
मभत्रयाष्ट्र चीनको हेनान प्रान्त सयकायफाट प्राप्त छात्रवतृ्ति कोटाभा ववद्याथी छनौटको भाऩदण्ड 

प्रदेश सयकाय , गण्डकी प्रदेश य जनवादी गणतन्त्र चीनको हेनान प्रान्त फीचको सम्फन्ध अझ प्रगाढ फनाउने 
उद्देश्मरे मभमत वव.सॊ. २०७५ सार कामतिक ३० गते गरयएको सभझदायी ऩत्रको फ ॉदा नम्फय ५भा  हेनान 
प्रान्तको तपि फाट आगाभी ऩाॉच वषि (सन ्२०१९-२०२३ सम्भ ) गण्डकी प्रदेशका फीस जना (वावषिक चाय 
जनाको दयरे) ववद्याथीराई व्मवसामीक तथा प्राववमधक ववषमभा स्नातक तहको अध्ममनको रामग ऩूणि 
छात्रवृत्ति प्रदान गने सभझदायी अन रुऩ ववद्याथी छनौट प्रवामाराई सयर, मनपकऩऺ, ऩायदशी य वववसनसमनम 
त ल्माई तोवकएको सभमावमधमबत्र ववद्याथी छनौट गनिको रामग मो भाऩदण्ड तमाय गरयएको छ । 

२. छात्रवतृ्तिको रामग आवेदन गने ववषमहरु् मस वषिका रामग Tourism Management य  Pharmaceutical 

Engineering (चाइमनज बाषाभा अध्ममन गने ।) आगाभी वषिहरुको हकभा भन्त्रारमरे हयेक वषि मनणिम गयी 
तम गयेका ववषमहरु । 

३. उभेदवायको मोग्मता्  

क) गण्डकी प्रदेशभा फसोफास गने नेऩारी नागरयक 

ख) कऺा १२ भा ववऻान ववषम मरई कत्तम्तभा द्वितीम शे्रणीभा अथवा C+ ल्माई उिीणि गयेको । 

४. ऩेश गन िऩने कागजातहरु् 

क)  सम्फत्तन्धत ववत्तवसनद्यारमफाट प्राप्त आवेदन पायाभ 

ख) कऺा १२ उिीणि गयेको ट्रान्सवाप्टको प्रभात्तणत प्रमतमरऩी 

ग) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी 

घ) मनयोमगताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी 

ङ) ऩासऩोटि साइजको पोटो- २ गोटा 

५. ववद्याथी छनौटको भाऩदण्ड् 

भन्त्रारमभा मनधािरयत अवमधमबत्र यीतऩूविक प्राप्त आवेदनफाट छात्रवृत्तिको रामग भनोनमन गनि देहाम 
फभोत्तजभको आधायभा सवािमधक अॊक प्राप्त गने  कम्तीभा १ जना भवहरा सवहत ४ जना भ ख्म य २ जना 
वैकत्तल्ऩक उभेदवाय छनौट गने ।  

 

 



ा.सॊ. ववषम अॊकबाय अॊक ववबाजन वववयण 

१ कऺा १२ को 
प्राप्ताङ्क 

६० अॊक कऺा १२ को प्राप्ताङ्कराई ६०% अॊकबाय द्वदइनेछ । (६० 
राई प्राप्ताङ्करे ग णानगयी १०० रे बाग गयेय अॊकबाय 
मनकाल्ने) 

२ बौगोमरक ऺते्र 

  

 

१५ अॊक "क" वगिका स्थानीम मनकामभा स्थामी घय ठेगाना बएभा १५ 
अॊक "ख" वगिराई १४ अॊक "ग" वगिराई १३ अॊक य "घ" 
वगिराई १२ अॊक प्रदान गरयनेछ । 

३ साभात्तजक सभूह १५ अॊक क) दमरत - १५ अॊक 

ख) जनजामत य भधेशी - १४ अॊक 

ग) अन्म (खस आमि) - १३ अॊक  
४ ववद्यारमको प्रकाय १० अॊक साभ दावमक ववद्यारमका रामग १० अॊक य सॊस्थागत 

ववद्यारमका रामग ६ अॊक प्रदान गरयनेछ । 
जम्भा १००  

अॊक 
 

 

६. ववद्याथी छनौटको आवश्मक प्रवामा् 

क) यावष्ट्रम दैमनक ऩमत्रकाभा ३० द्वदनको म्माद द्वदइ सूचना प्रकाशन गयी छात्रवृत्तिका रामग मनवेदन भाग  
गने । 

ख) भन्त्रारमभा ऩनि आएका मनवेदनको भूल्माङ्कन गयी ववद्याथी छनौटका आधायभा छात्रवृत्तिका रामग 
भनोनमन गने । 

ग)  छात्रवृत्तिका रामग भनोनमन बएका ववद्याथीहरुराई अध्ममनफाट पकेऩमछ मस प्रदेशभा स्वमॊसेवक बई 
काभ गने गयी कफ मरमतनाभा गयाउने । 

७. छात्रवतृ्ति कामिाभभा प्राप्त ह न ेस ववधा् छात्रवृत्तिभा भनोमनत बई अध्ममनभा जाने ववद्याथीरे त्तशऺण श ल्क 
,आवास श ल्क, मनवािह बिा य स्वास््म ववभाको रामग राग्ने श ल्क तोवकए फभोत्तजभ प्राप्त ह नेछ । 

८. भन्त्रारमको वेव साइटभा याख्न ेवववयण् 

क) यावष्ट्रम दैमनक ऩमत्रकाभा प्रकाशन गरयएको सूचना, 

ख) प्रस्त त भाऩदण्ड य 

ग) छात्रवृत्ति ऩाउने ववद्याथीरे प्राप्त गने स ववधा सम्फन्धी प्राप्त कागजातभा उल्रेख गयेको वववयण । 

 


