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पोखरा विश्िविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत Master तथा MPhil कायगक्रममा तनिःशुल्क छारिवृिको लागर् खुला प्रततयोगर्ताबाट उम्मेदिार 
छनौट र्नुगपने भएकोले पोखरा विश्िविद्यालय छारिवृि सम्बन्धी तनयमािली, २०६५ अनसुार यो दरखास्त्त आव्हान र्ररएको छ ।  

१. छात्रवतृ्तिको प्रकारः  

(क) िेहन्दार छारिवृि; (ख) खुला छारिवृि (र्) लेखनाथ छारिवृि (आङ्गर्क स्त्कूलमा सञ्चालन हुने कायगक्रममा मार प्रदान र्ररने); (घ) दशलत छारिवृि; (ङ) िनिातत 
छारिवृि; (च) दरु्गम छारिवृि; (छ) अपाङ्र्, शहहद तथा िनआन्दोलन घाइते वपडित छारिवृि; (ि) शशक्षक, कमगचारी सन्ततत छारिवृि; (झ) मधेशी समुदाय छारबवृि ।  

प्राप्त हुने शसट संख्यामध्ये (क) िेहन्दार छारिवृि [छुट्टै प्रकृयाबाट छनौट हुने]; र (ि) शशक्षक, कमगचारी सन्ततत छारिवृि कटाई बााँकी शसट मध्येबाट ४० 
प्रततशत दशलत, िनिातत, दरु्गम क्षेर, अपाङ्र्, शहीद तथा िनआन्दोलन घाइते वपडित र मधेशी समुदायका लागर् सुरक्षक्षत र्ररएको छ । महहलाहरुको लागर् मागथ 
उल्लेखखत (क), (र्), र (ि) प्रकारका छारिवृि बाहेक सब ैप्रकारका छारिवृिमा ५० प्रततशत शसट आरक्षण र्ररएको छ ।  

२. छात्रवतृ्ति उपलब्ध हुने कार्यक्रमहरू: 
a)  Master in Population, Gender and Development (MPGD) - 5 (Five) Seats, (SDSE, Pokhara) 
b) MA in English – 3 (Three) Seats, (IACER, Kathmandu) 
c) MPhil in English – 3 (Three) Seats, (IACER, Kathmandu) 

३. उम्मेदवार हुनको लागि आवश्र्क न्र्नूतम र्ोग्र्ताः  

छारिवृिको दरखास्त्तको लागर् देहाय बमोजिम योग्यता र शतगहरु परुा भएको हुनपुने छ । 

(क) उम्मेदिार नेपाली नार्ररक हुनपुने छ । 

(ख) MPGD र MA in English कायगक्रमहरूका लागर् कुन ैएक विषयमा CGPA 2.00/4.00 िा दोश्रो शे्रणी प्राप्त र्री स्त्नातक तह उिीणग र्रेको हुनपुने छ । 

(र्) MPhil in English कायगक्रमका लागर् कुन ैएक विषयमा CGPA 3.00/4.00 िा दोश्रो शे्रणी प्राप्त र्री स्त्नातकोिर तह उिीणग र्रेको हुनपुने छ । 

(घ) सािगितनक विद्यालयमा अध्ययन र्री एस. एल. सी. पास र्रेको हुनपुनेछ ।  

(ङ) स्त्नातकोिर अध्ययनकालागर् स्त्नातक तह उविणग भएको शमततले ३ िषगको अिगध ननाघेको व्यजततले मार दरखास्त्त पेश र्नग सतनेछन ्। तर MPhil तहका लागर् 
भने यो तनयम लारु् हुने छैन । 
(च) शशक्षक कमगचारी सन्ततत छारिवृिका लागर् पोखरा विश्िविद्यालय छारिवृि सम्बन्धी तनयमािली, २०६५ अनसुार हुनेछ ।  

४.  उम्मेदवारले पेश िनुय पने आवश्र्क कािजातहरः  

(१) सब ैउम्मेदिारहरुले दरखास्त्त साथ देहायका कार्िातहरु पेश र्नुग पनेछिः 
(क) नार्ररकताको प्रमाखणत प्रततशलवप, 

(ख) एस.एल.सी िा सो सरहको परीक्षा, दश िोि दईु िा प्रमाणपर तह िा सो सरह परीक्षा र स्त्नातक तहको परीक्षा उविणग र्रेको लब्धाङ्कपर र चाररत्ररक 
प्रमाणपरको प्रमाखणत प्रततशलवप ।  

MPhil तहका लागर् आिेदन हदनेले मागथका सब ैप्रमाणपरका अततररतत स्त्नातकोिर तहको परीक्षा उविणग र्रेको लब्धाङ्कपर र चाररत्ररक प्रमाणपरको 
प्रमाखणत प्रततशलवप समेत पेश र्नुग पनेछ । 

(र्) विदेशी विश्िविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न र्रेका उम्मेदिारको लागर् समकक्षताको प्रमाण पेश र्नुग पनेछ । 

(२) मागथ उल्लेखखत कार्िात अततररतत लेखनाथ छारिवृिको लागर् दरखास्त्त हदने उम्मेदिारहरुले साविक लेखनाथ नर्रपाशलकाको स्त्थायी बाशसन्दा भएको पोखरा लेखनाथ 
महााँनर्रपाशलका िा साविक लेखनाथ नर्रपाशलकाको सम्बजन्धत ििाको सतकल शसफाररस, दशलत छारिवृिको लागर् राजरिय दशलत आयोर् िा सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन 
कायागलयको, िनिातत छारिवृिको लागर् िनिातत उत्थान राजरिय प्रततरठान िा सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायागलयको, दरु्गम छारिवृिको लागर् सम्बजन्धत र्ााँउपाशलकाको, 
अपाङ्र् भएमा राजरिय अपाङ्र् संघ िा  सम्बजन्धत  जिल्ला प्रशासन कायागलयबाट, िन आन्दोलनको घाइते िा तनिको सन्तततको र शहहद पररिारका छोराछोरीको हकमा नेपाल 
सरकार, र्हृमन्रालय िा सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायागलयको, मधेशी छारबवृिको लागर् सम्िजन्धत जिल्ला प्रशासन कायागलयको सतकल ैशसफाररस पेश र्नुगपने छ। छारिवृि 
विपन्न िर्गमा लक्षक्षत भएकोले सब ैप्रकारको छारिवृिको लागर् तोककए अनसुार सम्बजन्धत र्ाउाँपाशलका िा नर्रपाशलकाको सतकलै शसफाररस पेश र्नुग पनेछ । उम्मेदिारले 
अध्ययन र्रेको विद्यालय सरकारी विद्यालय हो भनी सम्िजन्धत र्ााँउपाशलका िा नर्रपाशलका िा सम्बजन्धत जिल्ला शशक्षा कायागलयको सतकल ैशसफाररस पेश र्नुग पनेछ । 
५. दरखास्त फाराम पाउने र बझुाउने स्थानः मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, पोखरा लेखनाथ–३०, खुदी, ढुङ्रे्पाटन, कास्त्की, (दरखास्त्त फाराम 
www.pu.edu.np/edu बाट पतन Download र्नग सककने छ । 

६. परीक्षा दस्तुरः १००० (एक हिार मार)  

७. दरखास्त ददने अन्न्तम ममततः २०७४।३।३० (14 July 2017) 

८. परीक्षा हुने ममततः २०७४।४।२ (17 July 2017) 

९. परीक्षाको ककमसम, भाषा र अकं त्तवभाजन: शलखखत, िस्त्तुर्त र अगें्रिी भाषा 
a. Master in Population, Gender and Development (MPGD) अन्तर्गतका विषयहरूका लागर् (i) Verbal Reasoning का लागर् ४० अकं; (ii) Logical and 

Critical Reasoning का लागर् ३० अकं; (iii) Quantitative का लागर् ३० अकं; र (iv) General Awareness का लागर् ५० अकं 

b. MA in English र MPhil in English अन्तर्गतका विषयहरूका लागर् (i) Verbal Reasoning का लागर् ५० अकं; (ii) Logical and Critical Reasoning का 
लागर् ५० अकं; (iii) General Awareness का लागर् ५० अकं । 

१०. मलखखत परीक्षाको समर्: त्रबहान ७:०० बिे देखख १०:०० बिे सम्म (तीन घण्टा) । 

११. परीक्षा केन्रः पोखरा विश्िविद्यालय, स्त्कूल अफ िेभलप्मेन्ट एण्ि सोसल ईजन्ितनयररङ्र् एकेिेशमक भिन, लेखनाथ–१२, कास्त्की । 
   

सम्पकय को लागि 

पोखरा विश्िविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय 

खुदी-ढुङ्रे्पाटन, पोखरा लेखनाथ–३०, कास्त्की । फोनिः ०६१–५६१६९९ 


