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अ"यापन अनुम)त पऽ ,वतरण र 0यवःथापन स4ब6धी काय:,व)ध, २०७७
१. ूःतावना

िश#क सेवा आयोगले िश#ा ऐन, २०२८(सं शोधन सBहत) र िश#क सेवा आयोग DनयमावलE
२०५९(सं शोधन सBहत) को अDधनमा रहE २०७६ साल आषाढमा ूकाDसत BवMापन अनुसारको Dलइएको

अPयापन अनुमDत पऽको परE#ामा सफल उTमेदवारलाई जारE गXरने अPयापन अनुमDत पऽको अDभलेख,

Bवतरण र [यवःथापन काय]लाई [यविःथत बनाउने उ_ेँयले िश#क सेवा आयोग DनयमावलE, २०५९
(सं शोधन सBहत) को Dनयम ५३ ले .दएको अDधकार ूयोग गरE यो काय]BवDध जारE गXरएको छ ।
२. सं ि#d नाम, Bवःतार र ूारTभ

१. यस काय]BवDधको नाम æअPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण र [यवःथापन काय]BवDध, २०७७"
रहे को छ ।

२. यो काय]BवDध आयोगeारा सूचना ूकािशत भएको DमDतदे िख लागु हुनेछ ।
३. यो काय]BवDध आयोग, सTबिhधत ूदे श सरकार मातहतको िश#ा Bवकास Dनदi शनालय, िश#ा Bवकास

तथा समhवय इकाइ र सTबिhधत उTमेदवारहjको हकमा लागु हुनेछ ।
४. पXरचय र पXरभाषा

पXरभाषा: Bवषय वा ूसं गले अकl अथ] नलागेमा यस काय]BवDधमा -

क) "ऐन" भmाले िश#ा ऐन, २०२८ लाई सTझनु पद]छ ।

ख) "DनयमावलE" भmाले िश#क सेवा आयोग DनयमावलE, २०५७ लाई सTझनु पद]छ ।
ग) "आयोग" भmाले िश#क सेवा आयोगलाई सTझनु पद]छ ।

घ) "Dनदi शनालय" भmाले ूदे श सरकार मातहतको ूदे शमा रहे को िश#ा Bवकास Dनदi शनालयलाई
सTझनु पद]छ ।

ङ) "उqीण] उTमेदवार" भmाले आयोगको BवMापन नं. ३२/०७६ दे िख ३६/०७६ सTमको
Dलिखत परE#ामा उqीण] उTमेदवारलाई सTझनु पद]छ ।

च) "अPयापन अनुमDत पऽ" भmाले आयोगको BवMापन नं. ३२/०७६ दे िख ३६/०७६ अhतग]त
सफल उTमेदवारहjलाई Bवतरण गXरने अPयापन अनुमDत पऽलाई सTझनु पद]छ ।

छ) BवMापन नं. ३२/०७६ भmाले ूाथDमक तहको अPयापन अनुमDत पऽलाई सTझनु पद]छ ।

ज) BवMापन नं. ३३/०७६ भmाले DनTन माPयDमक तहको Bवषयगत अPयापन अनुमDत पऽलाई
सTझनु पद]छ ।

झ) BवMापन नं. ३४/०७६ भmाले माPयDमक तहको Bवषयगत अPयापन अनुमDत पऽ (ताDलम
सBहतको) लाई सTझनु पद]छ ।

ञ) BवMापन नं. ३५/०७६ भmाले साDबक उsचमाPयDमक तहका िश#कहjको DनDमq जारE
Bवषयगत अPयापन अनुमDत पऽलाई सTझनु पद]छ।

ट) BवMापन नं. ३६/०७६ भmाले

िश#ा ऐन, २०२८ को दफा ११ड को उपदफा ६ क

बमोिजम जारE अPयापन अनुमDत पऽलाई सTझनु पद]छ ।
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५. अPयापन अनुमDत पऽ सTबhधमा आयोगले सTपादन गनi काय]हj :

क) अPयापन अनुमDत पऽको परE#ामा सफल भएका उTमेदवारहjको Dतनपुःते Bववरण, अPयापन

अनुमDत पऽको अDभलेख राvे रिजwर, Bववरण भXरएको अPयापन अनुमDत पऽ र xयसमा टाँस
गनi िःटकरहj Dनदi शनालयहjलाई पठाउने ।

ख) उTमेदवारहjलाई अPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण गनi ूBबया, Bवतरण गXरने DमDत, समय र
पेश गनु] पनi कागजात सTबhधी सूचना जारE गनi ।

ग) उTमेदवारहjबाट ूाd Dनवेदन {जु गनi, अPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण गनi र अDभलेख राvे
सTबhधी Bवःतृत [यहोरा खुलेको काय]BवDध जारE गनi ।

घ) Bववरण फरक पन] गई Dनदi शनालय ःवयं ले सsयाउन स}ने वा सsयाउनको लाDग आयोगमा
DसफाXरस गरE पठाउने अPयापन अनुमDत पऽका ूकार र ूBबया उ~लेख भएको काय]BवDध
पठाउने ।

ङ) अPयापन अनुमDत पऽको अDभलेख [यविःथत गनi गराउने ।

च) यस काय]BवDध अhतग]त रहE अPयापन अनुमDत पऽ सTबhधमा आवँयक Dनण]यह{ गनi/गराउने
र काया]hवयन गनi ।

६. अPयापन अनुमDत पऽ सTबhधमा Dनदi शनालयहjले सTपादन गनi काय]हj :

क) अPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण, अDभलेख र [यवःथापन सTबhधमा आयोगeारा जारE
काय]BवDधको काया]hवयनमा कुनै िजMासा वा अःपwता भए आयोगमा लेखी पठाउने ।

ख) आयोगeारा अPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण सTबhधमा ूाd उTमेदवारहjको सूची, सूची अनुसार
रिजwर, अPयापन अनुमDत पऽहj र िःटकर ूाd भए नभएको {जु गनi ।

ग) अPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण गनi समय, DमDत, पुरा गनु] पनi ूBबया, सं ल€न गनुप
] नi कागजात
बारे समेत उTमेदवारलाई जानाकारE गराउने ।

घ) उTमेदवारबाट अPयापन अनुमDत पऽको लाDग ूाd Dनवेदन र पेश भएका कागजातहj {जु गनi
।

ङ) उTमेदवारले पेश गरे को Dनवेदन {जु गरE सोहE .दन अPयापन अनुमDत पऽ जारE गनi वा सो
.दन जारE गन] नसBकने भएमा सोको जानकारE उTमेदवारलाई समयमा नै गराउने ।

च) कोDभडÑ१९ सं बमणको जोिखमबाट सुरि#त रहने उपायहj पालना गरE गराई अPयापन
अनुमDत पऽ Bवतरणको [यवःथा Dमलाउने ।

७. उTमेदवारहjले अPयापन अनुमDत पऽको लाDग Dनवेदन साथ पेश गनु] पनi कागजातहj :

क) तोBकएको ढाँचाबमोिजम पूण] jपले भXरएको Dनवेदन ।

ख) सTबिhधत BवMापनको लाDग तोBकएका कागजातहj (उTमेदवार ःवयं ले ूमािणत गरE पेश गनi)

। शैि#क यो€यताको हकमा ूवेिशका परE#ा दे िख तोBकएको hयुनतम शैि#क यो€यता उिqण]
गरे को ूमाणपऽ पेश गनुप
] नiछ ।

ग) Dनवेदनको साथमा हालसालै िखचेको अटो साइजको २ ूDत फोटो
BवMापन अनुसार DनTन कागजातह{ Dनवेदन साथ पेश गनु] पनiछ ।
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क) BवMापन नं. ३२/०७६ को लाDग

१. किTतमा ूBवणता ूमाणपऽ तह वा सो सरहको परE#ा उqीण] गरे को ूमाण पऽको ूDतDलBप
।

२. िश#ा Bवषयमा hयूनतम १० मBहने अवDधको ताDलम वा िश#ा Bवषयमा ूवीणता ूमाण पऽ वा
सो सरहको परE#ा उqीण] गरे को ूमाणपऽको ूDतDलBप ।

३. ूवेश पऽको ूDतDलBप ।

४. नेपालE नागXरकताको ूमाणपऽको ूDतDलBप ।
ख) BवMापन नं. ३३/०७६ को लाDग

१. माhयता ूाd िश#ण सं ःथाबाट सTबिhधत Bवषयमा hयूनतम २०० पूणा]• बराबरको पा‚भार
सBहत ूवीणता ूमाणपऽ तह वा सो सरहको परE#ा उqीण] गरे को ूमाणपऽको ूDतDलBप ।

२. िश#ा Bवषयमा hयूनतम १० मBहनाको ताDलम पूरा गरे को वा िश#ा Bवषयमा ूवीणता ूमाण
पऽ वा सो सरहको परE#ा उqीण] गरे को ूमाणपऽको ूDतDलBप ।

३. ूवेश पऽको ूDतDलBप ।

४. नेपालE नागXरकताको ूमाणपऽको ूDतDलBप ।
ग) BवMापन नं. ३४/०७६ को लाDग

१. माhयता ूाd िश#ण सं ःथाबाट सTबिhधत Bवषयमा hयूनतम ३०० पूणा]• बराबरको पा‚भार
सBहत ःनातक तह वा सो सरहको परE#ा उqीण] गरे को ूमाणपऽ ।

२. िश#ा Bवषयमा hयूनतम १० मBहनाको ताDलम पूरा गरे को वा ःनातक तह उqीण] गरे को
ूमाणपऽको ूDतDलBप।

३. ूवेश पऽको ूDतDलBप ।

४. नेपालE नागXरकताको ूमाणपऽको ूDतDलBप ।
घ) BवMापन नं. ३५/०७६ को लाDग

१. माhयता ूाd िश#ण सं ःथाबाट सTबिhधत Bवषयमा hयूनतम ३०० पूणा]• बराबरको पा‚भार
सBहत ःनातकोqर वा सो सरहको परE#ा उqीण] गरे को ूमाणपऽको ूDतDलBप ।

२. साBवक उsच मा.Bव.मा काय]रत िश#कको है Dसयतले हाDसल गरे को अःथायी अPयापन अनुमDत
पऽको सƒल ूDत ।

३. ूवेश पऽको ूDतDलBप ।

४. नेपालE नागXरकताको ूमाणपऽको ूDतDलBप ।
ङ) BवMापन नं. ३६/०७६ को लाDग

१. माhयता ूाd िश#ण सं ःथाबाट BवMान,

कT„युटर BवMान, कT„युटर इिhजDनयXर…, इले}शEकल

इिhजDनयXर…, DसDभल इिhजDनयXर…, गिणत, अंमज
े ी, काया]लय सˆालन र लेखा, कानुन, कृBष
BवMान र पशु BवMान Bवषयमा hयूनतम ३०० पूणा]• बराबरको पा‚भार सBहत ःनातकोपाDध
हाDसल गरे को ूमाणपऽको ूDतDलBप ।

२. ूवेश पऽको ूDतDलBप ।

३. नेपालE नागXरकताको ूमाणपऽको ूDतDलBप ।
ःप#$करण : ख)ड ङ बमोिजमका अ3यापन अनुम7त पऽ ूा; <यि=ले २०८१ चैऽ मसाGत7भऽ िशJक सेवा
आयोग 7नयमावलN २०५७ को 7नयम ९ बमोिजमको ता7लम 7लइ सSनुपनTछ ।
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८. अPयापन अनुमDत पऽ ूाd [यि3हjको Bववरण रिजwरमा उतार गनi तXरका

अPयापन अनुमDत Bवतरण गनु] पूव ] Dनदi शनालयले अनुमDत ूाd [यि3हjको Bववरण तपDसल बमोिजम
आयोगबाट उपल[ध गराइएको रिजwरमा उतार गरे प‰ात माऽ Bवतरण गनुप
] नiछ ।

क) रिजwरमा Bववरण उतार गदा] तहगत jपमा अलग अलग रिजwरको ूयोग गनुप
] नiछ ।

ख) xयसरE रजवwरमा Bववरण ूBवBw गदा] एउटा रिजwर पुरा भएपDछ माऽ सोहE तहको लाDग अकl
रिजwर ूयोग गनुप
] नiछ ।

ग) माPयDमक तथा DनTन माPयDमक तहको लाDग आयोगबाट पठाइएको Bवषयगत अDभलेखको

आधारमा रिजwरमा Bववरण उतार गनुप
] नiछ । xयसरE Bववरण उतार गदा] बमश: नेपालE,
अंमज
] नiछ ।
े ी, गिणत, BवMान, सामािजक……….. ….. Bवषयहjको Bववरण उतार गनुप

घ) एउटा Bवषयको उTमेदवारहjको Bववरण उतार गXरसकेपDछ कXरब २ पाना खालE छोडी सोहE
रिजwरमा अकl Bवषयको सु{वात गनुप
] नiछ ।

ङ) रिजwरको सु{मा पेज सBहतको Bवषयगत सूची उ~ख गरे को हुनपु नiछ ।

च) रिजwरमा Bववरण उतार गदा] आयोगबाट पठाइएको Bववरणको आधारमा TSC ID, परE#ाथ‹को

नाम, रो~नं, ठे गाना, नागXरकता नं, बाबुको नाम, बाजेको नाम उतार गनi र अhय Bववरण
(शैि#क यो€ता र ताDलम सTबhधी Bववरण), [यि3ले आवेदन सBहत बुझाएको ूमाणपऽको
आधारमा उतार गनi ।

छ) आयोगबाट पठाइएको िःटकर उTमेदवारको फोटोमा समेत पनiगरE टाँस गरे पDछ माऽ िःटकर
नTबर रिजwरमा लेvे । xयसरE कायम गXरने िःटकर नTबर सTभव भएसTम बमबŒ गनi ।

ज) Bववरण ूBवBw गXरएका रिजwरहj सTबिhधत कम]चारE र काया]लय ूमुखबाट बमश:jजु र
ूमािणत गरे र राvुपद]छ ।

९. अPयापन अनुमDत पऽको Bवतरण र अDभलेख राvे तXरका

Dनदi शनालयले आयोगबाट ूाd रिजwरमा अPयापन अनुमDत पऽ पाउने [यि3ह{को DनTन
बमोिजमका Bववरण अ•ावDधक गरE Bवतरणको [यवःथा Dमलाउनु पनiछ ।

क) उTमेदवारको नाम, रोल नं., नागXरकता नं., शैि#क यो€यता र ताDलमको Bववरण {जु गरE
फरक नपनi BकDसमबाट अDभलेख राvु पनiछ ।

ख) आयोगबाट पठाइएको िःटकर, ूमाणपऽ र फोटोमा पनi गरE टाँस गनi र िःटकरको नं.
अDभलेख पुिःतकामा उ~लेख गनु] पनiछ ।

ग) उTमेदवारले पेश गरे को दुइ] ूDत फोटो मPये एक ूDत ूमाणपऽमा र एक ूDत अDभलेख
पुिःतकामा टाँस गनु] पनiछ ।

घ) िश#ा Bवकास Dनदi शनालयको ूमुख वा ूमुखको है Dसयतमा काम गनi िजTमेवारE ूाd गरे को

आDधकाXरक [यि3ले उTमेदवारको फोटोमा पनi गरE कालो मसीको कलमले ूमाण पऽ र
रिजwर दुवैमा हःता#र गनु] पनiछ ।

ङ) ूमाणपऽ सTबिhधत [यि3को उपिःथDतमा Dनजलाई बुिझDलनेको हःता#र कोठामा सहE गराई

बुझाउनु पनiछ । उTमेदवार ःवयम् उपिःथत हुन नस}ने भएमा आवँयक कागजातहj Dलइ
मhजुरनामाको आधारमा पDन अPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण गन] सBकनेछ । xयसरE म•ुरनामा
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माफ]त ूमाणपऽ बुिझDलनेले आ•नो टे Dलफोन नTबर सBहत पXरचय खु~ने (पXरचय पऽ वा
नागXरकता) कागजात पDन पेश गनुप
] नiछ ।

च) सTबिhधत उTमेदवारको तहगत तथा Bवषयगत कायम भएको रोल नं भhदा फरक Bवषय वा
तहबाट उqीण] गरे को पाइएमा तxकाल आयोगमा सTपक] गनु] पनiछ ।

छ) xयसूकार अPयापन अनुमDत पऽ आयोगको Dनदi शन अनुसार माऽ Bवतरण गनु] पनiछ ।
१०. Dनदi शनालय ःवयं ले सsयाउन स}ने अPयापन अनुमDत पऽ सTबhधी Bववरण

आयोगले Dनदi शनालयहjमा पठाएको सफल उTमेदवारको Bववरणसँग फरक परे को पाइएमा सामाhय

ूकृDतका DनTन बमोिजमका Bववरणहj Dनदi शनालय आफ‘ले सsयाई अPयापन अनुमDत पऽ Bवतरण गन]
स}नेछन् :

क) Bह’जे नDमलेको, रे फ, उकार, इकार, ॑ःव, दEघ] नDमलेको ।

ख) नागXरकतामा उ~लेिखत िज~ला बाहे क ःथानीय तहको नाम र वडा फरक परे को भए ःथानीय
तहको DसफाXरसको आधारमा ःथायी ठे गाना फरक परे को Bववरण ।

ग) [यि3को मPयनाम फरक परे मा ।
घ) नागXरकता नTबर फरक परे मा ।
उदाहरणको लाDग

जनकपुर-२ जनकपुर ःथायी ठे गाना र नागXरकता नTवर १२३५/२०६२ भएक” अDनता कुमारE साहको
अPयापन अनुमDत पऽमा

अनीता कुमरE साह, वा

ु नiमा
अDनता कुमारE साह हुनप

अDनत हुमारE शाह, वा
अDनता कुमार साह वा

अDमता कुमारE साह, भएमा
जनकपुर-१२, धनुषा वा

जनकपुर-२, धनुषा हनु पनiमा

DमDथले•र -५, धनुषा वा
जनकपुर-२ जनकपुर वा

जनकपुर -२ महोqरE भएमा

ु नiमा
१२३५/२०६२, धनुषा हुनप

१३५/२०६२, धनुषा वा

१३३५/२०६२, धनुषा वा

१२३५/२०६०, धनुषा भएमा

ङ) उTमेदवारहjको थर सsयाउनुपनi अवःथामा नागXरकताको ूमाणपऽ, BववाBहत मBहलाको हकमा
Bववाह दता] ूमाणपऽ तथा सTबhध Dबsछे दको ूमाणपऽ समेतको आधारमा गन] सBकनेछ ।

११. अPयापन अनुमDत पऽ तxकाल जारE गन] नसBकने अवःथा

क) उqीण] उTमेदवारको ूवेसपऽ र अनुमDत पऽमा पुरै नाम फरक परे मा ।

ख) ूमाण पऽ र नागXरकतामा पुरा नाम तथा जhम DमDत फरक परे को अवःथामा
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ग) BवMापन नं. ३२/०७६, ३३/०७६ र ३४/०७६ को हकमा िश#ा सTबhधी Bवषयमा
ताDलमको ूमाण पऽ पेश नगरे मा ।

घ) BवMापन नं. ३३/०७६, ३४/०७६, ३५/०७६ र ३६/०७६ को हकमा अPयापन अनुमDत

पऽ जारE हुने Bवषयसँग Dम~दो जु~दो शैि#क यो€यता हाDसल नगरे को वा hयूनतम पूणा]•
अPययन गरे को नपाइएमा ।

ङ) सTबिhधत तहको लाDग आवँयक hयूनतम शैि#क यो€यता नै उqीण] नगरे को अवःथामा

च) आवेदनको अिhतम DमDत (२०७६/०३/२९) सTममा सTबिhधत तहको शैि#क यो€यता
उqीण] नगरE xयस भhदा पछाDड उqीण] भएको पाइएमा

छ) BवMापन नं. ३६/०७६ मा आवेदन गन] पाउने उTमेदवारले BवMापन नं. ३४/०७६ मा
उqीण] भएको पाइएमा

ज) अPययन गरे को Bवषयको स–ा अकl Bवषयबाट उqीण] गरे को अवःथामा
१२. सsयाउनको लाDग आयोगमा पठाउनुपनi अPयापन अनुमDतपऽ सTबhधी Bववरणहj

आयोगमा रहे को अDभलेखसँग उTमेदवारको DनTन Bववरण फरक परे को दे िखएमा वा काय]BवDधको

ूकरण ९ बमोिजम तxकाल अनुमDत पऽ जारE गन] नसBकने अवःथामा सsयाउनको लाDग xयःता
Dनवेदन आयोगमा पठाउनु पनiछ ।

क) उqीण] उTमेदवारको पुरै नाम फरक परे मा ।
ख) नागXरकता Dलएको िज~ला फरक परे मा ।

ग) BवMापन नं. ३२/०७६, ३३/०७६ र ३४/०७६ को हकमा िश#ा सTबhधी Bवषयमा
ताDलमको ूमाण पऽ पेश नगरे मा ।

घ) BवMापन नं. ३३/०७६, ३४/०७६, ३५/०७६ र ३६/०७६ को हकमा अPयापन अनुमDत
पऽ जारE हुने Bवषयसँग Dम~दो जु~दो शैि#क यो€यता वा hयूनतम् पूणा]• अPययन गरे को
नपाइएमा ।

ङ) फरक रोल नं. बाट अPयापन अनुमDतपऽ माग गरे मा ।
च) ूवेश पऽको ूDतDलBप पेश नगरे मा ।
छ) बाबुको पुरा नाम थर फरक परे मा ।

ज) आयोगले उपल—ध गराएको ूमाणपऽमा Bववरण पुरा नभएमा वा खालE रहे मा ।
१३.

सामािजक Bवषयको अPयापन अनुमDत पऽ सTबhधमा

काय] BवDधको ूकरण नं. ९ मा जे सुकै लेिखएको भएता पDन BवMापन नं. ३३/०७६ दे िख
३६/०७६ अhतग]तको सामािजक Bवषयको अPयापन अनुमDत पऽको लाDग अथ]शा˜, समाजशा˜,

मानवशा˜, राजनीDतशा˜, दश]नशा˜, भूगोल, इDतहास, नारगXरकशा˜, नीDतशा˜, मामीण Bवकास,
मनोBवMान, कला सं ःकृDत, जनसं ™या िश#ा, ःवाःšय तथा शारEXरक िश#ा Bवषय मPये कुनै एकमा

सTबिhधत तहको लाDग तोBकएको पूणा]• र यो€यता हाDसल गरे को भए आयोगको ःवीकृDत Dलई
रहनु पनi छै न ।
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१४. BवMापन नं. अनुसारको तोकएको शैि#क यो€यता र रोल नं. फरक परे को अPयापन अनुमDत पऽ
सTबhधमा

क) आयोगको BवMापन नं. ३६/०७६ को लाDग यो€य [यि3ले BवMापन नं. ३४/०७६ उ~लेख
गरE उqीण] भएको पाइएमा xयःतो उTमेदवारलाई BवMापन नं. ३६/०७६ बमोिजमको अनुमDत
पऽ उपल—ध गराउनु पनiछ ।

ख) Dनदi शलालयले xयस ूकारको अPयापन अनुमDत पऽ ूाd गनi उTमेदवारह{को Bववरण सं कलन
गरE आयोगमा पठाउनु पनiछ ।

ग) आयोगले xयःता उTमेदवारह{को ूमाण पऽ पुन: छपाइ गरE सीय Dनदi शनालयमा पठाउनु
पनiछ ।

घ) Dनदi शनालयले आयोगबाट ूाd ूमाण पऽको अDभलेख राखी यस काय]BवDध बमोिजम सTबिhधत
उTमेदवारहjलाई ूमाण पऽ Bवतरणको [यवःथा Dमलाउनु पनiछ ।

ङ) xयस ूकारका अPयापन अनुमDत पऽमा रोल नं. भने ूवेश पऽ अनुसारको नै हुनेछ ।
१५. माPयDमक तहको शत] उ~लेख गरे को अPयापन अनुमDत पऽलाई ःथायीमा {पाhतरण गनi सTबhधमा

क) आयोगको BवMापन नं. ३५/०७६ र ३६/०७६ अhतग]तका शत] उ~लेख गरे को अPयापन

अनुमDत पऽलाई ःथायीमा {पाhतरण गन] चाहने [यि3ले तोBकएको अवDधDभऽ Dनजले ताDलम
ूाd गरे को ूमाणपऽ र शत] उ~लेख गरे को अPयापन अनुमDत पऽको सƒल सBहत सTबिhधत
Dनदi शनालयमा Dनवेदन .दनुपनiछ ।

ख) Dनदi शनालयले xयःता ूमाण पऽहj सं कलन गरE ःथायी अPयापन अनुमDत पऽको अDभलेख
अ•ावDधक गनi ूयोजनको लाDग आयोगमा पठाउनु पनiछ ।

ग) आयोगले यसरE ूाd Dनवेदनहjलाई {जु गरE आवँयक शत] पूरा भएको दे िखएमा ःथायी

अनुमDत पऽमा {पाhतरण गनi Dनदi शन सBहत आवँयक ूमाण पऽ Dनदi शनालयहjमा पठाउनु
पनiछ ।

घ) Dनदi शनालयले अDभलेख राखी xयःता ूमाणपऽहj Bवतरण गनुप
] नiछ ।
१६. Dनदi शनालयले अDभलेख सsयाउने तXरका :

क) यस काय]BवDध बमोिजम Dनदi शनालयले सsयाउन स}ने Bववरणहj सTबिhधत उTमेदवारको
ूमाणपऽमा सsयाइ] xयसमा पुsले सहE गनुप
] नiछ ।

ख) Bववरण सsचाइएको आधारहj/कारणहj ूमाणपऽको पछाDड उ~लेख गरE सहE गनiको नाम
र काया]लय सBहत पूरा सहE गनु] पनiछ र काया]लयको छाप लगाउनु पनiछ ।

ग) सsयाइएको Bववरण अDभलेख रिजwरमा पDन सहE गरE हःता#र गनु] पनiछ ।

घ) xयसरE सsयाइएको Bववरण सं कDलत गरE चौमाDसक jपमा आयोगमा पठाउनु पनiछ ।
१७. काया]BवDध काया]hवयनमा कुनै .eBवधा भएमा आयोगमा सTपक] गनु] पनiछ र आयोगको Dनदi शन
बमोिजम काया]hवयनमा लै जानु पनiछ ।
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