
ःनातक कायर्बमह मा कोटाको लािग आवेदन िदँदा चािहने आवँयक कागजातह  
१) इ. अ. सं./ िऽ. िव., िशक्षक/कमर्चारी  कोटा (६.२) को लािग  

क) इ. अ. स. /िऽ. िव., िशक्षक/कमर्चारी ःवयम ्को हकमा 
क)  आवेदक आफू कुन क्याम्पसको िशक्षक/कमर्चारी हो र कुन िवषय पढ्न खोजेको हो सो खलुाएर भनार् सिमितलाई 

सम्बोधन गरेको िनवेदन । 

ख)  नपेाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

ग)  इ. अ. स./िऽ. िव., िशक्षक/कमर्चारी कोटाको लािग Online Application Form भरेको Confirmation Page । 

घ) िनयिुक्त पऽ को ूमािणत ूितिलिप । (ःथायी िनयिुक्त पाई कायर्रत रिह परीक्षण काल समा  भएको हनु ुपछर्) 
ङ)  सम्बिन्धत डीनको कायार्लय वा रिजःशारको कायार्लयबाट बाट पूवर् ःवीकृती पऽ । 

ख) इ. अ. स. /िऽ. िव., िशक्षक/कमर्चारी का छोरा छोरी को हकमा 
क)  आवेदक आफू कुन क्याम्पसको िशक्षक/कमर्चारीको छोरा छोरी हो र कुन िवषय पढ्न खोजेको हो सो खलुाएर भनार् 

सिमितलाई सम्बोधन गरेको िनवेदन । 

ख)  नपेाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

ग)  इ. अ. स./िऽ. िव., िशक्षक/कमर्चारी का छोरा छोरीको कोटाको लािग Online Application Form भरेको Confirmation 

Page ।  

घ) िनयिुक्त पऽ को ूमािणत ूितिलिप । (ःथायी िनयिुक्त पाई कायर्रत रिह परीक्षण काल सिकएको हनु ुपछर्) 
ङ)  सम्बिन्धत िशक्षक/कमर्चारी कायर्रत क्याम्पस कायार्लयबाट आवेदक िनजको छोरा/छोरी हो भ े उल्लेख सिहतको भनार् 

सिमितको नाममा िसफािरस पऽ । 

२) िऽ. िव. आरिक्षत िवप  कोटा (६.३) को लािग 
क)  आवेदक आफूले कुन कुन समदुायको तफर् बाट आवेदन िदएको हो सो खलुाएर भनार् सिमितलाई सम्बोधन गरेको िनवेदन । 

ख)  नपेाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

ग)  िऽ. िव. आरिक्षत िवप  कोटा को लािग Online Application Form भरेको Confirmation Page । 

घ)  सम्बिन्धत जातीय महासंघ/आयोग/ूित ान वा िजल्ला ूशासन कायार्लयबाट उक्त व्यिक्त सम्बिन्धत जाती/समदुायमा परेको 
उल्लेख भएको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । िपछिडएको दगुर्म के्षऽका व्यिक्तले सम्बिन्धत गाउँपािलका तथा 
नगरपािलकाबाट उक्त व्यिक्त सो ठाँउको ःथायी बािसन्दा भएको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

ङ)  कक्षा ८, ९ र एसईई सरकारी/सामदुाियक िव ालयमा अध्ययन गरेको ूमाण ःव प कक्षा ८, ९ र एसईई तहको 
लब्धा पऽको ूमािणत ूितिलिप । 

च)  कक्षा ८, ९ र एसईई पढेको िव ालय सरकारी/सामदुाियक िव ालय भएको भिन सम्बिन्धत िजल्ला िशक्षा कायार्लय वा 
गाउँ/नगर पािलकाको िशक्षा शाखा बाट ूा  ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप ।  

छ)  कक्षा ११ र १२ वा सो सरहको तहमा अध्ययन गदार् सामदुाियक/सरकारी वा िऽभवुन िव िव ालयको आि क क्याम्पसमा 
अध्ययन गरेको ूमाण ःव प कक्षा ११ र १२ वा सो सरहको लब्धा पऽको ूमािणत ूितिलिप । (कक्षा ११ र १२ 
िनयिमत पमै (पिहलो ूयासमै) उ ीणर् भएको हनु ुपनछ ।) 

ज)  कक्षा ११ र १२ वा सो सरहको तहमा पढेको िव ालय सरकारी/सामदुाियक िव ालय भएको भिन सम्बिन्धत िजल्ला 
िशक्षा कायार्लय वा गाउँ/नगर पािलकाको िशक्षा शाखा बाट ूा  ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । यिद नपेाल सरकार वा 
नपेाल सरकारको मान्यता ूा  संःथाबाट छाऽविृ  ूा  गरेको भए िजल्ला िशक्षा कायार्लय वा राि य परीक्षा बोडर् (NEB) 
ले छाऽवृि  ूा  गरेको भिन उल्लेख गरेको ूमाणपऽ वा सम्बिन्धत िव ालय भएको वडा कायार्लयले उक्त कायार्लयको 
िसफािरसमा NEB छाऽविृ मा अध्ययन गरेको भिन उल्लेख गरेको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

झ)  सम्बिन्धत गाउँपािलका वा नगरपािलकाबाट ूमाणीकरण गिरएको अनसूुची १ मा भएको िरतपूवर्क भिरएको सकल फारम र 
उक्त फारममा उल्लेिखत कागजातह  । 



ञ) सम्बिन्धत नगरपािलका वा गाउँपािलका वा सम्बिन्धत पािलकाको वडा कायार्लयबाट उक्त आवेदक नेपाल सरकारले तोकेको 
मापदण्ड अनु प न्यनु आयौोत भइ गिरबीको रेखामिुन परेको भिन यस क्याम्पसको भनार् सिमितको नाउँमा लेिखएको 
िसफािरस पऽको सक्कल ूित । 

 

३) सरकारी र सरकारी ःवािमत्व भएका संःथाह ले ूायोजन गन कोटा (६.४) को लािग 

क) कायर्रत कमर्चारी को हकमा  

क)  आवेदक आफू कुन सरकारी कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारी हो कुन िवषयमा पढ्न चाहेको हो र कुन संःथाले ूायोजन 
गनर् चाहेको हो सो खलुाएर भनार् सिमितलाई सम्बोधन गरेको िनवेदन । 

ख)  नपेाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

ग)  सरकारी कायार्लय वा सरकारी ःवािमत्व रहेको संःथानह मा कायर्रत कमर्चारीह को कोटाको लािग Online 

Application Form भरेको Confirmation Page । 

घ)  सरकारी कायार्लय वा सरकारी ःवािमत्व रहेको संःथानह मा कायर्रत कमर्चारीह  ४ वषर्को लािग (आिकर् टेक्चर भए ५ 
वषर्का लािग) अध्ययनमा सिम्मिलत हनु सक्न ेिवभागीय ःवीकृती पऽको सक्कल ूित । (उक्त ूायोजन गन संःथा नेपाल 
सरकारको िजल्ला ःतरीय संःथा हनु ुपनछ वा िजल्ला ःतरीय संःथा ारा िसफािरस गिरएको हनु ुपन छ ) 

ङ)  कुन िवषयमा पढ्नका लािग ूायोजन गनर् लागेको हो त्यो खलु्नेगरी ूायोजन गन ूितब ता सिहतको ूायोजन गन 
संःथाको पऽको सक्कल ूित । 

ख) नेपाल सरकार बाट सूचीकृत गरीएका वगर्को हकमा 
क)  आवेदक आफू कुन िवषयमा पढ्न चाहेको हो र कुन संःथाले ूायोजन गनर् चाहेको हो सो खलुाएर भनार् सिमितलाई 

सम्बोधन गरेको िनवेदन । 

ख)  नपेाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

ग)  सरकारी र सरकारी ःवािमत्व भएका संःथाह को ूायोजन गन कोटाको लािग Online Application Form भरेको 
Confirmation Page । 

घ)  सम्बिन्धत जातीय महासंघ/आयोग/ूित ान वा िजल्ला ूशासन कायार्लयबाट उक्त व्यिक्त सम्बिन्धत जाती/समदुायमा 
परेको उल्लेख भएको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

ङ)  कक्षा ८, ९ र एसईई सरकारी/सामदुाियक िव ालयमा अध्ययन गरेको ूमाण ःव प कक्षा ८, ९ र एसईई तहको 
लब्धा पऽको ूमािणत ूितिलिप । 

च)  कक्षा ८, ९ र एसईई पढेको िव ालय सरकारी/सामदुाियक िव ालय भएको भिन सम्बिन्धत िजल्ला िशक्षा कायार्लय वा 
गाउँ/नगर पािलकाको िशक्षा शाखा बाट ूा  ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप ।  

छ)  कक्षा ११ र १२ वा सो सरहको तहमा अध्ययन गदार् सामदुाियक/सरकारी वा िऽभवुन िव िव ालयको आिंगक 
क्याम्पसमा अध्ययन गरेको ूमाण ःव प कक्षा ११ र १२ वा सो सरहको लब्धा पऽको ूमािणत ूितिलिप ।  

ज)  कक्षा ११ र १२ वा सो सरहको तहमा पढेको िव ालय सरकारी/सामदुाियक िव ालय भएको भिन सम्बिन्धत िजल्ला 
िशक्षा कायार्लय वा गाउँ/नगर पािलकाको िशक्षा शाखा बाट ूा  ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । यिद नपेाल सरकार 
वा नेपाल सरकारको मान्यता ूा  संःथाबाट छाऽवृि  ूा  गरेको भए िजल्ला िशक्षा कायार्लय वा राि य परीक्षा बोडर् 
(NEB) ले छाऽवृि  ूा  गरेको भिन उल्लेख गरेको ूमाणपऽ वा सम्बिन्धत िव ालय भएको वडा कायार्लयले उक्त 
कायार्लयको िसफािरसमा NEB छाऽविृ मा अध्ययन गरेको भिन उल्लेख गरेको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप । 

झ) िनज आवेदकलाई यस क्याम्पसमा भनार् गराउन ूायोजन गन भिन गिरएको िनणर्यको ूमािणत ूितिलिप ।   

ञ) कुन िवषयमा पढ्नका लािग ूायोजन गनर् लागेको हो त्यो खलु्नेगरी ूायोजन गन ूितब ता सिहतको ूायोजन गन 
संःथाको पऽको सक्कल ूित । 

४) For Foreign Quota 
a)  Application letter to admission committee as a foreign applicant. 
b) Attested copy of Passport or ID with photo provided by the embassy.  
c) Confirmation page of online application form applied for foreign quota.  
d) Bank voucher of NRs 5000.00 paid in campus account. 


