स्नातकोत्तर तह MA र MBS कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षाको लागग आवेदन भने सम्बन्धी सूचना।
य पाटन िंयुक्त क्याम्प पाटनढोका लसलतपूरमा अध्यापन हुने सिभुवन सवश्वसवद्यलय मानसवकी तथा ामासिक शास्त्र िंकाय र ब्यवस्थापन िंकाय अन्तर्गतका स्नातकोत्तर
तहमा ञ्चासलत क्रमशः MA र MBS कायगक्रममा भनाग को लासर् प्रवेश परीक्षा आवेदन फाराम खुलेको कुरा हर्ग िानकारी र्राउदछु ।
उक्त कायगक्रमहरुमा पढ् न चाहने सवद्याथीहरुले तल उल्लेखखत िानकारी अनु ार प्रवेश परीक्षा आवेदन फाराम भनुग हुन ूसचत र्ररन्छ ।
मानगवकी तथा सामागजक शास्त्र संकार् अन्तगयत स्नातकोत्तरतह MA मा सञ्चागलत गवषर्हरु (गबहागन सत्र)
१. Economics, २. English, ३. Sociology, ४. Rural Development, ५. Anthropology, ६. Population Studies, ७. नेपाली
 फाराम भनगको लासर् https://entrance.tufohss.edu.np/ मा खिक र्नुगहो ।
आवश्यक कागजपत्रहरु तथा फाराम दस्तुर (MA र MBS दु बैको लागग)
 फाराम बुझाउने अखन्तम समसत २०७८/०४/१८ रासत १२ विे म्म।
1. SLC Mark/Grade Sheet and Character Certificate.
 दोब्बर द रतुर सहत समसत २०७८/०४/२५ रासत १२ विे म्म।
2. PCL/+2 Transcript and Character Certificate.
 प्रवेश परीक्षाः समसत २०७८/०४/३० र्ते सदउँ ो १ बिे दे खख।
3. Bachelor Level Transcript and Character Certificate. (Final
Year/Semester result waiting students can also apply)
4. Photo
5. Signature
१. Master of Business Studies (MBS)
6. Form Fee: Rs. 1500/ फाराम भनगको लासर् www.tudoms.org मा खिक र्नुग हो ।
7. Bank Voucher Detail:
 फाराम बुझाउने अखन्तम समसत २०७८/०४/१८ रासत १२ विे म्म।
Bank Name: Siddharth Bank Limited, Patan Dhoka, Lalitpur
Account Name: Patan Multiple Campus, Patan Dhoka, Lalitpur.
 दोब्बर द रतुर सहत समसत २०७८/०४/२५ रासत १२ विे म्म।
Account Number: 00915044564
 प्रवेश परीक्षाः समसत २०७८/०४/३० र्ते सवहान ८ बिे दे खख।
[Note: Students can deposit in bank account using e-Services, but
student has to upload the receipt and keep it safe for future
verification.]
मानगवकी तथा सामागजक शास्त्र संकार् अन्तगयत स्नातकोत्तरतह MA कार्यक्रमहरुकालागग सम्पकय गववरणः
ब्यवस्थपन संकार् अन्तगयत स्नातकोत्तरतहमा सञ्चागलत गवषर्हरु (गबहागन सत्र)

SN
1
2
3
4
5
6
7

Subject Name
Economics
English
Sociology
Rural Development
Anthropology
Population Studies
ने पाली

Contact Person
Dr. Bishnu Prasad Sharma(HoD.)
Prof. Dr. Sanjaya Kumar Mishra(HoD.)
Mrs. Sulochana Shrestha(HoD.)
Mr. Rajuram Adhikari(HoD.)
Mr. Hari Prasad Bhattarai(HoD.)
Mrs. Prabha Khanal(HoD.)
Mr. Achyut Raj Parajuli(HoD.)

E-mail Address
bishnu.sharma@pmc.tu.edu.np
sanjay.mishra@pmc.tu.edu.np
sulochana.shrestha@pmc.tu.edu.np
raju.adhikari@pmc.tu.edu.np
hari.bhattarai@pmc.tu.edu.np
prabha.khanal@pmc.tu.edu.np
achyut.parajuli@pmc.tu.edu.np

Contact No.
9851031326
9841235574
9841499398
9851108314
9841892751
9841033456
9841251922

ब्यवस्थपन संकार् अन्तगयत स्नातकोत्तरतहका लागग सम्पकय गववरणः
SN Subject Name
Contact Person
E-mail Address
Contact No.
1
MBS
Mrs. Sapana Baidhya(Prog. Coordinator) sapana.vaidhya@pmc.tu.edu.np 9841451141

डा. लक्ष्मण स िंह कुवँर
क्याम्प प्रमुख
chief@pmc.tu.edu.np

विद्यार्थीले ध्यान दिनुपने कु राहरु:
१. विद्यार्थीले यस िेभ पेजमा िेविएको Registration Form मा आफ्नो व्यविगत ईमेल, मोिाईल नम्बर तर्था मागेको अन्य वििरण भरी नयााँ Password Create गनुुपने
हुन्छ ।
२. यो वििरण भरेर Register मा Click गनाुसार्थै विद्यार्थीले उल्लेि गरे को मोिाईल नम्बरमा OTP Number सवहतको म्यासेज आउने छ ।
३. अब, सो नम्बरलाई पेजमा िेविएको Verify OTP भन्ने ठााँउमा भरे र Click गनाु सार्थ विद्यार्थीको आफ्नो User ID Create हुन्छ ।
४. विद्यार्थीले पेजको मावर्थल्लो भागको िााँयातर्ु रहेको login मा Click गरी आफ्नो Email Address तर्था Password लेिेर Click गरे पछी Entrance Form को Dash
Board िेिापनेछ । त्यहााँ रहेको वनलो, हररयो तर्था रातो कोठामा रहेका व्यविगत वििरण, सम्पकु वििरण तर्था शैविक वििरणमा रहेका Link हरुलाई Click गिै
सफ्टिेयरले मागेका सम्पुणु वििरणहरु भनुुपनेछ । शैविक प्रमाणपत्र Upload का वनवम्त शैविक वििरण पेजको मार्थीको िेब्रे तर्ु को Add Button मा वर्थचेर मागेको वििरण
भिै गनु सदकन्छ ।
५.मावर्थका सम्पूणु वििरण भरे र पुरा गरे पवछ Dash Board मा रहेका प्रत्येक कोठामा ‘पुरा भयो (Details Completed)’ भन्ने िेविन्छ । वििरण पुरा भएको छ िा छैन भन्ने
कु रालाई एकिमै ध्यान दिनु पने हुन्छ । अन्यर्था, Register Entrance र्ील्डको को वििरण भनु नसदकने हुन्छ । ६. त्यसपवछ Register Entrance मा गएर आफ्नो Level,
Program तर्था Campus को चयनगरी मागेका अन्य विविध दर्ल्डहरु भिै शुल्क भुिानीको रवसि Upload गनुु पनेछ ।
नोट : विद्यार्थीको Upload गनुुपने व्यविगत तवविर, नागररकता तर्था शुल्क भुिानी रवसिको साईज क्रमशः १/१/१MB भन्िा बढी हुनुहुिैन भने शैविक प्रमाणपत्रहरु प्रती
पेज ३०० KB भन्िा बदढ भएमा सफ्टिेयरले समेट्न सक्िैन । अतः र्ाईलको साईजलाई घटाएर सफ्टिेयरको मापिण्ड अनुसारको बनाउनुपनेछ । अन्यर्था, Online
Entrance र्ारम प्रकृ या सर्ल हुन सक्नेछैन ।
सम्बवन्धत क्याम्पस/कलेज/विभाग/कायुक्रमहरूले परीिार्थीहरूले अनलाइन मार्ु त भरे को आिेिन र्ाराम र विीकृ त विषयहरू डीन कायाुलयले उपलब्ध गराएको वनिेवशका
बमोवजम रुजु गरी परीिार्थीहरूको नामािली तर्था एकमुष्ट रकम यस कायाुलयको िातामा जम्मा गरी सक्कल भौचर २०७८ साल साउन २० गतेवभत्र र विलम्ब शुल्कमा
र्ाराम भरे का परीिार्थीहरूको २०७८ साउन २७ गतेवभत्र यस कायाुलयमा पठाउनु पनेछ । र्ाराम विीकृ त भएका परीिार्थीहरूको प्रिेश–पत्र वमवत २०७८ साल साउन २१
गते िेवि सम्बवन्धत विद्यार्थीहरूले आफ्नै USERNAME र PASSWORD प्रयोग गरी entrance.tufohss.edu.np बाट अनलाइन मार्ु त प्राप्त गनु सक्नेछन् ।
सार्थै वत्र.वि. कायुकारी पररषद्को वनणुयअनुसार क्याम्पसहरूले सम्बन्धन/विीकृ वत वलएका प्रत्येक विषयहरूमा कम्तीमा १० जना विद्यार्थी भनाु गरी कायुक्रम सञ्चालन गनु
समेत सूवचत गररएको छ । यदि १० जना भन्िा कम विद्यार्थीहरू भएको िण्डमा सम्बवन्धत विषयको पठनपाठन सञ्चालन गनु नपाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

