
नेऩार सयकाय 
शिऺक सेवा आमोग 
सानोठिभी¸भक्तपरु 

 
अध्माऩन अनभुततऩत्र ववतयण सम्वन्धी सूचना 

 
शिऺक सेवा आमोगरे शिऺा ऐन, २०२८ (संिोधन सवहत) य शिऺक सेवा आमोग तनमभावरी २०५7 (संिोधन 
सवहत) को अतधनभा यही २०७६ सार आषाढभा प्रकाशित ववऻाऩन अनसुाय तरइएको अध्माऩन अनभुतत ऩत्रको 
ऩयीऺाभा सपर उम्भेदवाहरुराई ववतयण गयीने अध्माऩन अनभुतत ऩत्र तभतत २०७७।६।१४ गतेफाट सम्वशन्धत 
प्रदेिको शिऺा ववकास तनदेिनारमफाट अध्माऩन अनभुतत ऩत्र ववतयण गयीन ेहदुा सम्वशन्धत सफोको जानकायीको रातग 
मो सूचना प्रकशित गरयएको छ ।  
१. तऩशिरभा उल्रेख शजल्राका उम्भेदवायहरुरे सम्फशन्धत शिऺा ववकास तनदेिनारमभा सम्ऩकक  याख्न ुऩनेछ ।  

क. शिऺा ववकास तनदेिनारम प्रदेश न. १ धनकुटा: ताप्रेजङु, ऩााँचथय, इराभ, झाऩा, संखवुासबा, तेह्रथभु, 
धनकुटा, बोजऩयु, भोयङ, सनुसयी, सोरखुमु्व ुखोटाङ, ओखरढंुगा, उदमऩयु 

ख. शिऺा ववकास तनदेिनारम प्रदेश न. २ धनषुा: सप्तयी, तसयहा, धनषुा, भहोत्तयी, सराकही, यौतहट, वाया, ऩसाक 
ग. शिऺा ववकास तनदेिनारम बागमती प्रदेश¸हेटौंडा: दोरखा, याभेछाऩ, तसन्धरुी, तसन्धऩुाल्चोक, यसवुा, नवुाकोट, 

धाठदङ, काभ्रऩेरान्चोक, बक्तऩयु कािभाडौं, रतरतऩयु, भकवानऩयु, शचतवन 
घ. शिऺा ववकास तनदेिनारम गण्डकी प्रदेि¸ऩोखया: नवरऩयासी ऩूवक, गोयखा, भनाङ, रभजङु, कास्की तनहुाँ 

स्माङ्जा, भसु्ताङ, म्माग्दी, वाग्रङु, ऩवकत 
ङ. शिऺा ववकास तनदेिनारम प्रदेि न 5¸वटुवर: ऩाल्ऩा, गलु्भी, अघाकखााँची, रुऩन्देही, कवऩरफस्त,ु योल्ऩा, 

प्मूिान, दाङ, फांके, फठदकमा, नवरऩयासी ऩशिभ, रुकुभऩूवक  
च. शिऺा ववकास तनदेिनारम कणाकरी प्रदेि¸सखेुत: रुकुभऩशिभ, सल्मान, हमु्रा, भगु,ु डोल्ऩा, कातरकोट, जमु्रा, 

जाजयकोट, दोरेख, सखेुत 
छ. शिऺा ववकास तनदेिनारम, सदुयुऩशिभ प्रदेि ¸दिपायल: फाजयुा, फझाङ, अछाभ, डोटी, को रारी, दाच ुकरा, 

फोतडी, डडेरधयुा, कन्चनऩयु 
२. अध्माऩन अनभुतत ऩत्र भाग गनकको रातग तनवेदनको ढााँचा सम्वशन्धत तनदेिनारमफाट प्राप्त गनक सवकनेछ ।  
3. अध्माऩन अनभुतत ऩत्र तरन सम्वशन्धत व्मशक्त आपो  उऩशस्थत हनु ऩने छ मठद कायणफस उऩशस्थत हनु नसकेभा 

उऩशस्थत हनु नसकेको कायण खरुाई तनजको भन्जयुीनाभा अतनवामक रुऩभा ऩेि गनुक ऩनेछ ।  
4. मस प्रकायको अध्माऩन अनभुतत ऩत्र ऩवहरोऩटक प्राप्त गनकको रातग कुनो ऩतन याजस्व वा िलु्क राग्ने छोन। 
5. अध्माऩन अनभुतत ऩत्र प्राप्त गनकको रातग आवश्मक कागजातहरुको पोटो कऩी उम्भेदवाय आपो रे प्रभाशणत गने य 

रुजकुो रातग सक्कर कागजात ऩेि गनूक ऩनेछ ।  
६. तनवेदनको साथभा अटो साइजको दइु प्रतत पोटो अतनवामक रूऩभा संरग्न गनुकऩनेछ । 
7. अध्माऩन अनभुतत ऩत्र तरनको रातग ऩेि गनुक ऩने कागजातहरु  ꓽनेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ, प्रवेि 

ऩत्रको प्रतततरवऩ य ववऻाऩनगत रूऩभा तऩतसर फभोशजभका िोशऺक मोग्मताका प्रभाणऩत्रहरू (प्रवेशिका ऩयीऺा देशख 
तोवकएको न्मनुतभ िोशऺक मोग्मता उशत्तणक गयेका प्रभाणऩत्रहरू) संरग्न गनुकऩनेछ।  
 
 



क) ववऻाऩन नं. ३२/०७६ प्राथतभक तह 
१. कम्तीभा प्रववणता प्रभाणऩत्र तह वा सो सयहको ऩयीऺा उत्तीणक गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 
२. शिऺा ववषमभा न्मूनतभ १० भवहने अवतधको तातरभ ऩूया गयेको वा शिऺा ववषमभा प्रवीणता प्रभाण ऩत्र वा सो 

सयहको ऩयीऺा उत्तीणक गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 
ख) ववऻाऩननं. ३३/०७६ तनम्नभाध्मतभक तह 
१. भान्मता प्राप्त शिऺण संस्थाफाट सम्फशन्धत ववषमभा न्मूनतभ २०० ऩूणाकङ्क फयाफयको ऩाठ्यबाय सवहत प्रवीणता 

प्रभाणऩत्र तह वा सो सयहको ऩयीऺा उत्तीणक गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 
२. शिऺा ववषमभा न्मूनतभ १० भवहनाको तातरभ ऩूया गयेको वा शिऺा ववषमभा प्रवीणता प्रभाण ऩत्र वा सो सयहको 

ऩयीऺा उत्तीणक गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 
ग) ववऻाऩननं. ३४/०७६ भाध्मतभक तह 
१. भान्मता प्राप्त शिऺण संस्थाफाट सम्फशन्धत ववषमभा न्मूनतभ ३००ऩूणाकङ्क फयाफयको ऩाठ्यबाय सवहत स्नातक तह 

वा सो सयहको ऩयीऺा उत्तीणक गयेको प्रभाणऩत्र 
२. शिऺा ववषमभा न्मूनतभ १० भवहनाको तातरभ ऩूया गयेको वा स्नातक तह उत्तीणक गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 
घ) ववऻाऩननं. ३५/०७६ भाध्मतभक तह 
१. भान्मता प्राप्त शिऺण संस्थाफाट सम्फशन्धत ववषमभा न्मूनतभ ३०० ऩूणाकङ्क फयाफयको ऩाठ्यबाय सवहत स्नातकोत्तय 

वा सो सयहको ऩयीऺा उत्तीणक गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 
२. साववक उच्च भा.वव.भा कामकयत शिऺकको होतसमतरे हातसर गयेको अस्थामी अध्माऩन अनभुतत ऩत्रको सक्कर 

प्रतत  
ङ) ववऻाऩननं. ३६/०७६ भाध्मतभक तह 
 १. भान्मता प्राप्त शिऺण संस्थाफाट ववऻान, कम्प्मटुय ववऻान, कम्प्मटुय इशन्जतनमरयङ्ग, इरेक्ट्रीकर इशन्जतनमरयङ्ग, 

तसतबर इशन्जतनमरयङ्ग, गशणत, अंग्रजेी, कामाकरम सञ्चारन य रेखा, कानून, कृवष ववऻान, वा ऩि ुववऻान ववषमभा 
न्मूनतभ ३०० फयाफयको ऩाठ्यबाय ऩूणाकङ्क सवहत स्नातकोऩातध हातसर गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

ऩनुि्  
1. ववदेिी िोशऺक संस्थाफाट उशत्तणक गयेको िोशऺक प्रभाणऩत्रको हकभा सभकऺताको  प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ ऩेि 

गनुक ऩनेछ । 
2. ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा तरइयहेको कोतबड १९ फाट फच्नको रातग आवश्मक सावधानी अऩनाउन हनु 

सवोराई अनयुोध छ। 
 

 


