
स्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षषको मौका समेत परीक्षा 
दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेिन फारम भने सूचना  

त्रिभुवन ववश्वववद्यालय 

परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, बल्खु 

स्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षषको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेिन 
फारम भने सूचना  

त्रिभुवन ववश्वववद्यालय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय बल्खुद्वारा वावषाक परीक्षा प्रणाली अनसुार २०७७ सालमा 
सञ्चालन हुने ३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षषको परीक्षा दिने मानववकी, व्यवस्थापन, ववज्ञान र शिक्षािास्ि 

सङ्कायका ननयशमत तथा आशंिक परीक्षाथीहरू र प्राज्ञज्ञक पररषद्को स्थायी  सशमनतको शमनत २०७६ साउन २३ 
गते बसेको बैठकको ननणाय न.ं १६(३) को तीन वषे स्नातक तहमा समयशसमा नाघेका ववद्याथीहरूको हकमा 
२०७७ सालको वावषाक परीक्षामा एकपटकको लागग मौका परीक्षामा सहभागी गराउने ननणाय भएको हु िा तेस्रो 
वषाका मानववकी, व्यवस्थापन, ववज्ञान र शिक्षािास्ि सङ्काय तर्ा का आशंिक परीक्षा दिने परीक्षाथीहरूले आ—
आफ्नो क्याम्पस÷कलेजमा र प्राइभेट परीक्षाथीहरूले सोझै यस कायाालय वा आरु्लाई पायक पने सम्बन्न्त्ित 

क्षेिीय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा ममतत २०७६ साल माघ २२ ित ेिेखि फािुन २१ िते सम्ममा र िोब्बर 
िस्तुर साधारण म्याि सककएको एक हप्ता मभत्र (२०७६ फािुन २८ िते) परीक्षा आविेन र्ारम भरी बुझाउन 
हुन सम्बन्न्त्ित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । 
 

१) परीक्षा फारम सम्बन्धमााः 
 

क)  परीक्षा आवेिन र्ारम स्वय ं ववद्याथीले भरी सबै प्रक्रिया पु¥याई आरै्ले सम्बन्न्त्ित कायाालयमा 
बुझाउनपुनेछ । यसमा अन्त्यथा हुन गएमा त्रिभुवन ववश्वववद्यालय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय जवार्िेही 
हुनेछैन ।  

ख)  परीक्षा सञ्चालन अवगि सम्म प्रवेिपि प्रनतशलवप शलन ु परेमा परीक्षा आवेिन र्ारममा प्रयोग भए 
अनसुारको र्ोटो न ैपेि गनुापनेछ ।  

 

२) ववर्षय छनोट सम्बन्धमााः  
 

परीक्षा आवेिन र्ारममा त्रि. वव. अन्त्तगातका ननयमहरू तथा पाठ्यिमले तोके बमोन्जम (क्याम्पसले स्वीकृत 
पाएका ववषयमा माि) का ववषयहरूमा भनुा भरोउन ुपनेछ र परीक्षा पनन सोदह अनुसार दिनपुनेछ । यसमा 
अन्त्यथा हुन गइ परीक्षा रद्ि भएमा वा ट्रान्त्सिीप्ट शलनबाट बन्ञ्चत भएमा परीक्षाथी वा क्याम्पस स्वयं 
न्जम्मेवार हुन ुपनेछ । 

३) परीक्षा आवेिन र्ारम भिाा र भराउ िा अननवाया रुपले ध्यान दिनपुने कुराहरूूः 
क)  परीक्षा र्ारम भिाा र्ारमको मागथ ननयशमत परीक्षाथीले प्रथम वषामा प्रथम पटक कायम भएको परीक्षा 

रोल न.ं र आशंिक परीक्षाथीले तेस्रो वषामा कायम भएको पनछल्लो परीक्षा रोल. न.ं अननवाया उल्लेख गनुा 
पनेछ ।   

ख) परीक्षाथीहरूले परीक्षा आवेिन र्ारममा त्रि. वव. रन्जष्ट्टे्रिन न.ं अननवायारुपमा उल्लेख गनुापनेछ । 



ग) परीक्षा आवेिन र्ारम भनाको लागग हालसालै खखचेको (सािारण पोसाकमा) पासपोटा साइजको २ प्रनत र्ोटो 
आवश्यक पनेछ ।   

घ) क्याम्पसका परीक्षाथीको परीक्षा आवेिन र्ारम क्याम्पसले यस कायाालयमा बुझाउन ुअगाडि ववद्याथीले 
भरेका प्रत्येक परीक्षा आवेिन र्ारम र र्ोटोमा समेत पने गरी क्याम्पस प्रमुखले अननवाया रुपमा िस्तखत 
गनुापनेछ । 

ङ)  परीक्षा आवेिन र्ारम क्याम्पसहरूले सम्बन्न्त्ित परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा बुझाउन ल्याउ िा परीक्षाथीको 
नामावली सदहत ववषयगत तथ्याङ्क ९क्गिवभअत िष्ट्कभ मबतब० को समष्ट्टीगत र्ारमको प्रमाणीत एक 
प्रनत एचष्ट्लतभम अयउथ र क्यात ऋयउथ समेत अननवाया बुझाउन ुपनेछ । 

च)  परीक्षा र्ारमहरू बुझाउन ल्याउ िा परीक्षा िुल्कको िीषाक सदहत परीक्षाथीको नामावली बनाई पूणा िुल्कको 
वववरण खुलेको पि र्ारम साथै सम्बन्न्त्ित परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा बैंक भौचर सदहत सवाप्रथम लेखा 
िाखामा रुज ुगरर र्ारम िाखामा बुझाउन ुपनेछ ।  

छ) उपत्यकाशभि र उपत्यका बादहरका सबै क्याम्पसहरूले पदहलो म्याि सक्रकएको २ दिनशभि नै परीक्षा िस्तुर 
रकम बुझाएको बैंक भौचर अननवाया रुपमा बनाउन पने छ अन्त्यथा िोब्बर िस्तुर लाग्नेछ ।  

ज) उपत्यकाशभिका क्याम्पसहरूले पदहलो म्याि सक्रकएको २ दिनशभि र काठमाण्िौ उपत्यका बादहरका  
क्याम्पसहरूले पदहलो म्याि सक्रकएको ४ दिनशभि परीक्षा आवेिन र्ारम उक्त भौचर सदहत सम्बन्न्त्ित 
क्षेत्रिय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा  र मध्यमाञ्चल क्षेि (बागमती प्रिेि र प्रिेि न.ं २) का क्याम्पसहरूले 
परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, बल्खुमा अननवाया रुपमा बुझाई सक्नपुनेछ । 

झ) क्याम्पसहरूले िोब्बर िस्तुरको म्याि सक्रकएको भोशलपल्टै परीक्षा िुल्कको बैंक भौचर बनाई उपत्यकाशभिका 
क्याम्पसहरूले २ दिन शभि र उपत्यका बादहरका क्याम्पसहरूले ४ दिनशभि अननवायारुपमा सम्बन्न्त्ित 
परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा परीक्षा आवेिन र्ारम बुझाइ सक्नपुनेछ । 

ञ) क्याम्पसहरूले िोब्बर िस्तुरको म्याि सक्रकएको भोशलपल्टन ै परीक्षा िुल्कको बंैैक भौचर बनाई 

उपत्यकाशभिका क्याम्पसहरूले २ दिन शभि र उपत्यका बादहरका क्याम्पसहरूले ४ दिनशभि उक्त िोब्बर 
िस्तुरको बैंक भौचर चेक सदहत अननवायारुपमा सम्बन्न्त्ित परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा परीक्षा आवेिन 
र्ारम बुझाई सक्नपुनेछ ।  

ट) परीक्षा र्ारमहरू बुझाउ िा सम्बन्न्त्ित परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा बैंक भौचर सदहत सवाप्रथम लेखा िाखामा 
रुज ुगरी र्ारम िाखामा बुझाउन ुपनेछ ।  

 

४) प्राइभेट परीक्षार्थीहरूले याि राखु्नपने कुराहरूाः  
 

क) आरु्लाइ पायक पने ननम्न शलखखत त्रि. वव. परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयका क्षेिीय कायाालयमा पनन सम्पका  
राखी प्राइभेट परीक्षाथीहरूले परीक्षा आवेिन र्ारम बुझाउन सक्नेछन ्।  

ख) क्षेिीय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, स्नाकोत्तर क्याम्पस भवन, ववराटनगर । 

ग) क्षेिीय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, पथृ्वीनारायण क्याम्पस भवन, पोखरा । 
घ) क्षेिीय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, भकुृटीनगर, नेपालगञ्ज । 

ङ) क्षेिीय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, अत्तररया, कैलाली ।  
 
 

 

 

 



५) प्राइभेट परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा केन्रहरूाः  
 

प्राइभेट परीक्षाथीहरूका लागग ननम्न शलखखत परीक्षा केन्त्रहरू तोक्रकएका छन ् । परीक्षा आवेिन र्ारम ती 
केन्त्रहरूबाट पनन ननूःिुल्क प्राप्त गना सक्रकनेछ । तर र्ारम सम्बन्त्िी सम्पूणा िुल्क र्ारमस गै यस कायाालयमा 
बुझाउनपुनेछ । 

 

शस.नं. परीक्षा केन्त्र परीक्षा आवेिन र्ारम प्राप्त हुने 
स्थान  

शस.नं.  परीक्षा 
केन्त्र  

परीक्षा आवेिन र्ारम प्राप्त 

हुने स्थान 

१. इलाम महेन्त्ररत्न ब. क्याम्पस, इलाम २. भरपुर  मेची ब. क्याम्पस, भरपुर  

३.  िरान महेन्त्र ब. क्याम्पस, िरान ४. िनकुटा िनकुटा ब. क्याम्पस, िनकुटा  
५. भोजपुर  भोजपुर ब. क्याम्पस, भोजपुर  ६. ववराटनगर  म.मो.आ.ब. क्याम्पस, 

ववराटनगर  
७. राजववराज महेन्त्र ववन्त्िेश्वरी ब. क्याम्पस, 

राजववराज  

८. जनकपुर  रामस्वरुप रामसागर ब. 

क्याम्पस, जनकपुर  
९.  पोखरा  पथृ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा  १०. भरतपुर वीरेन्त्र ब. क्याम्पस, भरतपुर  
११.  पाल्पा त्रिभुवन ब. क्याम्पस, पाल्पा १२. बाग्लुङ्ग िवलागगरी ब. क्याम्पस, 

बाग्लुङ्ग 

१३. नेपालगञ्ज महेन्त्र ब. क्याम्पस, 

नेपालगञ्ज  

१४. भैरहवा भैरहवा ब. क्याम्पस, भैरहवा 

१५.  िोटी  िोटी ब. क्याम्पस, िोटी  १६. िाङ महेन्त्र ब. क्याम्पस, िाङ 

१७. महेन्त्रनगर  शसद्िनाथ ववज्ञान क्याम्पस, 

महेन्त्रनगर  

१८. काठमाण्िौ परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, 

बल्खु  
 

६. परीक्षा शुल्क 

 

ि. 

सं. 
िीषाक िुल्क 

क. क्याम्पसका ननयशमत तथा आशंिक परीक्षाथीका लागग प्रनत खण्ि िुल्क  रू. ४७०।– 

ख. प्राइभेट परीक्षाथीका लागग प्रनत खण्ि िुल्क रु. ९००÷— 

ग. क्याम्पस र प्राइभेटका मौका परीक्षाथीका लागग प्रनत खण्ि िुल्क रू.१०००।–   

घ. परीक्षा आवेिन र्ारम िुल्क रू. ६०।– 

ङ. परीक्षा केन्त्र िुल्क प्रनत खण्ि रू. १००।– 

च. प्रयोगात्मक परीक्षा प्रनत खण्ि एक ववषयका लागग 

िुल्क                                  

रू. १५०।– 

छ. प्रयोगात्मक परीक्षा िईु वा सो भन्त्िा बढी ववषयका लागग रू. २७५।– 

ज. क्रर्ल्ि वका , टमा पेपर र प्रोजेक्ट वका  िुल्क रू. २७५।– 

झ. शिक्षण अभ्यास िुल्क (३ वषे वी. एि. का लागग) िुल्क (शिक्षािास्ि 

सङ्काय िीनको कायाालयमा रू. २२५।— र त्रि. वव. प. नन. का. बल्खुमा 
रू.५०।—) 

रू. २७५।– 

 



७. परीक्षा शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा : 
 

क. काठमाण्िौ उपत्यका शभि तथा बादहरका क्याम्पस र प्राइभेट परीक्षाथीहरूको परीक्षा िुल्क त्रि. वव. परीक्षा 
ननयन्त्िण कायाालयको ने. बैं. शल. एक्सटेन्त्सन काउन्त्टर (Extension counter) बल्खुको आम्िानी खाता न.ं 

०४५११६०००९९११०००००१० मा अथवा ग्लोबल आईएमई बैंक शलशमटेिको एक्सटेन्त्सन काउन्त्टर बल्खुको 
आम्िानी खाता न.ं ०५०१०१००००५०० मा परीक्षा सम्बन्त्िी िुल्कहरू जम्मा गरेको बैंक भौचर सदहत 

परीक्षा र्ारम यस कायाालयमा पेि गनुापनेछ साथै प्राइभेट तर्ा का पुरा तथा आशंिक परीक्षाथील ेपरीक्षा 
िुल्क त्रि. वव. परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, बल्खुमा रहेको एक्सटेन्त्सन काउन्त्टरबाट माि नगि िाखखला 
गरी परीक्षा र्ारम बुझउनु पनेछ । 

 

ख.  क्षे. प. नन. का. ववराटनगर क्षेिका क्याम्पस र प्राइभेट परीक्षाथीहरूल ेपरीक्षा सम्बन्त्िी सम्पूणा िुल्क त्रि. 

वव. क्षेिीय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय ववराटनगर च. दह. न.ं १०४००१००९२२१२००००००१ नेपाल बैंक 

शलशमटेि, बजारअड्िा िाखा, ववराटनगरमा रकम बुझाएको बैंक भौचर परीक्षा आवेिन र्ारम साथै 

अननवाया रुपमा बुझाउन ुपनेछ । 

ग.   क्षेत्रिय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय नेपालगञ्ज क्षेिका क्याम्पसका ननयशमत र प्राइभेट परीक्षाथीहरूल े

परीक्षा सम्बन्त्िी सम्पूणा िुल्क त्रि. वव. क्षेिीय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, नेपालगञ्ज को च. दह. न.ं 

२१०१०१०००००७६ ग्लोबल आइ. एम. इ. बैंक शलशमटेि, त्रिभुवन चोक बा केमा रकम बुझाएको बैंक भौचर 
परीक्षा आवेिन र्ारम साथै अननवाया रुपमा बुझाउनु पनेछ । 

घ. क्षेत्रिय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय पोखरा क्षेिका क्याम्पसका ननयशमत र प्राइभेट परीक्षाथीहरूल ेपरीक्षा 
सम्वन्त्िी सम्पूणा िूल्क त्रि. वव. क्षेत्रिय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, पोखराकोैे च. दह. न.ं 

०९१००१०११०१३४००००००१ नेपाल  बैंक शलशमटेि बगर िाखा, पोखरामा रकम वुझाएको बैंक भौचर परीक्षा 
आवेिन र्ारम साथै अननवाया रुपमा वुझाउन ुपनेछ । 

ङ. क्षेत्रिय परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय अत्तररयाको हकमा क्याम्पसका ननयशमत र प्राइभेट परीक्षाथीहरूल े

परीक्षा सम्वन्त्िी सम्पूणा िूल्क काठमाण्िौ त्रि. वव. परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय वल्खु परीसरमा रहेको नेपाल 

बैंक शलशमटेि आम्िानी खाता न.ं ०४५११६०००९९११०००००१० मा अथवा ग्लोवल बैंक शलशमटेिको आम्िानी 
खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा परीक्षा सम्बन्त्िी िुल्कहरू नगि जम्मा गरी बैंक भौचर सदहत परीक्षा 
र्ारम यस कायाालयमा पेि गनुापनेछ । 

 

८. समयावगध र्थप सम्बन्धमा : 
 

२०६५ पौष १४ गते बसेको त्रि. वव सभाको बैठकबाट पाररत भए बमोन्जम कुनै परीक्षाथी दृन्ष्ट्टववदहन, सुस्त 

मनन्स्थनत भएका वा हात सम्बन्त्िी गम्भीर रोगको कारणले गिाा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाखणत भै ननयम 



२६७ बमोन्जम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आगिकाररक ननकायबाट दिइएको अपाङ्गता 
पररचयपि वा गचक्रकत्सकद्वारा प्रमाखणतपिको आिारमा १०० पूणााङ्कको लागग १ घण्टा र सोभन्त्िा घटी 
पूणााङ्कको लागग आिा घण्टा समयावगि थप गररनेछ । 
 

रष्टब्य : 

१. एयर िकुमेन्त्ट, हुलाक वा कुरीयरद्वारा पठाइएका र्ारमहरू यस कायाालयले कुनै पनन हालतमा बुझ्ने    

छैन । 

२. त्रिभुवन ववश्वववद्यालय सङ्गठन तथा िैज्ञक्षक प्रिासन सम्बन्त्िी ननयम २०५० को वु िा न.ं२१७   अनसुार 
जनु    परीक्षामा सन्म्मलत हुने हो सो परीक्षाको लागग योग्य ठहररएका ववद्याथीलाई माि परीक्षाथीको 
रुपमा परीक्षा र्ारम भराउन ुपनेछ । अयोग्य परीक्षथीलाई परीक्षा र्ारम भराएमा त्यस्तो र्ारम भराउने 

पिागिकारी, कमाचारीलाई ववभागीय  कारबाही हुनेछ । 
 

यो सूचना त्रि. वव.परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयको website: www.tuexam.edu.np मा हेना सक्रकन्त्छ । 
(शमनतूः २०७६ माघ १७ गते) 

परीक्षा तनयन्त्रक 

 


