
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

आन्तरिक/खुला प्रतियोतििाको लाति दिखास्त फािाम  

 

(कायाालय प्रयोजनको लाति) 

 

तिज्ञापन नं.–  

 

िोल नम्बि 

ितिद नं. : दिखास्त दिाा नं. :  

b/vf:t btf{ g+=M दस्तखि: दिाा तमति:  

आफ्नो िमू्पर्ा िैयक्तिक तिििर् स्पष्ट बुतिने अक्षिमा लेख्नुहोि: 

१.तिज्ञापननं.: 

 

२. पद : 

३. िेिा: ४. िमूह: ५. शे्रर्ी : 

६. खुला प्रतियोतििाद्धािा पूतिाहुने पदहरूमधे्य तिश्वतिद्यालय अनुदान आयोि 

कमाचािी तनयमािली बमोतजमका उमे्मदिािहरू बीचमात्र प्रतिस्पर्ाा ििाउन 

भनी छुट्टाइएका पदहरूको पदपूतिाका लाति भएको तिज्ञापनमा दिखास्त 

तदनुभएको भए िमूहमा तचन्ह () लिाउनुहोि। 

(क) मतहला (  ) (ख) आतदिािी/जनजाति (  ) 

(ि) मरे्शी (  ) (घ) दतलि (  ) 

(ङ) अपाङ्ग (  ) (च) तपछतिएकोके्षत्र (  ) 

व्यक्तििि तिििर्: 

 

 

१. उमे्मदिािको पूिा 

नाम, थि : 

देिनाििीमााः –  

अंगे्रजी (CAPITAL LETTER) मा: 

२. जन्म तमति:  .....................  िाल .......  मतहना   ........   ििे  

३. दिखास्त तदने अक्तन्तम तमतिमा हुने उमेि:  ......….  बर्ा  .......   मतहना .........  तदन  

 ४. नािरिकिा: ५. मािृ भार्ा: ६. तलङ्ग: 

७. स्थायी ठेिाना : तजल्ला: …………………………. 

                        नििपातलका/िाउँपातलका: …………………………………………………. 

                        ििा नं.: …………………….     टोल: ………………. 

८. पत्राचाि िने ठेिाना : तजल्ला: …………………………. 

                                नििपातलका/िाउँपातलका: …………………………………………………. 

                                ििा नं.: …………………….     टोल: ………………. 

९. िम्पका  फोन नम्बि :                                                                मोबाईल नं. 

१०. आमाको नाम थि: नािरिकिा: 

११. बाबुको नाम थि : 

 

 

नािरिकिा: 

 १२. बाजेको नाम थि : नािरिकिा: 

१३. तििातहि भएमा पति/पत्नीको नाम थि : नािरिकिा: 

 

 

हाल िालै क्तखचेको 

पािपोटा िाईजको पुिै 

मुखाकृति देक्तखने फोटो 

यहाँ टासे्न ि फािाममा 

िमेि पने ििी 

उमे्मदिािले दस्तखि 

िने 



शैतक्षक योग्यिाको तिििर् : 

क्र.ि. अध्ययन ििेको िंस्थाको नाम, ठेिाना उत्तीर्ा ििेको पिीक्षा शे्रर्ी कुल प्राप्ताङ्क/प्रतिशि मुख्य तबर्य 

१      

२      

३      

४      

िातलमको तिििर्: 

क्र.ि. िातलम तदने िंस्थाको नाम, ठेिाना िातलमको तबर्य शे्रर्ी कुल प्राप्ताङ्क/प्रतिशि मुख्य तबर्य 

१      

२      

३      

४      

नोकिी तिििर्: (बहालिाला कमाचािीले अतनिाया रूपमा भने)  

कायाालय पद शे्रर्ी िेिा/ िमूह स्थायी/ अस्थायी/ 

किाि/ज्यालादािी 

     

कायािि कायाालयको कमाचािी प्रशािन महाशाखाबाट उपयुाि तिििर् ठीक छ भनी 

रुजु िने कमाचािीको दस्तखि:    प्रमातर्ि िने अतर्कािीको दस्तखि:  

नाम, थि:       नाम, थि: 

तमति:       तमति: 

कायाालयको छाप: 

 

मैले यि दिखास्तमा खुलाएका तिििर्हरू ित्य छन्।प्रचतलि कानून बमोतजम ििकािी िेिाको तनतमत्त अयोग्य ठहरिने ििी िेिाबाट 

बिखास्त भएको छैन ि मेिो तनयुक्तिको िम्बन्धमा अिि पनािके्न कामको अनुभि, िैयक्तिक तिििर्, शैतक्षक योग्यिा आतदका 

िम्बन्धमा कुनै कुिा ढाँटेको िा लुकाएको छैन।कुनै कुिा ढाँटेको िा लुकाएको ठहिेमा कानून बमोतजम िहने छु, बुिाउनेछु।िाथै 

आयोिको तनयुक्ति, बढुिा ि िेिा िम्बन्धमा कमाचािीलाई तिभािीय कािबाही िदाा अपनाउनुपने तिश्वतिद्यालय अनुदान आयोि, 

कमाचािी तनयमािली, २०७८ बमोतजम ि प्रचतलि ऐन तनयम ि उमे्मदिािले पालना िनुापने शिाहरू तिपरििहुने ििी कुनै पतन पिीक्षा 



भिन तभत्र कुनै कायाििेमा ित्काल पिीक्षाबाट तनष्काशन िने िा मेिो िमू्पर्ा पिीक्षा िद्द िने िा भतिष्यमा िञ्चालन हुने कुनै पतन 

पिीक्षामा भाि तलन नपाएमा मेिो मञ्जुिी छ। 

उमे्मदिािले पालना िनुापने भनी यि दिखास्त फािामका पृष्ठहरूमा उले्लक्तखि िबै तनदेशनहरू मैले िाम्रिी पढँे ि म िी िबै 

तनयमहरू पालना िना मञ्जुि िदा छु। 

 

 

 

………………………………..  

उमे्मदिािको दस्तखि:   तमति:   

 

 

आयोिको िम्बक्तन्धि कमाचािीले भने 

१. पिीक्षा दसु्ति रु.:......................... २. ितिद नं. ...................... तमति:............................ 

३. प्रतितलतपहरूको िंलग्न प्रति:............ ४. दिखास्त बुझे्नको दस्तखि ि तमति: ..............................  

५. दिखास्त स्वीकृि/अस्वीकृि िनेको दस्तखि ि तमति: 

द्रष्टव्य: 

१.  दिखास्त िाथ तिज्ञापनमा उले्लक्तखि कािजािका अतिरिि तनम्न कािजािहरू आफँैले प्रमातर्ि ििी अतनिाया िंलग्न 

िनुापनेछ। 

(क) उमेि खुलेको प्रमार्पत्रको प्रतितलतप। 

(ख) नेपाली नािरिकिाको प्रमातर्ि प्रतितलतप। 

(ि)  तिज्ञापन भएको पदको लाति िोतकएको नू्यनिम शैतक्षक योग्यिाको प्रमार्पत्रको प्रमातर्ि प्रतितलतप (िातलम ि अनुभि 

िमेि आिश्यक पिेमा िो को प्रतितलतप िमेि) । 

 

ल्याप्चे 

दायाँ 

 

बायाँ 



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

आन्तरिक/खुला प्रतियोतििाको लाति 

प्रिेश पत्र 

पिीक्षाथीले भने : 

िेिा: पद: 

िमूह: तिज्ञापन नं.: 

शे्रर्ी: तकतिम/िमूह: 

उमे्मदिािको नाम: दस्तखि: 

आयोिका कमाचािीले भने : 

यि आयोिबाट तलईने उिपदको पिीक्षामा िपाईलाई तनम्न स्थानबाट िक्तम्मतलि हुन अनुमति तदइएको छ।तिज्ञापनमा िोतकएको 

शिा नपुिेको ठहि भएमा जुनिुकै अिस्थामा पतन यो अनुमति िद्द हुनेछ।   

िोल नम्बि:–     पिीक्षा हुने तमतिाः  

पिीक्षा केन्द्र:–     पिीक्षा हुने िमय: 

      प्रिेश पत्र प्रदान िने अतर्कृिको दस्तखिाः  

द्रष्टव्याः  
(१)  आिेदकले पिीक्षा तदन आउँदा अतनिाया रुपमा प्रिेश पत्र िाथमा तलई आउनु पनेछ।अन्यथा तनजलाई पिीक्षामा िक्तम्मतलि ििाइने छैन। 

(२)  प्रिेश पत्र हिाएमा दिखास्त तदई िोतकए बमोतजम दसु्ति ि फोटो पेश ििी प्रिेश पत्रको प्रतितलतप प्राप्त िना ितकनेछ। 

(३)  पिीक्षाथीले िोतकएको िमयमा पिीक्षा भिनमा उपक्तस्थि हुनुपनेछ। पिीक्षा शुरु भएको आर्ा घण्टापतछ आउने पिीक्षाथीलाई पिीक्षा भिनमा प्रिेश िना िोक 

लािउन ितकनेछ। 

(४)  पिीक्षा हलमा तकिाि, कापी, तचट आतद ल्याउनु हँुदैन ि हल तभत्र एक आपिमा कुिाकानी ि िंकेि िनुा हँुदैन। 

(५)  पिीक्षा हलमा अनुतचि काम िने पिीक्षाथी उपि आिश्यक काििाही िना ितकनेछ। 

(६)  अन्तिाािाा हुने तदनमा पतन प्रिेश पत्र ल्याउनु पनेछ। 

********************************************************************************** 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

आन्तरिक/खुला प्रतियोतििाको लाति 

प्रिेश पत्र 

पिीक्षाथीले भने : 

िेिा: पद: 

िमूह: तिज्ञापन नं.: 

शे्रर्ी: तकतिम/िमूह: 

उमे्मदिािको नाम: दस्तखि: 

आयोिका कमाचािीले भने : 

यि आयोिबाट तलईने उिपदको पिीक्षामा िपाईलाई तनम्न स्थानबाट िक्तम्मतलि हुन अनुमति तदइएको छ।तिज्ञापनमा िोतकएको 

शिा नपुिेको ठहि भएमा जुनिुकै अिस्थामा पतन यो अनुमति िद्द हुनेछ।   

िोल नम्बि:–     पिीक्षा हुने तमतिाः  

पिीक्षा केन्द्र:–     पिीक्षा हुने िमय: 

       प्रिेश पत्र प्रदान िने अतर्कृिको दस्तखिाः  

द्रष्टव्याः  
(१)  आिेदकले पिीक्षा तदन आउँदा अतनिाया रुपमा प्रिेश पत्र िाथमा तलई आउनु पनेछ।अन्यथा तनजलाई पिीक्षामा िक्तम्मतलि ििाइने छैन। 

(२)  प्रिेश पत्र हिाएमा दिखास्त तदई िोतकए बमोतजम दसु्ति ि फोटो पेश ििी प्रिेश पत्रको प्रतितलतप प्राप्त िना ितकनेछ। 

(३)  पिीक्षाथीले िोतकएको िमयमा पिीक्षा भिनमा उपक्तस्थि हुनुपनेछ। पिीक्षा शुरु भएको आर्ा घण्टापतछ आउने पिीक्षाथीलाई पिीक्षा भिनमा प्रिेश िना िोक 

लािउन ितकनेछ। 

(४)  पिीक्षा हलमा तकिाि, कापी, तचट आतद ल्याउनु हँुदैन ि हल तभत्र एक आपिमा कुिाकानी ि िंकेि िनुा हँुदैन। 

(५)  पिीक्षा हलमा अनुतचि काम िने पिीक्षाथी उपि आिश्यक काििाही िना ितकनेछ। 

(६)  अन्तिाािाा हुने तदनमा पतन प्रिेश पत्र ल्याउनु पनेछ। 

 

हाल िालै क्तखचेको 

पािपोटा िाइजको पुिै 

मुखाकृति देक्तखने फोटो 

यहाँ टाँसे्न ि फािाममा 

िमेि पनेििी 

उमे्मदिािले दस्तखि 

िने 

हाल िालै क्तखचेको 

पािपोटा िाइजको पुिै 

मुखाकृति देक्तखने फोटो 

यहाँ टाँसे्न ि फािाममा 

िमेि पनेििी 

उमे्मदिािले दस्तखि 

िने 


