








अनसूुची-४ 
(दफा ८ सँग स बि धत) 

सश  ूहर  बल¸ नेपाल ूधान कायालय 
दरखाःत फाराम 

(ू तयो गता मक पर ाका ला ग) 
 

(क) पद स व धी ववरण: 
१. व ापन नं.:-  २. पदः-  ३. सेवाः- 
४. समूहः- ५. ौेणी र तहः- ६. पर ा के िः- 
७. खलुा ू तयो गता ारा पु त हनेु पदह  म ये नयमावल ारा तो कएको समहुका उ मेदवारह वच माऽ ू तःपधा गराउन ेभ न छु ाईएका पदह को
पु तका ला ग भएको व ापनमा दरखाःत दन ुभएको भए समहुमा (√) िच ह लगाउन ुहोस ्। 
 

(क) म हला (ख) आदवासी/जनजाती (ग) मधेसी (घ) द लत (ङ) पछ डएको ऽे (च) अमर/अश  स.ू.क. स तती
(ख) उ मेदवारको वैयि क ववरण: 
उ मेदवारको
  
 
  

नाम थर:- (देवनागर मा)  

अंमजेी ठूलो अ रमा:-  

नाग रकता नं.:- जार गन िज ला:- म त:- 

ःथायी ठेगाना क) िज ला:- ख) न.पा./गा. व.स:- ग) वडा नं.:- 
घ) टोल:- ङ) घर माग नं.:- च) फोन नं.:- 

पऽाचार गन ठेगाना:- इ-मेल:- 
वावकुो नाम थर:-   आमाको नाम थर:-
वाजेको नाम थर:- प त/प ीको नाम थर:-
ज म म त:-
  

( व.सं.मा) :- (इःवी सनमा) :-  हालको उमेरः ..... वष 

    

(ग) शैि क यो यता:- (दरखाःत फाराम भरेको पदको ला ग चा हने आवँयक यूनतम यो यता) 
आवँयक यूनतम यो यता व व ालय र वोड शैि क र ता लम उपा ध स ाय ौेणी र ू तशत मूल वषय 

शैि क यो यता 
     

     

     

(घ) अनभुव स ब धी ववरण:- (यस भ दा अिघ नेपाल  सेना, नेपाल ूहर , सश  ूहर  वा सरकार  वा महै सरकार  वा अ य संःथानमा काम गरेको भए सो 
को ववरण) 

कायालयको नाम 
 

पद सेवा/समूह/उप 
समूह 

ःथायी/अःथायी/करार अवधी छाडेको भए सोको कारण 

देिख स म 

      

१. असाधारण वदा लएको भए अवधी:-.................देिख................स म । 
२. कुनै प न वभागीय सजाय पाई भ ु ान हनु बाकँ  रहेको छैन ( वभागीय उ मेदवारको ला ग माऽ) ।  
मैले यस दरखाःतमा खलुाएका स पणु ववरणह  स य छन । दरखाःत वझुाएको पदको व ापनको ला ग ूच लत कानून बमोिजम अयो य छैन । कुनै कुरा 
ढाँटे वा लकुाएको ठह रएमा कानून बमोिजम सहने छु/बझुाउने छु । उ मेदवारले पालना गन भनी ूच लत कानून तथा यस दरखाःत फारामका पृ ह मा 
उ लेिखत सवै सत तथा नयमह  पालना गन म रु गदछु । 

उ मेदवारको या चे स हछाप 
............................. 
उ मेदवारको दःतखत 

म त: 

 उ लेिखत ववरणह ठक छ भ न ूमािणत गन वभागीय ूमखु/कायालय
ूमखुको दःतखत:- 
नाम, थर :- 
पद/दजा:-         कायालय  
म त:-            कायालयको छाप    
 

दाया वाया 
  

स बि धत कमचार ले भन 

र सद र भौचर नं.   रोल नं. 
दरखाःत अःवीकृत भए सोको कारण 

दरखाःत ज ुगनको दःतखत:- दरखाःत ःवीकृत/अःवीकृत गनको दःतखत:- 
ि य: दरखाःतसाथ व ापनमा उ लेख भएका अ त र  देहायका कागजातह  समेत अ नवाय पमा उ मेदवार आफले ूमािणत गर  पेश गन ुपनछ ।        
(१)  नेपाल  नाग रकताको ूमािणत ू त ल प, 
(२)  व ापन भएको पदको ला ग तो कएको यूनतम शैि क यो यताको ूमाण पऽ र चार ऽक ूमाणपऽको ू त ल प, 
(३)  स वि धत यावसा यक प रषदमा नाम दता हनु ुपन पदको ला ग प रषदमा दता भएको ूमाणपऽको ू त ल प, 

हाल सालै िखचेको 
पासपोटसाईजको परैु 
मखुाकृती देिखने फोटो र 
फाराममा पन गर  
उ मेदवारले दःतखत गन 
 

. १० को टकट 



 

उम्भेदवायरे ऩारना गनन ुऩने ननमभहरू 
१. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददन आउॉदा अननवाम ुरूऩभा प्रवेशऩत्र  ल्माउनन ऩनेछ ।  
२. ऩयीऺाभा उऩस्थथत हनॉदा भोफाइर पोन तथा फहनभनल्म साभानहरु ल्माउन ऩाइने छैन । 
३. वथतनगत ऩयीऺा शनरु बएको १५ नभनेट ऩनछ य ववषमगत ऩयीऺा शनरु बएको आधा घण्टा ऩनछ आउने य वथतनगत तथा ववषमगत दनवै ऩयीऺा सॊगै हनने भा २० 
नभनेट ऩनछ  आउने उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फथन ऩाउने छैन । 
४. वथतनगत ऩयीऺा शनरु बएको १५ नभनेट ऩनछ य ववषमगत ऩयीऺा शनरु बएको ३० नभनेट ऩनछ भात्र ऩयीऺा बवन वावहय जान ददइने छ । 
५. ऩयीऺा हरभा ऩयीऺाको भमाुदा ववऩयीत उम्भेदवायरे कन नै काभ गयेभा ऩयीऺा हरफाट ननष्काशन गरयने छ य त्मसयी ननष्काशन गरयएको उम्भेदवायको सो 
ददनको ऩयीऺा  थवत् यद्द बएको भाननने छ ।  
६. छनौट प्रनतथऩधाुको नसरनसराभा नरईने शायीरयक ऩयीऺाहरुभा घाईते हनन गएभा ऩयीऺाथी थवमॊ स्जम्भेवाय हननेछ । 
७. उम्भेदवायरे आपूरे ऩयीऺा ददएको ददनभा आफ्नो हास्जय गन ुछनट बएको बए तनरुन्त खफय गयी हास्जय गनन ुऩनेछ ।  
८. छनौट सनभनतको सूचनाद्वाया ननधाुयण गयेको कामकु्रभ अननसाय ऩयीऺा सञ्चारन हनने छ । 
९. आई.क्मू. ऩयीऺाभा क्मारकन रेटय प्रमोग गन ुऩाईने छैन । 
१०.  प्रवेश ऩत्र हयाएभा तोवकएको दथतनय नतयी अको प्रवेश ऩत्र नरनन ऩनेछ । 
११. सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी २०७२ को ननमभ ९ को उऩननमभ (३) य (८) अननसाय (क) अभय/अशक्त सशस्त्र प्रहयी ऩयीवाय (ख) भवहरा (ग) 
आददवासी/जनजाती   
(घ) भधेसी  (ङ)  दनरत  (च)  वऩछनडएको ऺेत्रका दयखाथत पायाभ फनझाएका बए कन न कन न सभनहभा ऩयीऺाभा सस्म्भनरत हनन दयखाथत पायाभ फनझाएको हो । 
सो ब्महोया  उत्तय ऩनस्थतकाभा ऩनन उल्रेख गनन ुऩनेछ । 
१२.  छनौट ऩयीऺाको स्शरनसराभा नरइने ववनबन्न ऩयीऺाहरुभा स्जम्भेवाय सशस्त्र प्रहयी अनधकृतहरुको नाभ ववकाई ऩयीऺाभा उत्तीण गयाई ददन्छन बनन केही 
व्मस्क्तहरुरे पाईदा  नरने गयेको फाये ववनबन्न हल्राहरु सनननदै आएको हनॉदा सम्ऩनण ुउम्भेदवायहरुरे मथतो वकनसभको झनटो आश्वासन तथा नचावहदा हल्राहरुको 
ऩछाडी नरागी उम्भेदवाय थवमॊ आफ्नै  भेहनत य ऩरयश्रभफाट सपर हनने कन या सभेत जानकायी गयाईन्छ । 
१३. मदद कोही कसैरे त्मथतो रोब देखाई तऩाईफाट पाईदा नरने प्रमास बएको बए त्मासराई झनट्टा ठानी मस सशस्त्र प्रहयी फरभा आई प्रनतवेदन गयेभा त्मथता 
उम्भेदवायहरु  प्रनत सहाननबनूत दशाुउदै उस्चत ऩनयथकायको व्मवथथा हननेछ । साथै मसयी प्रनतवेदन गन ुआउने उम्भेदवायको ऩरयचम ऩनण ुरुऩभा गोप्म यास्खनेछ । 
 

नोट्- उम्भेदवायहरुरे आगाभी ऩयीऺाको नभनत, थथान, सभम य ऩयीऺाको ननतजा थाहा ऩाउन नेऩार टेनरकभको SMS सेवा भापुत RCT<SPACE> दता ुनॊ. टाुईऩ 
गयी १११४ भा SMS  गयी जानकायी नरन सवकने छ । तय प्राववनधक कायण फस ननतजा फास्जन गएभा आनधकायीक ऩत्रद्वाया प्रकास्शत सूचना नै भान्मता हननेछ । 
 

 

उम्भेदवायरे ऩारना गनन ुऩने ननमभहरू 
१. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददन आउॉदा अननवाम ुरूऩभा प्रवेशऩत्र  ल्माउनन ऩनेछ ।  
२. ऩयीऺाभा उऩस्थथत हनॉदा भोफाइर पोन तथा फहनभनल्म साभानहरु ल्माउन ऩाइने छैन । 
३. वथतनगत ऩयीऺा शनरु बएको १५ नभनेट ऩनछ य ववषमगत ऩयीऺा शनरु बएको आधा घण्टा ऩनछ आउने य वथतनगत तथा ववषमगत दनवै ऩयीऺा सॊगै हनने भा २० 
नभनेट ऩनछ  आउने उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फथन ऩाउने छैन । 
४. वथतनगत ऩयीऺा शनरु बएको १५ नभनेट ऩनछ य ववषमगत ऩयीऺा शनरु बएको ३० नभनेट ऩनछ भात्र ऩयीऺा बवन वावहय जान ददइने छ । 
५. ऩयीऺा हरभा ऩयीऺाको भमाुदा ववऩयीत उम्भेदवायरे कन नै काभ गयेभा ऩयीऺा हरफाट ननष्काशन गरयने छ य त्मसयी ननष्काशन गरयएको उम्भेदवायको सो 
ददनको ऩयीऺा  थवत् यद्द बएको भाननने छ ।  
६. छनौट प्रनतथऩधाुको नसरनसराभा नरईने शायीरयक ऩयीऺाहरुभा घाईते हनन गएभा ऩयीऺाथी थवमॊ स्जम्भेवाय हननेछ । 
७. उम्भेदवायरे आपूरे ऩयीऺा ददएको ददनभा आफ्नो हास्जय गन ुछनट बएको बए तनरुन्त खफय गयी हास्जय गनन ुऩनेछ ।  
८. छनौट सनभनतको सूचनाद्वाया ननधाुयण गयेको कामकु्रभ अननसाय ऩयीऺा सञ्चारन हनने छ । 
९. आई.क्मू. ऩयीऺाभा क्मारकन रेटय प्रमोग गन ुऩाईने छैन । 
१०.  प्रवेश ऩत्र हयाएभा तोवकएको दथतनय नतयी अको प्रवेश ऩत्र नरनन ऩनेछ । 
११. सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी २०७२ को ननमभ ९ को उऩननमभ (३) य (८) अननसाय (क) अभय/अशक्त सशस्त्र प्रहयी ऩयीवाय (ख) भवहरा (ग) 
आददवासी/जनजाती   
(घ) भधेसी  (ङ)  दनरत  (च)  वऩछनडएको ऺेत्रका दयखाथत पायाभ फनझाएका बए कन न कन न सभनहभा ऩयीऺाभा सस्म्भनरत हनन दयखाथत पायाभ फनझाएको हो । 
सो ब्महोया  उत्तय ऩनस्थतकाभा ऩनन उल्रेख गनन ुऩनेछ । 
१२.  छनौट ऩयीऺाको स्शरनसराभा नरइने ववनबन्न ऩयीऺाहरुभा स्जम्भेवाय सशस्त्र प्रहयी अनधकृतहरुको नाभ ववकाई ऩयीऺाभा उत्तीण गयाई ददन्छन बनन केही 
व्मस्क्तहरुरे पाईदा  नरने गयेको फाये ववनबन्न हल्राहरु सनननदै आएको हनॉदा सम्ऩनण ुउम्भेदवायहरुरे मथतो वकनसभको झनटो आश्वासन तथा नचावहदा हल्राहरुको 
ऩछाडी नरागी उम्भेदवाय थवमॊ आफ्नै  भेहनत य ऩरयश्रभफाट सपर हनने कन या सभेत जानकायी गयाईन्छ । 
१३. मदद कोही कसैरे त्मथतो रोब देखाई तऩाईफाट पाईदा नरने प्रमास बएको बए त्मासराई झनट्टा ठानी मस सशस्त्र प्रहयी फरभा आई प्रनतवेदन गयेभा त्मथता 
उम्भेदवायहरु  प्रनत सहाननबनूत दशाुउदै उस्चत ऩनयथकायको व्मवथथा हननेछ । साथै मसयी प्रनतवेदन गन ुआउने उम्भेदवायको ऩरयचम ऩनण ुरुऩभा गोप्म यास्खनेछ । 
 

नोट्- उम्भेदवायहरुरे आगाभी ऩयीऺाको नभनत, थथान, सभम य ऩयीऺाको ननतजा थाहा ऩाउन नेऩार टेनरकभको SMS सेवा भापुत RCT<SPACE> दता ुनॊ. टाुईऩ 
गयी १११४ भा SMS  गयी जानकायी नरन सवकने छ । तय प्राववनधक कायण फस ननतजा फास्जन गएभा आनधकायीक ऩत्रद्वाया प्रकास्शत सूचना नै भान्मता हननेछ । 

 
 

 

अननसूची-५ 
(दपा ८ सॉग सम्फस्न्धत) 

श्री सशस्त्र प्रहयी फर¸ नेऩार प्रधान कामाुरम 
हरचोक, काठभाण्डौ 
ऩयीऺा प्रवशेऩत्र 

 

ऩयीऺाथीरे बने:- 
(क) नाभ, थय:- 
(ख) ववऻाऩन नम्फय:- 
(ग) ऩद:-                     
(घ)  सेवा:- 
(ङ) सभूह:-    
(च) शे्रणी/तह:-                   
(छ)  ऩयीऺा केन्र:- 
(ज)  ऩयीऺाथीको दथतखत नभूना:- 
 

बनाु तथा छनौट शाखाका सम्फस्न्धत कभचुायीरे बने:- 
नभनत ......................................................भा /देस्ख नरइने उक्त  
ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननम्न केन्रफाट सस्म्भनरत हनन अननभनत 
ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शतु नऩनगेको ठहय बएभा जननसनकै  
अवथथाभा ऩनन मो अननभनत यद्द हनन सक्नेछ । 
ऩयीऺा केन्र:-                    योर नॊ.:-     ......................... 
रष्टव्म:- कृऩमा ऩछानड हेनृहुोरा ।                  (अनधकृतको दथतखत) 
 

 

अननसूची-५ 
(दपा ८ सॉग सम्फस्न्धत) 

श्री सशस्त्र प्रहयी फर¸ नेऩार प्रधान कामाुरम 
हरचोक, काठभाण्डौ 
ऩयीऺा प्रवशेऩत्र 

 

ऩयीऺाथीरे बने:- 
(क) नाभ, थय:- 
(ख) ववऻाऩन नम्फय:- 
(ग) ऩद:-                     
(घ)  सेवा:- 
(ङ) सभूह:-    
(च) शे्रणी/तह:-                   
(छ)  ऩयीऺा केन्र:- 
(ज)  ऩयीऺाथीको दथतखत नभूना:- 
 

बनाु तथा छनौट शाखाका सम्फस्न्धत कभचुायीरे बने:- 
नभनत ......................................................भा /देस्ख नरइने उक्त  
ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननम्न केन्रफाट सस्म्भनरत हनन अननभनत 
ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शतु नऩनगेको ठहय बएभा जननसनकै  
अवथथाभा ऩनन मो अननभनत यद्द हनन सक्नेछ । 
ऩयीऺा केन्र:-                    योर नॊ.:-     ......................... 
रष्टव्म:- कृऩमा ऩछानड हेनृहुोरा ।                  (अनधकृतको दथतखत) 
              

सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी २०७२ ननमभ ९ 
को उऩननमभ (३) य (८) अननसायको कन न 
कन न सभनहभा दयखाथत पायाभ फनझाएको हो 
तर उल्रेख गननहुोस ्। 
खनल्रा........................ 
भवहरा........................ 
आ/ज........................ 
भधेसी........................ 
दनरत........................ 
वऩ.ऺे........................              
अभय/अशक्त स.प्र.क. सन्तती 
 

ऩासऩोटु साइजको ऩूयै 
भनखाकृनत देस्खन तथवीय 
महाॊ टाॊथने य तथवीय य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदवायरे सही गने । 
 

सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी २०७२ ननमभ ९ 
को उऩननमभ (३) य (८) अननसायको कन न 
कन न सभनहभा दयखाथत पायाभ फनझाएको हो 
तर उल्रेख गननहुोस ्। 
खनल्रा........................ 
भवहरा........................ 
आ/ज........................ 
भधेसी........................ 
दनरत........................ 
वऩ.ऺे........................  
अभय/अशक्त स.प्र.क. सन्तती 
             

ऩासऩोटु साइजको ऩूयै 
भनखाकृनत देस्खन तथवीय 
महाॊ टाॊथने य तथवीय य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदवायरे सही गने । 
 



 

नस.नॊ. ऩयीऺा वववयण  ननतजा ऩयीऺा नरईएको नभनत ऩयीऺकको दथतखत 
उत्तीण अननत्तीण 

1.  प्रायस्म्बक शायीरयक ऩरयऺण     

(क) उचाई 
   

(ख) वजन 
   

(ग) छाती    

(घ) साधायण ववमरयङ्ग 
   

(ङ) C.V.    

2.  शायीरयक सवहष्णनता ऩयीऺा     

(क) ३०० भीटय दौड  
   

(ख) नसट अऩ  
   

(ग) ऩनस अऩ  
   

(घ) स्चन अऩ  
   

(ङ) २ भाईर दौड 
   

3.  ववथततृ थवाथ्म ऩयीऺण:     

4.  आई.क्मू. ऩयीऺा (साधायण सभूह तपुका स.प्र.नन.ऩदको रानग भात्र)   

5.  नरस्खत ऩयीऺा:  
  

6.  गनणभाऩक ऩयीऺा (साधायण सभूह तपुका स.प्र.नन.ऩदको रानग भात्र)  
  

7.  प्रमोगात्भक ऩयीऺा: (प्राववनधक य स.प्र.ऩ. ऩदको रानग भात्र)   

8.  ववशेष थवाथ्म ऩयीऺण:   

9.  फोडु अन्तुवाताु:  
  

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

नस.नॊ. ऩयीऺा वववयण  ननतजा ऩयीऺा नरईएको नभनत ऩयीऺकको दथतखत 
उत्तीण अननत्तीण 

1.  प्रायस्म्बक शायीरयक ऩरयऺण     

(क) उचाई 
   

(ख) वजन 
   

(ग) छाती    

(घ) साधायण ववमरयङ्ग 
   

(ङ) C.V.    

2.  शायीरयक सवहष्णनता ऩयीऺा     

(क) ३०० भीटय दौड  
   

(ख) नसट अऩ  
   

(ग) ऩनस अऩ  
   

(घ) स्चन अऩ  
   

(ङ) २ भाईर दौड 
   

3.  ववथततृ थवाथ्म ऩयीऺण:     

4.  आई.क्मू. ऩयीऺा (साधायण सभूह तपुका स.प्र.नन.ऩदको रानग भात्र)   

5.  नरस्खत ऩयीऺा:  
  

6.  गनणभाऩक ऩयीऺा (साधायण सभूह तपुका स.प्र.नन.ऩदको रानग भात्र)  
  

7.  प्रमोगात्भक ऩयीऺा: (प्राववनधक य स.प्र.ऩ. ऩदको रानग भात्र)   

8.  ववशेष थवाथ्म ऩयीऺण:   

9.  फोडु अन्तुवाताु:  
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