
AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY 

CURRICULUM DEVELOPMENT CENTRE 
RAMPUR, CHITWAN, NEPAL

APPLICATION FOR EQUIVALENCE CERTIFICATE 

Name: 
First Name Middle Name Last Name

b]jgfu/Ldf
First Name Middle Name Last Name

Date of Birth: 
in BS MM  DD YY  in AD  (mm/dd/yy)

Permanent Address 

PROVINCE DISTRICT

TOWN/VILLAGE/TOLE 

MUNICIPALITY  

Contact 
Mobile/Phone Email

ACADEMIC DETAILS 

Name of University 

Name of Institute/College Country 

Degree Title  

Subject  Level  

Entry Requirement   Duration of study  
Years Months 

Admission Year (AD)   Passed Year (AD) 

Equivalent Degree Award You Want 

IMPORTANT NOTES 

1. Upload a single (merged) PDF file containing all the documents in chronological order as listed
below in an email attachment. File size should not exceed 5 MB.

2. All the documents submitted should be scanned from original documents not their copies.
3. Processing fee for equivalence should be paid via bank deposit and the deposit voucher should

be attached with academic documents separately.
4. You can submit the application and the documents directly to CDC, AFU, Rampur or email to

cdc@afu.edu.np. 

Signature Date of Application 
in AD

WARD NUMBER 



कृषि तथा वनषवज्ञान षवश्वषवद्यालय 

पाठ्यक्रम षवकास केन्द्र 

रामपुर, षितवन, नेपाल 

फोनः ०५६ ५९१६५५, ५९१७७७  

Website: http://afu.edu.np/curriculum-development-center 
 

मिम िः  २०७८ िंमिर २० ग े 

उपाधीको समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि गिईने गनवेिन सम्बन्धी महत्वपूणण जानकारीहरु 

१. उपामिको ििकक्ष ा मििाारण प्रिाणपत्रका लामग  ोमकएको ढााँचाको मिवेदि यि मवश्वमवद्यालयको बेबिाईट 

www.afu.edu.np िा रहेको पाठ्यक्रि मवकाि केन्द्रको पेजिा गई download गिा िमकिेछ वा यि 

केन्द्रको शाखािा िम्पका  गरर मििः शुल्क प्राप्त गिा िमकिेछ ।  

२. री पूवाक  यार गररएको मिवेदि िाथ  ोमकएको आवश्यक कागजा हरु  था आवेदि शुल्क म रेको रमिद िंलग्न 

गरर electronic रुपिा ईिेल (cdc@afu.edu.np) िार्ा   वा मवश्वमवद्यालयको केन्द्रन्द्रय भवििा रहेको 

पाठ्यक्रि मवकाि केन्द्रको कायाालयिा hard/printed रुपिा बुझाउि िमकिेछ । 

३. मिवेदि र्ारि आवेदकले आफ्िो Personal Info अन्तरग  Full Name र Address लगाय का मववरण 

शैमक्षक प्रिाणपत्रहरुिा उले्लख भए अिुिार िै प्रमवष्ट गिुापिेछ । िाथै, आफ्िो आमिकाररक ठेगािालाई िै उले्लख 

गिुापछा  ।  आवेदकले आरु्ले अध्ययि गरेको मवश्वमवद्यालय र पढेको मवषय प्रष्टिाँग खुलाएर उले्लख गिुा पिेछ । 

४. आवेदि िाथ आवश्यक कागजा हरुको मबबरण मिम्न अिुिार उले्लख भए बिोमजि ििावेश गिुा पिेछ । जुि 

 हको शैमक्षक प्रिाणपत्रको ििकक्ष ा गराउिु पिे हो, िो  हको शैमक्षक प्रिाणपत्रहरु र िो  हभन्दा  ल्लो  हको 

शैमक्षक प्रिाणपत्र र टर ान्द्ररिप्ट पमि स्क्याि गरी ििावेश गिुापिेछ ।  ल्लो  हको शैमक्षक प्रिाणपत्र रामष्टर य परीक्षा 

बोर्ा र कृ.व.मव. बाहेक िेपालमभत्र र मवदेशी अन्य शैमक्षक िंस्क्थाबाट अध्ययि गरेको भएिा िोको ििे  ििकक्ष ा 

गराएर प्रिाणपत्र पेश गिुापिेछ । 

गनयगमत समकक्षता स्तर गनधाणरण ििाण आवश्यक शतण तथा कािजातहरुुः  

1. ििकक्ष ा गराउि चाहेको  ह र िोभन्दा एक  ह िुमिको िुल प्रिाणपत्रको प्रम मलपी अमिवाया ििावेश 

हुिुपिेछ । 

2. िुल प्रिाणपत्र प्राप्त िभएको अवस्क्थािा अस्क्थायी प्रिाणपत्र आरू् उ ीणा गरेको मिम  वा िालबाट पााँच वषा 

िान्य अवमि हुिेछ । प्रोमभजिल प्रिाणपत्रको जारी मिम  पमछ भए पमि पाि भएको िालबाट िै िान्य अवमि 

गणिा गररिेछ । 

3. मवश्वमवद्यालय वा िान्य मशक्षण िंस्क्थाबाट जारी भएका लब्धाङ्कपत्र/टर ान्समक्रप्टको र्ोटोकपी 

4. चाररमत्रक प्रिाणपत्र 

5. िेपाली र अंगे्रजी भाषाबाहेक अन्य भाषािा रहेको प्रिाणपत्र र िम्बन्द्रि  अन्य कागजा  अंगे्रजी भाषािा 

अिुवाद गिुापिे 

6. कृ.व.मव. बाहेक अन्य मवश्वमवद्यालयको हकिा  ल्लो  हको स्तर मििाारण भएको कागजा  

7. भार  बाहेक अरु देशिा अध्ययि गरेको हकिा पािपोटा र मभिा अमिवाया 



नयााँ गवश्वगवद्यालय र नयााँ गवषयको समकक्षता स्तर गनधाणरणको प्रकृया ििाण आवश्यक शतण तथा 

कािजातहरुुः  

1. ििकक्ष ा गराउि चाहेको  ह र िोभन्दा एक  ह िुमिको िुल प्रिाणपत्रको प्रम मलपी अमिवाया ििावेश 

हुिुपिेछ । 

2. िुल प्रिाणपत्र प्राप्त िभएको अवस्क्थािा अस्क्थायी प्रिाणपत्र आरू् उ ीणा गरेको मिम  वा िालबाट पााँच वषा 

िान्य अवमि हुिेछ । प्रोमभजिल प्रिाणपत्रको जारी मिम  पमछ भए पमि पाि भएको िालबाट िै िान्य अवमि 

गणिा गररिेछ । 

3. मवश्वमवद्यालय वा िान्य मशक्षण िंस्क्थाबाट जारी भएका लब्धाङ्कपत्र/टर ान्समक्रप्टको र्ोटोकपी 

4. चाररमत्रक प्रिाणपत्र 

5. िेपाली र अंगे्रजी भाषाबाहेक अन्य भाषािा रहेको प्रिाणपत्र र िम्बन्द्रि  अन्य कागजा  अंगे्रजी भाषािा 

अिुवाद गिुापिे 

6. कृ.व.मव. बाहेक अन्य मवश्वमवद्यालयको हकिा  ल्लो  हको स्तर मििाारण भएको कागजा  

7. भार  बाहेक अरु देशिा अध्ययि गरेको हकिा पािपोटा र मभिा अमिवाया 

8. आरू्ले अध्ययि गरेको  हको पूणा पाठ्यक्रि (Syllabus) 

9. थेमिि/अिुिंिाि कायाको प्रम वेदि/ररिचा पेपर/प्रोजेक्ट वका  

10. मवश्वमवद्यालयको प्रोसे्पक्टि 

11. मवश्वमवद्यालय अिुदाि आयोग वा उच्च मशक्षा पररषद्को िम्बिि भएको प्रिाण 

५. आवेिन शुल्क र प्रकृया: 

(क) मियमि  ििकक्ष ािः  

मवग िा यि केन्द्रबाट ििकक्ष ा प्रदाि गररिकेको िम्बन्द्रि  मवश्वमवद्यालय र शैमक्षक योग्य ाको प्रिाणपत्रको 

हकिा रु. १५००/– (अक्षरेपी एक हजार पााँच िय िात्र) मलएर ििकक्ष ाको पत्र प्रदाि गररिेछ । 

 

(ख) प्रमक्रयाग  ििकक्ष ािः  

मवग िा यि केन्द्रबाट ििकक्ष ा प्रदाि िगरेका मवश्वमवद्यालय र शैमक्षक योग्य ाको प्रिाणपत्रको हकिा रु. 

४०००/– (अक्षरेपी चार हजार िात्र) आवेदि शुल्क म रेर पेश भएको आवेदि र  ोकेबिोमजिका कागजा  बुझी 

रायका लामग िम्बन्द्रि  र्ीिको कायाालयिा पठाइिे र िम्बन्द्रि  र्ीिको कायाालयबाट प्राप्त िकारात्मक 

रायिमह को प्रस्ताव उपामि िान्य ा  था ििकक्ष ा मििाारण िमिम को बैठकिा मिणाय गरी ििकक्ष ा प्रदाि 

गररिेछ ।  

 

(ग) आवेदि शुल्क मिम्न अिुिारको बैंक खा ािा दान्द्रखला गरेको बैंक भाउचर वा कायाालयको लेखा शाखािा जम्मा 

गरर प्राप्त िगमद रमिदलाई आवेदि िाथ िंलग्न गरर बुझाउिु पिेछ । 

 खा ाको िाििः  कृमष  था विमवज्ञाि मवश्वमवद्यालय 

 बैंकको िाििः  िेपाल बैंक मलमिटेर्, िारायणगढ शाखा 

 खा ा िं.: ०८५००१०६४२०८३१०००००१ 

  



६. री पूवाक भररएको मिवेदि, दसु्तर बुझाएको भौचर  था  ोमकएका प्रिाणपत्रको र्ाईललाई 

cdc@afu.edu.np िा ईिेल गरर पठाउि िमकिेछ वा कायाालयिा आई भौम क रुपिा बुझाउि िमकिेछ ।  

 ईिेल िार्ा   मिवेदि र कागजा हरु पेश गदाा िक्कलै प्रिाणपत्रहरु एवि् कागजा  स्क्याि गरेर अपलोर् गिुा 

पिेछ । र्ोटोकमपलाई स्क्याि गरर पेश गरेको कागजा  िान्य हुिेछैि् ।  र यि प्रयोजिका लामग कुिै पमि 

कागजा हरु िोटरी पन्द्रिकबाट प्रिामण  गराई रहिु पदैि । िक्कल बिोमजि िक्कल मठक छ भिेर लेख्िु पमि 

पदैि । ईिेल िार्ा   मिवेदि पठाउदा आवेदकले िामथ  ोमकए बिोमजिका आरु्ले प्राप्त गरेका िबै प्रिाणपत्रहरु 

र कागजा हरुलाई मिलमिलेवार  वरले राखी एउटै PDF (बमढिा 5 MB) र्ायल  यार गरर अपलोर् गिुा पिेछ ।  

री पूवाक भररएको मिवेदि, दसु्तर बुझाएको भौचर  था  ोमकएका प्रिाणपत्रहरुको छुट्टाछुटै्ट  ीि र्कुिेन्ट 

र्ाईलहरुलाई cdc@afu.edu.np िा ईिेल गरर पठाउि िमकिेछ । 

वा 

 यि मवश्वमवद्यालयको केन्द्रन्द्रय कायाालयिा रहेको यि केन्द्रको शाखािा मिवेदि िाथ उपरोक्त िबै  ोमकएका 

कागजा हरुको र्ोटोकापी (प्रम मलपी) र शुल्क बुझाएको िक्कल रमिद / बैंक भौचर पेश गिुापिेछ । यिरी 

बुझाउिे कागजा हरुको प्रम मलपी (र्ोटोकमप) हरुिा "िक्कल बिोमजि िक्कल मठक छ" लेन्द्रख मिवेदकले 

दस्तख  गरर पेश गरेको हुिु पिेछ ।  

 

 यि िम्बन्द्रि थप जािकारीको लामग http://afu.edu.np/curriculum-development-center िा 

न्द्रिक गरर हेिा िमकिेछ वा cdc@afu.edu.np िा ईिेल गरर िम्पका  गिा िमकिेछ । 
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