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cg';"rL # 

6«fG;lqmK6 k|df0f kq lgj]bgsf] kmf/d 

 

मिमि: ………………………………… 

श्रीिान ्कुलसचिवज्यू, 

िैले वार्षिक/सेिेष्टर परीक्षा प्रणाली अनसुार मनम्नमलचिि व्यहोराको परीक्षा उत्तीणि गरेको ट्रान्सर्िप्ट प्रिाणपत्र पाउन शलु्क रु …………………. सर्हि यो मनवेदन 
पेश गरेको छु । 

र्वद्यार्थीको पूरा नाि  (अंग्रजेीिा): 

र्वद्यार्थीको पूरा नाि  (देवनामगरकिा): 

र्वश्वर्वद्यालय रोल नं. 

ने.ि.ुर्व. दिाि नं.: अध्ययन संकाय: िूल र्वषय: उत्तीणि गरेको िह: 

    

 

परीक्षा ददएको र्ववरण 

सेिेष्टर/ 
वषि 

वषि परीक्षा रोल 
नं 

वषि परीक्षा रोल 
नं 

वषि परीक्षा रोल 
नं 

वषि परीक्षा रोल 
नं 

वषि परीक्षा रोल 
नं 

प्रर्थि           

र्ििीय           

ििृीय           

ििरु्थि           

पााँिौ           

छैटौ           

सािौ           

आठौ           

 

सम्पकि को लामग िोवाईल नं. ……………………….                                                                                                                             र्वद्यार्थीको दस्ििि ……………………… 

मनवेदकले ध्यान ददनपुने कुराहरु 

• परीक्षा वषि रोल नं. परीक्षा ददए अनसुार िि मिलाएर शिु लेख्न ुपदिछ अन्यर्था ट्रान्सर्िप्ट ियार हनुे छैन । 

• मनवेदन सार्थ एसएलसी देचिको सबै प्रिाण पत्रको प्रमिमलर्प (फोटोकपी ) अमनवायि रुपिा बझुाउन ुपनेछ । 

• मनवेदनको सार्थिा यस कायािलयबाट र्वद्यार्थीलाई ददइएको र्वश्वर्वद्यालय रचजषे्ट्रशन चस्लपको फोटोकपी संलग्न गनुि पदिछ । 

• िाइग्रशेनको सक्कल प्रमि बझुाए पमछ िात्र ट्रान्सर्िप्ट प्रदान गररनेछ । 

• कुनै पमन िहको ट्रान्सर्िप्ट मलाँदा परीक्षा ददएको सबै वषिको लब्धाङ्क पत्रको प्रमिमलर्प (फोटोकपी) अमनवायि रूपिा बझुाउन ुपने छ । 

• एक िात्र िूल र्वषय ददन ेर्वद्यार्थीहरूको लब्धाङ्क पत्र िात्र ददइने छ । 

• र्वश्वर्वद्यालयको ग्लोबल आईएिई बैंक, कीमििपरु शािा चस्र्थि NEPAL KHULLA BISHWOBIDHYALAYA (Nepal Open University) नािको ि.र्ह. 
िािा नं. ०५०१०१००००५०२ िा रकि बझुाएको भौिरलाई र्वश्वर्वद्यालयको लेिा (आम्दानी) शािािा बझुाई छाप लगाई सम्बचन्धि शािािा बझुाउन ु
पनेछ । 

• यस कायािलयबाट ट्रान्सर्िप्ट मलने परीक्षार्थीहरूको र्थेमससको िाकि  इन्ट्री गरेको र फिि भरेको मिलेको छ भने मनवेदन ददएको ७ ददनमभत्र सम्बचन्धि 
र्वद्यार्थीको पररिय हनुे (फोटो भएको) पररिय पत्र र शलु्क बझुाएको रमसद हेरेर िात्र ट्रान्सकृप्ट ददइने छ । 
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• कुनै ट्रान्सर्िप्टिा कायािलयको िफि बाट प्रार्वमधक त्ररु्ट हनु गएिा ट्रान्सकृप्ट प्राप्त गरेको मिमिले ३५ ददन मभत्र सच्याउन मनवेदन ददन ुपने छ । उक्त 
अवमध पमछ सच्याउन परेिा परैु शलु्क लाग्न ेछ । 

• सम्बचन्धि र्वद्यार्थीले िोरी भएको, हराएको, आगलागी वा अन्य िनामसब कारण िलुाई सोको सम्बचन्धि अध्ययन केन्रका अध्ययन केन्रका मनदेशक र 
प्राइभेट र्वद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारको अमधकृि वा सो सरहका अमधकृिले प्रिाचणि गराए पमछ िात्र प्रमिमलर्प ट्रान्सर्िप्ट ददइन ेछ । ट्रान्सर्िप्ट मलएको 
६ िर्हना नपगु्दै हराएिा प्रहरी कायािलयको मसफाररस पत्र सिेि पेस गनुि पनेछ । 

• व्यचक्तगि रूपिा ट्रान्सकृप्ट आाँफै  मलन आउाँदा वा आफ्नो नचजकको नािेदारलाई पठाउाँदा एक जना परीक्षार्थीको िात्र ट्रान्सकृप्ट ददइने छ । यसरी 
ट्रान्सकृप्ट बझु्न े व्यचक्तले आफ्नो नागररकिा वा राहदानी वा सवारी िालक अनिुमि पत्र वा नेपाल सरकार िर्था संस्र्थानहरुिा कायिरि किििारी भए 
किििारी पररिय पत्रको प्रमिमलर्प अमनवायि रूपिा पेस गनुि पनेछ । 

 
 

                      प्रिाणपत्रको शलु्क र्ववरण: 

 
  िह  (सेिेष्टर/ वार्षिक) ट्रान्सर्िप्ट  

प्रिाणपत्र  शलु्क 
मिप्लोिा िह ६०० 

स्नािक िह ७५० 

र्पजी मिप्लोिा िह ८५० 

स्नािकोत्तर िह १००० 

एि र्फल  िह १५०० 
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cg';"rL $ 

6«fG;lqmK6 tyf ;l6{lkms]6x? k|dfl0fs/0f ;DaGwL kmf/d 

 

>Ldfg\ s'n ;lrj Ho" 

s]Gb|Lo k/LIff zfvf  

dfgejg, nlntk'/ . 

 

laifoM k|df0fkqsf] kmf]6f]skL k|dfl0ft ul/lbg] ;DaGwdf . 

dxf]bo, 

 lgDg n]lvP adf]lhd o; ljZjljBfnoaf6 pQL0f{ u/]sf] k/LIffsf] nAwfÍ, 6«fG;lqmK6 / k|df0fkqsf] kmf]6f]slkx? k|dfl0ft ul/lbg 

x'g cg'/f]w ub{5' . nfUg] z'Ns Ps k|ltsf] k]h ?=!)).– sf b/n] hDdf ?= ============== sf] a}+s ef}r/ o;} ;fy ;+nUg u/L a'emfPsf] 5' .  

 

l;=g+= tx ljj/0f k|lt 

! kL=Pr=8L= :t/sf] k/LIffsf]  k|df0fkqsf] kmf]6f]skL  

@ Pd=lkmn = :t/sf] k/LIffsf]   nAwfÍ÷u|]8l;6sf] kmf]6f]skL  

6«fG;lqmK6sf] kmf]6f]skL  

k|df0fkqsf] kmf]6f]skL  

# lk=lh= l8Knf]df :t/sf] k/LIffsf] nAwfÍ÷u|]8l;6sf] kmf]6f]skL  

6«fG;lqmK6sf] kmf]6f]skL  

k|df0fkqsf] kmf]6f]skL  

$ :gftsf]Q/ :t/sf] k/LIffsf] nAwfÍ÷u|]8l;6sf] kmf]6f]skL  

6«fG;lqmK6sf] kmf]6f]skL  

k|df0fkqsf] kmf]6f]skL  

% :gfts :t/sf] k/LIffsf] nAwfÍ÷u|]8l;6sf] kmf]6f]skL  

6«fG;lqmK6sf] kmf]6f]skL  

k|df0fkqsf] kmf]6f]skL  

^ l8Knf]df :t/sf] k/LIffsf] nAwfÍ÷u|]8l;6sf] kmf]6f]skL  

6«fG;lqmK6sf] kmf]6f]skL  

k|df0fkqsf] kmf]6f]skL  

hDdf k|dfl0ft ug'{kg]{ kmf]6f]skL  

 

?h' ug]{ M 

 

k|dfl0ft ug]{M 

 

d}n] k]z u/]sf] ;a} sfuhft / e/]sf] ljj/0f ;fFrf] 5 . e'm7f 7x/]df k|rlnt sfg'g adf]lhd ;hfo ef]Ug dGh'/ 5  

 k'/f gfd M 

:yfoL 7]ufgfM 

 

gf]6M=g]kfn v'nf ljZjljBfnoaf6 pQL0f{ u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk dfq k|dfl0ft ul/g] 5  
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cg';"rL % 

dfO{u|]zg k|df0fkq ;DaGwL kmf/d 

श्रीिान ्कुल सचिवज्यू, 

िलाई यस र्वश्वर्वद्यालयबाट अन्य र्वश्वर्वद्यालयिा अध्ययन गनि जान, स्र्थानान्िरण प्रिाणपत्र (िाईग्रसेन सर्टिर्फकेट) आवश्यक भएकोले रु. ……….. को 

…………………………………………… बैंक भौिर यसै सार्थ संलग्न रािी मनवेदन पेश गरेको छु । िेरो परीक्षा सम्बन्धी र्ववरणहरु मनम्न प्रकारका छन ् । 

र्वश्वर्वद्यालयको रेकिििा कैर्फयि जनाई उक्त िाइग्रसेन सर्टिर्फकेट ददलाई ददन हनु अनरुोध गदिछु ।  

 

१. परुा नाि (देवनागरीकिा): 

२. परुा नाि (अंग्रजेी ब्लक लेटरिा): 

३. स्र्थायी ठेगाना: 

४. ने. ि.ु र्व. दिाि नम्बर: 

५. ने. ि.ु र्व. रोल नम्बर: 

६. अचन्िि पल्ट ददएको परीक्षा रोल नं.: 

७. अध्ययनगरेको संकाय: 

िाईग्रसेन सर्टिर्फकेट िार्हएको कारण 

मनवेदकको उपरोक्त र्ववरण रुज ुगरी क्याम्पसको रेकिििा कैर्फयि जनाई सर्कएको छ । उक्त प्रिाणपत्र क्याम्पसिा पठाई ददन ुहोला अर्थवा र्वद्यार्थीलाई न ै

ददन ुहोला । 

क्याम्पस प्रििु/र्वभागीय प्रििुको दस्ििि: 

मिमि: 

 

कायािलयको छाप:  मनवेदकको परुा हस्िाक्षर: 

िर्था ठेगाना: 

र्वश्वर्वद्यालयको देहायका शािा र र्वभागहरुिा बक्यौिा नरहेको प्रिाणीि गराउन ुपनेछ । 

पसु्िकालय लेिा ल्याब प्रशासन 

    

 

 

रष्टब्य: 

१. िाइग्रशेन बचुझमलन सम्बचन्धि र्वद्यार्थीको फोटो सर्हिको पररिय पत्र, नागररकिाको प्रिाणपत्र वा र्वश्वर्वद्यालयको परीक्षािा सािेल भएको फोटो सर्हिको 
प्रवेश पत्र देिाई दठक देचिएिा िात्र ददईनेछ । 

२. आफै नआई अरुलाई पठाएिा हस्िेवारीिा ददइने छैन िर िाइग्रशेन पाउने सम्बचन्धि र्वद्यार्थी िर्था िाइग्रशेन मलन आउन ेव्यचक्त दबैुको सक्कल िर्था 
प्रमिमलर्प नागररकिा ल्याएपमछ िात्र ददन सर्कनेछ । 

३. िाइग्रशेन मलए पमछ र्वश्वर्वद्यालयको कुनै परीक्षािा सचम्िमलि हनु पाइन ेछैन, भएिा परीक्षा रद्द हनुेछ । 

४. िाइग्रशेन पाउनको लामग मनवेदन पेश गरेको ३५ (पैिीस) ददनमभत्र िाइग्रशेन बचुझ मलई सक्न ुपनेछ, अन्यर्था र्वश्वर्वद्यालय जवाफदेही हनु ेछैन । एकपटक 
िाइग्रशेन मलई सकेपमछ हराएिा वा नामसएिा प्रमिमलर्प पाईने छैन । 

५. िाइग्रशेन मलन ेर्वद्यार्थीले परीक्षा मनयन्त्रण कायािलयले उपलब्ध गराएको रचजषे्ट्रशन कािि वा स्लीप पमन अमनवायि रुपिा यो मनवेदनसंगै पेश गनुिपनेछ । 

 

 

 

 

 

िह  (सेिेष्टर/वार्षिक) िाइग्रशेन स्र्थानन्िरण  शलु्क 
मिप्लोिा िह १००० 

स्नािक िह १००० 

र्पजी मिप्लोिा िह १००० 

स्नािकोत्तर िह १००० 

एि र्फल  िह १००० 
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k|f]lehgn k|df0fkq ;DaGwL kmf/d 

मिमि: ……………………………… 

श्रीिान ्कुल सचिवज्यू 

नेपाल िलुा र्वश्वर्वद्यालय 

िानभवन लमलिपरु । 
 

मबषय: प्रोमभजनल प्रिाण-पत्र सम्बन्धिा । 

 

उपरोक्त मबषयिा िैले बार्षिक/सेिेष्टर परीक्षा प्रणाली अनसुार मनम्नमलचिि व्यहोराको परीक्षा उत्तीणि गरेको प्रोमभजनल प्रिाण-पत्र 
पाउन त्यस र्वश्वर्वद्यालयको ग्लोबल आईएिइ बैंक, कीमििपरु शािा चस्र्थि NEPAL KHULLA BISHWOBIDHYALAYA (Nepal 

Open University) त्यसको ि. र्ह. िािा नम्बर  ०५०१०१००००५०२ िा जम्िा रु. …………… को भौिर यसै सार्थ संलग्नगरी 
यो मनवेदन पेश गरेको छु ।  
 

मस नं. र्ववरण 

1.  Name (English Block Letter)  

2.  नाि (देवनागरीक)  

3.  Date of Birth  

4.  Permanent Address  

5.  Passed Level  

6.  Faculty  

7.  Program   

8.  Subject  

9.  Year of Completion  

10.  Transcript Issue Date  

11.  Transcript Issue No.  

12.  NOU Registration No.  

13.  University Roll No.  

14.  Last Attend Exam Roll No.  

15.  Final Grade  

16.  CGPA  

 

Signature of Applicant: ……………………. 

Date: ………………………… 

Phone No.:  
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मनवेदकले ध्यान ददनपुने कुराहरु: 

• ट्रान्सर्िप्टको फोटोकपी यसै मनवेदन सार्थ अमनवायि संलग्न गनुि छ । 

• बैक भौिर र्वश्वर्वद्यालयको लेिा शािािा बझुाई छापलगाई सम्बचन्धि शािािा बझुाउन ुपनेछ । 

• र्वद्यार्थीले आफ्नो प्रिाणपत्रको सम्पूणि र्ववरण राम्रोसाँग रुज,ु सहीछाप लगाई लग्न ुपने छ । 

• सर्टिर्फकेट मलन आउाँदा आफ्नो पररिय पत्र मलएर आउनहुोला ।   
 

प्रिाणपत्रको शलु्क र्ववरण: 

िह (सेिेष्टर/बार्षिक) प्रोमभजनल प्रिाणपत्र शलु्क 
एि र्फल िह रु.१०००/- 
स्नािकोत्तर िह रु.8०००/- 

र्पचज मिप्लोिा िह रु.7००/- 

स्नािक िह रु.6००/- 

मिप्लोिा रु.5००/- 

 

 

 

 

 


