Online Form Apply का फाईदाहरु
 Online Form Apply गर्दा तपदईहरु फर्ा किन्न जदने झन्झटबदट र्क्
ु त हुनह
ु ु न्छ ।

 Manually Form भर्दा गल्तत भएर्द सच्यदउन टटपेक्सिो सहदरद लिनप
ु ने हुन्छ तर Online Form भर्दा िेही सच्यदउनप
ु रे र्द
छछटो र छररतो किलसर्िे सच्यदउन सकिन्छ ।

 उम्र्ेर्वदरिे एि पटि व्यल्क्तगत वववरण भररसिेपछछ अन्य सर्यर्द र्रखदस्त पेश गर्दा ती वववरणहरु पटि पटि
भरररहन पने छै न
 तपदईिो जन्र् लर्छत फर्ा भना योग्य छ कि छै न तपदईिे Online Form भने बेिदर्द नै जदनिदरी पदउन सक्नुहुन्छ । यसिे
तपदईिदई अनदवश्यि झन्झटबदट र्क्
ु त गरदउँ छ ।
 फदरर् भर्दा हदििो उर्ेर टहसदब गना पने सर्स्यद नपने (जन्र् लर्छतिो आधदरर्द आफै टहसदब हुने)
 फदरर्िदई सुरक्षीत बनदउन barcode िो प्रयोग गररएिो ।
 िुनै पछन device(mobile, ipad, pad ) बदट Internet प्रयोग गरर online फदरर् भना सकिने ।
 आफुिे भरे िो फदरर् आफैसंग पछन रहने ।(online भरे पछी फदरर् digitize हुने भएिोिे आफुिे चदहे िो बेिद Print पछन गना
सकिने)

सशस्र प्रहरी बििो भनदा सम्बन्धी

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

• सशस्र प्रहरी बििो भनदा सम्बन्धी online portal http://bharna.apf.gov.np internet Browser ma रदखी page खोतने ।
• उम्र्ेर्वदरिे आफ्नो वववरण सत्य, तथ्य र प्रष्ट रुपर्द भनुा पनेछ ।
• * चचन्ह भएिो र्हि अछनवदया भना पनेछ ।
• व्यल्क्तगत वववरण भना Registration Form र्द Click गरे र सबै र्हि भनुा पर्ा छ ।
• उम्र्ेर्वदरिे एि पटि व्यल्क्तगत वववरण भररसिेपछछ अन्य सर्यर्द र्रखदस्त पेश गर्दा ती वववरणहरु पटि पटि
भरररहन पनेछैन ।(जन्र् लर्छत, नदगररक्तद नं, जदरी गने ल्जतिद एि पटि भरे पछी सच्यदउन सकिने छै न )
• एि भन्र्द बटि पर्र्द र्रखदस्त बुझदउन उम्र्ेर्वदरिे Apply Online Form र्द गएर सर्ुह तथद पर् छदनी ववबरण भनुा
पर्ा छ ।
• Online फदरर् भरे र डदउनिोड भएिो PDF File (र्रखदस्त फदरर्) िदई वप्रन्ट गरर तोकिएिो सशस्र प्रहरी बि
िदयदाियिो भनदा तथद छनौट शदखदर्द गई छनयर्दनुसदर िदग्ने र्स्तुर बझ
ु दई प्रवेश पर लिन सक्नुहुनेछ ।
• र्रखदस्त सदथ ववज्ञदपनर्द भएिद अछतररक्त तोकिएिद िदगजहरु सर्ेत अछनवदया रुपर्द उम्र्ेर्वदर आफैिे प्रर्दणीत
गरी पेश गनप
ुा नेछ ।

1. Registration Form र्द Click गरर

गनह
ुा ोस ।

सबै र्हिहरु अछनवदया भनह
ुा ोस र

Verify & Continue र्द Click

जन्र् लर्छत, नदगरीक्तद नं तथद नदगररितद जदरी गरे िो ल्जतिद
रदम्रोसंग Verify गनहुा ोस ।
* पछी िेही सच्यदयदउन परे र्द यो ववबरण र्दचगने छ ।

2. ति र्े खखएिो फर्ार्द आफ्नो व्यल्क्तगत वववरण पूणा रुपर्द भरर

Save & Continue र्द Click गनहुा ोस

।

यटर् नेपदिी टदईप गना आउर्ै न भने roman र्द टदईप गरर Space चथच्नु होिद जस्तै nepali टदईप गरर keyboard र्द space
चथच्नुहोस । “नेपदिी” हुनेछ ।
* चचन्ह भएिो र्हि अछनवदया भना पनेछ ।

3.

Registration Form भरर सक्नुभएिो छ भने Apply Online Form र्द Click गनहुा ोस
भनह
ुा ोस र Verify & Continue र्द Click गनह
ुा ोस ।

Note:- यटर् तपदईिे व्यल्क्तगत वववरण भनभ
ुा एिो
र्दर Online Form Apply गना सक्नह
ु ु नेछ ।

छै न भने¸ अगदडड बढ्न सक्नह
ु ु न्न ।

र सबै र्हिहरु अछनवदया

Registration Form र्तदा

गरदएर

4. ति उतिेखखत फर्ार्द अछनवदया गररएिद वववरणहरु पण
ू ा रुपर्द भरर

Note:- यटर् तपदईिे शैक्षक्षि योग्यतदिो फर्ा पण
ू ा रुपर्द
Verify Form Submission र्द गएर आफ्नो शैक्षक्षि

Save & Continue

भनभ
ुा एिो छै न तर

र्द

Click गनहुा ोस

Registration Form भनभ
ुा एिो

योग्यतद पूणा रुपर्द भना सक्नुहुनेछ ।

।

छ भने

5. तपदईिे व्यल्क्तगत वववरण र शैक्षक्षि योग्यतदिो फदरर् भररसक्नु भएपछछ¸ ति उतिेखखत वववरण आउँ छ । टिि भएर्द

Click गनहुा ोस

। यटर् िेटह सच्यदउनप
ु रे र्द

Go Back र्द Click गरर

सच्यदएर पन
ु

Submit गनहुा ोस

।

Final Submit Your Record र्द

6.

Final Submit Your Record

र्द

Click गरर

Message आउँ छ

।

र्द फर्ा डदउनिोड हुन्छ । यटर् अझै िेटह सच्यदउनछ
ु भने Close गरे र सच्यदउन
सक्नह
ु ु नेछ । यछत गरे पछछ तपदईिो फर्ा पण
ू ा रुपर्द र्तदा भयो । डदउनिोड भएिो PDF File िदई वप्रन्ट गरर तोकिएिो सशस्र प्रहरी बि िदयदाियिो
भनदा तथद छनौट शदखदर्द गई छनयर्दनस
ु दर िदग्ने र्स्तुर बझ
ु दई प्रवेश पर लिन सक्नह
ु ु नेछ ।

Note:- Generate PDF & Save

गनभ
ुा यो भने

सिेपछछ ति उतिेखखत फर्ेटिो

PDF Format

तपदईिे डदटद ईल्न्ि गर्दा िुनै प्रदववचधि सर्स्यद आएिो खण्डर्द
ति उतिेखखत वववरण भरर Submit गना

Report Technical Problems

र्द गई

