
काठमाण्डौं विश्वविद्याल स्कूल अफ मेवडविन िाईन्िेज तफफ को MBBS लगायतका विषयमा अध्ययनका लावग 

दरखास्त पेश गने िम्िन्धमा अत्यन्त जरुरी िूचना 

 

वशक्षा मन्रालय प्राविवधक वशक्षा शाखाको च नं २५५ वमवत २०७३।०८।१६ को प्राप्त परानुिार काठमाण्डौं 

विश्वविद्यालय र िो अन्तगफतका दहेायका वशक्षण िंस्थाहरुमा दहेायका िंख्यामा छारिृवि विट प्राप्त हुन आएकोले उक्त 

विटहरुमा मनोनयन गरी पठाउनु पने भएको हुुँदा यि मन्रालयिाट वमवत २०७३।८।१७ गते प्रकावशत अवन्तम 

योग्यताक्रममा दहेायको िमूहगत योग्यताक्रम वभर नाम रही काठमाण्डौं विश्वविद्यालयिाट तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका 

उम्मेदिारहरुले स्ियम् उपवस्थत भई छारिृवि शाखा, केशरमहलमा वशक्षण िंस्था तथा विषयगत प्रावथमकता िमेत 

खुलाई रु १० को टटकट टाुँि गरी आिेदन ददनहुन िम्िवन्धत ििैको जानकारीको लावग यो िूचना प्रकावशत गटरएको छ । 

क) आिेदन माग गटरएका वशक्षण िंस्था तथा विषयगत विटिंख्या 

क्र ि कलेजको नाम 

विषय र विट िंख्या 

MBBS BDS 

BSC 

Nursing 

१ कलेज अफ मेवडकल िाइन्िेज, भरतपुर वचतिन २३  ५   

२ काठमाण्डौं मेवडकल कलेज विनामंगल काठ ११ ४ ३ 

३ लुवम्िनी मेवडकल कलेज पाल्पा १०     

४ मवणपाल कलेज अफ मेवडकल िाईन्िेज पोखरा २३ 

 

  

५ नेपालगञ्ज मेवडकल कलेज नेपालगञ्ज ११     

६ नेपाल मेवडकल कलेज जोरपाटी काठ ११ ४ ३ 

७ विराट मेवडकल कलेज विराटनगर ७     

८ दिेदह मेवडकल कलेजर रुपन्दहेी ५     

९ नोिल मेवडकल कलेज विराटनगर १० १   

१० काठमाण्डौं विश्वविद्यालय कलजे अफ मेवडकल िाइन्ि धुवलखले १   १ 

११ कावन्तपुर डने्टल कलेज ििुन्धरा काठमाण्डौ ० ५   

    ११२ १९ ७ 

 

ख) आिेदनका लावग तोदकएका िमूह तथा योग्यताक्रम  



क्र 

ि िमूह एम वि वि एिलावग योग्यताक्रम वि वड एिका लावग योग्यताक्रम 

वि एि स्िी नर्िफङ्गका 

लावग योग्यताक्रम 

क िाधारण १ दवेख १५० िम्म १ दवेख ३० िम्म 

 योग्यताक्रममा रहकेो 

ििै   

ख आरक्षण \   

 योग्यताक्रममा रहकेो 

ििै   

१ मधेशी  िामुदावयक विद्यालय १ दवेख ३० िम्म िामुदावयक विद्यालय १ दवेख १० िम्म   

२ मधेशी दवलत िामुदावयक विद्यालय १ दवेख ५ िम्म     

३ मुवस्लम िामुदावयक विद्यालय १ दवेख ५ िम्म     

४ 

िवहद घाईत े

पटरिार 

िामुदावयक विद्यालय योग्यताक्रममा रहकेो 

ििै       

५ मवहला िामुदावयक विद्यालय १ दवेख ५० िम्म िामुदावयक विद्यालय १ दवेख १५ िम्म   

६ दवलत मवहला िामुदावयक विद्यालय १ दवेख १० िम्म     

७ मुवस्लम मवहला 

िामुदावयक विद्यालय योग्यताक्रममा रहकेो 

ििै       

८ अपाङ्गता िामुदावयक विद्यालय १ दवेख ५ िम्म     

९ जनजाती िामुदावयक विद्यालय १ दवेख ५० िम्म िामुदावयक विद्यालय १ दवेख 15 िम्म   

१० दवलत 

िामुदावयक विद्यालय योग्यताक्रममा रहकेो 

ििै   

िामुदावयक विद्यालय योग्यताक्रममा 

रहकेो िि ै    

११ दगुफम िामुदावयक विद्यालय १ दवेख १० िम्म     

आिश्यक कागजातहरु 

१ SLC माकफ विट १ प्रवत प्रवतवलवप  

२ 10+2 िा िो िरहको ट्रान्िदक्रप्ट १ प्रवत प्रवतवलवप  

३ छारिृवि शाखािाट प्रदान गटरएको वनिेदन वनस्िाको १ प्रवत प्रवतवलवप  

४ नागटरकताको १ प्रवत प्रवतवलवप 

५ आरक्षण िमूहको उम्मेदिारले िो िुँग िम्िवन्धत कागजातको िक्कल िवहत १ प्रवत प्रवतवलवप 

नोट : १ आिेदकले आिेदन गने क्रममा वमवत २०७३ मंविर १७ गते प्रकावशत अवन्तम मेटरट वलष्टको िाधारण तथा आरक्षण तफफ को योग्यताक्रम 

स्पष्ट खुल्ने गरी आिेदन फाराममा लेख्न ु पनेछ । िाथै आफ्नो वशक्षण िंस्थाको प्राथवमकता िमेत तोकु्न पनेछ । िो छुट भएमा 

मन्रालयको वनणफय अनुिार छनोट गटरनेछ । 



२ एक भन्दा िढी विश्वविद्यालयको मेटरट वलष्टमा योग्यताक्रम अनुिार पाउन ेअिस्था भएमा विश्वविद्यालयको प्राथवमकता िमेत तोकु्न 

पनेछ । 

आिेदन गने िमयािवध : 

वमवत : २०७३ मंविर २२ गते दवेख २९ गतेिम्म अपरान्ह १२:०० दवेख कायाफलय िमय वभर । 

 


