नने प पाल रपाषषष य सषमिषत
षविदपारर्थी आविने द न फपारमि
THE UNITED WORLD COLLEGES MISSION STATEMENT

ययन नाइटटे ड वरडर कलटे ज हरूलटे शशिकनाकको मनाध्यमबनाट शवशवध जनाशत, रनाषष र
सस स् कक शतहरूलनाई शिनाननत र ददीगको भशवष्यकको लनाशग एकजयट गदर छ

हपालसपालगैकको
फकोटको
नपामि _________________________________________________
यको आवटेदन फनारमकना सम्पपूरर ५ खण्डहरू भरटेर २०७४ सनाल भददौ ३० गतटे (सटे प् टटे म् बर १५, २०१७)
शभत शनम्न ठटे गनाननामना बयझनाउनय हकोलना:
COMMITTED Ofce, ४००/४१ कमलनाददी मनागर , कनाठमनाडडौं (फकोन ०१-४२५९७५९ )
(घण्टनाघर र कमनालनाददी गरटेशिशिस्थनान बदीच - नक्शिनाकको लनाशग www.uwcnepal.org.np मना हटेनर यहकोलना)

आवटेदन फनारमलनाई स्क्यनान गरटेर ईमटेल मनाफरत uwcnepal@gmail.com मना पशन पठनाउन सशकनछ ।
आवटे द न फनारम पटे शि गररएकको प्रशक्रियना (एउटना मनात छनानयह कोलना):

☐ मनाथथ उशल्लिथखत ठटेगनाननामना बयझनाइएकको ☐ स्क्यनान गरटेर ईमटेलबनाट पठनाइएकको
अनयमकोदन पतहरू अनयमकोदकलटे चनाहटेमना इमटेल मनाफरत अथवना मनाथथकको ठटे गनाननामना सकोझझै पशन पठनाउनसक्नय हह नटेछ।
आविने द न शशुल् क: रु २,००० (आविनेदन फपारमिससगगै बशुझपाउनने अरविपा षनम्न बबक खपातपामिपा जम्मिपा गरनेर रससदकको फकोटको
इमिनेल गनर: UWC Nepal National Committee, Account # 019 001 410 900 16, Himalayan Bank)
आसरर क कषठिनपाइकपा कपारण यस शशुल्क बशुझपाउन समिस्यपा पनर आविनेदकहरूलने शशुल्क षमिनपाहपाकपा लपाषग अपाफ्नको षविदपालय
प्रधपानपाध्यपापककको षनविनेदन पत्र बशुझपाउन पनरछ।
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खण्ड १: आविने द कलने भनशुरपनर
व्यषक्तिगत षविविरण
पशुरपा नपामि: ______________________________________________________________________
सलङ: पशुरुष

मिषहलपा

अन्य

जन्मि षमिषत:
षदन

मिषहनपा

विषर

रपाषषषयतपा: ______________________________________
इमिनेल: ________________________________________________________________________
फकोन (षनविपास): __________________________ मिकोबपाइल: _____________________________
स्रपाययी ठिनेगपानपा:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

हपालकको ठिने गपानपा (स्रपाययी भन्दपा फरक भएमिपा):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
षविदपालयकको षविविरण :
षविदपालयकको नपामि

षविदपालयकको ठिने गपानपा

बकोडर (जस्तको SLC,
CBSE)

ककपा १० पढनेकको

ककपा १० पषछ
(यषद भएमिपा)

तपपाईल
स ने UWC कको बपारनेमिपा कसरयी रपाहपा पपाउनशुभयको? _________________________________________
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षविदपालयकपा षक्रियपाकलपापहरू
कने तपपाई स षविदपालयमिपा अषतररक्ति षक्रियपाकलपाप विपा क्लबहरूमिपा भपाग सलनशुहहन्छ (उदपाहरणकपा लपाषग कलपात्मिक विपा
ससजर नपात्मिक षक्रियपाकलपाप, खनेलकशुद, स्विययसनेवियी षक्रियपाकलपाप आषद)? ककपयपा ५ विटपा सम्मिकपा गषतषविसधहरूमिपा आफ्नको
सयलग्नतपा र सजम्मिनेविपारयीकको बपारने तह र समिय उलनेख गरयी षविविरण षदनशुहकोसस्।
षक्रियपाकलपाप/गषतषविसध षविविरण

तह र समिय

१

२

३

४

५

षविदपालय बपाषहरकपा गषतषविसध
षविदपालय बपाषहर तपपाई य सयग्लग्न हह नशुहहनने गषतषविसधहरूकपा बपारनेमिपा कनेहयी बतपाउनशुहकोसस्। यस अन्तगर त अपाफ्नको व्यषक्तिगत
शशौककपा षक्रियपाकलपापहरू, सपामिशुदपाषयक सनेविपा, पपाररविपाररक सजम्मिनेविपारयी, कपामि/रकोजगपार, खनेलकशुद अरविपा आफफलपाई मिनपनर
अन्य गषतषविसधहरू पनर सक्छनस्। षक्रियपाकलपापहरूकको सफचयी पनेश गनशुरकको अलपाविपा २-३ विटपा गषतषविसधहरू छपाननेर अपाफ्नको
जयीविनमिपा षतनयीहरूकको मिहत्त्वि बपारने लनेख्नशुहकोसस्।
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तपपाईल
स ने अषहलने सम्मि हपाससल गनशुरभएकपा सबगैभन्दपा मिहत्विपफणर उपलबबधहरू कने कने हह नस्?

अपाफ्नपा रप रुषचकपा षविषयहरू, उपलबबध, सषक्रिय भफषमिकपा र षविशनेष गषतषविसधमिपा सहभपाषगतपाकपा बपारने छनशौट सषमिषतलपाई
भन्न चपाहपानशु हह न्छ भनने लनेख्नशुहकोसस्।
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खण्ड २ : षनबन्ध
(तल षदइएकपा दईशु षविषयहरू मिध्य कशुनगै एउटपा छपाननेर फरक पन्नपामिपा ५०० शबदभन्दपा नबढपाइ लनेख्नशुहकोसस्)
१. अपाफफलपाई मिनपरनेकको कशुनगै षकतपाब (पशुस्तक, कषवितपा विपा षनबन्ध सयग्रह, उपन्यपास, लनेख), चलषचत्र, विकत्तषचत्र, कलपा,
नपाटक, विपा सयगयीत बपारने बतपाउनशुहकोसस् र त्यस ककषतलने तपपाईमि
स पा कने कस्तको प्रभपावि पपारनेकको हको बयपाख्यपा गनशुरहकोसस्।

अरविपा
२. तपपाईक
य को समिशुदपायकको कशुनगै एक ठिशु लको समिस्यपाकको समिपाधपानकको लपाषग एउटपा यशुविपा कनेबन्न्द्रित अषभनवि उपपायमिपा सबम्मिसलत
हह न अपाफ्नको सपारयीलपाई अपाहपान गदर लनेख लनेख्नशुहकोसस्। उपपाय कने हको र यशुविपाहरू षकन र कसरयी सबम्मिसलत हह न पछर भन्नने
बशुसदपाहरू प्रष गनशुरहकोसस्।
आविनेदककको सहयी:
मिगैलने यको आविनेदन फपारमिकको सशुरुमिपा षदइएकपा सम्पफणर षनदरशन रपामकोससग पढनेकको छशु र स्पष बशुझनेकको छशु। मिगैलने UWC मिपा भनपार
भएमिपा बहन गनशुरपनर सम्पफणर दपाषयत्वि र सजम्मिनेविपारयीकपा बपारनेमिपा मिनेरको बशुबपाआमिपा/अषभभपाविकससग छलफल गरनेकको छशु। यषद
मिनेरको भनपार सफल भएकको खण्डमिपा मि यसगै दस्तखत मिपाफरत UWC स्कफल/कलनेजकपा सम्पफणर नयीषत, षनयमि र
षनदरशनहरूकको पपालनपा गनर प्रषतबद्दतपा जपाहनेर गदर छशु। मि अविगत छशु षक यषद मिगैलने यको नयीषत, षनयमि र षनदरशन पपालन गनर
नसकनेकको खण्डमिपा स्कफल/कलनेज ससग मिलपाई षनस्कपासन गनर असधकपार षनषहत छ।

आविनेदककको सहयी:

षमिषत:

आविने द कलपाई रप षनदर श न
१. तपपाईल
स ने द ईशु विटपा मिफल् यपाङ्कन/अनशुमि कोदन पत्र खपामिमिपा रपाखनेर बशुझपाउनशु पदर छ (आविनेदनकको खण्ड ४ र ५)।
२. तपपाईल
स ने षनम्नसलसखत दस्तपाविनेजकको प्रषतसलषप बशुझपाउनशुपनरछ
क. SEE/SLC विपा ककपा १० कको अबन्तमि परयीकपाकको मिपाकरशयीट
ख. ककपा ९ कको अबन्तमि परयीकपाकको मिपाकरशयीट
ग. नपागररकतपाकको प्रमिपाण-पत्र (उपलबध भएमिपात्र)
घ. अन्य उपयशुक्ति प्रमिपाण-पत्रहरू
ककपयपा आविनेदनकपा सबगै खणडहरू ससगगै बशुझपाउनशुहकोसस्
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खण्ड ३: बशुब पाआमिपा अरविपा अषभभपाविकलने भनशुरप नर
बशुबपाकको नपामि:
पनेशपा:
ठिने गपानपा:

फकोन (षनविपास):

इमिनेल:

मिकोबपाइल:

आमिपाकको नपामि:
पनेशपा:
ठिने गपानपा:

फकोन (षनविपास):

इमिनेल:

मिकोबपाइल:

अषभभपाविकको नपामि:

(उपशुयक्ति भएमिपा)
पनेशपा:
ठिने गपानपा:

फकोन (षनविपास):

इमिनेल:

मिकोबपाइल:



UWC मिपा भनपार हह नने सबगै आविनेदकलने पफणर छपात्रविकसत्त पपाउस दन
गै नस्। बशुबपाआमिपा अषभभपाविकलने विपाषषर क शशुल्क अमिनेररककी डलर

५,००० दनेसख ३०,००० सम्मि बनेहकोनशुर पनर हह नसक्दछ।


मिगैलने मिनेरको छकोरयी/छकोरपा लने भरनेकको यको आविनेदन फपारमिकको खण्ड १ पढनेकको छशु। यसमिपा मि पफस्णर रूपमिपा अविगत छशु र मिनेरको
सहमिषत छ। यषद भनपार पपाएकको खण्डमिपा उनलने /उसलने UWC कपा सम्पफणर नयीषत र षनयमिहरू पपालनपा गनरछनस् भन्नने
सजम्मिनेविपारयी सलनने प्रषतबद्दतपा जपाहनेर गदर छशु।

सहयी _______________________________________ षमिषत ____________________________
आविनेदकससगकको सम्बन्ध _______________________________________
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खण्ड ४ अनशुमि कोदन फपारमि:
षविदपालय प्रधपानपाध्यपापक अरविपा कशु नगै षशककलने भनशुरपनर अनशुमि कोदन फपारमि
(ककपयपा फपारमिलपाई खपामिमिपा बन्द गरनेर षविदपारर्थीलपाई षदनशुहकोसस् विपा स्क्यपान गरनेर uwcnepal@gmail.com इमिनेल

गनशुरहकोसस्)
आविनेदककको नपामि:

मिफल्यपाङ्कन मिपापदण्ड

मिपापन - ककपयपा मिपापनलपाई समिरर न गनर उदपाहरण छनस् भनने उलनेख गनशुरहकोसस्

विशौषद्धिक सजजपासपा:

सपामिपान्य

आफफ विररपररकको समिपाज र पररविनेश बपारने

उदपाहरण

जपान्नने बशुझ्नने षविशनेष उत्सशुकतपा दनेखपाउनने र

रपामको

उत्ककष

रपामको

उत्ककष

रपामको

उत्ककष

रपामको

उत्ककष

कशुनगै पषन विस्तशुबस्रषतकको षविश्लनेषण गनर
सक्नने कमितपा

दृढतपा, सजम्मिने वि पारयी र

सपामिपान्य

सत्यषनषपा:

उदपाहरण

कषठिन र षविषविध पररबस्रषतमिपा पषन
आफफलने आफ्नको शपारयीररक र मिपानससक
हनेरचपाह गनर सक्नने कमितपा

प्रषतबद्धितपा :

सपामिपान्य

आफ्नपा मिफल्य र मिपान्यतपालपाई प्रषतप्रश्न

उदपाहरण

गनर , षविश्लनेषण गनर र आत्मिपालकोचनपा गनर
तत्परतपा दनेखपाउनने र आफ्नपा षविचपार
अनशुसपार सजम्मिनेविपारयीपफणर ढङलने कपायर गनर
सक्नने कमितपा

सपामिपासजक सपामिरयर :

सपामिपान्य

अरु व्यषक्तिहरू ससग सम्मिपान पफविरक

उदपाहरण

अन्तरषक्रियपा गनर ईच्छपा भएकको र षविषविध
पररबस्रषत र व्यषक्तिहरुकपा बयीच आफ्नपा
अषभव्यषक्तिहरू प्रस्तशुत गनर कमितपा
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खण्ड ४ अनशुमि कोदन फपारमि:
षविदपालय प्रधपानपाध्यपापक अरविपा कशु नगै षशककलने भनशुरपनर अनशुमि कोदन फपारमि
तपपाई क
य को षविचपारमिपा आविने द कलने सशुध पार गनर पनर कने त्र हरु कने कने हह नस्?

तपपाई क
स को षविचपारमिपा यस षविदपारर्थी कने कषत कपारणलने UWC कको लपाषग यकोग्य छ?

सहयी _______________________________________ षमिषत ____________________________
नपामि ______________________________________________________________________________

षविदपालय ________________________________________________________________________
टनेसलफकोन _____________________________

इमिनेल _____________________________
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खण्ड ५ अनशुमि कोदन फपारमि:
आफ्नको पररविपारकको सदस्यबपाहने क आविने द कलपाई रपामकोसस ग षचन्नने व्यषक्तिलने भनशुरप नर (ककपयपा अनशुमिकोदकलपाई खपामिमिपा
हपालनेर षविदपारर्थीलपाई षदनशुहकोसस् अरविपा स्क्यपान गरनेर uwcnepal@gmail.com इमिनेल गनशुरहकोसस्)
आविनेदककको नपामि:

मिफल्यपाङ्कन मिपापदण्ड

मिपापन - ककपयपा मिपापनलपाई समिरर न गनर उदपाहरण छनस् भनने उलनेख गनशुरहकोसस्

विशौषद्धिक सजजपासपा:

सपामिपान्य

आफफ विररपररकको समिपाज र पररविनेश बपारने

उदपाहरण

जपान्नने बशुझ्नने षविशनेष उत्सशुकतपा दनेखपाउनने र

रपामको

उत्ककष

रपामको

उत्ककष

रपामको

उत्ककष

रपामको

उत्ककष

कशुनगै पषन विस्तशुबस्रषतकको षविश्लनेषण गनर
सक्नने कमितपा

दृढतपा, सजम्मिने वि पारयी र

सपामिपान्य

सत्यषनषपा:

उदपाहरण

कषठिन र षविषविध पररबस्रषतमिपा पषन
आफफलने आफ्नको शपारयीररक र मिपानससक
हनेरचपाह गनर सक्नने कमितपा

प्रषतबद्धितपा :

सपामिपान्य

आफ्नपा मिफल्य र मिपान्यतपालपाई प्रषतप्रश्न

उदपाहरण

गनर , षविश्लनेषण गनर र आत्मिपालकोचनपा गनर
तत्परतपा दनेखपाउनने र आफ्नपा षविचपार
अनशुसपार सजम्मिनेविपारयीपफणर ढङलने कपायर गनर
सक्नने कमितपा

सपामिपासजक सपामिरयर :

सपामिपान्य

अरु व्यषक्तिहरू ससग सम्मिपान पफविरक

उदपाहरण

अन्तरषक्रियपा गनर ईच्छपा भएकको र षविषविध
पररबस्रषत र व्यषक्तिहरुकपा बयीच आफ्नपा
अषभव्यषक्तिहरू प्रस्तशुत गनर कमितपा
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खण्ड ५ अनशुमि कोदन फपारमि:
आफ्नको पररविपारकको सदस्यबपाहने क आविने द कलपाई रपामकोसस ग षचन्नने व्यषक्तिलने भनशुरप नर
तपपाई क
य को षविचपारमिपा आविने द कलने सशुध पार गनर पनर कने त्र हरु कने कने हह नस्?

तपपाई क
स को षविचपारमिपा यस षविदपारर्थी कने कषत कपारणलने UWC कको लपाषग यकोग्य छ?

सहयी _______________________________________ षमिषत ____________________________
नपामि ______________________________________________________________________________
टनेसलफकोन _____________________________
आविनेदकससगकको सम्बन्ध

इमिनेल _________________________________
पद पनेशपा

____
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