
पोखरा िव िव ालय 
मानिवक  तथा सामािजकशा   सकंायको  

 नातको र तथा एम फल तहमा छा विृ  स ब धी सूचना 
          
पोखरा िव िव ालय मानिवक  तथा सामािजकशा   संकाय अ तगतका काय मह मा आगामी सेमे रकालािग िनःशु क छा विृ को लािग खुला 

ितयोिगताबाट उ मदेवार छनौट गनुपन भएकोले दरखा त आ हान ग रएको छ ।  

१. छा विृ को कारः  
(क) खुला छा विृ , (ख) थानीय छा विृ , (ग) दिलत छा विृ , (घ) जनजाित छा विृ , (ङ)दगुम छा विृ , (च) अपा ग, शिहद तथा जनआ दोलन घाइते 

िपिडत छा विृ , (छ) िश क, कमचारी स तित छा विृ  (ज) मधेशी समुदाय छा बिृ  ।  

ा  ने िसट सं याम ये थानीय छा बिृ  र िश क, कमचारी स तित छा विृ  (आि गक कूलमा स  चालन ने काय ममा मा  दान ग रने) कटाई 
बाँक  िसट म येबाट ४० ितशत दिलत, जनजाित, दगुम े , अपा ग, शहीद तथा जनआ दोलन घाइते िपिडत र मधेशी समुदायका लािग सुरि त ग रएको छ 
। मिहलाह को लािग खुला र आर ण दवैु कारको छा विृ मा ५० ितशत िसट आर ण ग रएको छ ।  

२. छा विृ  उपल ध न ेकाय मह : 
a)  Master of Development Studies (MDEVS), - 5 Seats (SDSE, Pokhara) 
b) Master in English – 3 Seats (IACER, Kathmandu) 
c) MPhil in English – 3 Seats (IACER, Kathmandu) 

३. उ मदेवार नको लािग आव यक यनूतम यो यताः  
छा विृ को दरखा तको लािग देहाय बमोिजम यो यता र शतह  पुरा भएको नुपन छ । 
(क) उ मदेवार नेपाली नाग रक नुपन छ । 

(ख) MDEVS तथा Master in English काय मह का लािग कुनै पिन िवषय िलई सो िवषयमा CGPA 2.00/4.00 वा दो ो ेणी ा  गरी  नातक तह 

उ ीण गरेको नुपन छ । 

(ग) MPhil in English काय मह का लािग कुनै पिन िवषय िलई सो िवषयमा CGPA 3.00/4.00 वा दो ो ेणी ा  गरी  नातक तह उ ीण गरेको 

नुपन छ । 

(घ) सावजिनक िव ालयमा अ ययन गरी एस. एल. सी. उि ण गरेको नपुनछ ।  

(ङ) ातको र अ ययनकालािग  नातक तह उि ण भएको िमितले ३ वषको अविध ननाघेको ि ले मा  दरखा त पेश गन स े छन् । 

(च) MPhil काय म अ ययनकालािग ातको र तह उि ण प  चातको कुनै समय िसमा ला  ने छैन । 

(छ) िश क कमचारी स तित छा विृ का लािग छा विृ स ब धी िनयमावली, २०६५ अनुसार नेछ ।  

४.  उ मदेवारल ेपेश गन ुपन आव यक कागजातह ः  
(१) सब ैउ मदेवारह ले दरखा त साथ देहायका कागजातह  पेश गनु पनछः 

(क) नाग रकताको मािणत ितिलिप, 

(ख)  नातक तहकालािग एस.एल.सी वा सो सरहको परी ा, दश जोड दईु वा माणप  तह परी ा र  नातक तहको परी ा उि ण गरेको ल धा कप  र 
चा रि क माणप को मािणत ितिलिप पेश गनु पनछ ।  

(ग) MPhil काय मका लािग मािथ (ख) अनुसारका माणप का साथै  नातको र तह उतीण गरेको ल धा कप  र चा रि क माणप को मािणत 
ितिलिप पेश गनु पनछ । 

(घ) िवदेशी िव िव ालयबाट अ ययन स प  न गरेका उ मदेवारको लािग समक ताको माण पशे गनु पनछ । 

(२) मािथ उ लेिखत कागजात अित र   थानीय छा विृ को लािग दरखा त दने उ मदेवारह ले  
(क) पोखरा लेखनाथ महानगरपािलकाको थायी बािस दा भएको पोखरा लेखनाथ महानगरपािलकाको स ल िसफा रस; दिलत छा विृ को लािग राि य 

दिलत आयोग वा स बि धत िज ला शासन कायालयको िसफा रस; जनजाित छा विृ को लािग जनजाित उ थान राि य ित ान वा स बि धत 
िज ला शासन कायालयको िसफा रस; दगुम छा विृ को लािग स बि धत गाँउ पािलकाको िसफा रस; अपा ग भएमा राि य अपा ग संघ वा  
स बि धत  िज ला शासन कायालयबाट िसफा रस; जन आ दोलनको घाइते वा िनजको स तितको र शिहद प रवारका छोराछोरीको हकमा नेपाल 
सरकारको गहृम ालय वा स बि धत िज ला शासन कायालयको िसफा रस; मधेशी छा बिृ को लािग स वि धत िज ला शासन कायालयको 
िसफा रस स लै पेश गनुपन छ ।  

(ख) छा विृ  िवप  न वगमा लि त भएकोले सबै कारको छा विृ को लािग तो कए  अनुसार  स बि धत गाउँपािलका वा नगरपािलकाको स लै िसफा रस 
पेश गनु पनछ ।  

(ग) उ मेदवारले अ ययन गरेको िव ालय सरकारी िव ालय हो भनी स वि धत गाउँपािलका वा नगरपािलका वा स बि धत िज ला िश ा कायालयको स ल ै
िसफा रस पेश गनु पनछ । 

५. दरखा त फाराम पाउन ेर बझुाउन े थानः मानिवक  तथा सामािजकशा   संकाय, पोखरा लेखनाथ–३०, खुदी, ढु गपेाटन, का क  (दरखा त फाराम 
www.pu.edu.np बाट पिन Download गन स कने छ) ।  

६. परी ा द तरुः १००० (एक हजार मा )  

७. दरखा त दन ेअि तम िमितः २०७४।९।११ (26 December 2017) 

८. परी ा न ेिमितः २०७४।९।१२ (27 December 2017) 

९. परी ाको किसम र भाषा: िलिखत व तुगत र अं ेजी  
i) Master of Development Studies (MDEVS) का लािग 

(a) Verbal Reasoning; (b) Logical and Critical Reasoning; (c) Quantitative Ability; (d) General Knowledge 



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

१०. िलिखत परी ाको समय: दउसो १२:०० बजे देिख ३:०० बजे स म (तीन घ टा) । 

११. परी ा के ः पोखरा िव िव ालय, कूल अफ डेभल मे ट ए ड सोसल ईि जिनय र ग एकेडेिमक भवन, पोखरा लेखनाथ–३०, का क  । 
   

स पकको लािग 
मानिवक  तथा सामािजकशा   संकाय, पोखरा िव  विव ालय, पोखरा लेखनाथ–३०, का क  । फोनः  ०६१–५६१६९९ 


