
श्रीमान् परीक्षा ननयन्त्रकजू्य नमन िः        /    / 

परीक्षा नियन्त्रण कायाालय, 

प्रानिनिक निक्षा  था व्यािसानयक  ालीम पररषद्, 

सानोनिमी, भक्तपुर । 

निषयः उत्तरपुस्तिका परीक्षण गिा पाऊँ । 

 

महोदय, 

उपयुुक्त सम्बन्धमा यस कायाुलयद्वारा सञ्चानल  प्रानिनिक एस.एल.सी/निप्लोमा  था प्रमाणपत्र  हको बानषुक र सेमेष्टर परीक्षाका 

उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षण गनु म आफू इचु्छक रही पररषदको परीक्षा सम्बन्धी निननयमािली, २०७१  को पररचे्छद-सा  

बमोनिमको योग्य ा हााँनसल गरेको छु । सोही निननयमािली र अन्य प्रचनल  कानुन बमोनिम परीक्षणको गोपननय ालाई पूणु 

सुरनक्ष  गदै सोको मयाुदामा कुनै आाँच आउन नदनेछैन/गनेछैन भनन कबुनलय नामा सनह  देहाय बमोनिमका कागिा हरू राखी 

आफ्ना नििरणहरू उले्लख गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गनुका लानग यो ननिेदन पेि गरेको छु । 

संलग्न कागिा हरू 

 १. नागररक ा  प्रमाणपत्रको स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 २. िैनक्षक प्रमाणपत्रहरूको स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 ३. कायुअनुभि (CTEVT सम्बद्द निक्षण संस्थाको निक्षण अनुभि मात्र) पत्रको  स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 ४. पेिाग  द ाु (Council) प्रमाणपत्रको स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 ५. अन्य ........................................................ 

परीक्षक/सम्परीक्षक

को िैनक्षक योग्य ा 

उत्तरपुस्तिका परीक्षण/सम्परीक्षण गनु चाहेको नििरण 

कायुक्रम निषय 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

नििेदक 

नाम, थर :  

स्थायी िेगाना :  

मोबाइल नम्बर :  

कायुर  निक्षण संस्था :  

रा.बा बैंकको खा ा नं. :  

दिख  :  

  



श्रीमान् ननदेिकजू्य नमन िः        /    / 

प्रानिनिक निक्षा  था व्यािसानयक  ालीम पररषद्, 

प्रदेश कायाालय, 

……………………… 

 

निषयः उत्तरपुस्तिका परीक्षण गिा पाऊँ । 

महोदय, 

उपयुुक्त सम्बन्धमा प्रानिनिक निक्षा  था व्यािसानयक  ालीम पररषद्, परीक्षा ननयन्त्रण कायाुलयद्वारा सञ्चानल  प्रानिनिक 

एस.एल.सी/निप्लोमा  था प्रमाणपत्र  हको बानषुक र सेमेष्टर परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षण गनु म आफू इचु्छक रही 

पररषदको परीक्षा सम्बन्धी निननयमािली, २०७१  को पररचे्छद-सा  बमोनिमको योग्य ा हााँनसल गरेको छु । सोही निननयमािली र 

अन्य प्रचनल  कानुन बमोनिम परीक्षणको गोपननय ालाई पूणु सुरनक्ष  गदै सोको मयाुदामा कुनै आाँच आउन नदनेछैन/गनेछैन 

भनन कबुनलय नामा सनह  देहाय बमोनिमका कागिा हरू राखी आफ्ना नििरणहरू उले्लख गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गनुका 

लानग यो ननिेदन पेि गरेको छु । 

संलग्न कागिा हरू 

 १. नागररक ा  प्रमाणपत्रको स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 २. िैनक्षक प्रमाणपत्रहरूको स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 ३. कायुअनुभि (CTEVT सम्बद्द निक्षण संस्थाको निक्षण अनुभि मात्र) पत्रको  स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 ४. पेिाग  द ाु (Council) प्रमाणपत्रको स्वयं प्रमानण  प्रन नलपी, 

 ५. अन्य ........................................................ 

परीक्षक/सम्परीक्षक

को िैनक्षक योग्य ा 

उत्तरपुस्तिका परीक्षण/सम्परीक्षण गनु चाहेको नििरण 

कायुक्रम निषय 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

नििेदक 

नाम, थर :  

स्थायी िेगाना :  

मोबाइल नम्बर :  

कायुर  निक्षण संस्था :  

रा.बा बैंकको खा ा नं. :  

दिख  :  


