
अनलाइनबाट फाराम भने सम्बन्धमा विषेस जानकारी 

1) फारम भर्ााका चरणहरु 

a) User बनाउन े

b) सहि वििरण राखेर फारम भन े

c) फारम भररसकेपछी आएको बैंक voucher ललएर बैंकमा रकम बुझाउने 
d) बैंकबाट हिएको ग्रािक प्रति मा भएको कारोबार सकेंि न ं, एप्ललकेशन ID बैंक voucher मा इन्री गने 

2) फारम भर्ाा ध्यान दर्नु पने कुराहरु 

a) user बनाउर्ा activation कोड आउन दिलो हुन सक्ने या केदह समय लाग्न सक्छ , तेस्तो अवस्थामा रेसेट मा गएर Password सेट गरेर 
login गना सककन्छ l 

b) िोिोरो वििरण नराख्न ुिोला िोिोरो वििरण आएमा आयोगले फारम स्िीकार ्गनन बढ्य िुने छैन l 

c) एउटै पररचय (जस्ि:ै एउटै email र एउटै मोबाइल नम्िर ) का आधारमा िइु पटक फमन भनन लमल्नछैेन  । 
d) प्राथममक तहमा एकै व्यप्तिले एक भन्िा बहि प्जल्ला छनौट गरी फमन भनन लमल्िैन । 
e) चौथो र पााँचौ विज्ञापन माध्यलमक ििको तनलमत्त मात्र िो । यसमा भनेले अरु ििमा फाराम भनन पाइने छैन । 
f) फारममा बाबकुो नाम, बाजेको नाम, नागररकिा नम्बर र स्थायी ठेगाना अतनिायन रुपमा नेपालीमा न ैलेख्नुपनछे । 
g) कारोबार संकेत नं , एप्ललकेशन ID  बैंकबाट प्रालि िुन ेग्राहक प्रतत भौचरमा लेखेको िुन्छ । त्यिी नम्बर आफ्नो login पेजमा गएर आफ्नो 

User मा  इन्री गनुन पनेछ । कारोबार सकेंत नं , एप्ललकेशन ID  राम्रोसंग चके गरेर राख्नुिोला l पछी सच्याउन पाउन ेछैन l 

h) कारोबार संकेत नं र एप्ललकेशन ID  नम्िर हिन्ि-ुअरेविक संकेि (अंगे्रजी) मा राख्नु पनेछ । 
i) फारम submit गनुन अगाडि किै गप्ल्ि भएको छ कक िोिोर् याएर िेनुनिोला । Submit गररसकेपतछ फेरर सच्याउन ेसुविधा पाउन ुिुन ेछैन । 
j) फाराम समयमै भनुा भएमा सहज हुनेछ । त्यसो भयो भने पतछ धरैेजनाले एकै समयमा भना खोज्र्ा आउन सक्ने झञ्झट बाट मुक्त हुन 

सक्नुहुनेछ । 
3) Login गने तररका 

a) सिनप्रथम आयोगको िेिपेज www.tsc.gov.np खोल्नुिोस ्। 
b) िोमपेजको "Online Application" बटनमा प्तलक गनुनिोस ्। 
c) िपाई नयााँ यजुर िो भन े"नयााँ" भन्ने बटनमा प्तलक गने । 
d) User बनाउन Full Name,Mobile No, email, Date of Birth को सहि जानकारी राख्नु पनछे पछी फारममा यिी जानकारीको प्रयोग िुनछे l 

e) Date of birth भन्ने बटनमा Month मा click गरेपतछ Calendar Active िुन्छ । सोिी Calendar बाट Month, Year र Date choose गने । 
f) नयााँ यजुरको लागग नयााँ भन्ने बटनमा प्तलक गरी आफ्नो वििरण सहि र पतछ फरक नपने गरी Create भन्न ेबटनमा प्तलक गनुनिोस । 
g) User Create गरेपतछ email address मा login गरेर Activation code Check गने र सो code आउन केिी समय लाग्न सतछ । code 

आएपतछ सो कोि राखेर active गने अतन Password राख्न ेठााँउमा Password राख्न ेर पनु confirm गरेर user बनाउने l 

h) तपााँइको Email मा Activation code नआएमा Back गरर रीसेट बटनमा Click गने र UserID मा Email address (पदहला बनाएको) 
राख्न ेर phone number ma पदहलाकै मोबाइल नम्वर राख्न ेemail मा पुन माथथकै email address राख्न े। सबै Information जस्ताको 
तस्तै भरेपतछ तपाईले राख्न ुभएको Information ममलेमा password ररसेट गना पाउन ुहुनेछ र login गना पाउन ुहुनेछ । Information 

गलत भएमा ररसेट हुन ेछैन । 
4) फारम भने तररका 

a) User create भएर पेजमा गएपतछ First line माआफुले भनन चािेको वि.नं. विषय र िि select  गरेपतछ + sign  मा click  गरेर भनन चािेको 
विषयमा add  भएपतछ Bank  मा जम्मा गने रकमको वििरण िेखखनेछ त्यस पतछ अगाडिको process  मा जान सतनु िुनेछ । बकैमा 
बुझाउन ेरकम 0 (प्जरो)िे खाएको अिस्थामा फारम  submit  िुनछैेन । 

b) फाराम भिान एकै ब्यप्तिले ३ बटै ििमा भनन परेमा Right side  को + sign  मा Click  गरेर थप गनन सककने छ । 
c) फाराम भिान राम्रोसंग िोिोरो check गरेर भनुन िोला, केहि त्रुहट भएमा फारम submit गनुन अति नै सच्याउनु िोला । फारम submit भएपछी 

सच्याउन पाउन ेछैन l 

d) फोटो र िस्िखि अपलोि गिान हिएको तनिेशन िमोप्जमको साइजमा jpeg/jpg   फरम्याटमा Upload  गनुनपनेछ जसको size(memory) २०० 
KB भन्िा कम िुन ुपनेछ l 

e) िपाई योग्य उम्मेििार िो भन्न ेआयोग सुतनप्चचि भएमा िपाइको प्रिेशपत्रमा िपाईले राख्नु भएको फोटो र िस्िखि न ैआउन ेिुनाले सहि 
फोटो र िस्िखि राख्नु िोला l   

http://tsc.gov.np/doc/1560837202user%20Guide%20-%20Final.pdf


f) "मागथ उल्लेखखि सि ैवििरण सहि भयो । यसमा कुनै सुधार गनुन पनेछैन भन्न े" बटनमा check  लगाएपतछ पुन फारम को शुरुमा जानेछ 
। यसमा पुन: एक पटक आफुले भरेको वििरण सहि भयो भएन भनेर check  गने र अगािी बढ्ने। 

g) जरुरर सबै जानकारी भरी सकेपतछ मात्र फारम submit गनुनपनछे । गलि  information भरेर submit गरेमा पुन : सच्याउन लमल्ने छैन । 
h) अनलाइन फाराममा हिएको तनिेशन िमोप्जम सहि िथ्य सहििको वििरण भरेर पतछ फरक नपन ेगरी फाराम भरेर परीक्षाको लागग योग्य 

उम्मेििार बन्नोस l 

5) बैंक भौचर Print गने । 
a) फारम submit  भएपछी Bank Voucher  को वप्रन्ट preview िेखखनेछ । 
b) वप्रन्ट preview न आएको खण्िमा Refresh गनुन अतन वप्रन्ट button आउछ यसमा click गरेर वप्रन्ट गनन सतनु िुन ेछ 

c) सो print  गरेर बैंकमा रकम बुझाएपतछ बैंकबाट कारोबार संकेि नं. प्रालि िुन ेछ l फेरर online application  मा आएर login  को पजे 
खुलेपतछ बैंक भौचर मा  Click  गने । मागेको वििरण भने। जसमा user Id  मा अति  फारम  भिानको Email id, password, application 

id(एललीकेसन आइ.डी),कारोबार सकेंत न.ं ( अंगे्रजी मा type गनुन िोला) मा राख्न ेconfirm गरेर submit  गने । (application id(एललीकेसन 
आइ.डी) र कारोबार संकेत नबैंकले हिएको ग्रािक कवप मा िुनेछ l) 

d) application ID(एललीकेसन आइ.डी)कारोबार संकेि न सच्याउन नपने गरर लमलाएर राख्नु िोला पतछ सच्याउन पाउन ेछैन l यी नम्बरिरु 
नलमलेमा आयोगले फारम स्िीकार गनन बाध्य िुने छैन l 

e) बधाइ छ िपाईको अध्यापन अनमुतिपत्रको फाराम पेश भयो भन्न ेमेसेज आएपतछ फाराम भररएको मातननेछ । 
f) अनलाइन फाराममा हिएको तनिेशन िमोप्जम सहि िथ्य सहििको वििरण भरेर पतछ फरक नपन ेगरीफाराम भरेर परीक्षाको लागग योग्य 

उम्मेििार बन्नोस र अन्िमा Log Out गनुनिोस ्। 

 


