखाको अ�धकृत   - सदस्य सिचव 

छनौट स�म�तमा संयोजकले आवश्यकता अनसुार थप �वज्ञ आमन्तर्ण गनर् सक्नछे । 

१. उपदफा १)  बमोिजमका पर्स्तावहरुको छनौट तथा मूल्याङकनका मापदण्डहरु अनसूुची- ३  
बमोिजम हनुेछन ्।  

२. पर्ा� भएका �नवेदनहरु छनौट गर� स्वीकृ�तका ला�ग सिचव समक्ष पेश गन�छ ।  

३. उपदफा ४ ) बमोिजम स्वीकृत भएका �व�ाथ�हरुको सूची मन्तर्ालयको वेवसाइट माफर् त ्सावर्ज�नक 
गनुर् पन�छ । 

४. छातर्व�ृी रकम सम्बन्धमाः १) छातर्वृ�ी बापतको रकम �व�ाथ�को खातामा उपलव्ध हनुेछ । 

५. कायर्कर्म अनगुमन पर्�तवेदनः १) कायर्कर्मको अनगुमन मन्तर्ालयबाट हनुेछ ।  

६. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअ�धकारः यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनमा कुनै बाधा उत्प� भएमा मन्तर्ालयले 
त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे । 

७. संशोधन एवम ् हेरफेरः मन्तर्ालयले यस कायर्�व�धमा संशोधन एवम ् हेरफेर गनर् आवश्यक ठानमेा 
पर्स्ताव तयार पार� स्वीकृत गनर् सक्नेछ । 
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अनसूुची – १ 

दफा ३ १ ) सगँ सम्बिन्धत) 

सूचनाको ढाँचा 

पर्देश सरकार 

सामािजक �वकास मन्तर्ालय 

गण्डक� पर्देश,  पोखरा 

मखु्यमन्तर्ी उच्च िशक्षा पर्ोत्साहन छातर्व�ृी कायर्कर्म एम�व�वएस भनार् भएका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक 
जा�तका �व�ाथ�का ला�ग  दरखास्त पेश गन� सम्बन्धी सूचना 

पर्थम पटक पर्कािशत �म�तः २०७६/......./..... 

यस पर्देश�भतर् स्थायी बसोवास गन� नेपाल� नाग�रकहरु एम�व�वएस कोषर्मा भनार् हनुका ला�ग छनौट भएका 
वा छनौटभई चाल ु आ.व. ०७६/077 मा नेपाल �भतर्  स�ा�लत मे�डकल कलेजहरुमा एम�व�वएस 
अध्ययनका ला�ग भनार् भएका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक जा�तका �व�ाथ�हरुलाई मखु्यमन्तर्ी उच्च 
िशक्षा पर्ोत्साहन छातर्व�ृी कायर्कर्म एम�व�वएस भनार् भएका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक जा�तका 
�व�ाथ�का ला�ग) स�ालन सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७६ अनसुार तप�सल बमोिजमका आवश्यक कागजातहरु 
स�हत स�ल �नवेदन सामािजक �वकास मन्तर्ालय, गण्डक� पर्देशमा पेश गनर् सम्बिन्धत सबैको जानकार�का 
ला�ग यो सूचना पर्कािशत ग�रएको छ । 

तप�सल 

१. नेपाल� नाग�रकताको पर्माणपतर्को पर्मािणत पर्�त�लपी, 

२. बसा�सराइ भई यस पर्देशमा बसोवास भएको भए बसा�सराइ पर्माणपतर्को पर्मािणत पर्�त�लपी, 

३. कक्षा १० (SEE) र १२ उ�ीणर् गरेको टर्ान्स�कर्प्टको पर्मािणत पर्�त�लपी, 

४. कक्षा १० (SEE)  उ�ीणर् �व�ालय सामदुा�यक �व�ालय हो भ�न सम्बिन्धत िशक्षा �वकास तथा 
समन्वय इकाइले पर्मािणत गरेको पतर्, 

५. चाल ुआ.ब. 076/077 मा भनार् भई एम�व�वएस अध्ययन गरेको सम्बिन्धत मे�डकल कलेजको 
�सफा�रस पतर्, 

६. गर�ब खलेुको स्थानीय तहको स�लै �सफा�रस पतर्, 

७. द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक खलेुको सम्बिन्धत िजल्ला पर्शासन कायार्लय वा सम्बिन्धत आयोगबाट 
पर्मािणत ग�रएको स�लै पतर् । 

यस सम्बन्धी थप जानकार�का ला�ग सम्पकर्  

सामािजक �वकास मन्तर्ालयको वेवसाइट mosd.gandaki.gov.np मा लगइन गर� वा मन्तर्ालयको इमेल 
ministrysocialdevpkr@gmail.com फोन नं. ०६१-४६७६७१ , ०६१-४६७६७२ मा सम्पकर्  गनर् स�कन े
छ। 
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 अनसूुची -२ 

दफा ४ २) सगँ सम्बिन्धत) 

�नवेदनको ढाचँा 

 
 

�नवेदकको व्यि�गत �ववरण 

नाम थरः               �ल�ः 

जातः 

स्थायी ठेगानाः 

िजल्लाः     स्थानीय तहको नामः     वडा नं. 

बाबकुो नामः 

आमाको नामः 

मोवाइल नम्बर)     बाबकुो पेसा:   आमाको पेसा: 

प�रवारको वा�षर्क आम्दानी : 

कक्षा १२ उ�ीणर् �व�ालयको नामः     ठेगानाः 

उ�ीणर् सालः        पर्ा�ा� पर्�तशत/िज�पए : 

भनार् भएको मे�डकल कलेजको नामः     ठेगानाः 

भनार् भएको शैिक्षक सतर्ः       भनार् रोल नम्बरः 

अ�नवायर् संलग्न गनुर्पन� कागजातहरु 

१. नेपाल� नाग�रकताको पर्माणपतर्को पर्मािणत पर्�त�लपी, 

२. बसा�सराइ भई यस पर्देशमा बसोवास भएको भए बसा�सराइ पर्माणपतर्को पर्मािणत पर्�त�लपी, 

३. कक्षा १० (SEE) र १२ उ�ीणर् गरेको टर्ान्स�कर्प्टको पर्मािणत पर्�त�लपी (�वदेशी वोडर्वाट उ�ीणर् 
भएको भए समकक्षता) 

४. कक्षा १० (SEE)  उ�ीणर् �व�ालय सामदुा�यक �व�ालय हो भ�न सम्बिन्धत िशक्षा �वकास तथा 
समन्वय इकाइले पर्मािणत गरेको पतर्, 

५. चाल ुआ.ब. 076/077 मा भनार् भई अध्ययन गरेको सम्बिन्धत मे�डकल कलेजको स�लै पतर्, 

६. गर�बी खलेुको स्थानीय तहको स�लै �सफा�रस पतर् (सबै समूहका ला�ग) 

७. द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक जा�त खलेुको सम्बिन्धत िजल्ला पर्शासन कायार्लय वा सम्बिन्धत 
आयोगबाट पर्मािणत ग�रएको पर्मािणत पर्�त�लपी । 

पासपोटर् 

साइजको 

फोटो 
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अनसूुची -३ 

दफा  ५ १) सगँ सम्बिन्धत) 

मखु्यमन्तर्ी उच्च िशक्षा पर्ोत्साहन छातर्व�ृी एम�व�वएस भनार्  भएका ग�रब, द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक जा�तका 

�व�ाथ�का ला�ग) उपलब्ध गराउन ेसम्बन्धी मूल्या�नका आधारहरु 

कर्.सं. �वषय अंकभार अंक �वभाजन �ववरण 

१ 
SLC/SEE को 

पर्ा�ा� 
१५ अ� 

SLC/SEE को पर्ा�ा�लाई १५% अ�भार �दईनछे । । १ 5 लाई पर्ा� 

पर्�तशतले गणुा गर� १०० ले भाग गरेर अंकभार �नकाल्ने) अक्षरा�न 

प��तबाट पर्ा� गर्डे�सटलाई पर्�तशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रयोग 

ग�रनेछ । 

२. 
कक्षा १२ 

को पर्ा�ा� 
७० अ� 

कक्षा १२ को पर्ा�ा�लाई ७०% अंकभार �दइनेछ । ७० लाई पर्ा� 

पर्�तशतले गणुा गर� १०० ले भाग गरेर अंकभार �नकाल्ने) अक्षरा�न 

प��तबाट पर्ा� गर्डे�सटलाई पर्�तशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रयोग 

ग�रनेछ । 

३. 
�व�ालयको 

पर्कार 
७ अ� 

सामदुा�यक �व�ालयका ला�ग ७ अंक र संस्थागत �व�ालयका ला�ग २ 

अंक पर्दान ग�रनेछ । 

४. 
भौगो�लक 

के्षतर् 
५ अ� 

�नजाम�त सेवा �नयमावल� २०५० (संशोधन स�हत) मा व्यवस्था भए 

बमोिजम "क" वगर्को भौगो�लक के्षतर्मा स्थायी ठेगाना भएमा ५ अंक 

"ख"  वगर्लाई ४ अंक "ग" वगर्लाई ३ अंक र "घ" वगर्लाई २ अंक 

पर्दान ग�रनछे । 

५. जा�त र वगर् ३ अ� 
क) अल्पसङ्ख्यक – ३ अ� 

ख) द�लत – २ अ� 

जम्मा 
१00 

अ� 

अंक बराबर भएमा पर्ाथ�मकता कर्ममा कर्मशः अल्पसंख्यक, ग�रब र 

द�लत �व�ाथ�हरु छनौट ग�रनेछ । 

 

नोटः कुल अंक मध्ये ४० अंक वा सो भन्दा बढ� अंक पर्ा� गन� �व�ाथ�हरुलाई छनौट स�म�तले योग्यता सूचीका 
आधारमा स्वीकृतीका ला�ग �सफा�रस गन�छ । 


