
Online System भापफ त दयखास्त ददने उम्भेदवायहरुरे ध्मान ददनुऩने कुयाहरु 

दरखास्त फाराम भर्नभुन्दा पहिऱे उम्मेदवारिरुऱाई आवश्यक परे् कन रािरुुः  

 उम्भेदवायको दवुै कान देखखने 150 Pixel को Scanning गयेको वा Camera  फाट खखचकेो ऩासऩोटफ साइजको Digital 
पोटो । 

 उम्भेदवायको दस्तखतको Digital  कऩी ।  
 कामफअनुबव य असाधायण ववदा आवश्मक ऩने ऩदहरुको हकभा ‘अनुबव य असाधायण ववदा सम्वन्धी वववयण पायाभ’ 

बयी ववबागीम प्रभुख÷कामाफरम प्रभुखफाट प्रभाखणत गयी Scanning गयेको पयाभको Digital कऩी ।  
 न्मुनत्तभ शैक्षऺक मोग्मताको चारयत्रिक प्रभाणऩिको Digital कऩी ।  
 उम्भेदवायको व्मक्ततगत वववयण, शैक्षऺक मोग्मता, तारीभ, अनुबव रगामत दयखास्त पायाभभा भाग गरयएका अन्म 

वववयणहरु । 

Online पायाभ बने तरयका M 
1= Online भापफ त दयखास्त पायाभ बने उम्भेदवायरे सवफप्रथभ आफ्नो User Create गयी सो User Name फाट LogIn 

गयी दयखास्त पायाभ बनफ सतनेछन ्। 
2= उम्भेदवायरे आफ्नो वववयणहरु सत्म, तथ्म य प्रष्ट रुऩभा बनुफ ऩनेछ । झुठा वववयण ऩेश गयेको ठहरयएभा जुनसुकै 

फखत दयखास्त यद्द हुन सतनेछ । साथै प्रचरीत कानुन फभोक्जभ कायवाही सभेत हुनेछ । 
3= उम्भेदवायरे एक ऩटक वववयण बरयसकेऩछछ ऩटक ऩटक वववयणहरु बरययहनु ऩने छैन  । आपूरे प्राप्त गयेको Username य 

Password फाट Login गयी आमोगरे प्रकाशशत गयेका ववऻाऩनहरुभा क्रभश् दयखास्त ददन सककनेछ ।  

क) User Profile फनाउन ेतरयका 
1= आमोगको वेबसाइट www.psc.gov.np भा यहेको Online Application भा Click गयेऩछछ प्राप्त हुने Screen भा देखखने 

Window को SignUp Menu भा Click गनुफ ऩनेछ ।  
2= उम्भेदवायरे प्रायक्म्बक दताफ पायाभभा उल्रेख बएका सम्ऩूणफ वववयणहरु बनुफऩदफछ । मसयी वववयणहरु बरयसकेऩछछ 

पायाभको अन्त्मभा यहेको Save Button भा Click गनुफ ऩनेछ ।  
3= त्मसऩछछ उम्भेदवायको User Name य Password सदहतको Message देखखने छ । Message उम्भेदवायरे उऩरब्ध 

गयाएको भोफाइर नम्फयभा सभेत प्राप्त हुनेछ ।  
4= मसयी प्राप्त गयेको User Name य Password फाट नै उम्भेदवायरे Sign In गनुफऩनेछ । ऩदहरो ऩल्ट Sign In गदाफ 

उम्भेदवायरे आफ्नो Password ऩरयवतफन गने Window देखाऩनेछ । उम्भेदवायरे आफ्नो अनुकुरको नमाॉ Password 

याख्नुऩनेछ । मसयी याखेको Password उम्भेदवायको भुख्म Password हुनेछ य प्रत्मेक ऩटक Sign In गदाफ सोही User 
Name य Password प्रमोग गनुफऩनेछ ।  

5= उम्भेदवायरे User Name य Password फाट Sing In गयेऩछछ उम्भेदवायको वववयणहरु यहेको Window देखाऩनेछ । सो 
Window को अन्त्मभा यहेको Next Bottom भा Click गयी अन्म वववयणहरु क्रभैसॉग बदै जानुऩनेछ ।  

6= उम्भेदवायको वैमक्ततक वववयण, सम्ऩकफ  वववयण, शैक्षऺक मोग्मता, तारीभ, अनुबव, पोटो रगामतका वववयणहरु बनफका 
रागग देखखने Format हरुभा उम्भेदवायरे क्रभश् बदै जानुऩनेछ ।  

7= एउटा वववयण बरयसकेऩछछ अको वववयण बनफका रागग Next Button भा Click गदै जानुऩनेछ । बरयसकेका वववयणहरु 
सच्माउनु ऩयेभा Back Button भा Click गनुफऩनेछ ।  

8= उम्भेदवायरे आफ्नो भुखाकृछत स्ऩष्ट देखखने हारसारै खखचकेो ऩासऩोटफ साइजको (कम्तीभा १५० वऩतसेर)  पोटो य 
स्ऩष्ट देखखने दस्तखतको नभूना Scan गयी Upload गनुफऩनेछ ।  

9= पोटो य दस्तखत Upload गरयसकेऩछछ उम्भेदवायरे आफ्नो वववयणको Preview हेनफ सतनेछन ्।  

 



ख) दयखास्त पायाभ बने तरयका 
1= उम्भेदवायरे बयेको वववयणहरु Preview गयेऩछछ Submit Window भा गई View All Button भा Click गयी आमोगफाट 

प्रकाशन बएका ववऻाऩनहरुको सूची हेनफ सककनछे ।  
2= आपूरे दयखास्त ददन चाहेको सेवा, सभूह, शे्रणी य ऩदको रागग आमोगको ऺेिीम य अञ्चर कामाफरमफाट प्रकाशन 

बएका ववऻाऩन कोड नम्फयभा Click गयी आफ्नो शैक्षऺक मोग्मतारे शभल्ने ऩद छनौट गयी दयखास्त ददन सककनेछ ।  
3= छनौट गयेको ववऻाऩन नम्फयभा Click गयेऩछछ खुरा तथा सभावेशी सभूहको ऩद सॊख्मा सदहतको सूची देखाऩनेछ । 

देखखएको सूची भध्मे आपूराई शभल्ने खुरा/सभावेशी जुन सभूहभा दयखास्त ददन चाहेको हो सो सभूहको सूचीभा यहेको 
Checkbox भा Click गयी Process Button भा Click गनुफ ऩनेछ ।  

4= Process गरयसकेऩछछ देखखने Window भा उम्भेदवायरे ऩाठ्मक्रभको ढाॉचा य आवश्मक न्मूनत्तभ शैक्षऺक मोग्मता 
सम्फन्धी जानकायी प्राप्त गनेछन ्। उम्भेदवायरे प्राप्त गयेको शैक्षऺक मोग्मता य दयखास्त ददने ऩदका रागग तोककएको 
न्मूनत्तभ शैक्षऺक मोग्मता शभल्ने ऩदभा भाि दयखास्त ददनु ऩनेछ । शैक्षऺक मोग्मता नशभल्ने ऩदभा दयखास्त ददएभा 
दयखास्त यद्द हुनेछ ।  

5= ववऻाऩन हुॉदाका फखत आमोगद्वाया तोककएको शतफहरु अध्ममन गयी उम्भेदवायरे भञ्जुय बएको छु बनी स्वमभ ्
घोषणा गयेको I Agree to the Terms and Conditions of PSC Button भा Click गनुफ ऩनेछ । 

6= मी सफै प्रकक्रमाहरु ऩूया बएऩछछ आफ्नो दयखास्त पायाभ ऩेश गनफका रागग उम्भेदवायरे Submit Button भा Click गनुफ 
ऩनेछ ।  

7= Submit गरयसकेऩछछ उम्भेदवायरे आफ्नो Master ID सदहतको दयखास्त पायाभ फुझाएको बऩाफई देखा ऩनेछ । सो 
बऩाफईराई Print गयी सुरयऺत याख्नु ऩनेछ । साथै Master ID सदहतको दयखास्त प्राप्त बएको Message उम्भेदवायको 
भोफाइरभा सभेत प्राप्त हुनेछ ।  

8= एक बन्दा फदढ ववऻाऩनभा दयखास्त फुझाउने उम्भेदवायरे ऩुन् Submit Window भा गई View All Button भा Click 

गयी आवश्मक ववऻाऩन छनौट गनुफ ऩनेछ । 
ग) ऩयीऺा दस्तयु फझुाउने तरयका  

1= उम्भेदवायरे आपूरे प्राप्त गयेको Master ID सदहतको बऩाफई शरई आमोगको जुनसुकै कामाफरम (केन्रीम कामाफरम, 

ऺेिीम छनदेशनारमहरु, अञ्चर कामाफरमहरु य काठभाडौं उऩत्मका दयखास्त सॊकरन केन्र)भा गई कामाफरम सभमभा 
तोककएको ऩयीऺा दस्तुय फुझाउन सककनछे । उम्भेदवायरे दस्तुय फुझाएको यशसद सुयक्षऺतसाथ याख्नु ऩनेछ ।  

2= दयखास्त पायाभ बने दोब्फय दस्तुयको अक्न्तभ शभछत सककएको १५ ददन ऩछछ भाि प्रवेशऩि जायी हुनेछ ।  

घ) प्रवेश ऩि शरने तरयका  
1= दयखास्त पायाभ स्वीकृत बई योर नम्फय जायी बएऩछछ दयखास्त पायाभ स्वीकृत बएको व्महोया उम्भेदवायरे आपूरे 

उऩरब्ध गयाएको भोफाइरभा SMS भापफ त प्राप्त गनेछन ्। मस्तो जानकायी प्राप्त बएऩछछ उम्भेदवायरे प्रवेश ऩिका 
रागग आफ्नो User Name य Password फाट Sing In गनुफऩनेछ ।  

2= Sing In गयेऩछछ देखखएको Window को Home Menu को E-Admit Card भा Click गयी आपूरे पायाभ बयेको 
ववऻाऩनको प्रवेश ऩि हेनफ सककनेछ । उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददन आउॉदा अछनवामफरुऩभा सोही प्रवेश ऩि Print गयी 
ल्माउनुऩनेछ ।  

थऩ जानकायीका रागग आमोगको केन्रीम कामाफरम, ऺेिीम छनदेशनारम तथा अञ्चर कामाफरमहरुभा 
सम्ऩकफ  गनफ सककनेछ । 


