फारम भन� त�रकाः
नोटः(*)लगाईएकािशष�कह� अिनवाय� �पमा हाल्नु पन� छ ।
आफ्नो िववरण अ�ाविधक गन� य�ो बटनमा िथ�ुहोला ।
आफ्नो िववरण हटाउन य�ो बटनमा िथ�ुहोला ।

१. प्रकािशत पदह�मा आवेदन िदनको लािग सबै भ�ा पिहले तपाई नेपाल खु�ा िव�िव�ालयको
िस�ममा दता� भएको �नु पन�छ । �सको लािग तपाईले नेपाल खु�ा िव�िव�ालयको वेवसाइटमा गएर

Career मा ��क गनु� भइसकेपिछ आउने पे जमा Sign Up मा ��क गनु�पन�छ ।

Sign Up मा ��क गनु�भएपिछ तलको ज�ै दता� फारम खुल्नेछ जहाँ तपाईले आफ्नो िववरणह� राखेर
Save गनु�पन�छ ।

२. तपाईले आफ्नो िववरणह� राखेर दता� को लािग आवेदन िदनुभएपिछतपाईलाई तलको झै ँ एउटा इमेल
आउने छ जहाँ तपाईले आफ्नो इमेल वा मोबाइलबाट आफूलाई प्रमािणत गन�को लािग चािहने िववरणह�
संल� गरे र पठाइएको �नेछ ।

३. इमेलमा िदइएको िल�मा ��क गरे र खुलेको फारममातपाईले इमेलमा पठाइएको िववरणह�
ज�ाको त�ै हाल्नु पन�छ ।

•

पिहलो ब�मा आफ्नो इमेल वा मोबाइल न�र राख्नुहोस् ।

•

दोस्रो ब�मा भे�रिफकेसन कोड हाल्नुहोस् ।

यिद तपाईले िदनुभएको िववरण गलत भएमा तपाईका◌े खाता प्रमािणत नभएस� तपाईले �सपिछका
काय� ह� गन� पाउनु�ने छै न ।

४. तपाईले आफ्नो खाता प्रमािणत ग�रस�ु भएपिछ आफ्नो बरे मा प्रोफाइल तयार गनु� पन� �न्छ ।
�सको लािग ���गत िववरणमा गएर आफ्नो स�ूण� जानकारीह� क्रमैसँग हाल्नुहोला ।
यिद तपाईले आफ्नो बारे मा िववरणह� खुलाउनु भएन भने प्रवेशपत्र प्रा� गन� स�ु �� ।

शैि�क यो�तामा तपाईले पालैपालो आफ्नो स�ूण� यो�ताको िववरण ह�ै जानको लािग िववरण
हालीसकेपिछ सुरि�त गनु�होस् भ�े बटनमा ��क गनु�होस् । स�ूण� शैि�क यो�ताह�रा�खस�ु
भएपिछ अगािड बढ् नुहोस मा िथ�ुहोस् ।

तपाईलेिलनुभएका स�ूण� तािलमह�को िववरण पिन शैि�क िववरण ज�ै ग�र हा�ै जानुहोस् । स�ूण�
िववरणह� रा�ख स�ुभएपिछ अगािड बढ् नुहोस् ।

यिद तपाई कुनै िकिसमको काउ��लमा दता� �नु�न्छ भने उ� काउ��लको िववरण पे श गनु� पन�छ ।
तर कतै दता� �नु�� भने यो िववरण पे श गनु� पद� न ।

तपाईले पिहले कतै काम गरे को अनुभव छ भने क्रमैसँगअनुभवह� राख्दै जानुहोस् । स�ूण� अनुभवह�को
िववरण रा�ख स�ुभएपिछ अगािड बढ् नुहोस् ।
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छ ।भएको कृित िववरण
कुन वग� मा पद� छ �ो वग� छा�को लािग िचत्रमा दे खाएको पहे ल
ँ ो ठाउँ मा िथ�ुहोस् र िशष�क छा�ु होस्
।

पिछ प्रवेशपत्रको लािग आव�क पन� भएकोले तपाइ� ले आफ्नो नाग�रकताको फोटो, पासपोट� साइज फोटो र
ह�ा�रको फोटो अिनवय� हाल्नु पन�छ । यिद नहािलएमा प्रवेशपत्र प्रदान गन� सिकने छै न । साथै अ�
प्रमाणपत्र पिन छन भने हाल्नु पन�छ ।

प्रकािशत पदको िव�ापनमा आवेदन िदने त�र
१. नेपाल खु�ा िव�िव�ालयले प्रकािशत गरे को िव�ापनह� हे न� प्रकािशत िव�ापनह�मा िथ�ुहोस् ।

२. कुनै पदमा आवेदन िदन Apply मा िथ�ुहोस् ।

•

शैि�क सेवाको लािग मात्र

(प्रशासन सेवाको लािग आवेदन िदन

कृआव�क
ित िववरण
छै न)

यिद कृित िववरणह� पिहले नै नहालेको भएमा Apply मा िथ�ुभएपिछ पु नः कृित िववरण नभेिटएकोले
कृित िववरण हल्ने ठाउँ मा तपाइलाइ� पठाइनेछ ।

शैि�क सेवाको लािग आवेदन िदँ दा आफ्ना प्रकािशत कृितह� पिन छा�ु पन�छ ।

३. शैि�क सेवा अ�ग� त कृित िववरण छािनसकेपिछ तपाईले आवेदन िदने िसटह� छा�ु पन�छ । यो
फारम शैि�क वा प्रशासन सेवा दु वैले भनु� पन�छ । यहाँ तपाईले छा�ु भएको िसट अ�ग� तको प्रमाणपत्र
पे स नभएमा तपाईले उ� िसट छा� स�ु�ने छै न । यसो भएको ख�मा पु नः ���गत िववरणमा
गएर फोटो अ�ोड गन� ठाउँ बाट प्रमाणपत्र पे श गन� स�ु�नेछ ।

४. बुँ दा न�र ३ मा फारम भदा� दे खाए बमोिजमको रकम ज�ा भएको ब� कभौचरतपाईले हाल्नु
पन�छ ।

िबल भु �ानीको फोटो पेश ग�रसकेपिछ तपाईको आवेदन प्रकृया पुरा �न्छ ।

आवेिदत पदको अवस्था बारे जानकारीको लािग
१. तपाईले आवेदन पे श गनु�भएको पदह�को िववरण हे न� आवेिदत पदमा िथ�ुहोस् ।

२. यिद तपाईको आवेदन �ीकृत भएमा तपाइलाइ तलको ज�ै इमेल आउने छ । साथै आवेिदतपदह�को
िववरणमा पिन अवस्थामा

Approved भनेर दे खाउने छ ।

३. यिद तपाइको आवेदन अ�ीकृत भएमा तपाइलाइ तलको ज�ै इमेल आउने छ । साथै
आवेिदतपदह�को िववरणमा पिन अवस्थामा Rejected भनेर दे खाउने छ ।

