
 नाभ:- 

नेऩार एऩीएप स्कुर 

कीर्तिऩयु न.ऩा.- ४, काठभाण्डौ । 

पोन नॊ. 01-5213003, 5213081, 5213166 

                  प्रवेश ऩयीऺा पायाभ 2079 
दताि नॊ.:          (कऺा ११)  

    

In English 

(Block Letters)                    

देवनागयीभा  बनाि हनु चाहेको सॊकाम      

जन्भ र्भर्त:  वव.सॊ.:- 20      /     /      गते ।              र्रङ्ग:- ऩ.ु        भ. 
     ई.सॊ.:- 20      /     /       
फवुाको नाभ:-        सम्ऩकि  नॊ.                          ऩेशा 
 

आभाको नाभ:          सम्ऩकि  नॊ.                         ऩेशा 
 

स्थामी ठेगाना :- प्रदेश               जजल्रा        स्थानीम र्नकाम 

वडा नॊ.:      टोर:-                                घय नॊ.:-  
 

अस्थामी ठेगाना :- प्रदेश        जजल्रा          स्थानीम र्नकाम 

वडा नॊ.:-                टोर:                    घय नॊ.:- 

सवि साधायणका सन्तर्तका हकभा सशस्त्र प्रहयी कभिचायीका सन्तर्तको हकभा 
 

ऩेशा :-  
अर्बबावकको आई.डी.नॊ.-......................   दजाि....................... 
 

 

वगीकयण 

सवहद ऩरयवाय         अवकाश प्राप्त            फहारवारा 
कुनै एकभा भात्र जचन्ह रगाउनहुोरा । 

............................. 
अर्बबावकको दस्तखत 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

   

ववद्याथीको पोटो 

बनाि हनु चाहेको कऺा  

नेऩार एऩीएप स्कूर 

कीर्तिऩयु- ४, काठभाडौँ  

प्रवेश ऩत्र- 2079 
 

दताि नॊ.:-              कऺा:    एऩीएप ऩरयवाय:             सविसाधायण: 
 

ववद्याथीको नाभथय:           
 

 

अर्बबावकको नाभथय:                                                           
           .  

 

कामािरमको सम्ऩकि  नॊ.:-            आर्धकायीक दस्तखत  

 

ववद्याथीको पोटो 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रवेश ऩयीऺा उत्तीणि बए ऩश्चात ल्माउन ुऩने कागजऩत्रहरु: 
 

१. ववद्याथीको ऩासऩोटि साईजको पोटो २ प्रर्त 

२. स्थानीम र्नकामफाट नाता प्रभाजणत ऩत्रको प्रर्तर्रऩी।   

३. र्नयोर्गताको प्रभाणऩत्र तथा कोर्बड खोऩ काडि ।  

४. SEE उत्तीणि गयेको  ग्रडे र्सट ।  

५. चारयर्त्रक प्रभाण ऩत्र ।  

६. ववबागीम कभिचायीको हकभा कामियत कामािरमफाट 
र्सपारयस ऩत्र । ववयगर्त प्राप्त य अवकाश प्राप्त 
कभिचायीको सन्तर्तको हकभा ऩेन्सन ऩट्टाको प्रर्तर्रऩी  

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

ऩयीऺाथीहरुरे ध्मान ददन ुऩने कुयाहरु : 
१. ऩयीऺाथीरे ऩयीऺाको रार्ग आपूराई आवश्मक ऩने साभाग्रीहरु आपैँ  व्मवस्था 

गनुिऩनेछ । 

२. ऩयीऺा सरुु हनुबुन्दा थोयैभा आधा बन्दा अगार्ड ववद्यारमभा उऩजस्थत बइसक्नऩुनेछ । 

३. ऩयीऺा 2 घण्टा सभम अवर्धको हनेुछ । 

४. ववऻान सॊकामका ववद्याथीरे नेऩारी 15, अॊग्रजेी 20, कम््मटुय 5, गजणत 30, य 
ववऻान 30 गरय जम्भा 100 ऩूणािङ्कको ऩयीऺा ददनऩुनेछ । 

५. व्मवस्थाऩन सॊकामका ववद्याथीरे नेऩारी 30, अॊग्रजेी 30, Social Studies 15, गजणत 
य कम््मटुय 10, Accountancy, Business Studies य Economics 15 गरय जम्भा 
100 ऩूणािङ्कको ऩयीऺा ददनऩुनेछ । 

६. उत्तय ऩजुस्तकाको प्रथभ कबय ऩेज फाहेक अन्म ऩषृ्ठभा 1.5 ईन्च जर्त वकनाया छोडी 
दफैुतपि  रेख्नऩुनेछ । 

७. ऩयीऺाथीरे प्रश्नऩत्र तथा अन्म कागजभा केही ऩर्न रेख्न. ऩाइने छैन ।  


