उम्मेद्वारलाई हुने फाईदाहरु
 ई-गभरर्नेसको अवधारणा अर्नुसार भर्नाा सम्बन्धी वववरण र्नेपाली जर्नताको पहुचमा सजीलै पुग्र्ने।

 Online Form Apply गर्ाा तपाईहरु फमा ककन्र्न जार्ने झन्झटबाट मुक्त हुर्नुहुन्छ ।
 Manually Form भर्ाा गल्तत भएमा सच्याउर्न टटपेक्सको सहारा ललर्नप
ु र्ने हुन्छ तर Online Form भर्ाा केही सच्याउर्नप
ु रे मा
छछटो र छररतो ककलसमले सच्याउर्न सककन्छ ।

 उम्मेर्वारले एक पटक व्यल्क्तगत वववरण भररसकेपछछ अन्य समयमा र्रखास्त पेश गर्ाा ती वववरणहरु पटक पटक
भरररहर्न पर्ने छै र्न
 तपाईको जन्म लमछत फमा भर्ना योग्य छ कक छै र्न तपाईले Online Form भर्ने बेलामा र्नै जार्नकारी पाउर्न सक्र्नुहुन्छ । यसले
तपाईलाई अर्नावश्यक झन्झटबाट मक्
ु त गराउँ छ ।
 फारम भर्ाा हालको उमेर टहसाब गर्ना पर्ने समस्या र्नपर्ने (जन्म लमछतको आधारमा आफै टहसाब हुर्ने)
 फारमलाई सुरक्षीत बर्नाउर्न barcode को प्रयोग गररएको ।
 कुर्नै पछर्न device(mobile, ipad, pad ) बाट Internet प्रयोग गरर online फारम भर्ना सककर्ने ।
 आफुले भरे को फारम आफैसंग पछर्न रहर्ने ।(online भरे पछी फारम digitize हुर्ने भएकोले आफुले चाहे को बेला Print पछर्न गर्ना

सशस्र प्रहरी बलको भर्नाा सम्बन्धी

online portal http://bharna.apf.gov.np

• सशस्र प्रहरी बलको भर्नाा सम्बन्धी online portal http://bharna.apf.gov.np internet Browser ma राखी page खोतर्ने ।
• उम्मेर्वारले आफ्र्नो वववरण सत्य, तथ्य र प्रष्ट रुपमा भर्नुा पर्नेछ ।
• * चचन्ह भएको महल अछर्नवाया भर्ना पर्नेछ ।
• व्यल्क्तगत वववरण भर्ना Registration Form मा Click गरे र सबै महल भर्नुा पर्ा छ ।
• उम्मेर्वारले एक पटक व्यल्क्तगत वववरण भररसकेपछछ अन्य समयमा र्रखास्त पेश गर्ाा ती वववरणहरु पटक पटक
भरररहर्न पर्नेछैर्न ।(जन्म लमछत, र्नागररक्ता र्नं, जारी गर्ने ल्जतला एक पटक भरे पछी सच्याउर्न सककर्ने छै र्न )
• एक भन्र्ा बटि पर्मा र्रखास्त बुझाउर्न उम्मेर्वारले Apply Online Form मा गएर समुह तथा पर् छार्नी ववबरण भर्नुा
पर्ा छ ।
• Online फारम भरे र डाउर्नलोड भएको PDF File (र्रखास्त फारम) लाई वप्रन्ट गरर तोककएको सशस्र प्रहरी बल
कायाालयको भर्नाा तथा छर्नौट शाखामा गई छर्नयमार्नुसार लाग्र्ने र्स्तरु बुझाई प्रवेश पर ललर्न सक्र्नुहुर्नेछ ।
• र्रखास्त साथ ववज्ञापर्नमा भएका अछतररक्त तोककएका कागजहरु समेत अछर्नवाया रुपमा उम्मेर्वार आफैले प्रमाणीत
गरी पेश गर्नप
ुा र्नेछ ।

1. Registration Form मा Click गरर

गर्नह
ुा ोस ।

सबै महलहरु अछर्नवाया भर्नह
ुा ोस र

Verify & Continue मा Click

जन्म लमछत, र्नागरीक्ता र्नं तथा र्नागररकता जारी गरे को ल्जतला
राम्रोसंग Verify गर्नहुा ोस ।
* पछी केही सच्यायाउर्न परे मा यो ववबरण माचगर्ने छ ।

2. तल र्े खखएको फमामा आफ्र्नो व्यल्क्तगत वववरण पूणा रुपमा भरर

Save & Continue मा Click गर्नुहा ोस

।

यटर् र्नेपाली टाईप गर्ना आउर्ै र्न भर्ने roman मा टाईप गरर Space चथच्र्नु होला जस्तै nepali टाईप गरर keyboard मा space
चथच्र्नुहोस । “र्नेपाली” हुर्नेछ ।
* चचन्ह भएको महल अछर्नवाया भर्ना पर्नेछ ।

3.

Registration Form मा

सबै महलहरु अछर्नवाया भर्नह
ुा ोस र

ब्यक्तीगत फारम भरर सक्र्नभ
ु एको छ भर्ने

Apply Online Form मा Click गर्नहुा ोस

Verify & Continue मा Click गर्नहुा ोस

Note:- यटर् तपाईले व्यल्क्तगत वववरण भर्नभ
ुा एको
मार Online Form Apply गर्ना सक्र्नह
ु ु र्नेछ ।

।

छै र्न भर्ने¸ अगाडड बढ्र्न सक्र्नह
ु ु न्र्न ।

Registration Form र्ताा

र

गराएर

4. तल उतलेखखत फमामा अछर्नवाया गररएका वववरणहरु पण
ू ा रुपमा भरर

Note:- यटर् तपाईले शैक्षक्षक योग्यताको फमा पण
ू ा रुपमा
Verify Form Submission मा गएर आफ्र्नो शैक्षक्षक

Save & Continue

भर्नभ
ुा एको छै र्न तर

मा

Click गर्नहुा ोस

Registration Form भर्नभ
ुा एको

योग्यता पूणा रुपमा भर्ना सक्र्नुहुर्नेछ ।

।

छ भर्ने

5. तपाईले व्यल्क्तगत वववरण र शैक्षक्षक योग्यताको फारम भररसक्र्नु भएपछछ¸ तल उतलेखखत वववरण आउँ छ । टिक भएमा

Click गर्नहुा ोस

। यटर् केटह सच्याउर्नप
ु रे मा

Go Back मा Click गरर

सच्याएर पर्न
ु

Submit गर्नहुा ोस

।

Final Submit Your Record मा

6.

Final Submit Your Record

मा

Click गरर

Message आउँ छ

।

मा फमा डाउर्नलोड हुन्छ । यटर् अझै केटह सच्याउर्नछ
ु भर्ने Close गरे र सच्याउर्न
सक्र्नह
ु ु र्नेछ । यछत गरे पछछ तपाईको फमा पण
ू ा रुपमा र्ताा भयो । डाउर्नलोड भएको PDF File लाई वप्रन्ट गरर तोककएको सशस्र प्रहरी बल कायाालयको
भर्नाा तथा छर्नौट शाखामा गई छर्नयमार्नस
ु ार लाग्र्ने र्स्तुर बझ
ु ाई प्रवेश पर ललर्न सक्र्नह
ु ु र्नेछ ।

Note:- Generate PDF & Save

गर्नभ
ुा यो भर्ने

सकेपछछ तल उतलेखखत फमेटको

PDF Format

Final Submit गनन ववर्ननुभयो भने वा PDF फारम पुन: तयार पानन

• सरु
ु मा Re-Verify Submission or, Regenerate PDF मा Click गर्नह
ुा ोला
• आव्स्यक Field सबै भरी Verify Yourself मा Click गर्नह
ुा ोला

Generate PDF File

•

Generate PDF मा Click गरी फारमको PDF file save गर्नह
ुा ोला

तपाईले डाटा ईल्न्ि गर्ाा कुर्नै प्राववचधक समस्या आएको खण्डमा
तल उतलेखखत वववरण भरर Submit गर्ना

Report Technical Problems

मा गई

SMS बाट भर्नाा बारे जार्नकारी

लमछत रुपान्तर

उमेर टहसाब

जन्म लमछत राखेर हालको लमछत टहसाब छर्नकातर्न सक्र्नुहुन्छ ।

यछु र्नकोड र्नेपाली Converter

यटर् र्नेपाली टाईप गर्ना आउर्ै र्न भर्ने roman मा टाईप गरर Space चथच्र्नु होला जस्तै nepali टाईप गरर
keyboard मा space चथच्र्नह
ु ोस । “र्नेपाली” हुर्नेछ ।

