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श्रीमान ्कुलसचिवज्यू, 

मैले वार्षिक/सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अनसुार ननम्ननलचित व्यहोराको परीक्षा उत्तीणि गरेको ट्रान्सर्िप्ट प्रमाणपत्र पाउन शलु्क रु …………………. सर्हत यो ननवदेन 
पेश गरेको छु । 

र्वद्यार्थीको पूरा नाम  (अंग्रजेीमा ब्लक लेटर): 

र्वद्यार्थीको पूरा नाम  (देवनानगरकमा): 

ने.ि.ुर्व. दताि नं.: अध्ययन संकाय: मूल र्वषय: उत्तीणि गरेको तह: 

    

 

परीक्षा ददएको र्ववरण 

सेमेष्टर/ 
वषि 

वषि परीक्षा 
रोल नं 

वषि परीक्षा 
रोल नं 

वषि परीक्षा 
रोल नं 

वषि परीक्षा 
रोल नं 

वषि परीक्षा रोल नं 

प्रर्थम           

र्ितीय           

ततृीय           

ितरु्थि           

पााँिौ           

छैटौ           

सातौ           

आठौ           

 

सम्पकि को लानग मोवाईल न………………………….                                                                             र्वद्यार्थीको दस्तित ……………………… 

ननवेदकले ध्यान ददनपुने कुराहरु 

 परीक्षा वषि रोल नं. परीक्षा ददए अनसुार िम नमलाएर शिु लेख्न ुपदिछ अन्यर्था ट्रान्सर्िप्ट तयार हनुे छैन । 

 ननवदेन सार्थ एसएलसी देचिको सबै प्रमाण पत्रको प्रनतनलर्प (फोटोकपी ) अननवायि रुपमा बझुाउन ुपनेछ । 

 ननवदेनको सार्थमा यस कायािलयबाट र्वद्यार्थीलाई ददइएको र्वश्वर्वद्यालय रचजषे्ट्रशन चस्लपको फोटोकपी संलग्न गनुि पदिछ । 

 माइग्रशेनको सक्कल प्रनत बझुाए पनछ मात्र ट्रान्सर्िप्ट प्रदान गररनेछ । 
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 कुनै पनन तहको ट्रान्सर्िप्ट नलाँदा परीक्षा ददएको सबै वषिको लब्धाङ्क पत्रको प्रनतनलर्प (फोटोकपी) अननवायि रूपमा बझुाउन ुपने छ । 

 एक मात्र मूल र्वषय ददन ेर्वद्यार्थीहरूको लब्धाङ्क पत्र मात्र ददइने छ । 

 र्वश्वर्वद्यालयको ग्लोबल आईएमई बैंक, कीनतिपरु शािा चस्र्थत NEPAL KHULLA BISHWOBIDHYALAYA (Nepal Open University) नामको ि.र्ह. 
िाता नं. ०५०१०१००००५०२ मा रकम बझुाएको भौिरलाई र्वश्वर्वद्यालयको लेिा (आम्दानी) शािामा बझुाई छाप लगाई सम्बचन्धत शािामा बझुाउन ु
पनेछ । 

 यस कायािलयबाट ट्रान्सर्िप्ट नलने परीक्षार्थीहरूको रे्थनससको माकि  इन्ट्री गरेको र फमि भरेको नमलेको छ भने ननवदेन ददएको ७ ददननभत्र सम्बचन्धत 
र्वद्यार्थीको पररिय हनुे (फोटो भएको) पररिय पत्र र शलु्क बझुाएको रनसद हेरेर मात्र ट्रान्सकृप्ट ददइने छ । 

 कुनै ट्रान्सर्िप्टमा कायािलयको तफि बाट प्रार्वनधक त्ररु्ट हनु गएमा ट्रान्सकृप्ट प्राप्त गरेको नमनतले ३५ ददन नभत्र सच्याउन ननवदेन ददन ुपने छ । उक्त 
अवनध पनछ सच्याउन परेमा परैु शलु्क लाग्न ेछ । 

 सम्बचन्धत र्वद्यार्थीले िोरी भएको, हराएको, आगलागी वा अन्य मनानसब कारण िलुाई सोको सम्बचन्धत अध्ययन केन्रका अध्ययन केन्रका ननदेशक र 
प्राइभेट र्वद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारको अनधकृत वा सो सरहका अनधकृतले प्रमाचणत गराए पनछ मात्र प्रनतनलर्प ट्रान्सर्िप्ट ददइन ेछ । ट्रान्सर्िप्ट नलएको 
६ मर्हना नपगु्दै हराएमा प्रहरी कायािलयको नसफाररस पत्र समेत पेस गनुि पनेछ । 

 व्यचक्तगत रूपमा ट्रान्सकृप्ट आाँफै  नलन आउाँदा वा आफ्नो नचजकको नातेदारलाई पठाउाँदा एक जना परीक्षार्थीको मात्र ट्रान्सकृप्ट ददइने छ । यसरी 
ट्रान्सकृप्ट बझु्न े व्यचक्तले आफ्नो नागररकता वा राहदानी वा सवारी िालक अनमुनत पत्र वा नेपाल सरकार तर्था संस्र्थानहरुमा कायिरत कमििारी भए 
कमििारी पररिय पत्रको प्रनतनलर्प अननवायि रूपमा पेस गनुि पनेछ । 

 
 

                      प्रमाणपत्रको शलु्क र्ववरण: 

 

तह  (सेमेष्टर/ वार्षिक) ट्रान्सर्िप्ट  
प्रमाणपत्र  शलु्क 

निप्लोमा तह ६०० 

स्नातक तह ७५० 

र्पजी निप्लोमा तह ८५० 

स्नातकोत्तर तह १००० 

एम र्फल  तह १५०० 


