
 

गण्डकी बिश्वबिद्यालय  

जनशक्ति ब्यवस्थापन समििी 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल 

( शैक्षिक पदको खुला (करार सेवा) प्रतियोगगिाका लागग ) 

आवेदन फाराि  
आवेदन फाराम नं. १ 

ववज्ञापन नं.: आवेदन    दर्ाा नं. 
 

दिुै कान देखखने हालसालै 
खखचेको पासपोर्ट साइजको 
फोर्ो  (फोर्ो र फाराििा पन े
गरी दस्िखि गनुटपने) 

आवेददि पद : आवेद      ममर्ी : 
सेवा / समुह भर्ााइ न.ं 
 : आम्दानी दरखास्त्त दस्त्र्ुर : 

 ममर्ीीः-   

१.  आवेदकको नाि र थरः 
       नेर्ालीमा : 
       अग्रेजीमा : 
२. व्यक्तिगि  वववरण :- 

 

नागरीकर्ा नं.:      जजल्ला : 

  नागरीकर्ा प्रमाणर्त्र जारी ममर्ी:  

  जन्म ममतर् (बि.स.) : जन्म ममतर् (ई.सं.): 
  हालको उमेर: (क) मलङ्ग :   बिशेष चिन्ह हुमलयाीः 

(ख)   बिवाहीर् भए र्तर्/र्त्नीको नाम : 
(ग)    िाजेको नाम थर:  ब्यवसायीः 
(घ)       आमाको नाम थर:  ब्यवसायीः 
(ङ)      िुवाको नाम थर:  व्यवसायीः    
(च)     स्थायी ठेगाना नागरीकिाको प्रिाणपत्रिा लेखखए अनुसार अस्थायी ठेगाना (हाल िसोिास गरररहेको 
(छ)   प्रदेश :  प्रदेशीः 
(ज)   जजल्लाीः   जजल्लाीः 
(झ)   गााँउ/ नगरर्ामलकाीः गााँउ/ नगरर्ामलकाीः 
(ञ)  वडा नीः                      ब्लक नीः  वडा नीः          ब्लक नीः 
(ट) टेमलफोन नीः                  मोिाइल नीः इमेल ठेगानाीः  

३. कुनै पेशािा कायटरि भएः हालको र्दीः                                                                           स्त्थायी/अस्त्थायी/करारीः                                    
(ठ) क्याम्र्स/कायाालयीः 

       

        



        

        

        

        

४.  शैक्षिक योग्यिाः (ववज्ञार्न प्रकामशर् हुनुभन्दा अगाडडको ममतर्सम्म आफुले उतीणा गरेका र्रीक्षाहरुको वववरण ददने)   

उतीणा गरेको र्रीक्षा  उतीणा 
वषा 

अध्ययन गरेको मशक्षण 
संस्त्थाको नाम र ठेगाना 

कुल 
र्ूणााङ्क 

कुल 
प्राप्र्ाङ्क 

उतीणा 
शे्रणी  

उतीणा 
प्रतर्शर्  

प्रमाणणर् 
प्रतर्मलर्ीको 
क्रम नम्िर 

प्रववणर्ा प्रमाणर्त्र वा सो सरह        
 

स्त्नार्क वा सो सरह        
 

स्त्नार्कोतर वा सो सरह        
 

एम. फफल.        
 

ववद्यावाररचि        
 

                                                         

५. ववषयगि िामलिः (प्रतर्योचगर्ा हुने र्द वा सो भन्दा एक र्ह मुतनको र्दमा रही मान्यर्ा प्राप्र् संस्त्थािाट ववज्ञार्न 
प्रकामशर् हुन भन्दा अगाडडको ममतर्सम्म प्राप्र् ववषयगर् र्ामलमको मात्र उल्लेख गने (उर्-प्रध्यार्क भन्दा र्लका 
र्दको लाचग मात्र)- 

र्ामलमको नाम र्ामलम ददने संस्त्थाको नाम र्ामलमको अवचि प्रमाणणर् 
प्रतर्मलर्ीको 
मसलमसलेिार 
नम्िर 

देणख सम्म हप्र्ा/मदहना 

      
 

      
 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



६.  कायट अनुभवको वववरणः (ववज्ञार्न प्रकामशर् हुनभन्दा अगाडीको ममतर्सम्म प्राप्र् अनुभवको उल्लेख गने):- 

संगठन वा तनकायको नाम 
स्त्थान र जजल्ला 

र्दको 
नाम 

स्त्थायी/
अस्त्था
यी/करा
र 

र्ढाएको ववषय र 
र्ह वा कामको 
वववरणा 

िहाल 
गरेको 
ममतर् 

छाडेको वा 
सरुवा 
भएको 
ममतर्  

जम्मा 
अनुभव 
अवचि 

(वषा) 

प्रमाणणर् 
प्रतर्मलर्ीको 
मसलमसलेिार 
नम्िर 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

       ववज्ञार्न प्रकामशर् हुनुभन्दा अगाडडको ममतर्सम्मको अनुभव अवचिीः- 

   अनुभव अवचिीःआवेददर् र्द भन्दा एक र्ह मुतनको/आवेददर् र्दमा जम्मा स्त्थायी सेवाीः अवचि ............ वषा .......... मदहना 

 साववक र्द (हाल कायारर् र्द) भन्ला र्ल्ला र्दहरुमा जम्मा सेवा अवचि ...................... वषाा .......... मदहना  

                                           कुल अनुभवन अवचि  ............ वषा ........... मदहना  

७. उिेदवारले गनुटपने प्रतिज्ञाः  

      मैल ेयस आवेदन फाराममा उल्लेख गरेको सिै वववरण ठीक सााँिो छ । झुटा ठहरे तनयमानुसार सहुाँला िुझाउला । 

          ममतर्ीः ......................       उमेदवारको दस्त्र्खर् ........................ 

       सम्र्का  फोन नं तनवासीः       कायाालयीः         मोवाइल नीः  

      औँठा छार् 

दााँया िााँया 
  

  

सम्लग्न कागजािहरु 

१ नागररकर्ाको प्रमाणणर् प्रतर्मलवर्                    ३ र्ामलम र्था अनुभवका प्रमाणणर् प्रतर्मलवर्हरु 

२ शैक्षक्षक योग्यर्ाका प्रमाणणर् प्रतर्मलवर्हरु             ४ प्रकामशर् लेख रिना शोि जनालका वववरण 

 



       

८. सम्िक्धिि ववषयको प्रकामशि पाठ्यपुस्िकः  

कायाालय प्रयोजनको लाचग मात्रीः 

क्र.सं.  र्ुस्त्र्कको नाम प्रकाशकको नाम प्रकामशर् 
ममतर् 

एक्लै/संयूक्त  र्ूणााङ्क प्राप्र्ाङ्क कैफफयर् 

        

        

        

        

        

९. सम्िक्धिि ववषयको प्रकामशि पुस्िकको पररच्छेदः 
कायाालय प्रयोजनको लाचग मात्रीः 

क्र.सं.  र्ुस्त्र्कको नाम प्रकाशकको नाम प्रकामशर् ममतर् एक्लै/संयूक्त  र्ूणााङ्क प्राप्र्ाङ्क कैफफयर् 

        

        

        

        

        

१०. सम्िक्धिि बिषयको म्यानुअल लेखनः 
कायाालय प्रयोजनको लाचग मात्रीः 

क्र.सं.  म्यानुअलको नाम प्रकाशन गने संस्त्थाको नाम लेखन सम्र्न्न 
भएको वषा 

एक्लै/संयूक्त  र्ूणााङ्क प्राप्र्ाङ्क कैफफयर् 

        

        

        

        

        

        

        

        

 



११. ववषयगि अधिराटक्रिय जनटलिा ( Peer reviewed) प्रकामशि लेख : 
  कायाालय प्रयोजनको लाचग मात्रीः 

क्र.सं.  लेखको मशषाक जनालको नाम र अङ्क प्रकामशर् ममतर्, साल र मदहना एक्लै/
संयूक्त  

र्ूणााङ्क प्राप्र्ाङ्क कैफफयर् 

        

        

        

        

        

 

१२. बिषयगि राक्रिय जनटलिा ( Peer reviewed)  प्रकामशि लखे : 
 कायाालय प्रयोजनको लाचग मात्रीः 

क्र.सं.  लेखको मशषाक जनालको नाम र 
अङ्क 

प्रकामशर् ममर्ी 
साल र मदहना 

एक्लै/
संयूक्त  

र्ूणााङ्क प्राप्र्ाङ्क कैफफयर् 

        

        

        

        

        

 जम्मा शोि तनदेशनीः      ववद्यावाररिीीः ........... 
       स्त्नार्कोतरीः .............  
१३. शोि तनदेशन 

द्रस्त्टव्य : शोितनदेश गरेको सम्िजन्िर् बिभाग बिश्िववद्यालयको प्रमाणणर् र्त्र सम्लग्न हुनुर्ने छ ।  

 

........................ 
आवेदकको हस्त्र्ाक्षर  
                                                

                                                कुल प्राताङ्क :  .......................................... 
                                                   अक्षरमा .............................................. 
                                         रुजु गनेको नाम र हस्त्र्ाक्षर ........................ 

  



अनुसधिानात्िक र अधय कृतिहरुको सम्िधििा 
(शैक्षक्षक र्दहरुका लाचग मात्र ) 

 

१.शोि तनदेशन िार्र् अङ्क प्रात गना िाहने उम्मेदवारले शोिाथीको नाम शोि मशषाक र्था शोिकाया र्ुरा भइ उर्ाचि प्रदान 
गररएको ममर्ी उल्लेख गरर सम्िजन्िर् तनकायिाट लेणखएको सक्कल र्त्र नै र्ेश गनुा र्नेछ।  

२. समािारर्त्रहरुमा छावर्एका लेखहरुको मुल्याङ्कन गररने छैन। साथै सम्र्ादन काया अनुवाद काया र्था सङ्कलन मात्र 
भएका कृतर्हरुको मुल्याङ्कन गररने छैन।  

३. बिज्ञार्न प्रकामशर् भइसकेर्तछ प्रकामशर् भएका अनुसन्िान, कृतर्र्त्र र्था शोि तनदेशन कायाको मुल्याङ्कन गररने छैन।  

४. कृतर् मुल्याङ्कन सम्िजन्ि ब्यवस्त्था गण्डकी बिश्वबिद्यालय मशक्षक तनयुजक्र्का आिार कायासम्र्ादन र्था कायाक्षमर्ा 
अङ्क बिभाजन एवम मसफारीस सम्िजन्ि कायाबििी २०७७ अनुसार हुनेछ ।  

5. र्ोफकएको सखयााँभन्दा िदढ िुझाइएको र्ाइएमा क्रममा र्रेका र्ोफकएको कृतर्हरु मात्र मुल्यकङ्कनमा र्ने छन । 

6. आवेदकले आफ्ना कृतर्हरुलाइ जुन प्रकार अन्र्गार् मुल्याङ्कन का तनममत र्ेश गरेको छ सोही प्रकार अन्र्गा रहेर मात्र 
अङ्क गररनेछ। आवेदकले माग गरेको भन्दा मभन्न प्रकारमा र्ेश भएमा कुनै र्तन कृतर्को मुल्याङ्कन गररने छैन।  

7. यस सम्िजन्ि ववस्त्र्रृ् जानकारी गण्डकी बिश्वबिद्यालय मशक्षक तनयुजक्र्का आिार  काया सम्र्ादन मुल्याङ्कन र्था 
कायाक्षमर्ा अङ्क बिभाजन एवं मसफाररस सम्वजन्ि प्रफकया (२०७७) िाट प्रात गना सफकनेछ ।  

  



आवेदन फारि साथ िुझाउनुपने अनुसधिानात्िक र अधय कृतिहरुको सुची 

       आवेदकको नाम                        आवेददर् र्द                        ववज्ञार्न न. 

क्र.सं. कृतर्को मशषाक प्रकार प्रकाशक वा 
र्बत्रकाको नाम 

प्रकाशन 
वषा 

एक्लै वा 
संयूक्त लेखन 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

       शोि तनदेशनः- 

क्र.सं. ववद्याथीको नाम शोिर्त्रको 
मशषाक 

स्त्नार्कोतर र्ह / र्ीएि.डी शेिर्त्र र्ुरा गरेको 
ममतर् 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

आवेदकको हस्त्र्ाक्षर         



द्ररर्व्यः 

१. दरखास्त्र् फाराम साथ नागररकर्ाको प्रमाणर्त्र, शैक्षक्षक योग्यर्ा लगायर् सिै प्रमाणर्त्रका प्रतर्मलर्ीहरु तनयमानुसार 
प्रमाणणर् गराई प्रत्येकको दईु दईु प्रतर् रे्श गनुा र्नेछ ।  

२. आवेदन फाराम र्ोफकएको दस्त्रु्र सदहर् जनशजक्त व्यवस्त्थार्न सममतर्को कायाालयमा र्ोफकएको ममतर् र समय मभत्र 
िुझाई सक्नुर्नेछ ।  

३. म्याद मभत्र दाणखला नभएको वा न्यूनर्म योग्यर्ा नरु्गेको वा ववज्ञार्नमा उल्लेणखर् शर्ाहरु रु्रा नभएको आवेदन 
फाराममा कुनै कारवाही गररनेछैन ।  

४. आवेदन फाराम उमदेवारले आफ्नो हस्त्र्ाक्षरले भरी सदह गरेको नर्ाइएमा तनजको आवेदन फाराम स्त्वर्ीः रद्ि गररनेछ।  

५. जनशजक्त व्यवस्त्थार्न सममतर्मा दाणखला भैसकेको आवेदन दस्त्रु्र र सम्िजन्िर् कागजार्हरु फफर्ाा गररने छैन । 

                                                                                                               

 

 

 

    आवेदकको हस्त्र्ाक्षर         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   गण्डकी ववश्वववद्यालय 

जनशक्ति व्यवस्थापन समिति 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल 
प्रवेश-पत्र ( कायाटलय प्रति) 

१.  उिेदवारल ेभनेः- 
क. नाम, थरीः .........................................                                               ववज्ञार्न नीः ...................... 
ख. आवेददर् र्दीः............................                                                सेवा/ समुहीः .......................  

ग. ववषयीः .....................                                                                                 उमदेवारको दस्त्र्खर्को नमुनाीः ..................... 
(फारमको िुदा नं ७ मा गरेको दस्त्र्खर्साँग ममल्ने गरी दस्त्र्खर् गनुाहोला ।) 

२. जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको सम्िक्धिि किटचारीले भनेः- 
  रोन नीः-.......................................  र्रीक्षा ममतर्ीः ...................................... 
           र्ररक्षा केन्द्र:-……………………………………………………….. 

यस जनशजक्त व्यवस्त्थार्न सममतर्िाट मलइने उक्त ववषय र र्दको मलणखर् र्रीक्षामा सजम्ममलर् हुन अनुमर्ी ददइएको छ  

नोटीः कृर्या र्छाडड हेनुाहोला । ।              प्रमाणणर् गनेको दस्त्र्खर्:………………………………………… 

                                      नाम र र्द  
 

................................................................................................................................................................. 

द्ररर्व्यः 
1 उमेदवारलाई प्रवेशर्त्र ववना मलणखर् र्रीक्षा प्रतर्योचगर्ात्मक र्रीक्षा र्था अन्र्रवार्ाामा सजम्ममलर् गराइनेछैन । 

2 प्रिेशर्त्र हराएमा प्रतर्मलर्ी प्रिेशर्त्र मलन फोटो सदहर् रु 300/ दाणखला गनुार्नेछ । 

3 मलणखर् र्रीक्षा सुरु भएको आिा घण्टार्तछ आउने र्रीक्षाथीलाई र्रीक्षामा सजम्ममलर् गराइनेछैन ।  

4 र्रीक्षाथी मलणखर् र्रीक्षा सुरु भएको एक घण्टा अगावै र्रीक्षा हलिाट तनस्त्कन र्ाउने छैन । 
5 र्रीक्षा हलमा कुनै अनुचिर् काया गरेमा र्रीक्षा हलिाट तनष्कासन गररनेछ। तनष्कामसर् र्रीक्षाथीलाई तनयमानुसार कारवाही 
हुनेछ ।  

6 र्रीक्षाथीले र्रीक्षा हलमा मोिाइल फोन, र्रीक्षासाँग सम्िजन्ि कुनै र्तन रु्स्त्र्क, कवर् वा झोला आदद ल्याउन र्ाइनेछैन । 

7 र्ोफकएको समय र स्त्थानमा मलणखर् र्रीक्षा वा अन्र्रवार्ाामा उर्जस्त्थर् नभएमा उमेदवारलाई अन्य कुनै व्यवस्त्था हुनेछैन  

8 मलणखर् र्रीक्षा सुरु भएको एक घण्टार्तछ एक र्टक मात्र शौिालय जान र्ाइनेछ ।  

9 उतररु्जस्त्र्काको िादहरी र्षृ्ठमा माग गररएको बिषय िाहेक अन्य कुनै चिन्ह लगाएमा वा अन्य केही लेखेमा सो उतररु्जस्त्र्का 
रद्द गररनेछ । 

10 र्रीक्षा केन्द्र एवम ्मलणखर् र्रीक्षा हुने ममतर् र समय जनशजक्त व्यवस्त्थार्न सममतर्िाट सावाजतनक सुिना प्रकाशन गरर 
जानकारी गराइनेछ ।  

 

 

दवै कान देणखने हालसालै 
णखिेको र्ासर्र्ोटा साइजको 
फोटो (फोटो र फाराममा 
र्ने गरर दस्त्र्खर् गनुार्ने) 



    गण्डकी ववश्वववद्यालय 

जनशक्ति व्यवस्थापन समिति 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल 
प्रवेश-पत्र  

१. उिेदवारले भनेः- 
क. नाम, थरीः .........................................                        ववज्ञार्न नीः ...................... 
ख. आवेददर् र्दीः ............................            सेवा/ समुहीः .......................  

ग. ववषयीः .....................                                                              उमदेवारको दस्त्र्खर्को नमुनाीः ..................... 
(फारमको िुदा ७ मा गरेको दस्त्र्खर्साँग ममल्ने गरी दस्त्र्खर् गनुाहोला ।) 

२. जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको सम्िक्धिि किटचारीले भनेः-   रोन नीः-.......................................   

र्रीक्षा ममतर्ीः ......................................र्रीक्षा केन्द्रीः………………………………………………………. 

यस जनशजक्त व्यवस्त्थार्न सममतर्िाट मलइने उक्त ववषय र र्दको मलणखर् र्रीक्षामा सजम्ममलर् हुन अनुमर्ी ददइएको छ ।              

प्रमाणणर् गनेको दस्त्र्खर्:…………………………………………                                             

नाम:-                                                                                           र्द:- 

 

................................................................................................................................................................. 

द्ररर्व्यः 

1 उमेदवारलाई प्रवेशर्त्र ववना मलणखर् र्रीक्षा प्रतर्योचगर्ात्मक र्रीक्षा र्था अन्र्रवार्ाामा सजम्ममलर् गराइनेछैन । 

2 प्रिेशर्त्र हराएमा प्रतर्मलर्ी प्रिेशर्त्र मलन फोटो सदहर् रु 300/ दाणखला गनुार्नेछ । 

3 मलणखर् र्रीक्षा सुरु भएको आिा घण्टार्तछ आउने र्रीक्षाथीलाई र्रीक्षामा सजम्ममलर् गराइनेछैन ।  

4 र्रीक्षाथी मलणखर् र्रीक्षा सरुु भएको एक घण्टा अगावै र्रीक्षा हलिाट तनस्त्कन र्ाउने छैन । 

5 र्रीक्षा हलमा कुनै अनुचिर् काया गरेमा र्रीक्षा हलिाट तनष्कासन गररनेछ। तनष्कामसर् र्रीक्षाथीलाई तनयमानुसार कारवाही हुनेछ ।  

6 र्रीक्षाथीले र्रीक्षा हलमा मोिाइल फोन, र्रीक्षासाँग सम्िजन्ि कुनै र्तन र्ुस्त्र्क, कवर् वा झोला आदद ल्याउन र्ाइनेछैन । 

7 र्ोफकएको समय र स्त्थानमा मलणखर् र्रीक्षा वा अन्र्रवार्ाामा उर्जस्त्थर् नभएमा उमेदवारलाई अन्य कुनै व्यवस्त्था हुनेछैन । 

8 मलणखर् र्रीक्षा सुरु भएको एक घण्टार्तछ एक र्टक मात्र शौिालय जान र्ाइनेछ ।  

9 उतरर्ुजस्त्र्काको िादहरी र्षृ्ठमा माग गररएको बिषय िाहेक अन्य कुनै चिन्ह लगाएमा वा अन्य केही लेखेमा सो उतरर्ुजस्त्र्का रद्द 
गररनेछ । 

10 र्रीक्षा केन्द्र एवम ्मलणखर् र्रीक्षा हुने ममतर् र समय जनशजक्त व्यवस्त्थार्न सममतर्िाट सावाजतनक सुिना प्रकाशन गरर जानकारी 
गराइनेछ ।  

दवै कान देणखने 
हालसालै णखिेको 
र्ासर्र्ोटा साइजको फोटो 
(फोटो र फाराममा र्ने 
गरर दस्त्र्खर् गनुार्न)े 


