
अनसूुची– ४ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
k|b]z nf]s ;]jf cfof]u 

;'b"/klZrd k|b]z 

b/vf:t kmf/fd 

(खलुा तथा आधतरिक प्रततयोतगतात्मक पिीक्षाको दिखास्त फािाम) 
-s_ pDd]bjf/n] b/vf:t kmf/fd e/]sf] kb ;DjGwL ljj/0f 

!= lj1fkg g+ M @= खुला/आ.प्रः #= kbMM $= ;]jfM 

%= ;d"xM ^= pk–;d"xM &= >]0fLM÷txM– *=परीक्षा केन्द्रः 
९.खलुा प्रततयोतगताद्वािा पूतति हनु ेपदहरु मध्ये ऐनद्वािा तोककएको समूहका उम्मेदवािहरु बीच मात्र प्रततस्पिाि गिाउन ेभनी 
छुट्याईएका पदहरुको पदपूततिका लातग भएको कवज्ञापनमा दिखास्त ददन ुभएको भए समूह न्चधह (O) लगाउनहुोस।् 

-क) मकहला  -ख) आददवासी जनजातत 

-ग) मिेसी   -घ) दतलत  

-ङ) अपाङ्ग   -च) कपछतिएको के्षत्र 
-v_ pDd]bjf/sf] j}olQms ljj/0fM 

pDd]bjf/sf]  
gfd,y/ 

                                 -b]jgfu/Ldf_M 

-c+u|]hLdf_M lnËM 

gful/stf g+=M hf/L ug]{ lhNnfM ldltM 

 

:yfoL 7]ufgf 

-s_ k|b]zM 

-v_ lhNnfM -u_ g=kf÷uf=kf=           -3_ j8f g+ 

-ª_ 6f]nM -r_ 3/ ÷dfu{ g=M -5_ kmf]g g+= 

kqfrf/ ug]{ 7]ufgf M                  O{–d]nM 

afa'sf] gfd y/ M cfdfsf] gfd y/ M 

afh]sf] gfd y/ M klt÷kTgLsf] gfd y/M 

hGd ldlt -lj=;+=df_ -O{:jL ;g\df_ xfnsf] pd]/M   jif{   dlxgf   

(ग) शैन्क्षक योग्यता/तातलम (दिखास्त फािाम भिेको पदको लातग चाकहने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/तातलम मात्र उल्लेख गने)M 
cfjZos Go"gtd of]Uotf ljZjljBfno÷af]8{÷tflnd lbg] ;+:yf शैन्क्षक योग्यता/तातलम ;+sfo >]0fL÷k|ltzt d"n laifo 

z}lIfs of]Uotf 
     

     

tflnd 
     

     

-3_ cg'ej ;DaGwL ljj/0f - b/vf:t kmf/fd e/]sf] kbsf] lj1fkgsf] nflu cg'ej tyf ljb.sf] ljj/0f cfjZos ePdf dfq pNn]v ug]{_ 

sfof{no kb ;]jf÷;d"x÷ pk;d"x >]0fL÷tx  :yfoL÷ c:yfoL ÷s/f/ 
cjlw 

b]lv ;Dd 

       

       

c;fwf/0f labf lnPsf] eP cjlw M =============================================== b]lv ================================================ ;Dd .  

d}n] o; b/vf:tdf v'nfPsf ;Dk"0f{ ljj/0fx? ;To 5g\ . b/vf:t a'emfPsf] kbsf] lj1fkgsf] nflu cof]Uo 7xl/g] u/L s'g} ;hfo kfPsf] 5}g . s'g} s'/f 9fF6] jf n'sfPsf] 7xl/Pdf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;xg]5'÷a'emfpg]5' . pDd]bjf/n] kfng ug]{ egL k|rlnt sfg"g tyf o; b/vf:t kmf/fdsf k[i7x?df pNn]lvt ;a} zt{ tyf lgodx? kfng ug{ d~h'/ ub{5' . 

 

pDd]bjf/sf] NofKr] ;xL5fk 

 

 

 

========================== 

pDd]bjf/sf] b:tvt 

ldltM 

bfofF jfofF 

 

 

 

 

 cfof]usf] sd{rf/Ln] eg]{ 

/l;b÷ef}r/ g+=M /f]n g+=M 

b/vf:t c:jLs[t eP ;f]sf] sf/0fM 

b/vf:t ?h' ug]{sf] b:tvtM 

ldltM 

b/vf:t :jLs[t÷c:jLs[t ug]{sf] b:tvt  

ldltM 

द्रष्टव्यःb/vf:t ;fy lj1fkgdf pNn]lvt nufot lgDglnlvt sfuhftx? clgjfo{ ?kdf pDd]bjf/ cfkm}n] k|dfl0ft u/L k]z ug'{ kg]{5 .  

-!_ g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk, -@_ समकक्षता ि सम्बद्धता cfjZos kg]{df ;f]sf] k|ltlnlk,  
-#_ ;]jf ;DaGwL P]g÷lgodfjnLdf tf]lsPsf] eP सम्बन्धित व्यवसाकयक परिषद्मा नाम दताि भएको प्रमाणको प्रतततलपी,,  
-$_ lj1fkg ePsf] kbsf] nflu tf]lsPsf] न्द्यूनतम शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र rfl/lqs k|df0fkqsf] k|ltlnlk -tflnd / cg'ej cfjZos kg]{df ;f] ;d]tsf] k|ltlnlk_,  

-%_ प्रचलित कानून बमोलिम समावेशी समहूका  उम्मदेवारिे आलथिक तथा सामालिक रुपमा पछालि परेको भन्ने प्रमाणको प्रलतलिपी पेश गननिपनेछ । 

xfn;fn} lvr]sf] 

kf;kf]6{ ;fOhsf] k"/} 

d'vfs[lt b]lvg] kmf]6f] 

6fF;L kmf]6f]df ;d]t 

kg]{ u/L pDd]bjf/n] 

b:tvt ug]{ . 

sfof{no k|of]hgsf] nflu 

पिीक्षाथीको संकेत नः 
/f]n g+= ÷lj1fkg g+=÷;"rgf g+ 

===========÷========== ÷============== 

pDd]bjf/n] dfly pNn]v u/]sf cg'ejsf] ljj/0fx? 7Ls 5 egL k|dfl0ft ug]{ ljefluo 

k|d'v÷sfof{no k|d'vsf] 

b:tvtM 

gfd y/M 

kb÷bhf{M 

ldltM              sfof{nosf] 5fk 



 

उम्मेदवािले पालन गन ुिपने तनयमहरुः— 

 

 १. पिीक्षा ददन आउँदा अतनवायि रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ुपनेछ। प्रवेशपत्र कवना पिीक्षामा वस्न पाइने छैन। 

 २. पिीक्षा हल तभत्र कुनै पतन ककतसमका कवद्यतुीय उपकिणहरुको प्रयोग तनषेि गरिएको छ। 

 ३. तलन्खत पिीक्षाको नततजा प्रकान्शत भएपतछ अधतवािताि हनेु ददनमा पतन प्रवेशपत्र ल्याउन ुअतनवायि छ। 

 ४. पिीक्षा सरुु हनु ुभधदा ३० तमनेट अगाति घण्टीद्वािा सूचना गिेपतछ पिीक्षा हलमा प्रवेश गनि ददइनेछ । 
वस्तगुत पिीक्षा सरुु भएको १५ तमनेट पतछ ि कवषयगत पिीक्षा सरुु भएको आिा घण्टा पतछ आउने ि 
वस्तगुत तथा कवषयगत दवैु पिीक्षा सँगै हनेुमा २० तमनेट पतछ आउने उम्मेदवािले पिीक्षामा वस्न पाउने 
छैन। 

 ५. पिीक्षामा हलमा प्रबेश गनि पाउने समय अवति (बुँदा नम्बि ४ मा उल्लेख गरिएको) तबतेको १० तमनेट 
पछाति मात्र उम्मेदवािलाई पिीक्षा हल बाकहि जाने अनमुतत ददइने छ। 

 ६. पिीक्षा हलमा ककताव, कापी, कागज, न्चट आदद ल्याउन÷ुलैजान ुहुंदैन । उम्मेदवािले आपसमा कुिाकानी ि 
सङ् केत समेत गनुि हुं दैन। 

 ७. पिीक्षा हलमा उम्मेदवािले पिीक्षाको मयािदा तबपरित कुनै काम गिेमा केधद्राध्यक्षले पिीक्षा हलबाट 
तनष्काशन गिी तरुुधत कानून बमोन्जमको कािबाही गनेछ ि त्यसिी तनष्काशन गरिएको उम्मेदवािको सो 
कवज्ञापनको पिीक्षा स्वतः िद्द भएको मातनने छ। 

 ८. कविामी भएको उम्मेदवािले पिीक्षा हलमा प्रवेश गिी पिीक्षा ददने क्रममा तनजलाई केही भएमा आयोग 
जवाफदेही हनेु छैन। 

९.  उम्मेदवािले पिीक्षा ददएको ददनमा हान्जि अतनवायि रुपले गनुि पनेछ। 

१०. आयोगले सूचनाद्वािा तनिाििण गिेको कायिक्रम अनसुाि पिीक्षा सञ् चालन हनेुछ। 

११. उम्मेदवािले बस्तगुत पिीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश् नको 'की' उत्तिपनु्स्तकामा अतनवायि रूपमा  लेख्नपुने 
छ। नलेखेमा उत्ति पनु्स्तका स्वतः िद्द हनेुछ। 

१२. कवषयगत पिीक्षामा मात्र क्यालकुलेटि प्रयोग गनि ददइनेछ। 

१३. कुनै उम्मेदवािले प्रश् नपत्रमा िहेको अस्पष्टताको सम्वधिमा सोध्न ुपदाि पतन पिीक्षामा सन्म्मतलत अधय 
उम्मेदवािहरूलाई वािा नपन ेगिी तनिीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ। 

१४. क_ मकहला ख_ आददवासी जाजाती ग_ मिेशी घ_ दतलत ङ_ अपाङ्ग च_ कपछतिएको क्षेत्रका दिखास्त 
बझुाएको भए कुन कुन समूहमा पिीक्षामा सन्म्मतलत हनु दिखास्त फािाम बझुाएको हो सो व्यहोिा 
उत्रिपसु्तकामा पतन उल्लेख गनुि पनेछ । 

 

 

 

 

उम्मेदवािले पालन गन ुिपने तनयमहरुः— 

 

 १. पिीक्षा ददन आउँदा अतनवायि रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ु पनेछ। प्रवेशपत्र कवना पिीक्षामा वस्न 
पाइने छैन। 

 २. पिीक्षा हल तभत्र मोवाइल फोनको प्रयोग तनषेि गरिएको छ। 

 ३. तलन्खत पिीक्षाको नततजा प्रकान्शत भएपतछ अधतवािताि हनुे ददनमा पतन प्रवेशपत्र ल्याउन ुअतनवायि 
छ। 

 ४. पिीक्षा सरुु हनु ु भधदा १५ तमनेट अगाति घण्टीद्वािा सूचना गिेपतछ पिीक्षा हलमा प्रवेश गनि 
ददइनेछ । वस्तगुत पिीक्षा सरुु भएको १५ तमनेट पतछ ि कवषयगत पिीक्षा सरुु भएको आिा 
घण्टा पतछ आउन ेि वस्तगुत तथा कवषयगत दवैु पिीक्षा सँगै हनुेमा २० तमनेट पतछ आउन े
उम्मेदवािले पिीक्षामा वस्न पाउने छैन। 

 ५. पिीक्षामा हलमा प्रबेश गनि पाउने समय अवति (बुँदा नम्बि ४ मा उल्लेख गरिएको) तबतेको १० 
तमनेट पछाति मात्र उम्मेदवािलाई पिीक्षा हल बाकहि जाने अनमुतत ददइन ेछ। 

 ६. पिीक्षा हलमा ककताव, कापी, कागज, न्चट आदद ल्याउन÷ुलैजान ु हुंदैन । उम्मेदवािले आपसमा 
कुिाकानी ि सङ् केत समेत गनुि हुं दैन। 

 ७. पिीक्षा हलमा उम्मेदवािले पिीक्षाको मयािदा तबपरित कुनै काम गिेमा केधद्राध्यक्षले पिीक्षा 
हलबाट तनष्काशन गिी तरुुधत कानून बमोन्जमको कािबाही गनेछ ि त्यसिी तनष्काशन गरिएको 
उम्मेदवािको सो कवज्ञापनको पिीक्षा स्वतः िद्द भएको मातनने छ। 

 ८. कविामी भएको उम्मेदवािले पिीक्षा हलमा प्रवेश गिी पिीक्षा ददन ेक्रममा तनजलाई केही भएमा 
आयोग जवाफदेही हनुे छैन। 

९.  उम्मेदवािले पिीक्षा ददएको ददनमा हान्जि अतनवायि रुपले गनुि पनेछ। 

१०. आयोगले सूचनाद्वािा तनिाििण गिेको कायिक्रम अनसुाि पिीक्षा सञ् चालन हनुेछ। 

११. उम्मेदवािले बस्तगुत पिीक्षामा उत्ति पनु्स्तका की लेख्नुपने छ। नलेखेमा उत्ति पनु्स्तका स्वतः 
िद्द हनुेछ। 

१२. ल्याकत (आई.क्यू.) पिीक्षामा क्यालकुलेटि प्रयोग गनि पाइनेछैन। 

१३. कुनै उम्मेदवािले प्रश् नपत्रमा िहेको अस्पष्टताको सम्वधिमा सोध्न ुपदाि पतन पिीक्षामा सन्म्मतलत 
अधय उम्मेदवािहरूलाई वािा नपने गिी तनिीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ। 

१४. क_ मकहला ख_ आददवासी जाजाती ग_ मिेशी घ_ दतलत ङ_ अपाङ्ग च_ कपछतिएको क्षेत्रका दिखास्त 
बझुाएको भए कुन कुन समूहमा पिीक्षामा सन्म्मतलत हनु दिखास्त फािाम बझुाएको हो सो व्यहोिा 
उत्रिपसु्तकामा पतन उल्लेख गनुि पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

पिीक्षाथीले भनेः— 

 

 

क) सेवाः—    कवज्ञापन — ककतसम /समूह 

ख) समूहः–  
  

ग) उपसमूहः—   

घ) शे्रणी/तहः—               
  

ङ) पदः—   

च) पिीक्षा केधद्रः—   

छ) उम्मेदवािको 
नाम थिः 

दस्तखत 

 

आयोगको कमिचािीले भनेः—  

 यस आयोगबाट तलइने उक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई तनम्न केधद्रबाट सन्म्मतलत हुन 
अनमुतत ददइएको छ । कवज्ञापनमा तोककएको शति नपगुको ठहि भएमा जनुसकैु अवस्थामा पतन यो 
अनमुतत िद्द हनुेछ ।  
पिीक्षा केधद्रः— 
िोल नम्विः—                                                           .............. ................                                                                                                                                                                                                                                    

अतिकृतको दस्तखत 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पिीक्षाथीले भनेः— 
  

क) सेवाः—    कवज्ञापन नं. ककतसम /समूह 

ख) समूहः–  
  

ग) उपसमूहः—   

घ) शे्रणी/तहः—               
  

ङ) पदः—   

च) पिीक्षा केधद्रः—   

छ) उम्मेदवािको 
नाम थिः 
दस्तखत 

 

आयोगको कमिचािीले भनेः—  

 यस आयोगबाट तलइने उक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई तनम्न केधद्रबाट सन्म्मतलत हुन 
अनमुतत ददइएको छ । कवज्ञापनमा तोककएको शति नपगुको ठहि भएमा जनुसकैु अवस्थामा पतन यो 
अनमुतत िद्द हनुेछ ।  
पिीक्षा केधद्रः— 
िोल नम्विः—     ........................                                                                                                                                                                
                                                                                                    अतिकृतको दस्तखत  
                                                                                                                                     

 

xfn;fn} lvr]sf] 

kf;kf]6{ ;fOhsf] k"/} 

d'vfs[lt b]lvg] kmf]6f] 

6fF;L kmf]6f]df ;d]t 

kg]{ u/L pDd]bjf/n] 

b:tvt ug]{ . 

xfn;fn} lvr]sf] 

kf;kf]6{ ;fOhsf] k"/} 

d'vfs[lt b]lvg] kmf]6f] 

6fF;L kmf]6f]df ;d]t 

kg]{ u/L pDd]bjf/n] 

b:tvt ug]{ . 

प्रदेश लोक सेवा आयोग   

सदूुिपन्िम  प्रदेश 

प्रवेश पत्र 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग   

सदूुिपन्िम  प्रदेश 

प्रवेश पत्र 

 



 

k|b]z nf]s ;]jf cfof]u 

;'b"/klZrd k|b]z 

  

उम्मेदवािहरुले अतनवायि रुपमा आफैले तनम्न कवविण स्पष्ट बनु्झन ेगिी उल्ले गनुि होला । 

सम्बन्धित कवकल्पको क्रमसङ् ्यामा गोलो ( 0) न्चधह लगाउनहुोस । 

१.उम्मेदवािले दिखास्त फािाम भिेको पद सम्बधिी कवविणः 
क) पदः कवज्ञापन नं. ककतसम/समूह 

ख) पदपूततिको तरिका १.आधतरिक प्रततयोतगता २.खलुा प्रततयोतगता ................................ ................................ 
ग) पदको ककतसम १.प्राकवतिक २. प्राकवतिक ................................ ................................ 

घ) 

सेवा 

१. .................. ५. .................. ................................ ................................ 
२. .................. ६. .................. ................................ ................................ 
३. .................. ७. .................. ................................ ................................ 
४. .................. ८. .................. ङ) 

तह 

अतिकृतस्तिः १.छैठौं २.सातौं ३.आठौं  ४.नवौं  ५.दशौं ६.एघािौं 
समूह  सहायकस्तिः १.प्रथम  २.द्धतीय  ३.ततृीय ४.चौथो   ५.पाँचौं 
उपसमूह  तह तबकहनः 

२. उम्मेदवािको व्यन्क्तगत कवविण                   

क) उम्मेदवािको नेपालको िाकिय परिचय पत्र वा नागरिकता नं. ......................... 
नाम,थि........................................... 

ख) जात ...................................................... 
ग) जधमस्थान ि स्थायी ठेगाना जधमस्थानः प्रदेश ..........................न्जल्ला....................न.पा./गाँ.पा..............................विा नं...............टोल ............................ 

स्थायी ठेगानाः प्रदेश ..............................न्जल्ला.........................न.पा./गाँ.पा................विा नं...............टोल ........................... 

घ) दिखास्त ददन ेअन्धतम तमततमा पगु्न ेउमेिः ..............................बषि ....................मकहना 

ङ) तलङ्ग १.परुुष  २.मकहला  ३.अधय 

च) िमि १.कहधद ु         २.बौद्ध            ३.ईस्लाम          ४.ईसाई           ५.अधय 

छ) वैवाकहक न्स्थतत १.कववाकहत          २. अकववाकहत            ३.कविवा/कवििु          ४.अलग भई बसेको         

ज) तपाई आफुलाई कुन समूह/वगिमा िा् न ुहधुछ? १.आददवासी जनजाती २. दतलत  ३.वैश्य ४.के्षत्री  ५.व्राह् मण  ६.मिेशी  ७.मसुलमान    ८.अधय                        
झ) उम्मेदवािको पेशा १.विेोजगाि          २. सिकािी सेवा            ३ .अधय पेशा  

ञ) मातभृाषा  

ट) शािीरिक रुपमा अशक्त हनुहुधुछ?  

यदद हनुहुधुछ भन ेकस्तो प्रकािको शािीरिक अशक्त हो खलुाउन ुहोला। 

१.छु         २. छैन  

 

ठ) शैन्क्षक संकाय  

(कुनै एकमा मात्र न्चधह लगाउन ुहोला) 
१.मानकवकक  २. कानून   ३.व्यवस्थापन        ४.न्शक्षा   ५.तबज्ञान  ६.इन्धजतनयरिङ   ७.न्चककत्सा       
८.कृकष     ९.वन      १०.प्राकवतिक तातलम   ११........................                                                                  

 

 आवश्यक शैन्क्षक योग्यतामा प्राप्त गिेको प्रततशत 
 

ि) आवश्यक भधदा मातथको शैन्क्षक योग्यता १. छ तह उल्लेख गने .......................        २. छैन                                                                

ढ) तपाईले अध्ययन गिेको न्शक्षणसंस्था कस्तो प्रकािको हो? 

 SLC, O-Level,A-Level वा +2 पढेको कवद्यालय  

                       कवश्वकवद्यालयः  

                       कवश्वकवद्यालयको नाम 

 

१.सामदुाकयक (सिकािी)        २.संस्थागत (तनजी)       ३.कवदेशी 
१.सामदुाकयक (सिकािी)        २.संस्थागत (तनजी)       ३.कवदेशी 

ण) शैन्क्षक योग्यता आमा १. तनिक्षि     २.साक्षि       ३.एल.सी.सम्म    ४.उच्च न्शक्षा 
बाब ु १. तनिक्षि     २.साक्षि       ३.एल.सी.सम्म    ४.उच्च न्शक्षा 

त) आमा बाबकुो मु् य पेशा (कुनै एक) १. कृकष         २.व्यापाि /व्यवसाय         ३.न्शक्षण (तनजी/सिकािी)     ४.गैह्र सिकािी सेवा  
५.सिकािी सेवा   ६.अधय..................................... 

                                                     

sfof{no k|of]hgsf] nflu 

पिीक्षाथीको संकेत नः 
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===========÷========== ÷============== 

मातथ उल्लेन्खत कवविणहरु दठक छन । 

 


