
पोखरा विश्वविद्यालय 

मानविकी तथा सामाविकशास्त र सकंायको  

स्त नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छारिवृत्त सम्बन्धी सूचना 

(प्रथम पटक प्रकावशत वमवत २०७६।१०।१० गते शुक्रबार) 

 

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाविकशास्त र संकाय अन्तगगत आंवगक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेि तथा महाविद्यालयहरूमा 

सञ् चावलत स्त नातकोत्तर तथा एमफिल कायगक्रमहरूमा आगामी March 2020 भनागकालावग पोखरा विश्वविद्यालय छारबृवत्त सम्बन्धी 

वनयमािली, २०६५ का आधारमा वनिःशुल्क छारिृवत्तको लावग खुला प्रवतयोवगताबाट उम्मेदिार छनौट गनुगपने भएकोले दरखास्तत आव्हान 

गररएको छ । छारबृवत्त सरकारी िा सािगिवनक िा सरकारको पूर्ग अनुदानमा सञ् चावलन विद्यालयमा अध्ययन गरी एसइइ िा एसएलसी 

(Grade 10) उवत्तर्ग गरेका विद्याथीहरुलाई आधारभूत रुपमा लवित गररएको छ । संस्तथागत िा वनवि विद्यालयबाट एसइइ िा एसएलसी 

पास गरेका उमेदिारहरू पवन श-सतग प्रवतयोवगतामा सामेल हुन सक् ने छन् । 

१. छारिवृत्तको प्रकारिः  

(क) िेहन्दार छारिृवत्त, (ख) खुला छारिृवत्त, (ग) स्तथानीय छारिृवत्त, (घ) दवलत छारिृवत्त, (ङ) िनिावत छारिृवत्त, (च) दगुगम छारिृवत्त, 

(छ) अपाङ्ग, शवहद तथा िनआन्दोलन घाइते वपवित छारिृवत्त, (ि) वशिक, कमगचारी सन्तवत छारिृवत्त, (झ) मधेशी समुदाय छारबृवत्त ।  

प्राप्त हुने वसट संख्यामध्ये िेहन्दार छारिृवत्त र वशिक, कमगचारी सन्तवत छारिृवत्त (आवङ्गक स्तकूलमा सञ् चालन हुने कायगक्रममा मार 

प्रदान गररने) बाहके वबवभन्न कायगक्रमहरूलाई प्राप्त वसट मध्ये ६० प्रवतशत खुल् ला र ४० प्रवतशत आरिर् अन्तगगत दवलत, िनिावत, दगुगम 

िेर, अपाङ्ग, शहीद तथा िनआन्दोलन घाइते वपवित र मधेशी समुदायका लावग सुरवित गररएको छ । मवहलाहरुको लावग खुला र आरिर् 

दिुै प्रकारको छारिृवत्तमा ५० प्रवतशत वसट आरिर् गररएको छ ।  

छारबृवत्त मुलरुपमा सरकारी िा सािगिवनक िा सरकारको पूर्ग अनुदानमा सञ् चावलन विद्यालयमा अध्ययन गरी एसइइ िा एसएलसी 

(Grade 10) उवत्तर्ग गरेका विद्याथीहरुलाई लवित गररएको भएतापवन मावथ उल्लेख भए अनुसारको प्राप्त हुनिाने वनिःशुल्क छारिृवत्त 

कोटामा सरकारी विद्यालयबाट एसइइ िा एसएलसी (Grade 10) उवत्तर्ग गरेका विद्याथीहरुलाई पो.वि.छारिृवत्त सम्बन्धी वनयमािली, 

२०६५ बमोविम तेस्रो चरर्को Scholarship Award List प्रकावशत गरी छारिृवत्त वितरर् गररसकेपवछ पवन यफद छारिृवत्तमा कोटा/वसट 

खाली रहेभने त्यस्ततो अिस्तथामा मार संस्तथागत िा वनवि विद्यालयबाट एसइइ िा एसएलसी पास गरेका र पो.वि.छारिृवत्तको मेररट वलष्टमा 

समािेश भएका उमेदिारहरुलाई उक्त ररक्त कोटाहरुमा अध्ययनको लावग छनौट गररने छ । यसरी संस्तथागत िा वनवि विद्यालयबाट एसइइ 

िा एसएलसी पास गरेका उमेदिारहरुका लावग उपलब्ध हुने छारिृवत्तका वसटमा खुला छारिृवत्त सरह उनीहरुको मेररटवलष्टका आधारमा 

वितरर् गररने छ ।  

२. छारिवृत्त उपलब्ध हुन ेकायगक्रमहरू: 
a)  Master of Development Studies (MDEVS), - 5 Seats (SDSE, Pokhara) 
b) Master of Arts in English – 3 Seats (IACER, Kathmandu) 
c) MPhil in English – 3 Seats (IACER, Kathmandu) 

३. उम्मदेिार हुनको लावग आिश्यक न्यनूतम योग्यतािः  

छारिृवत्तको दरखास्ततको लावग दहेाय बमोविम योग्यता र शतगहरु पुरा भएको हुनुपने छ । 

(क) उम्मेदिार नेपाली नागररक हुनुपने छ । 

(ख) Master of Development Studies (MDEVS) तथा Master of Arts in English कायगक्रमहरूका लावग कुनै पवन विषय वलई सो 

विषयमा स्त नातक तह उत्तीर्ग गरेको हुनुपने छ । 

(ग) MPhil in English कायगक्रमका लावग कुनै पवन विषय वलई सो विषयमा स्त नातकोत्तर तह उत्तीर्ग गरेको हुनुपने छ । 

(घ) सरकारी िा सािगिवनक िा सरकारको पूर्ग अनुदानमा सञ् चावलन विद्यालयमा अध्ययन गरी एसइइ िा एसएलसी (Grade 10) उत्तीर्ग 

गरेको हुनुपनेछ । तर उपलब्ध हुने छारबृवत कोटामा सरकारी िा सािगिवनक विद्यालयबाट एसइइ िा एसएलसी उत्तीर्ग गरेको हुनुपन े

भवनएता पवन उपलब्ध छारबृवत्त कोटा ररक्त रहन गएको अिस्तथामा संस्तथागत िा वनिी विद्यालयमा अध्ययन गरी एसइइ िा एसएलसी 

उत्तीर्ग गरेका उमेदिारहरुलाई समेत मेररटका आधारमा छारबृवत्त उपलब्ध गराइनेछ । 

(ङ) स्नातकोत्तर अध्ययनका लावग स्त नातक तह उवत्तर्ग भएको वमवतले ३ िषगको अिवध ननाघेको व्यवक्तले मार दरखास्तत पेश गनग सके्नछन् । 

(च) MPhil कायगक्रम अध्ययनकालावग स्त नातकोत्तर तह उवत्तर्ग पश् चातको कुनै समय वसमा लाग् ने छैन । 

(छ) वशिक कमगचारी सन्तवत छारिृवत्तका लावग छारिृवत्तसम्बन्धी वनयमािली, २०६५ अनुसार हुनेछ ।  

४.  उम्मदेिारल ेपशे गनुग पन ेआिश्यक कागिातहरुिः  

४.१. सरकारी िा सािगिवनक िा सरकारको पूर्ग अनुदानमा सञ् चावलन विद्यालयमा अध्ययन गरी एस. एल. सी. उत्तीर्ग गरेका सबै 

उम्मेदिारहरुले दरखास्तत साथ दहेायका कागिातहरु पेश गनुग पनेछिः 

(क) नागररकताको स्तियं प्रमावर्त प्रवतवलवप, 



(ख) स्त नातकोत्तर तहकालावग एस.एल.सी िा सो सरहको परीिा, दश िोि दईु िा प्रमार्पर तह परीिा र स्त नातक तहको परीिा उवत्तर्ग 

गरेको लब्धाङ्कपर र चाररवरक प्रमार्परको स्तियं प्रमावर्त प्रवतवलवप ।  

(ग) MPhil कायगक्रमका लावग मावथ (ख) अनुसारका प्रमार्परका साथै स्त नातकोत्तर तह उतीर्ग गरेको लब्धाङ्कपर र चाररवरक प्रमार्परको स्तियं 

प्रमावर्त प्रवतवलवप । 

(घ) विदशेी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन् न गरेका उम्मेदिारको लावग समकिताको प्रमार् । 

(ङ) उम्मेदिारले अध्ययन गरेको विद्यालय सरकारी विद्यालय हो भनी सम्िवन्धत गाउँपावलका िा नगरपावलका िा सम्बवन्धत विल्ला वशिा 

समन्िय सवमतको वसिाररस । 

 ४.२. मावथ उल्लेवखत कागिात अवतररक्त लवित कोटामा आिेदन गने उम्मेदिारहरुले दरखास्तत साथ दहेायका कागिातहरु पेश गनुगपने छ: 

(क) स्त थानीय छारिृवत्तको लावग दरखास्तत फदने उम्मेदिारहरुले पोखरा महानगरपावलकाको स्तथायी बावसन्दा भएको पोखरा 

महानगरपावलका िा सम्बवन्धत ििा कायागलयको सक् कल वसिाररस ।  

(ख) दवलत छारिृवत्तको लावग राविय दवलत आयोग िा सम्बवन्धत विल्ला प्रशासन कायागलयको प्रमावर्त प्रवतवलवप । 

(ग) आफदिासी-िनिावत छारिृवत्तको लावग आफदिासी-िनिावत उत्थान राविय प्रवतष्ठान िा सम्बवन्धत विल्ला प्रशासन कायागलयबाट 

आफदिासी-िनिाती भवन उपलब्ध गराएको प्रमावर्त प्रवतवलवप ।  

(घ) दगुगम छारिृवत्तको लावग सम्बवन्धत गाँउपावलकाको वसिाररस ।  

(ङ) अपाङ्ग भएमा राविय अपाङ्ग महासंघ िा  सम्बवन्धत  विल्ला प्रशासन कायागलयबाट अपाङ्ग भवन उपलब्ध गराएको प्रमावर्त 

प्रवतवलवप ।  

(च) शवहद पररिारका छोराछोरी िा िन आन्दोलनको घाइते िा वनिको सन्तवत र बेपत्ता पाररएका पररिारका छोराछोरीको हकमा 

नेपाल सरकारको गृहमन्रालय िा सम्बवन्धत विल्ला प्रशासन कायागलयले उपलब्ध गराएको प्रमावर्त प्रवतवलवप ।  

(छ) मधेशी छारबृवत्तको लावग सम्िवन्धत विल्ला प्रशासन कायागलयबाट उपलब्ध गराएको प्रमावर्त प्रवतवलवप ।  

४.३ संस्तथागत िा वनवि विद्यालयमा अध्ययन गने उम्मेदिारहरुले दरखास्तत साथ दहेायका स्तियंले प्रमावर्त गरेका प्रमावर्त प्रवतवलवप 

कागिातहरु  पेशगनुगपनेछिः 

(क) नागररकताको प्रमावर्त प्रवतवलवप, 

(ख) एसएलसी िा एसइइ िा सो सरहको परीिा उवत्तर्ग गरेको लब्धाङ्कपर र चाररवरक प्रमार्पर सवहत िुन तहको छारिृवत्तको लागी 

आिेदन गने हो सो भन्दा अवघल्लो तह सम्मका सम्पूर्ग लब्धाङ्कपर र चाररवरक प्रमार्परहरूका स्तियं प्रमावर्त प्रवतवलवपहरू, 

तर संस्तथागत िा वनवि विद्यालयमा अध्ययन गरी एसइइ िा एसएलसी पास गरेका उमेदिारहरुका लावग वनिले अध्ययन गरेकोविद्यालय 

संस्तथागत विद्यालय हो भवन प्रमावर्त गरेको कागिात पेशगनुग पनेछैन । 

५. दरखास्तत िाराम पाउन ेर बुझाउन ेस्तथानिः मानविकी तथा सामाविकशास्त र संकायका लावग स्तकूल अि विभलप्मेन्ट एण्ि सोसल 

ईवन्िवनयररङ्ग, पोखरा विश् िविद्यालय प्राविक पररसर, पोखरा महानगरपावलका–३०, खुदी, ढुङ्गेपाटन, कास्तकी (दरखास्तत िाराम 

www.pu.edu.np बाट पवन Download गनग सफकने छ) ।  

६. परीिा दस्ततरुिः १००० (एक हिार मार) । आिेदकहरुले दरखास्तत दस्ततुर रु.१०००।–(अिेरुपी एकहिार मार) कामना सेिा विकास 

बैंक वल.को मानविकी तथा सामाविकशास्त र संकायको नाममा रहकेो खाता न.ं ०१७००३००२११४७००००००१ मा िम्मा गरी 

सक् कल बैंक भौचर वलइ दरखास्तत िाराम साथै बुझाउनु पनेछ । 

७. दरखास्तत फदन ेअवन्तम वमवतिः २०७६।११।८ (20 February 2020) 

८. परीिा हुन ेवमवतिः २०७५।११।१३ (25 February 2020) 

९. परीिाको फकवसम र भाषा: वलवखत िस्ततुगत र अंग्रेिी  

i) Master of Development Studies (MDEVS) का लावग 
(a) Verbal Reasoning; (b) Logical and Critical Reasoning; (c) Quantitative Ability; (d) General Knowledge 

ii) MA in English र MPhil in English का लावग 
(a) Verbal Reasoning; (b) Logical and Critical Reasoning; (c) General Knowledge 

१०. वलवखत परीिाको समय: फदउसो १:०० बिे दवेख ४:०० बिे सम्म (तीन घण्टा) । 

११. परीिा केन्रिः पोखरा विश्वविद्यालय, स्तकूल अि िेभलप्मेन्ट एण्ि सोसल ईवन्िवनयररङ्ग, एकेिेवमक भिन, पोखरा महानगरपावलका –
३०, कास्तकी । 

सम्पकग को लावग 

मानविकी तथा सामाविकशास्त र सकंाय (c/o स्तकूल अि विभलप्मेन्ट एण्ि सोसल ईवन्िवनयररङ्ग), पोखरा विश् िविद्यालय, पोखरा 

महानगरपावलका–३०, कास्तकी ।  
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