
 

अनसुचूी - ४ 

(दफा १२ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित) 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदशे नं. १ 

दरखास्त फाराम 

(खलुा/आधतरिक प्रन्तयोन्गतात्मक पिीक्षाका लान्ग) 

(क) उम्मेदवारले दस्तखत फाराम भरेको पद सम्बन्धी वववरणः 

१  न्िज्ञापन नं.: २. खलुा/आ.प्र.: ३. पदः ४. सेिा: 

५ समहू: ६ उप-समहू: ७ तह: ८ पिीक्षा केधर: 

९ खलुा प्रन्तयोन्गताद्वािा पनू्ति हुने पदहरूमध्ये ऐनद्वािा तोन्कएको समहूका उम्मेदिािहरू बीच मात्र  प्रन्तस्पिाि गिाउन भन्न 

छुट्याइएका पदहरूको पदपनू्तिका लान्ग भएको न्िज्ञापनमा दिखास्त न्दन ुभएको भए समहू न्चधह (O) लगाउनहुोस। 

क) मन्हला   ख) आन्दिासी/जनजान्त 

ग) मिेसी   घ) दन्लत   

ङ) अपाङ्ग  च) न्पछन्िएको के्षत्र 

(ख) उम्मेदवारको वैयविक वववरणः 

उम्मेदिािको 
नाम थि 

(देिनागिीमा): 

(अंगे्रजी ठूलो अक्षिमा): न्लङ्ग: 

नागरिकता नं.: जािी गने न्जललाः न्मन्तः 

स्थायी 

ठेगाना 

क) न्जलला: ख) गा.पा./न.पा.: ग) ििा नं.: 

घ) टोलः ङ) मागि/घि नं.: च) फोन नं.: 

पत्राचाि गने ठेगानाः इ-मेलः 

बाबकुो नाम थिः आमाको नाम थिः 

बाजे/बजैको नाम थिः पन्त/पत् नीको नाम थिः 

जधम न्मन्तः (न्ि.स.मा): (इस्िी सन ्मा): हालको उमेिः        िर्ि       मन्हना 

(ग) शैविक योग्यता/तावलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लावग चाविने आवश्यक न्यूनतम शैविक योग्यता/तावलम मात्र उल्लेख गने) 

आिश्यक धयूनतम योग्यता न्िश्वन्िद्यालय/बोिि/तान्लम न्दने संस्था शैन्क्षक उपान्ि/तान्लम संकाय श्रेणी/प्रन्तशत मलू न्िर्य 

शैन्क्षक योग्यता 

     

     

तान्लम      

(घ) अनुभव सम्बन्धी वववरण (दरखास्त फाराम भरेको पदको ववज्ञापनको लावग अनभुव तथा ववदाको वववरण आवश्यक भएमा मात्र उल्लेख गने) 

कायािलय पद सेिा/समहू/ उपसमहू तह स्थायी/अस्थायी/किाि 
अिन्ि 

देन्ख सम्म 

       

       

असािािण न्िदा न्लएको भए अिन्िः ....................................................... देन्ख ................................................. सम्म  

मैले यस दिखास्तमा खलुाएका सम्पूणि न्िििणहरू सत्य छन् । दिखास्त बझुाएको पदको न्िज्ञापनको लान्ग अयोग्य ठहरिने गिी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुिा ढाँटे िा लकुाएको ठहरिएमा प्रचन्लत 

कानून बमोन्जम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिािले पालना गने भनी प्रचन्लत काननू तथा यस दिखास्त फािामका पषृ्ठहरूमा उललेन्खत सबै शति तथा न्नयमहरू पालन गनि मञ्जिु गदिछु । 

उम्मेदिािको लयाप्चे छाप  

 

............................................ 

 उम्मेदिािको दस्तखत 

       न्मन्तः 

उम्मेदिािले मान्थ उललेख गिेको अनुभिको न्िििणहरू ठीक छ भनी प्रमान्णत गने 

न्िभागीय प्रमखु/ कायािलय प्रमखुको दस्तखत 

नाम थि: 

पद/दजाि: 

न्मन्त:      कायािलयको छाप 

दायाँ िायाँ 

  

आयोगको कमिचािीले भने 

िन्सद/भौचि नं: िोल नं.: 

दिखास्त अस्िीकृत भए सोको कािणः 

दिखास्त रूज ुगनेको दस्तखतः 

न्मन्तः 

दिखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तखत: 

न्मन्तः 

रष्टव्यः दिखास्तसाथ न्िज्ञापनमा उललेन्खत लगायत न्नम्न न्लन्खत कागजातहरू अन्निायि रुपमा उम्मेदिाि आफँैले प्रमान्णत गिी पेश गनुिपनेछ । 

१. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प, २. समकक्षता ि सम्बद्धता आिश्यक पनेमा सोको प्रन्तन्लन्प, 

३. न्िज्ञापन भएको पदको लान्ग तोन्कएको धयनूतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र ि चारिन्त्रक प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प (तान्लम ि अनुभि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रन्तन्लन्प) 

४. न्नजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७), व्यिस्थान्पका संसद सन्चिलाय सम्बधिी ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (६), तथा स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ को दफा ८ को उपदफा (५) प्रयोजनको 

लान्ग मन्हला, आन्दिासी/जनजान्त, मिेसी ि दन्लत उम्मेदिािले आन्थिक ि सामान्जक रुपमा पछान्ि पिेको भधने प्रमाणको प्रन्तन्लन्प पेश गनुि पनेछ । 

५. सेिा सम्बधिी ऐन/न्नयमािलीमा तोन्कएको भए सम्बन्धित व्यिसान्यक परिर्द ्मा नाम दताि भएको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प ।  

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 
साइजको पूरै मिुाकृत 

देखिने फोर्ो र्ााँसी फोर्ोमा 
समेत पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तित गने 

कार्ाटलर् प्रर्ोजनको लागग 

परीक्षार्थीको संकेत नं.: 
रोल नं./ववज्ञापन नं./सूचना नं. 

......................./........./............. 
 



 

  
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. १ 

 

प्रवेश-पत्र 

पिीक्षाथीले भनेः- 

उम्मेदवारले पालन गनुटपने गनर्महरू 

१. परीक्षा ददन आाँउदा अगनवार्ट रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ। प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न पाइने 
छैन। 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्र्ाउन पाइने छैन। 

३. गलखित परीक्षाको नगतजा प्रकाशन भएपगछ अन्तवाटताट हनेु ददनमा पगन प्रवेशपत्र अगनवार्ट ल्र्ाउन ु
पनेछ। 

४. परीक्षा शरुु हनु ु भन्दा 30 गमनेर् अगागि घण्र्ीद्वारा सूचना गरेपगछ परीक्षा हलमा प्रवेश गनट 
ददइनेछ। वस्तगुत परीक्षा शरुु भएको 15 गमनेर् पगछ र ववषर्गत परीक्षा शरुु भएको आधा घण्र्ा 
पगछ आउने र वस्तगुत तर्था ववषर्गत दवैु परीक्षा साँगै हनेुमा 20 गमनेर् पगछ आउने उम्मेदवारले 
परीक्षामा बस्न पाउने छैन। 

५. परीक्षा हलमा प्रवेश गनट पाउने समर्ावगध (बुाँदा नं. 4 मा उल्लेि गररएको) गबतेको 10 गमनेर् 
पछािी मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बावहर जाने अनमुगत ददइनेछ। 

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पगछ वकताब, कापी, कागज, खचर् आदद आफू सार्थ राख्न ुहुाँदैन। उम्मेदवारले 
आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुट हुाँदैन। 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मर्ाटदा ववपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्र्क्षले परीक्षा हलबार् 
गनष्काशन गरी तरुुन्त कानून बमोखजमको कारबाही गनेछ र त्र्सरी गनष्काशन गररएको उम्मेदवारको 
सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मागनने छ। 

८. ववरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा ददने क्रममा गनजलाई केही भएमा 
आर्ोग जवाफदेही हनेु छैन। 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनको हाखजरी अगनवार्ट रुपमा गनुट पनेछ। 

१०. आर्ोगले सूचनाद्वारा गनधाटरण गरेको कार्टक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चालन हनेुछ। 

११. उम्मेदवारले वस्तगुत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश् न पत्रको कक"क उ्तररपखुस्तकामा अगनवार्ट रुपले 
लेख्नपुनेछ। नलेिेमा उ्तररपखुस्तका स्वत: रद्द हनेुछ । 

१२. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाट पगन परीक्षामा सखम्मगलत अन्र् 
उम्मेदवारहरूलाई वाधा नपने गरी गनरीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ। 

 

क) सेिाः- न्िज्ञापन नं. न्कन्सम/समहू 

ख) समहूः-   

ग) उपसमहूः-   

घ) तहः-   

ङ) पदः-   

च) पिीक्षा केधरः-   

  

छ) उम्मेदिािको  नाम थिः- 

दस्तखतः- 

आयोगको कमिचािीले भनेः- 

यस आयोगबाट न्लइने उक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई न्नम्न केधरबाट सन्म्मन्लत हुन 

अनमुन्त न्दइएको छ । न्िज्ञापनमा तोन्कएको शति नपगेुको ठहि भएमा जुनसुकै 

अिस्थामा पन्न यो अनमुन्त िद्द हुनेछ । 

पिीक्षा केधरः- 

िोल नं.:-    .............................. 

     (अन्िकृतको दस्तखत) 
 

रष्टव्यः- १) कृपया उम्मेदिािले पालना गनुिपने न्नयमहरू हनेुिहोला । 

उम्मेदवारले पालन गनुटपने गनर्महरू 

१. परीक्षा ददन आाँउदा अगनवार्ट रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ। प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न पाइने 
छैन। 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्र्ाउन पाइने छैन। 

३. गलखित परीक्षाको नगतजा प्रकाशन भएपगछ अन्तवाटताट हनेु ददनमा पगन प्रवेशपत्र अगनवार्ट ल्र्ाउन ु
पनेछ। 

४. परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा 30 गमनेर् अगागि घण्र्ीद्वारा सूचना गरेपगछ परीक्षा हलमा प्रवेश गनट 
ददइनेछ। वस्तगुत परीक्षा शरुु भएको 15 गमनेर् पगछ र ववषर्गत परीक्षा शरुु भएको आधा 
घण्र्ा पगछ आउने र वस्तगुत तर्था ववषर्गत दवैु परीक्षा साँगै हनेुमा 20 गमनेर् पगछ आउने 
उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउने छैन। 

५. परीक्षा हलमा प्रवेश गनट पाउने समर्ावगध (बुाँदा नं. 4 मा उल्लेि गररएको) गबतेको 10 गमनेर् 
पछािी मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बावहर जाने अनमुगत ददइनेछ। 

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पगछ वकताब, कापी, कागज, खचर् आदद आफू सार्थ राख्न ु हुाँदैन। 
उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुट हुाँदैन। 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मर्ाटदा ववपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्र्क्षले परीक्षा 
हलबार् गनष्काशन गरी तरुुन्त कानून बमोखजमको कारबाही गनेछ र त्र्सरी गनष्काशन गररएको 
उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मागनने छ। 

८. ववरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा ददने क्रममा गनजलाई केही भएमा 
आर्ोग जवाफदेही हनेु छैन। 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनको हाखजरी अगनवार्ट रुपमा गनुट पनेछ। 

१०. आर्ोगले सूचनाद्वारा गनधाटरण गरेको कार्टक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चालन हनेुछ। 

११. उम्मेदवारले वस्तगुत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश् न पत्रको कक"क उ्तररपखुस्तकामा अगनवार्ट रुपले 
लेख्नपुनेछ। नलेिेमा उ्तररपखुस्तका स्वत: रद्द हनेुछ । 

१२. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाट पगन परीक्षामा सखम्मगलत 
अन्र् उम्मेदवारहरूलाई वाधा नपने गरी गनरीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ। 

 

क) सेिाः- न्िज्ञापन नं. न्कन्सम/समहू 

ख) समहूः-   

ग) उपसमहूः-   

घ) तहः-   

ङ) पदः-   

च) पिीक्षा केधरः-   

  

छ) उम्मेदिािको  नाम थिः- 

दस्तखतः- 

आयोगको कमिचािीले भनेः- 

यस आयोगबाट न्लइन ेउक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई न्नम्न केधरबाट सन्म्मन्लत हुन 

अनमुन्त न्दइएको छ । न्िज्ञापनमा तोन्कएको शति नपगेुको ठहि भएमा जुनसकैु 

अिस्थामा पन्न यो अनमुन्त िद्द हुनेछ । 

पिीक्षा केधरः- 

िोल नं.:-    

                     ................................ 

        (अन्िकृतको दस्तखत) 

रष्टव्यः- १) कृपया उम्मेदिािले पालना गनुिपने न्नयमहरू हनेुिहोला । 

 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 
साइजको परैु मिुाकृगत 

देखिने फोर्ो र्हााँ र्ााँस्ने र 
फोर्ो र फाराममा पने 

गरी उम्मेदवारले दस्तित 
गने 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. १ 

 

प्रवेश-पत्र 

पिीक्षाथीले भनेः- 

 

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साइजको परैु 
मिुाकृगत देखिने फोर्ो 
र्हााँ र्ााँस्ने र फोर्ो र 
फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले दस्तित 
गने 



 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. १ 

उम्मेदिािहरूले अन्निायि रुपमा आँफैले न्नम्न न्िििणहरू स्पष्ट बुन्झने गिी उललेख गनुिहोला । 

सम्बन्धित न्िकलपको क्रमसंख्यामा गोलो (O) न्चधह लगाउनहुोस।् 

१. उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी वववरण 

क पदः-  न्िज्ञापन नं.: न्कन्सम/समूह 

ख पदपनू्तिको तरिका १ आधतरिक प्रन्तयोन्गता २ खलुला प्रन्तयोन्गता   

ग पदको न्कन्सम १ प्रान्िन्िक २ अप्रान्िन्िक   

घ 

सेिा 

1 आन्थिक योजना तथा त्याङ्क 7 िन   

2 इन्धजन्नयरिङ 8 न्िन्िि   

3 कृन्र् 9 न्शक्षा   

4  धयाय 10 स्िास््य  

तह 

तहः १. प्रथम २. दोस्रो ३. तेस्रो ४. चौथो ५. पाचौ ँ६. छैटौ ँ७. 

सातौ ँ८. आठौ ँ९. निौ ँ१०. दशौ ँ११.एघािौ ँ5  प्रशासन  

6  लेखा पिीक्षण  

 समहू (लेख्नहुोस): १ तह न्िन्हन  

 उपसमहू (लेख्नुहोस): 

२. उम्मेदवारको व्यविगत वववरण 

क उम्मेदिािको नेपालको िान्रिय परिचय िा नागरिकता नं.:   ...................... 
 

 नाम थिः  .............................  .................................. .................................... 

                 (पन्हलो)                                   (बीचको)                         (अन्धतम अथाित थि) 

ख जात (लेख्नहुोस) ........................................................................................................................................... 

ग जधम स्थान ि स्थायी ठेगाना जधम स्थानः न्जलला .............................. १.गा.पा. िा २.न.पा........................... 

स्थायी ठेगानाः न्जलला ............................ १.गा.पा. िा २.न.पा............................ 

घ दिखास्त न्दने अन्धतम न्मन्तमा पगु्ने उमेिः ..................... िर्ि ............................मन्हना 

ङ न्लङ्ग १. परुुर्            २. मन्हला    ३. अधय 

च िमि १. न्हधद ु      २. बौद्ध  ३. इस्लाम     ४. इसाई      ५. अधय (उललेख गने)......................... 

छ बैिान्हक न्स्थन्त १. न्ििान्हत      २. अन्ििान्हत     ३. न्बििा/न्िििु       ४. अलग भइ बसेको 

ज तपाई आफूलाई के भध न रुचाउन ुहुधछ? 

               १. न्हमाली    २. पहािी      ३. तिाई       ४. न्पछन्िएको के्षत्र      ५. अधय (उललेख गने) ........................ 

झ तपाई आफूलाई कुन समहू/िगिमा िाख्नु हुधछ? 

१. आन्दिासी/जनजान्त   २. दन्लत    ३. िशै्य    ४. के्षत्री      ५. ब्राम्हण     ६. मिेसी      ७. मसुलमान   ८. अधय (उललेख गने).......... 

ञ उम्मेदिािको िोजगािीको अिस्थाः १. बेिोजगाि     २. सिकािी सेिा   ३. अधय पेशा (उललेख गने) ............................ 

ट मातभृार्ाः (लेख्नहुोस) ............................................................................................................ 

ठ शािीरिक रुपमा असक्त हुनहुुधछ? १. छु          २. छैन          यन्द हुनहुुधछ भने कस्तो प्रकािको शािीरिक अशक्तता हो खलुाउनहुोसः..................... 

ि शैन्क्षक संकायः 

(कुनै एकमा मात्र न्चधह लगाउन ुहोला) 

१. मानन्िकी  २. कानून  ३. व्यिस्थापन  ४. न्शक्षा  ५. न्िज्ञान  ६. इन्धजन्नयरिङ 

७. न्चन्कत्सा  ८. कृन्र्   ९. िन  १०. संस्कृत  ११ अधय (उललेख गने)................................... 

आिश्यक शैन्क्षक योग्यताको प्राप्ताङ्क प्रन्तशतः .................................................................. 

आिश्यक धयनूतम शैन्क्षक योग्यता भधदा मान्थललो शैन्क्षक योग्यता १. छ (तह उललेख गने).................... ...२. छैन 

ढ तपाईले अध्ययन गिेको न्शक्षण संस्था कस्तो प्रकािको हो? 

SLC/SEE, O-Level, A-Level िा +२ पढेको न्िद्यालयः 

न्िश्वन्िद्यालयः 

न्िश्वन्िद्यालयको नाम लेख् नहुोस् 

 

१ सामदुान्यक(सिकािी)   २. संस्थागत न्नजी    ३. न्िदेशी 

१ सामदुान्यक(सिकािी)    २. संस्थागत न्नजी   ३. न्िदेशी 

................................................................................ 

ण शैन्क्षक अिस्था आमा १ न्निक्षि  २. साक्षि  ३. एस एल सी सम्म  ४. उच्च न्शक्षा 

बाबु १ न्निक्षि  २. साक्षि  ३. एस एल सी सम्म  ४. उच्च न्शक्षा 

आमा/बाबुको मखु्य पेशा (कुनै 

एक) 

१ कृन्र्   २. व्यापाि/व्यिसाय  ३. न्शक्षण(न्नजी/सिकािी)  ४. गैह्र सिकािी  ५. सिकािी सेिा 

६. अधय भए (उललेख गने) ..................................................... 

 मान्थ उललेन्खत न्िििणहरू ठीक छन् । 

.............................................. 

           उम्मेदिािको दस्तखत 

कार्ाटलर् प्रर्ोजनको लागग 
परीक्षार्थीको कोि नं.  
रोल नं./आगर्थटक वषट 

....................../........../........ 
 

 


