
नेपाल सरकार 


श�ा¸ �व�ान तथा ��व�ध म��ालय 

�यावसा�यक 
श�ा तथा ता
लम अ
भव�ृ� (EVENT II) प रयोजना¸दो$ो  

ब�ुनगर काठमाड* । 
 

(PMT फाराम भर- CTEVT को �वेश पर-�ा पास गरेका युवाह/ले आफुले अ1ययन गन2 सं4थामा भना5 भई छा�विृ9त 

�ा:त गन5को ला�ग भनु5 पन2 आवेदन फाराम) फाराम भनु5 अघी फारामको पछाडी =दइएको �नद2शन रा@र- अ1ययन गर- 
सवै �ववरण भनु5होस ्।  
                    तह: =टएसएलसी      Fड:लोमा                              टोकन नं- ..................... 

१. नाम थर (नेपाल-मा) :.......................................................................................................................................... 

      In English Block Letter: 

२. 
लMग : (क) म=हला                        (ख) प/ुष                  (ग) त$ेो 
लMगी 

३. 4थायी ठेगाना: िजQला...................................न.पा./गाउँपा
लका:........................... वडा नं........ टोल:.................. 

४. हालको ठेगाना: िजQला...................................न.पा./गाउपा
लका:........................... वडा नं........ टोल:.................. 

   मोवाइल नं:........................... अ
भभावको सVपक5  नं...............................  ईमेल.............................................. 

५. ज�म 
म�त:...................... ६. नाग रकता नं........................ ७. नाग रकता जार- गरेको िजQला.......................... 

८. नाग रकता जार- गरेको 
म�त:.........................   

९. बाबुको नाम:........................................................... १०. आमाको नाम:............................................................ 

११.एसएलसी/एसइइ =दएको �व]यालयको नाम:........................................................................................................ 

१२.�व]यालयको ठेगाना: िजQला...................................न.पा./गाउँपा
लका:.................................. वडा नं................... 

१३.एसएलसी/एसइइ पर-�ाको रिज^_ेसन नं. ...........................
सVवोल नं. ................... पर-�ा =दएको साल............. 

१४.PMT मा �ा:त गरेको 4कोर:..............                `.सं. ..................... 

१५.�वेश पर-�ा =दएको सं4थाको नाम:.................................................................................................................. 

१६.�वेश पर-�ामा उ9तीण5  भएको �वषय:.............................................................................................................. 

१७.भना5 भएको सं4थाको नाम:.............................................................................................................................. 

१८.भना5 भएको 
म�त:............................  भना5 भएको �वषय:................................................................................ 

१९.भना5 भएको सं4थाको ठेगाना: िजQला...................................न.पा./गाउँपा
लका:........................... वडा नं.............. 

२०.अ�य कुनै सं4थाबाट छा�विृ9त   (क) पाएको                        (ख) नपाएको 

२१.पाएको भए छा�विृ9त =दने सं4थाको नाम:....................................................... �वषय:................रकम................. 

 

(PMT  फाराम भदाको समयमा ले�खएको सूचनाह� र यस फाराममा भ�रएका �ववरण तथा पेश ग�रएका कागजातह� सबै 

ठ&क छन ् । कुनै प+न समयमा र,त पूवक छा-विृ0त र1 ग�रएमा र प�रयोजनाले PMT मा भ�रएका �ववरणको 

Verification  गदा कुनै फरक पाइएको अव4थामा छा-विृ0तबाट बि6चत भएमा मेरो म7जुर, छ¸कह, उजुर बाजुर गन: 

छैन ।)   

आवेदकको द4तखत:..................................                                    
म�त:................................... 

 

 

भना5 भएको सं4था �मुखको नाम:........................................................ सं4थाको सVपक5  नं:............................. 

�माaणत गन2को नाम:................................................. द4तखत:.............................. पद:................................... 


म�त:..................................... सं4थाको छाप: 

 

पासपोट5 साइजको 

फोटो टाँसी मुखाकृ�त 

देaखने  गर- फोटो र 

फाराममा पन2 गर- 

आवेदकले द4तखत 

गन2 



 

. 

फाराम भदा <यान =दनुपन: कुराह� 

१. फाराममा उिQलaखत सब ै�ववरण अ�नवाय5 भनु5पन2 छ र कुन ैठाउँ खाल- छोbन ुहँुदैन । खा
ल छोडमेा 

फाराम अमा�य हुनेछ । 

२. ठेगाना लेcने 4थानमा िजQला, गा.eब.स/न.पा. वडा नं. रा@ोसगं उQलेख गनु5पन2छ । 

३. फोन न.ं मोबाइल न.ं �4ट बaुझने गर- रा@ोसगं उQलेख गनु5पन2छ । 

४. टोकन न.ं अ�नवाय5gपमा भनु5 पन2छ।  

५. एस.एल.सी./एस.इ.इ. को रिज^_ेसन नVबर अ�नवाय5 भएकोले �4टसँग बaुझने गर- उQलेख ग रनपुछ5 । 

६. PMT  रजQटको `म सcंया भ�ने 4थानमा EVENT प रयोजनाको वेबसाइट www.event.gov.np मा 

न�तजा हेर- आnनो जुन `ममा छ सो उQलेख गन2 र PMT मा �ा:त गरेको 4कोर (अMक) समेत बaुझने 

गर- उQलेख गनु5पछ5 । 

७. �वेश पर-�ा =दएको स4ंथामा परूा नाम, ठेगाना र �वेश पर-�ा =दएको eबषय �^ट /पमा उQलेख 

गनु5पन2छ । 

८. य=द �वेश पर-�ा =दएको स4ंथा भ�दा अ�य स4ंथामा भना5 भएको भए, भना5 भएको स4ंथाको परूा नाम, 

ठेगाना र भना5 भएको eबषय �4ट उQलेख गनु5पन2छ । 

९. छा�विृ9त आवेदन फाराम भर- पठाउदा सVवि�धत 
श�ालयले 
स=टइ
भट-]वारा सचंा
लत =टएसएलसी 

तथा Fड:लोमा तहको �वेश पर-�ाको न�तजाको समि^टगत �माaणत ��त
लपी र सVबि�धत �व]याथqको 

एस.एल.सी./एस.इ.इ. को रिज^_ेसन नVबर खुQने कागजात र �नजको ज�मदता5 वा नागर-कता वा �नजको 

बवुा/आमाको नाग रकताको ��त
लपी �माaणत गर- अ�नवाय5 पठाउन ुपन2छ । 


