
Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 3rd Year – 
2077 

त्रिभुवन ववश्वववद्यालय 

परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय 

 

     त्रिभुवन ववश्वववद्यालय, परीक्षा ननयन्त्िण कायाालय, बल्खदु्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानववकी, व्यवस्थापन, शिक्षािास्ि  संकाय 
एव ं ववज्ञान तथा प्रववधि अध्ययन ससं्थान तर्ा का स्नातक तह ४र३ वरे्ष  तनृतय वर्षाका ननयशमत , प्राईभेट पुरा,आंशिक र मौका 
समेतका परीक्षा दिने परीक्षाथीहरुको परीक्षा ननम्न कायाक्रमानुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्न्त्ित सबैको जानकारीको लाधि यो 
सूचना  प्रकाशित िरीएको छ । साथै परीक्षाथीहरुले आपm्नो ववर्षयको कोड यककन िरेर माि परीक्षा दिनु पने छ । यसमा अन्त्यथा 
हुन िएमा त्रि.वव.प.नन.का.जवार्िेही नहुने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सम्बन्न्त्ित सवलैाई जानकारी िराइन्त्छ । 
 

4 /3 Yrs B.B.S.  3rd Year                             परीक्षा समय दिवा  १२ः ३० बजेिेखि ३ः ३० बजेसम्म । 
 

Date Subjects/Code No. 

2077/11/11 Mgt-204 .Business Law . 

New  Course – 
 Account for Bussiness-311/ Corporate Finance-321 /Fundamentals of Advertising-

331/Fundamental of Organizational  Behavior-314,341/Computer System & Programming-351. 

Old Course - Accounting for Business-311/Financial Mgt-321/Marketing 

Communication-331/Org Analysis & Relation-341/Data Processing & Comp System-351 

2077/11/13 Mgt-215 Fundamental of Financial Management 
New Course- 
Taxation in Nepal-312/ Foundation of Financial Inst & Markets-322/Distribution 
Managemant-332 /International Businesss-342/Management Information System-352. 
Old Course – 

 Taxation in Nepal-312/ Financial Markets & Institutions-322/Distribution Management-

332/Foundation of Industrial Relational-342/Productivity & Operation Mgmt-352. 

2077/11/16 Mgt.217 Business Environment & Strategy 

New Course- 
Auditing-313/Fundamental of Investment -323 /Fundamental of Selling-333/Fundamental 
of Strategic Mgmt-343/ Productivity Management-353/ 

Old Course- 
 Auditing-313/Investment Analysis-323/Fundamentals of selling-333/Introduce to Human 

Resource Dev-343/Introd. to Mgt.Inf.System-353   

2077/11/18 Mgt.219- Organizational Behavior. 

New Course – 

Accounting for Financial Institutions-314/ Banking & Insurance-324/ Fundamental of 

Services  Marketing-334/Management of Industrial Realations-344. / Operations Research-354. 

Old Course – 

Accounting for Financial Institutions-316 

2077/11/20 Mgt.218- Taxation & Auditing 

New Course – 

 Sectorial Area-Tourism Management-401/ Rural Development & Corporative Mgmt-
402/Hotel Management-403/ Entrepreneurship & Small Business Mgmt-404/Transport 
Management-405/Project Management-406/Foreign Trade &Transit Mgmt-407. 
Old Course- 
Banking Insurance-407/Foreign Trade & Transit Mgt-408 

 

  



 यसै कायाक्रमानुसार ३÷४ वरे्ष स्नातक तह तेस्रो वर्षाको परीक्षा दिनपुने केही ववद्याथीहरूको परीक्षा आवेिन र्ारम भना छुटेको 
भन्त्ने  वुझिन आएकोले त्यस्ता क्याम्पसका परीक्षाथीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको शमनत िेझख नै िोव्वर िस्तुर सदहत २०७७ 
माघ ०५ िते सम्ममा परीक्षा आवेिन र्ारम भराई क्याम्पसहरुले २०७७ माघ ०७ िते शभि आवश्यक प्रकक्रया प¥ुयाई परीक्षा आवेिन 
र्ारम सम्वन्न्त्ित परीक्षा ननयन्त्िण कायाालयमा विुाइ सक्नु हुन सम्वन्न्त्ित सवैको जानकारीका लाधि यो सूचना प्रकाशित िरीएको 
छ ।प्राइभेट परीक्षाथीहरुको हकमा २०७७ माघ ०४ र ०५ ितेका दिन सम्वन्न्त्ित प.नन.का.मा आवेिन र्ारम भना सूधचत िररन्त्छ । 
 

द्रष्टव्य  
 

1. उपरोक्त परीक्षा कायाक्रमानुसार परीक्षामा अनुपन्स्थत हुने परीक्षाथीहरूका ननशमत्त पनुः अकााेे व्यवस्था िररने छैन । 
 

2. कुनै अप्रत्याशित त्रबिा पना आएमा पनन त्रि.वव को पूवा सूचना ववना परीक्षा स्थधित िररने छैन ।  
 

3. परीक्षा दिनुपने आफ्नो कुनै ववर्षय वा पि परीक्षा कायाक्रममा छुट्न वा जुध्न िएमा िो.प. मा प्रकाशित भएको शमनतले ७ 
दिनशभि यस कायाालयमा सोको जानकारी दिनुपनेछ । अन्त्यथा यसै कायाक्रमानुसार परीक्षा हुनेछ । 
 

4. प्रयोिात्मक परीक्षाका लाधि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पका  राखु्नहोला ।  
 

5. परीक्षाको लाधि चादहने लि टेबुल, िोश्वारा भौचर, ग्रार् पेपर, चाटा आदि सामाग्रीहरू परीक्षाथी आरै्ले ल्याई केन्त्राध्यक्षको 
पूवा स्वीकृनत शलई प्रयोि िनुापनेछ ।  
 

6. सैद्िान्न्त्तक परीक्षा सककएको १ मदहनाशभि सम्बन्न्त्ित क्याम्पसले प्रयोिात्मक परीक्षा सम्पन्त्न िरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा 
हान्जरी अननवाया रुपमा यस कायाालयमा बिुाई सक्नपुनेछ ।  
 

7. परीक्षा भवनशभि मोबाइल र्ोन,स्माटा वाच,व्लुटुथ, डडन्जटल डायरी जस्ता परीक्षामा ननरे्षधित वस्तुहरु साथमा शलई जान 
पाइनेछैन । अन्त्यथा केन्त्राघ्यक्षले त्यस्ता सामान जर्त िना सक्नेछ ।                                                                                         
8. परीक्षा आवेिन र्ारम भने सूचना अनुसार त्रि.वव अन्त्तिातका ननयमहरु तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोन्जमका ववर्षयहरुमाि 
परीक्षा आवेिन र्ारममा भरी आरु्ले परीक्षा दिनुपने कोसा कुन हो सो यककन िरेर माि परीक्षा दिनपुनेछ । यसमा अन्त्यथा हुन 
िएमा क्याम्पस वा ववद्याथी स्वयम न्जम्मेवार हुनेछन ।  
 

9. कुन ैपनन परीक्षाथी दृन्टटववहीन, सुस्तमनन्स्थती भएका वा हात सम्बन्त्िी िन्म्भर रोिको कारणले ििाा हातले लेख्न नसक्ने 
प्रमाझणत भ ैननयम २६७ बमोन्जम सहयोिी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारीक ननकायबाट दिइएको अपािंता पररचयपि वा 
धचककत्सकद्वारा प्रमाझणत पिको आिारमा १०० पूणााङ्कको लाधि १ घण्टा र सो भन्त्िा घटी पूणााङ्कको लाधि आिा घण्टा समयावधि 
थप िररनेछ । 
 

10. तोककएको केन्त्र बाहेक अन्त्य केन्त्रबाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वत: रद्ि हुनेछ । 
                                                                                                   

परीक्षा ननयन्त्िक 

 


