
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

नेऩार एऩीएप स्कुर 
           कीर्तिऩयु-४, काठभाण्डौ 
विद्याथी बनाि सम्फन्धी सूचना  !! 

                                                             NEW ADMISSION NOTICE 
 

 

सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, कल्माणकायी सेिा केन्रद्धाया सॊचार्रत नेऩार एऩीएप स्कुर  कीर्तिऩयुभा शैक्षऺक सत्र २०७9 का 
रार्ग कऺा ४ भा सशस्त्र प्रहयी कभिचायीका सन्तर्त (६० %) तथा सिि साधायणका सन्तर्त (४० %) हरुका रार्ग ऩूणि 
आिासीम व्मिस्था सवहत र्नम्नानसुायको र्सट अनऩुातभा बनाि खरेुको जानकायी गयाईन्छ :  

र्नम्न:- 
 

र्स.नॊ. कऺा 
सशस्त्र प्रहयी 

कभिचायीका सन्तर्त 

सििसाधायणका सन्तर्त जम्भा 
दगुिभ ऺेत्र छात्रिृक्षि डे-स्करय छात्रिृक्षि अन्म  

१. कऺा ४ ५१ 2 1 ३0 ८४ 
१. प्रिेश ऩयीऺा पायाभ दताि गनिको रार्ग आिश्मक ऩने कागजातहरु : 
क) फहारिारा स.प्र.क.को हकभा कामियत कामािरमफाट दजाि खरेुको र्सपारयस ऩत्र, शवहद ऩरयिाय तथा ब.ुऩ.ु स.प्र.क.को 

सन्तर्तको हकभा ऩेन्सन ऩट्टाको प्रर्तर्रऩी अर्निामि ऩेश गनुि ऩनेछ । 

ख) नाता प्रभाक्षणत प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रऩी य र्नयोर्गता प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रऩी ।   

ग) विद्याथीको २ प्रर्त ऩासऩोटि साईजको पोटो य जन्भ दताि प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रऩी ।  

घ) दोस्रो तै्रभार्सक िा अधििावषिक ऩयीऺाको रब्धाङ्कऩत्रको प्रर्तर्रऩी । 

ङ) पायाभ दताि गदाि रु. 150 को दस्तयु राग्नेछ ।  

च) सहबागी हनुे विद्याथी ऩयीऺा सॊचारन हनुे र्भर्त सम्भ 10 िषि ननाघेको हनु ुऩनेछ । 
 

२. प्रिेश ऩयीऺा र्नम्न सभम, स्थान य र्भर्तभा सॊचारन गरयनेछ:- 

र्स.नॊ. ऺेत्र प्रिेश ऩयीऺा सॊचारन हनुे स्थान र्भर्त सभम 
३. प्रदेश नॊ. ३ य 5  श्री स .प्र.फर नेऩार नॊ .३ गढीभाई फावहनी 

भखु्मारम, भकिानऩयु । 

२०७9 फैशाख 10 गते, 

शर्नफाय  

11:00 फजे 

४. प्रदेश नॊ.४  श्री स .प्र.फर नेऩार नॊ .४ भकु्षिनाथ फावहनी 
भखु्मारम, कास्की । 

२०७9 फैशाख 10 गते, 

शर्नफाय  

11:00 फजे 

5. काठभाण्डौ उऩत्मका नेऩार एऩीएप स्कुर कीर्तिऩयु, काठभाण्डौ  २०७9 फैशाख 17 गते, 

शर्नफाय  

13:00 फजे 

३. पायाभ दताि प्रकृमा-:  

क) इच्छुक उम्भेदिायरे मस स्कुरको website:-www.napfs.edu.np  फाट प्रिेश ऩयीऺा पायभ download  गयी िा 
ऩयीऺा केन्रफाट सॊकरन गयी   तोवकएको ढाॉचा फभोक्षजभ बयी बयाई मस विद्यारमभा तथा नक्षजकैको ऩयीऺा केन्रभा  
उऩक्षस्थत बई पायाभ दताि गयाउन सवकनेछ। 

ख) Online दताि:- तोवकएको Link  भापि त 2078 चैत्र 11 गते शकु्रिाय देक्षख 2079 फैशाख 9 गते शकु्रिाय   

            17:00 फजे सम्भ गनि सवकनेछ ।  

ग) Online प्रिेश ऩयीऺा पायाभ   मस स्कुरको  website:-www. napfs.edu.np  य Facebook page: Nepal 

APF school Kirtipur भा याक्षखएको Link https://forms.gle/nSKbHS25Tur6GvA79 भा गई सोही फभोक्षजभको 
विियण बयी Online दताि गनि सवकनेछ ।  

घ) Online दताि गदाि राग्ने शलु्क रु. १५० मस स्कुरको नाभभा यहेको याविम फाक्षणज्म फैङ्कको खाता नॊ 
1170100000989001 िा एन.आई.सी. एर्समा फैङ्कको खाता नॊ. 3941223837524002 भा जम्भा गयी सो 
को बौचय सभेत Online पायाभभा सभािेश गनुि ऩनेछ ।  

नोट:-  

 कऺा ४ को प्रिेश ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ मस स्कुरको  website:-www.napfs.edu.np  भा सभेत याक्षखएको  हुॉदा 
डाउनरोड गयी अध्ममन गनि गयाउन ुहनु सभेत जानकायी गयाईएको छ । 

  ऩयीऺा ३ घण्टा सभम अिर्धको हनेुछ । विद्याथीरे नेऩारी 20, अॊग्रजेी 20, विऻान 20, गक्षणत 30 य G.K. 10 गरय 
जम्भा 100 ऩूणािङ्कको ऩयीऺा ददनऩुनेछ ।
   

 

थऩ जानकायीका रार्ग सम्ऩकि  नॊ.:- 
   ०१-५२१३००३, ५२१३०८१, ५२१३१६६ 

    9845864218,  9845864247 

Website:www.napfs.edu.np 

 

https://forms.gle/nSKbHS25Tur6GvA79

