नेपाली सेनाको विद्यािारिधि छात्रिृत्ति कार्यक्रम सम्बत्तधि सूचना
१.

िाविर् सुिक्षा तथा प्रधतिक्षासं ग सम्बत्तधित सामरिक तहका विषर्हरु अध्र्र्न, अनुसधिान ि विस्ताि

कार्यलाई बढािा दिने अधिप्रार्ले नेपाली सेनाबाट िहालिाला तथा अिकास प्राप्त सै धनक ि आत्तित
ु न
वहताधिकािीहरुलाई विद्यािारिधि छात्रिृधत कार्यक्रम सं चालन गरिने छ । र्सै सधिियमा धत्रिि
विश्वविद्यालर्ले विद्यािारिधि अध्र्र्नको लाधग धमधत २०७७ साल फागुन १४ गते सूचना प्रकात्तित गिी
आिेिन माग गिे को हुुँिा धत्रि ुिन विश्वविद्यालर्को सोही विद्यािारिधि कार्यक्रम धित्र नै िहने गिी २०७७
साल समुहको लाधग बहालिाला सै धनक व्र्त्तिबाट १(एक) जना ि अिकास प्राप्त सै धनक तथा वहताधिकािी
मध्र्ेबाट १(एक) जना गरि जम्मा २(िुई) जनालाई उि छात्रिृधत कार्यक्रममा सरिक गिाईने हुुँिा
इच्छु क तथा र्ोग्र्ता पुगेका व्र्त्तिहरुले तपत्तिलमा उल्ले त्तित क्षेत्रहरुमा धमधत २०७७।१२।०७ गते
धित्र धनम्न ठे गानामा सम्पकय गिी आिेिन दिनुहन
ु अनुिोि गरिधछ ।
सैधनक ताधलम तथा डत्तक्िन महाधनिे िनालर्, जङ्गी अड्डा, काठमाण्डौं
Email Address: NAPhDscholarship@nepalarmy.mil.np
फोन नं. ०१-४२४७०३६

विद्यािारिधिको लाधग िोिकार्य गनुप
य ने विषर् ि क्षेत्र
२.

विद्यािारिधि छात्रिृत्ति कार्यक्रममा समािेि हुन चाहने उम्मेििािहरुले धनम्नानुसाि विषर्हरुमा

िोिकार्य गनयको लाधग Dissertation Proposal पेि गनुप
य ने छ । उल्लेत्तित विषर्हरु आिश्र्कता अनुरुप
थपघट हुन सक्नेछन् ।
(क)

Conflict,Peace & Development.

(ि)

International Relation & Diplomacy.

(ग)

Military History.

(घ)

Defense Strategies.

र्ोग्र्ता तथा आिेिन साथ पेि गनुप
य ने कागजातहरु
३.

(क)

र्ोग्र्ता

विद्यािारिधि कार्यक्रम अधतगयत Course Work ि MPhilStream मा सहिागी हुन

चाहने त्तिक्षाथीहरुको र्ोग्र्ताको प्राििान धनम्न अनुसाि िहे कोछ।
Course Work Stream

MPhil Stream

(१) सम्बत्तधित विषर्मा स्नातकोिि उिीर्य िई सो विषर्मा (१) MPhil Degree हाधसल गिी धर्ुनतम
धर्ुनतम दितीर् िे र्ी िा GPA 3.0 िा सो सिह हाधसल गिे को दिधतर् िे र्ी िा GPA 3.0 िा सो सिह हाधसल
हुनपु ने।
(२)

विश्वविद्यालर्ले

गिे को हुनपु ने ।
सं चालन

गिे को

प्रिेि परिक्षामा (२)

Dissertation Proposal ि MPhil

धर्ुनतम

50%

विश्वविद्यालर्हरुबाट

अंक

हाधसल

उि

गिी

विषर्मा

कार्यक्रमको लाधग छनौट िएको हुनपु ने ।

सम्बत्तधित Degree हाधसल गिाय पेि गिे को Dissertation
विद्यािारिधि को सािांि (abstract) प्रस्तुत गनुप
य ने साथै,
Dissertation Proposal MPhil Degree

(३) ईच्छु क व्र्त्तिले आिेिन पेि गिाय अधनिार्य रुपमा
स्नातकोिि तहको अध्र्र्नमा पेि

गिे को िोिकार्य

(Thesis Paper) सं लग्न गनुप
य ने ।
(४)अधर्र्ोग्र्तासम्िधिमात्तिक्षाथीछनौटगनेसधमधतले आिश्र्
कताअनुसािधनिायिर्गनयसक्ने ।
(ि)

हाधसल गिाय गरिएको िोिकार्य िधिा धिन्न
िहनुपने।
(३)

अधर्

र्ोग्र्ता

सम्िधिमा

त्तिक्षाथी

छनौट गने सधमधतले आिश्र्कता अनुसाि
धनिायिर् गनय सक्ने।

उम्मेििािहरुले विश्वविद्यालर्हरुको धनर्मानुसाि िाविर् तथा अधतिायविर् Journalहरुमा

छावपएका आफ्ना Research Article(विश्वविद्यालर्को धनर्मानुसाि २ िा ३ िटा)हरु पेि गनुय पने
छ ।
(ग)

आिेिन साथ पेि गनुपय ने कागजातहरु
(१)

SLC िे त्ति Master's Degree सम्मको लब्िाङ्क तथा चारिधत्रक प्रमार् पत्र ।

(२)

Master's Degree गिाय Presentगिे को Research Paper को प्रधतधलवप । MPhil

गिे काको हकमा MPhil Dissertation Abstract.

४.

(३)

नागरिकताको प्रधतधलवप तथा पासपोटय साइजको फोटो १ प्रधत ।

(४)

विद्यािारिधि अध्र्र्नको लागी तर्ाि गिे को Pre- Proposal ।

(५)

विद्यािारिधि अध्र्र्नको लागी पवहलो तीन िषयको Study plan ।

उम्मेििाि हुनको लाधग अधर्ितय तथा थप जानकािीका लागी ०१-४२४७०३६ मा सम्पकय गनय

सवकने छ ।

