नेऩार एऩीएप स्कूर

ववद्याथीको पोटो

कीर्तिऩयु न.ऩा.- ४, काठभाण्डौ ।

पोन नॊ. 015213003, 5213081, 5213166

प्रवेश ऩयीऺा पायाभ 207६
दताि नॊ .:

In English

नाभ:- (Block Letters)
दे वनागयीभा

जन्भ र्भर्त: वव.सॊ .:- 20
ई.सॊ .:फुवाको नाभ:-

20

बनाि हुन चाहेको कऺा
/

/

/

/

गते ।

ऩेशा
सम्ऩकि नॊ.

स्थामी ठे गाना :- प्रदे श नॊ.

जजल्रा
घय नॊ.:जजल्रा

स्थानीय ननकाय

जजल्रा

टोर:

सवि साधायणका सन्तर्तका हकभा
ऩेशा :-

ऩेशा

स्थानीय ननकाय

टोर:-

अस्थामी ठे गाना :- प्रदे श नॊ.
वडा नॊ.:-

भ.

सम्ऩकि नॊ.

आभाको नाभ:

वडा नॊ.:

र्रङ्ग:- ऩु.

घय नॊ.:-

सशस्त्र प्रहयी कभिचायीका सन्तर्तको हकभा
अर्बबावकको आई.डी.नॊ.-......................

दजाि.......................

वगीकयण
सवहद ऩरयवाय

अवकाश प्राप्त

फहारवारा

कुनै एकभा भात्र जचन्ह रगाउनुहोरा ।
.............................
अर्बबावकको दस्तखत

नेऩार एऩीएप स्कूर
कीर्तिऩयु - ४, काठभाडौँ ।

प्रवेश ऩत्र- 2076
कऺा:

योर नॊ.:-

एऩीएप ऩरयवाय:

ववद्याथीको पोटो
सविसाधायण:
बनाि हुन चाहेको कऺा

ववद्याथीको नाभथय:
अर्बबावकको नाभथय:
.

सम्ऩकि नॊ .:
प्रधानाचामिको दस्तखत

ववद्याथीरे प्रवेश ऩयीऺा पायाभ फुझाउॉदा ल्माउनुऩने आवश्मक कागजऩत्रहरु:
१. अवहरे ऩढ्दै गये को कऺाको अधि वावषिक/ त्रैभार्सक ऩयीऺाको रब्धाङ्क ऩत्र अर्नवामि
रुऩभा फुझाउनु ऩनेछ ।

२. जन्भ दतािको प्रर्तर्रऩी अर्नवामि रुऩभा ऩेश गनुि ऩनेछ ।

३. बनाि हुन ईच्छु क ववद्याथीहरुको उभेय (2076/01/01 सम्भभा) कऺा ४ का रार्ग

१० वषि, कऺा ५ का रार्ग ११ वषि, कऺा ६ का रार्ग १२ वषि, कऺा ७ का रार्ग
१३ वषि य कऺा ८ का रार्ग १४ वषि ननाघेको हुन ु ऩनेछ ।

४. सशस्त्र प्रहयी कभिचायीको सन्तर्तको हकभा आपू कामियत कामािरमफाट सक्कर र्सपारयस
ऩत्र अर्नवामि ऩेश गनुि ऩनेछ ।

५. वीयगर्त प्राप्त कभिचायी य अवकाश प्राप्त कभिचायीको हकभा ऩेन्सन ऩट्टाको प्रर्तर्रऩी
अर्नवामि ऩेश गनुि ऩनेछ ।

प्रवेश ऩयीऺा उत्तीणि बए ऩश्चात ल्माउनु ऩने कागजऩत्रहरु:
१. स्थानीम र्नकामफाट नाता प्रभाजणत ऩत्रको प्रर्तर्रऩी ।
२. जन्भ दतािको सक्कर प्रर्त ।

३. र्नयोर्गताको प्रभाणऩत्र तथा खोऩ वववयण ।

४. अजघल्रो कऺा उत्तीणि गये को रब्धाङ्क ऩत्र ।
५. चारयर्त्रक प्रभाण ऩत्र ।

६. ववबागीम कभिचायीको हकभा कामियत कामािरमफाट र्सपारयस ऩत्र ।

७. फच्चा बेट्न आउने तथा र्रन आउने व्मजिहरुको फढीभा ऩाॉच जना सम्भको 1/1 प्रर्त ऩासऩोटि साईजको
पोटो।

