
क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

१ १४ १ महादवे जोशी परुुष चौिपाटी गापा ५, अछाम अछाम चौिपाटी गापा
भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाईन्ि, 

कैलाली
प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको िा िा िैङ्क , ििलपाटा सजसपएिाट

२ ७३ २ एन्जल िाउद परुुष चौिपाटी गापा ६, अछाम अछाम चौिपाटी गापा ििस्वसि मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष प्रासव भन्दा कम सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको सजसपएिाट

३ १४५ ३ सविेन्र िाउँद परुुष चौिपासट ३ अछाम अछाम चौिपाटी गापा ििस्विी मासव धिगढी कैलाली प्रथम िामदुासिक २.५५ िोकिी सििक्षि सििक्षि भएको भएको

४ ११३ िाकेश िहादिु सव.क. दसलि चौिपाटी गापा ५ अछाम अछाम चौिपाटी गापा लडड िदु्ध टोखा िपा काठमाण्डौ प्रथम िामदुासिक ३.०५ कृसष एिएलिी  +२ उत्तीण भएको भएको
 छात्रवसृत्त पाए िपाएको एसकि 

िभएको

५ ११६ िज्ञ िाज पाण्डे परुुष चौिपासट ७ अछाम अछाम चौिपाटी गापा
खप्तड मेसडकल हले्थ एण्ड िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.९ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको िभएको

लम्कीचहुािाट सवपन्ििा सिफारिि 

भएको

६ २०५ १ कृष्णा कुमािी खड्का मसहला
िान्िीगढी जिगढ गापा १, 

अछाम
अछाम

िान्िीगढी 

जिगढ गापा
दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष एिएलिी भएको भएको खािा िं. िभएको िवुाको मतृ्ि ुभएको

७ १ १ जगि वड दसलि मंगलिेि िपा ५, अछाम अछाम मंगलिेि िपा
शोडषादसेव मासि ,मंगलिेि िपा 

अछाम
प्रथम िामदुासिक २.०५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको िा िा िैङ्क , मंगलिेि दसलि

८ १८ २ जगि िेपाली दसलि मंगलिेि िपा ५, अछाम अछाम मंगलिेि िपा
शोडषादसेव मासि ,मंगलिेि िपा 

अछाम
प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको दसलि

९ १९ ३ िसमक्षा केिी मसहला मंगलिेि िपा ४, अछाम अछाम मंगलिेि िपा
शोडषादसेव मासि ,मंगलिेि िपा 

अछाम
प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम भएको भएको

१० ६१ ४ सदल ुकुमािी भाट मसहला मंगलिेि िपा ५ अछाम अछाम मंगलिेि िपा िोडषा मासव मंगलिेि अछाम प्रथम िामदुासिक २.२ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

११ १०८ ५ िसुिन्िा शाह मसहला मंगलिेि िपा ४ अछाम अछाम मंगलिेि िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.१ कृसष सििक्षि एिएलिी भएको भएको

१२ १६७ भोजिाज ढंुगािा परुुष मंगलिेि िपा ५ अछाम अछाम मंगलिेि िपा िोडिा मासव मंगलिेि िपा अछाम िखलेुको िामदुासिक १.६ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको घ वगडको अपांगिा

१३ ७४ पिसमषा भाट मसहला मंगलिेि िपा ५ अछाम अछाम मंगलिेि िपा
शैलेश्विी फावषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक ३.१५ कृसष स्िािक स्िािक िभएको िभएको

१४ १६५ गणेश प्रिाद ढंुगािा परुुष मंगलिेि िपा ५ अछाम अछाम मंगलिेि िपा
होसलसभजि टेसक्िकल क्िाम्पि 

काठमान्डौ
प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको

अध्ििििि िंस्थािाट छात्रवसृत्त 

पाए िपाएको एसकि िभएको

१५ २०४ १ िेवन्ि आउजी दसलि मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको दसलि

१६ ७९ २ दसेवन्र िहादिु िाउद परुुष मेल्लेख गापा ४, अछाम अछाम मेल्लेख गापा ििस्विी मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष
एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भन्दा कम भएको भएको एभिेष्ट िैङ्क सलसमटेड, धिगढी सवपन्ि

१७ २५८ समलि शाह परुुष समल्लेख ३ अछाम अछाम मेल्लेख गापा खप्तड मेसडकल हले्थ िाइन्ि धिगढी प्रथम िामदुासिक २.९६ कृसष एिएलिी पाि एिएलिी भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

१८ २१५ गणेश िढुा परुुष मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

१९ २१४ भगविी िाउद मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२० २१३ िसमिा िढुा मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.६५ ब्िापाि प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

छतत्रिवृिको वकवसमः. प्रतविविक विप्लोमत छतत्रिवृि

कोटतः- प्रवर् स्र्थतनीय र्ह २ िनत िम्मत १७६ िनत

रकमः ५० हितर

सतमतविक विकतस मन्त्रतलय

सदूुरपविम प्रदेि कैलतली

एकीकृर् छतत्रिवृि व्यिस्र्थतपन वनदेविकत २०७६

छतत्रिवृिको लतवर् आिेदन सकंलन र्र्थत व्यिस्र्थतन सवमवर्
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कैवफयर्

सिफारििको आधाि

२१ २०२ कल्पिा िाउद मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२२ २०७ दवेििा भलू दसलि मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२३ २१२ सिन्दशे्विी िढुा मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.६ िोकिी प्रासि भन्दा कम स्िािकोत्ति िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२४ २०८ सदपेन्र िाउद परुुष मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२५ २१६ रोपिी िाउद मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२६ २१७ मसिषा िाउद मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२७ २०६ सििा िाउद मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि एिएलिी िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२८ २०९ दवेने्र िाउद परुुष मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

२९ २१० झििा कुमािी िाउद मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम िामदुासिक २.२५ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

३० २११ कल्पिा िाउद मसहला मेल्लेख गापा ७, अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, अछाम प्रथम कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको कक्षा १० ग्रडेसिट िभएको सवपन्ििा िभएको

३१ ७० १ सडम्पल कँुवि मसहला िाफेिगि िपा ३ अछाम अछाम िाँफेिगि िपा िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक ३.६ कृसष प्रासव भन्दा कम भएको भएको एि आई सि एसशिा, िाफेिगि िवुाको मतृ्ि ुभएको
अिाहि ि 

सजसपएिाट

३२ १६ २ मसिषा िढुा मसहला िाफे िपा ५, अछाम अछाम िाँफेिगि िपा
िैलेश्विी स्कुल अफ हले्थ िाईन्ि, 

कैलाली
प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको एभिेष्ट िैङ्क सलसमटेड,धिगढी सजसपएिाट

३३ २०३ ३ भगविी खिाल मसहला िाफे िपा ५, अछाम अछाम िाँफेिगि िपा
दगुाडदवेी मासव मेल्लेख-७, िन्दगेडा, 

अछाम
प्रथम िामदुासिक २.०५ कृसष एिएलिी एिएलिी भएको भएको

३४ २०८ श्रीि शमाड परुुष िापेिगि िपा २ अछाम अछाम िाँफेिगि िपा
होसलसभजि टेसक्िकल क्िाम्पि 

काठमाण्डौ
प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष सििक्षि १०कक्षा उत्तीणड भएको भएको

छात्रवसृत्त पाए/िपाएको एसकि 

िभएको

३५ ५१ कुिल कँुवि परुुष िाफेिगि िपा ५ अछाम अछाम िाँफेिगि िपा
हाईड्रो ईलेसक्िकल टेसक्िकल एण्ड 

एजकेुििल कलेज धिगढी
िखलेुको िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि एिएलिी भएको भएको

२०७५/०४/०१ मा भिाड ि 

सडप्लोमा कोषड िभएको

३६ १२० १ िल िहादिु चौधिी जिजािी कृष्णपिु िपा १ कन्चिपिु कञ्चिपिु कृष्णपिु िपा
फािवषे्ट स्कूल अफ मेसडसिि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक ४९.२५ ० सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको िेपाल िङ्गलादशे िैङ्क, झलािी िवुाको मतृ्ि ुभएको अिहाि

३७ १११ २ हरिश भट्ट परुुष कृष्णपिु िपा ४ कंचिपिु कञ्चिपिु कृष्णपिु िपा िेिी प्रासवसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको िा िा िैङ्क, अिरििा
द्धन्द्धको िेला प्रहिी िवुाको मतृ्ि ु

(िसहद परिवाि)
अिहाि

३८ १५८ ३ पावडिी िढुा मसहला कृष्णपिु िपा १ कंचिपिु कञ्चिपिु कृष्णपिु िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक ५३.१३ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

३९ ११२ ४ िसुििा चौधिी जिजािी कृष्णपिु िपा १ कंचिपिु कञ्चिपिु कृष्णपिु िपा
फािवषे्ट स्कूल अफ मेसडसिि 

कन्चापिु
प्रथम िामदुासिक २.३ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको

४० १८७ ५ सटकािाम चौधिी जिजािी कृष्णपिु िपा १ कंचिपिु कञ्चिपिु कृष्णपिु िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

४१ १२३ ६ लाल प्रिाद भट्ट परुुष कृष्णपिु िपा १ कंचिपिु कञ्चिपिु कृष्णपिु िपा
शकु्लाफाँटा िहुप्रासवसधक सशक्षालि 

शकु्लाफाँटा िपा कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

४२ २२ ७ भिि भट्ट परुुष कृष्णपिु िपा ६, कंचिपिु कञ्चिपिु कृष्णपिु िपा
कृष्ण मासि झलािी, शकु्लाफाटा 

िपा कंविपिु
प्रथम िामदुासिक २.१५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

४३ १९५ १ पजुा भट्ट मसहला पिुवाडि िपा २ कंचिपिु कञ्चिपिु पिुवाडि िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक ४३.२५ एिएलिी भएको भएको लक्ष्मी िैङ्क झलािी

४४ १४० २ सशक्षा िासििा मसहला पिुवाडि िपा ८ कंचिपिु कञ्चिपिु पिुवाडि िपा ििस्वसि मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.१ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको प्राइम िैङ्क सल.,धिगढी

४५ १४२ १ गाित्री कुमािी थापा मसहला वदेकोट १० कञ्चिपिु कञ्चिपिु िेदकोट िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.९ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको िा िा िैङ्क महने्रिगि सजसपएिाट
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

४६ १५६ २ सिशा भट्ट मसहला िेदकोट िपा ४ कंचिपिु कञ्चिपिु िेदकोट िपा
िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष प्लि टु स्िािक भएको भएको खािा िं. िभएको सजसपएिाट

४७ १५५ ३ पजुा भट्ट मसहला िेिकोट िपा ४ कञ्चिपिु कञ्चिपिु िेदकोट िपा कृष्ण मासि कृष्णपिु कञ्चिपिु प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष एिए;िी पाि स्िािक भएको भएको

४८ ६७ ४ कुमािी ििस्विी भट्ट मसहला िेदकोट िपा ४ कंचिपिु कञ्चिपिु िेदकोट िपा
फािवषे्ट स्कूल अफ मेसडसिि 

कन्चापिु
प्रथम िामदुासिक

५१.२५ 

(२.२)
कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

४९ १५७ ५ प्रसदप जोशी परुुष िेदकोट िपा ७ कंचिपिु कञ्चिपिु िेदकोट िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक ३.१ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

५० १६८ ६ उपेन्र प्रिाद िोहिा परुुष िेदकोट िपा ३ कंचिपिु कञ्चिपिु िेदकोट िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.९५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

५१ १८२ १ पसििा चौधिी जिजािी िेलौिी िपा ५ कंचिपिु कञ्चिपिु िेलौिी  िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको िासिमा िैङ्क

५२ १६४ २ प्रसििा िोहिा मसहला िेलौिी िपा ६ कंचिपिु कञ्चिपिु िेलौिी िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.२५ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भएको भएको खािा िं. िभएको

५३ २२२ १ उषा दजी दसलि सभिपा १६, कंचिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा ििस्विी मासव, सभ.ि.पा.१६, कंचिपिु प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम भएको भएको िेपाल िैङ्क सल. महने्रिगि दसलि

५४ ८० २ िोशि भट्ट परुुष भीमदि िपा १८ कंचिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा
फािवषे्ट स्कूल अफ मेसडसिि 

कन्चापिु
प्रथम िामदुासिक ३.३५ कृसष सििक्षि  +2 अध्ििििि भएको भएको प्रभ ुिैङ्क, महने्रिगि सजसपएिाट

५५ १५४ ३ आकाश जोशी परुुष सभिपा १८ कञ्चिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि कंचिपिु प्रथम िामदुासिक २.९ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

५६ १९४ ४ िन्िोष भट्ट परुुष सभिपा ८ कंचिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

५७ ७ ५ सिलकिाज जोशी परुुष सभिपा ११, कंचिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

५८ २२५ सललाधि खत्री परुुष सभिपा १६, कंचिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा ििस्विी मासव, सभ.ि.पा.१६, कंचिपिु प्रथम
िा. शैसक्षक 

गठुी
२.४ कृसष सििक्षि प्लि टु भएको भएको

५९ २२४ भाविा जोशी मसहला सभिपा १२, कंचिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा ििस्विी मासव, सभ.ि.पा.१६, कंचिपिु प्रथम
िा. शैसक्षक 

गठुी
३.३ कृसष प्लि टु एिएलिी भएको भएको

६० २२३ शमशेि कठािि परुुष सभिपा १६, कंचिपिु कञ्चिपिु भीमदत्त िपा ििस्विी मासव, सभ.ि.पा.१६, कंचिपिु प्रथम
िा. शैसक्षक 

गठुी
२.९ कृसष सििक्षि एिएलिी भएको भएको जहेन्दाि छात्रवसृत्तमा अध्ििििि

६१ २४३ १ सिमला कुमािी भट्ट मसहला महाकाली िपा ४, कंचिपिु कञ्चिपिु महाकाली िपा िासष्िि मासव,शकु्लाफाटा ४, सपपलाडी, कंचिपिु प्रथम िामदुासिक २.१५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको कृसष सवकाि िैङ्क झलािी

६२ १३९ २ जिक िाज सिष्ट परुुष महाकाली िपा ९ कंचिपिु कञ्चिपिु महाकाली िपा
फािवषे्ट स्कूल अफ मेसडसिि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक ४४.२८ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको महाकाली सवकाि िैङ्क महने्रिगि

६३ २४६ १ िरििा सिष्ट मसहला
शकु्लाफाटा िपा ३, 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा
िासष्िि मासव,शकु्लाफाटा ४, सपपलाडी, कंचिपिु प्रथम िामदुासिक २.०५ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको भएको कृसष सवकाि िैङ्क झलािी मसहला

६४ २४१ २ भागिथी अवस्थी मसहला
शकु्लाफाटा िपा ४, 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा
िासष्िि मासव,शकु्लाफाटा ४, सपपलाडी, कंचिपिु प्रथम िामदुासिक १.८ कृसष सििक्षि प्रासि िह भएको भएको कृसष सवकाि िैङ्क झलािी मसहला

६५ १८४ ३ गोपाल चौधिी जिजािी
शकु्लाफाँटा िपा ३ 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा

ििस्वसि मासव शकु्लाफाँटा िपा 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक ४८.५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

६६ २४४ ४ ििुि चौधिी जिजािी
शकु्लाफाटा िपा ३, 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा
िासष्िि मासव,शकु्लाफाटा ४, सपपलाडी, कंचिपिु प्रथम िामदुासिक ३९.८८ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

६७ ११० ५ िामचन्र अवस्थी परुुष
शकु्लाफाँटा िपा १ 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा
िेिी प्रासवसधक सशक्षालि डोटी िेस्रो िामदुासिक ३.१ कृसष प्रासव भन्दा कम  +२ उत्तीण भएको भएको

६८ १४४ ६ सदपक सवष्ट परुुष
शकु्लाफाँटा िपा ५ 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा

भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

६९ १३७ ७ मकेुश सिंह परुुष
शकु्लाफाँटा िपा ७ 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा

शकु्लाफाँटा िहुप्रासवसधक सशक्षालि 

शकु्लाफाँटा िपा कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
 +२ उत्तीण भएको भएको

७० २९ ८ िाम दत्त जोशी परुुष
शकु्लाफाटा िपा ४, 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा

शकु्लाफाटा िहुप्रासिसधक 

सशक्षालि, शकु्लाफाटा िपा कंविपिु
प्रथम िामदुासिक २.३ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको

७१ २४५ िसििा डंगौिा जिजािी
शकु्लाफाटा िपा ३, 

कंचिपिु
कञ्चिपिु

शकु्लाफाँटा 

िपा
िासष्िि मासव,शकु्लाफाटा ४, सपपलाडी, कंचिपिु प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको जहेन्दाि छात्रवसृत्तमा अध्ििििि
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

७२ १६० १ आकृसि चौधिी जिजािी कैलािी गापा ६ कैलाली कैलाली कैलािी गापा शािदा मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक १.९ कृसष एिएलिी एिएलिी भएको भएको िा िा िैङ्क धिगढी

७३ ९४ २ िामजिम चौधिी जिजािी कैलािी गापा ६ कैलाली कैलाली कैलािी गापा
खप्तड मेसडकल एण्ड हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक ४८.६३% कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको िा िा िैङ्क धिगढी मकु्त कमैिा

७४ ५९ १ गोसवन्द प्रिाद चौधिी जिजािी गोदाविी िपा ८ कैलाली कैलाली गोदाविी िपा
भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाईन्ि, 

कैलाली
प्रथम िामदुासिक २.९ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको

७५ १५० २ मिोज चौधिी जिजािी गोदाविी िपा ५ कैलाली कैलाली गोदाविी िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक ४२.८८% कृसष

सिसििक्षि 
एिएलिी भएको भएको ग्लोिल आइएमइ िैङ्क धिगढी

७६ ५० B १ िसििा मल्ल मसहला गौिीगंगा िपा २ कैलाली कैलाली गौिीगंगा िपा पंचोदि मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष प्रासव भन्दा कम  +२ उत्तीण भएको भएको िा िा िैङ्क, चौमाला मसहला

७७ ५७ २ धि सिंह ठगनु्िा परुुष गौिीगंगा िपा ९ कैलाली कैलाली गौिीगंगा िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको िा िा िैङ्क, धिगढी सजसपएिाट

७८ १३४ ३ गणेश िहादिु खत्री परुुष गौिीगंगा िपा १ कैलाली कैलाली गौिीगंगा िपा पशपुसि मासव गौिीगंगा िपा कैलाली प्रथम िामदुासिक २.७ व्िापाि सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

७९ १२५ ििेन्र िहादिु कुमाल परुुष गौिीगंगा िपा ७ कैलाली कैलाली गौिीगंगा िपा पशपुसि मासव गौरिगंगा िपा कैलाली प्रथम िामदुासिक ४७.३८ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम िभएको िभएको

८० २ सदपेन्र लासमछािे परुुष चिेु ५ कैलासल कैलाली चिेु गापा िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक २.२ मजदिुी सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको गौिीगंगा िाट सिपन्न्ििा सिफारिि छिौट िहुिे

८१ १४६ १ सकिण कुमािी भण्डािी मसहला जोशीपिु गापा ७ कैलाली कैलाली जोशीपिु गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक ३.२ कृसष
प्रासव भन्दा कम 

प्रासव भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको

८२ १४७ २ कञ्चि कुमािी चौधिी जिजािी जोशीपिु गापा ७ कैलाली कैलाली जोशीपिु गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक ३.२ कृसष
प्रासव भन्दा कम 

प्रासव भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको

८३ ९१ असमिा चौधिी जिजािी जोशीपिु गापा ६ कैलाली कैलाली जोशीपिु गापा
शैलेश्विी फावषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.१ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको

८४ १८९ स्िेहा शाही िाजी लोपोन्मखु टीकापिु िपा कैलाली कैलाली टीकापिु िपा
टीकापिु पोसलटेसक्िक टीकापिु िपा 

कैलाली
ििृीि िामदुासिक २.७२ कृसष भएको िभएको ििृीि वषडमा अध्ििििि भएकोले छिौट िहुिे

८५ २० १ िसुमत्रा िािा जिजािी धउमिपा ११, केलाली कैलाली ध.उ.म.ि.पा
िैलेश्विी स्कुल अफ हले्थ िाईन्ि, 

कैलाली
प्रथम िामदुासिक ३.३ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको जिजािी छात्रा

८६ ६ २ िन्िोषी िािा जिजािी धउमिपा ११, कैलाली कैलाली ध.उ.म.ि.पा
िैलेश्विी स्कुल अफ हले्थ िाईन्ि, 

कैलाली
प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी भएको िभएको खािा िं. िभएको जिजािी छात्रा

८७ १९० ३ जिन्िी सिष्ट मसहला धउमिपा ३ कैलाली कैलाली ध.उ.म.ि.पा पदमा अस्पिाल धिगढी प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भएको िभएको

८८ ३ ४ लक्ष्मी जिैी मसहला धउिपा ६, कैलाली कैलाली ध.उ.म.ि.पा िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

८९ ९९ ५ गोपाल दाि िािा जिजािी ध.उ.म.ि.पा १५ कैलाली कैलाली ध.उ.म.ि.पा
भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.९५ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

९० १८१ ६ िमेश चौधिी जिजािी धउमिपा ७ कैलाली कैलाली ध.उ.म.ि.पा
शैलेश्विी फािवषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

९१ १८५ गोकुल दवे भट्ट परुुष धउमिपा ७ कैलाली कैलाली ध.उ.म.ि.पा शािदा मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.६५ सििक्षि सििक्षि िभएको िभएको

९२ २५ १ महशे्वि खसिवडा परुुष
िदडगोिीिा गापा १, 

कैलाली
कैलाली

िदडगोिीिा 

गापा
िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक २.९५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
पल्ि टु भएको भएको

कञ्चि सवकाि िैङ्क सलसमटेड, 

िौसििा

९३ ५३ ज्िोिी भण्डािी मसहला मोहन्िाल ६ कैलाली कैलाली मोहन्िाल गापा
िागेश्वोिी ह्याल्थ कलेज िेपालगंज 

िाँके
प्रथम िामदुासिक २.२ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
स्िािक िभएको भएको सवपन्ििा िभएकोले छिौट िहुिे

९४ १९१ १ सदपेन्र प्रिाद जशैी परुुष लम्कीचहुा ९ कैलाली कैलाली
लम्कीचहुा 

िपा
खप्तड मेसडकल हले्थ िाइन्ि धिगढी प्रथम िामदुासिक २.८ िोकिी सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको िभएको खािा िं. िभएको
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

९५ २४९ १ पवि पिेरु परुुष
अजिमेरु गापा २, 

डडेल्धिुा
डडेल्धिुा अजिमेरु गापा ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक २.३ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको ग्लोिल आइएमइ िैङ्क डडेल्धिुा

९६ १२१ सदव्िा ओझा मसहला अमिगढी िपा ८ डडेल्धिुा डडेल्धिुा अमिगढी िपा महने्र मासव अमिगढी िपा डडेल्धिुा कक्षा ११ िामदुासिक ३.६४ िोकािी एिएलिी  +२ उत्तीण िभएको िभएको
प्रासवसधक धाि िफड  कक्षा ११ 

पसढिहकेो
छिौट िहुिे

९७ २५० १ पसवत्रा िोहिा मसहला
आसलिाल गापा २, 

डडेल्धिुा
डडेल्धिुा

आसलिाल 

गापा
ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक २.२ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको कञ्चि डेभलपमेन्ट िैङ्क सल.

९८ १२४ २ भवुि िोहिा परुुष
आसलिाल गापा ४, 

डडेल्धिुा
डडेल्धिुा

आसलिाल 

गापा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक ४७.६३ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको महालक्ष्मी सवकाि िैङ्क सल.मिरुििा

९९ १३३ जािकी जोशी मसहला
आसलिाल गापा 

४डडेल्धिुा
डडेल्धिुा

आसलिाल 

गापा
शािदा मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.२ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम िभएको भएको सवपन्ििा िभएको

१०० २५३ १ िशोदा कुमािी सिष्ट मसहला
गन्िापधिुा गापा ३, 

डडेल्धिुा
डडेल्धिुा

गन्िापधिुा 

गापा
ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष एिएलिी भन्दा कम सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

१०१ २५६ २ िीिा कुमािी महिा मसहला
गन्िापधिुा गापा १, 

डडेल्धिुा
डडेल्धिुा

गन्िापधिुा 

गापा
ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक ४७.५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको िभएको कञ्चि डेभलपमेन्ट िैङ्क डडेल्धिुा मसहला

१०२ २५५ ३ िन्िोष िहादिु धािकु परुुष
गन्िापधिुा गापा ४, 

डडेल्धिुा
डडेल्धिुा

गन्िापधिुा 

गापा
ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१०३ २५४ ४ लोकिाज फुलािा परुुष
गन्िापधिुा गापा ५, 

डडेल्धिुा
डडेल्धिुा

गन्िापधिुा 

गापा
ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक २.२५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१०४ १४१ १ सिमडला ओली मसहला िवदगुाड गापा १, डडेल्धिुा डडेल्धिुा िवदगुाड गापा ििस्वसि मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक १.८ कृसष
एिएलिी भन्दा 

कम
प्रासव भन्दा कम भएको भएको एभिेष्ट िैङ्क सल.,सििापाइला मसहला

१०५ २५१ २ ििन्ि िाज अवस्थी परुुष िवदगुाड गापा २, डडेल्धिुा डडेल्धिुा िवदगुाड गापा ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको िेपाल िैङ्क सल. डडेल्धिुा सजसपएिाट

१०६ ४२ ३ िसवन्र िहादिु ऐि परुुष िवदगुाड गापा ५ , डडेल्धिुा डडेल्धिुा िवदगुाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.१५ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

१०७ २५७ १ हमेा भट्टिाई मसहला पशुडिाम िपा ५, डडेल्धिुा डडेल्धिुा पिशिुाम िपा ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम
िामदुासिक 

(OL)
२.६ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको लक्ष्मी िैङ्क सल. डडेल्धिुा मसहला

१०८ ११९ २ भवुि िाज जोशी परुुष पिशिुाम िपा १ डडेल्धिुा डडेल्धिुा पिशिुाम िपा
भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक

५९.१३(२

.६५)
कृसष सििक्षि स्िािक भएको भएको ग्लोिल आइएमइ िैङ्क, डडेल्धिुा सजसपएिाट

१०९ १२७ ३ िलु िहादिु महिा परुुष पिशिुाम िपा ११ डडेल्धिुा डडेल्धिुा पिशिुाम िपा
शकु्लाफाँटा िहुप्रासवसधक सशक्षालि 

शकु्लाफाँटा िपा कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको

११० १७८ १ सदपा भट्ट मसहला भागेश्वि िपा ५ कंचिपिु डडेल्धिुा भागेश्वि गापा
िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको िभएको कञ्चि डेभलपमेन्ट िैङ्क दजैी

१११ २७ १ कृष्ण िहादिु खड्का परुुष आदशड गापा १ डोटी डोटी आदशड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.३ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको

११२ २५२ १ माि िहादिु पाली परुुष जोिािल गापा ४, डोटी डोटी जोिािल गापा ििस्विी मासव, भािकाडा, डडेल्धिुा प्रथम िामदुासिक २.९५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको एभिेष्ट िैङक सल. डोटी

११३ ८६ १ िशोदा खड्का मसहला पसूवडचौकी गापा १ डोटी डोटी
पसूवडचौकी 

गापा

शैलेश्विी फावषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.७५

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको भएको खािा िं. िभएको

११४ २६० १ गणेश समजाि दसलि िसडकेदाि गापा २, डोटी डोटी
िसडकेदाि 

गापा

शैलेश्विी फािवषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक ३.१ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको कुमािी िैङ्क सल. धिगढी दसलि

११५ १७ २ डम्मिा िोहिा मसहला िसडकेदाि गापा ५, डोटी डोटी
िसडकेदाि 

गापा
िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक ३ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको िा िा िैङ्क ,डोटी सजसपएिाट
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

११६ १५३ ३ िजृिा के्षत्री मसहला िडीकेदाि गापा २ डोटी डोटी
िसडकेदाि 

गापा
ििस्वसि मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

११७ १४८ ४ सदक्षा मल्ल मसहला िडीकेदाि गापा ५ डोटी डोटी
िसडकेदाि 

गापा

भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष एिएलिी एिएलिी भएको भएको

११८ १०४ B ५ सशसशि िोगटी परुुष िडीकेदाि गापा १ डोटी डोटी
िसडकेदाि 

गापा
िासष्िि िलुासििाम मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.३ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भएको भएको

११९ १६६ िोगेश िोहिा परुुष िडीकेदाि गापा १ डोटी डोटी
िसडकेदाि 

गापा

भो िचूिा अध्ििि प्रसिष्ठाि 

काठमाडौ ँ
प्रथम िामदुासिक २.६ प्रासव भन्दा कम एिएलिी िभएको भएको

 छात्रवसृत्त पाए िपाएको एसकि 

िभएको

१२० ८७ १ िसुशला िम मसहला
िोगटाि फुडसिल गापा ४, 

डोटी
डोटी

िोगटाि 

फुडसिल गापा

शैलेश्विी फावषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

१२१ ६८ २ पे्रम घिीमगि जिजािी
िोगटाि फुडसिल गापा १, 

डोटी
डोटी

िोगटाि 

फुडसिल गापा
ििस्विी मासव िािागाउँ डोटी प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

ग्लोिल आ एम ई िैङ्क, 

सपपल्लािजाि
जिजासि

१२२ १३५ ३ िसुद्ध सिंह िोहिा परुुष
िोगटाि फुडसिल गापा ५ 

डोटी
डोटी

िोगटाि 

फुडसिल गापा

िसहद स्मसृि आवाशीि मासव 

िाजपिु डोटी
प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१२३ १२ सगिा िम मसहला
िोगटाि फुडसिल गापा ४, 

डोटी
डोटी

िोगटाि 

फुडसिल गापा
िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको जहेन्दाि छात्रवसृत्तमा अध्ििििि

१२४ ६० १ ििेश प्रिाद अवस्थी परुुष सशखि ि.पा ९, डोटी डोटी सशखि ि.पा िासष्िि िलुिीिाम मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको एभिेष्ट िैङ्क,सशखि डोटी

१२५ 42B अमि भलू दसलि सशखि ि.पा ११, डोटी डोटी सशखि ि.पा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको वगीकृि छात्रवतृ्तीमा अध्ििििि

१२६ १३१ १ िोशिी ठेकिे मसहला
असपसहमाल गापा ४ 

दाचुडला
दाचुडला

असपसहमाल 

गा.पा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक १.७ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

१२७ १४३ २ मकुुन्द सिंह िोहिा परुुष
असपसहमाल गापा ४ 

दाचुडला
दाचुडला

असपसहमाल 

गा.पा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २ प्लि टु प्लि टु भएको िभएको खािा िं. िभएको सवपन्ि

१२८ १९९ सिमल ठगनु्िा परुुष
असपसहमाल गापा ५ 

दाचुडला
दाचुडला

असपसहमाल 

गा.पा
महने्रिगि मासव सभिपा कंचिपिु प्रथम िामदुासिक २.७५ िोकिी िाक्षि स्िािक िभएको भएको

१२९ ४४ िसचि मन्िाल परुुष
असपसहमाल गा.पा.४ 

दाचुडला
दाचुडला

असपसहमाल 

गा.पा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष  १० कक्षा  उत्तीण एिएलिी िभएको भएको जहेन्दाि छात्रवसृत्तमा अध्ििििि

१३० ९६ १ धिषुा िडाल मसहला दहुु गापा २ दाचुडला दाचुडला दहुु ँगापा
िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको िििाइज िैङ्क सल. महने्रिगि मसहला

१३१ १९२ २ लोकेश िडाल परुुष दहुु गापा २ दाचुडला दाचुडला दहुु ँगापा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक ३.५५ कृसष सििक्षि एिएलिी भएको भएको िा िा िैङ्क महने्रिगि सजसपएिाट

१३२ २४८ ३ सदपक िाज भट्ट परुुष दहुु ँगापा १, दाचुडला दाचुडला दहुु ँगापा महने्र िमिुा मासव, खलंगा, दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.९५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको िभएको

१३३ ३४ १ िारििा  ठगनु्िा मसहला िौगाड गापा ४, दाचुडला दाचुडला िौगाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

१३४ २४७ २ ििेुश सिंह ठगनु्िा परुुष िौगाड गापा ३, दाचुडला दाचुडला िौगाड गापा महने्र िमिुा मासव, खलंगा, दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.९ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी भएको भएको ग्लोिल आइएमइ िैङ्क दाचुडला सजसपएिट

१३५ ४७ ३ भपेुन्र सिंह धामी परुुष िौगाड ५ दाचुडला दाचुडला िौगाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष सिरिक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

१३६ १२६ ४ िसव सिंह ठगनु्िा परुुष िौगाड गापा १, दाचुडला दाचुडला िौगाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

१३७ ३० अन्जिा ठगनु्िा मसहला िौगाड गापा ३, दाचुडला दाचुडला िौगाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िंस्थागि २.६ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

१३८ ७६ १ पजूा भट्ट मसहला ब्िाि गापा ६ दाचुडला दाचुडला ब्िाि गापा
िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

१३९ ६५ २ सत्रभोजि सिंह सिष्ट परुुष ब्िाि गापा ४ दाचुडला दाचुडला ब्िाि गापा महने्र िमिुा मासव, खलंगा, दाचुडला प्रथम िामदुासिक ३.१ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको एि आई सि एसशिा, दाचुडला सजसपएिाट
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

१४० ५२ ३ सदिेश सिंह धामी परुुष ब्िाि गापा ५ दाचुडला दाचुडला ब्िाि गापा महने्र िमिुा मासव, खलंगा, दाचुडला प्रथम िामदुासिक ३ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

१४१ १९७ ििुाि भट्ट परुुष ब्िाि गापा ६ दाचुडला दाचुडला ब्िाि गापा
िैजिाथ इसन्जसििरिंग कलेज 

कंचिपिु
प्रथम कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम िभएको िभएको

कक्षा १० को माकड सिट िंलग्ि 

िगिेको

१४२ २३ १ चन्रा िैखोला मसहला महाकाली िपा ७ दाचुडला दाचुडला महाकाली िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक ३.२४ िोकिी प्रासि भन्दा कम पल्ि टु भएको भएको मेघा िैङ्क सलसमटेड,दाचुडला सजसपएिाट

१४३ २४ २ पषु्पा भट्ट मसहला महाकाली िपा २ दाचुडला दाचुडला महाकाली िपा महने्र िमिुा मासव, खलंगा, दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको िा िा िैङ्क, दाचुडला सजसपएिाट

१४४ ७१ ३ सिमला ढाँट मसहला म.ि.पा ६ दाचुडला दाचुडला महाकाली िपा महने्र िमिुा मासव, खलंगा, दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष
एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको

१४५ ३३ ४ जािकी धामी मसहला महाकाली िपा ६ दाचुडला दाचुडला महाकाली िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.२५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१४६ ४३ ५ सििज सिंह िगािी परुुष महाकाली ि.पा.९, दाचुडला दाचुडला महाकाली िपा महने्र िमिुा मासव, खलंगा, दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष
एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको भएको

१४७ १३८ १ िसमि महिा परुुष मामाड गापा ५ दाचुडला दाचुडला मामाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको सजसपएिाट

१४८ १९३ २ उमेश िहादिु सिंह परुुष मामाड गापा २ दाचुडला दाचुडला मामाड गापा िासष्िि िलुासििाम मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको सजसपएिाट

१४९ २६ ३ िोशि धामी परुुष मामाड ४ दाचुडला दाचुडला मामाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.२५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१५० ३२ ४ िसिन्र धामी परुुष मामाड  गापा ४ दाचुडला दाचुडला मामाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक १.९५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१५१ २८ ५ ििुाि धामी परुुष मामाड ४ दाचुडला दाचुडला मामाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक १.८५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१५२ १७४ ६ ििुज भट्ट परुुष मामाड गापा २ दाचुडला दाचुडला मामाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक १.७५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

१५३ ४५ िोशिी पन्ि मसहला मामाड  गापा ४ दाचुडला दाचुडला मामाड गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको वगीकृि छात्रवतृ्तीमा अध्ििििि

१५४ ९५ १ असभषेक दमाई दसलि मासलकजुडि गापा ७ दाचुडला दाचुडला
मासलकाजुडि 

गापा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
 +२ उत्तीण भएको भएको खािा िं. िभएको दसलि

१५५ ३६ २ केशि िाज जोशी परुुष
मासलकाजुडि गापा ८, 

दाचुडला
दाचुडला

मासलकाजुडि 

गापा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको सजसपएिाट

१५६ ४६ ३ िोसहि अवस्थी परुुष मासलकाजुिंि ४ दाचुडला दाचुडला
मासलकाजुडि 

गापा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.४ कृसष एिएलिी एिएलिी भएको भएको

१५७ १५१ ४ माधव सिंह धामी परुुष
मासलकाजुडि गापा ३ 

दाचुडला
दाचुडला

मासलकाजुडि 

गापा

भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक ४५.७५ कृसष प्रासव भन्दा कम प्लि टु भएको भएको

१५८ ४८ १ कसपल दवे जोशी परुुष लेकम ५ मैखोली दाचुडला दाचुडला लेकम गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.५५ िोकिी प्रासव भन्दा कम स्िािक भएको भएको खािा िं. िभएको

िवुा लामो िमि दसेख मसस्िष्क 

क्िान्िि को सििामी (वडा ि 

अस्पिालको सिफारिि)

सवपन्ि ि िवुा सदघड 

िोगी

१५९ ४९ २ िविाज समश्र परुुष लेकम ६ दाचुडला दाचुडला लेकम गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको सजसपएिाट

१६० १०० ३ गंगा दत्त पन्ि परुुष लेकम गापा १ दाचुडला दाचुडला लेकम गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासव भन्दा कम भएको भएको

१६१ ५४ ४ जीवि जोशी परुुष लेकम २ दाचुडला दाचुडला लेकम गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष
एिएलिी भन्दा 

कम
 +२ उत्तीण भएको भएको

१६२ १३६ ५ हरिश जोशी परुुष लेकम गापा ५ दाचुडला दाचुडला लेकम गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

१६३ ८५ ६ सवष्ण ुदत्त जोशी परुुष लेकम गापा ५ दाचुडला दाचुडला लेकम गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.२५ कृसष प्रासव भन्दा कम प्रासव भन्दा कम भएको भएको
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

१६४ ६२ ७ अवने्र खत्री परुुष लेकम गापा ५ दाचुडला दाचुडला लेकम गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.१ कृसष प्रासव भन्दा कम प्रासव भन्दा कम भएको भएको

१६५ ५५ १ महशे िाज जोशी परुुष शैल्िसशखि ८ दाचुडला दाचुडला
शैल्िसशखि 

िपा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष िाक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको महालक्ष्मी सवकाि िैङ्क दाचुडला

Eng:2.8,Math:2.8, 

Sci:2.8=2.8
सजसपएिाट

१६६ ४० २ िसिि सिह धामी परुुष
शैल्िसशखि िपा ६, 

दाचुडला
दाचुडला

शैल्िसशखि 

िपा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि प्लि टु भएको भएको िा िा िैङ्क , दाचुडला

Eng:2.4,Math:1:6,Sci:2.4 

 =2.133
आमाको सशक्षा

१६७ १५ ३ सदपकिाज जोशी परुुष
शैल्िसशखि िपा ७, 

दाचुडला
दाचुडला

शैल्िसशखि 

िपा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष प्लि टु प्लि टु भएको भएको

Eng:2,Math:1.6,Sci:2.8 

=2.133

१६८ ५६ ४ कोमल प्रिाद जोशी परुुष शैल्िसशखि ८ दाचुडला दाचुडला
शैल्िसशखि 

िपा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

१६९ ४१ ५ िसन्दप सिंह धामी परुुष
शैल्िसशखि िपा ६, 

दाचुडला
दाचुडला

शैल्िसशखि 

िपा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

१७० ३५ ६ िािद प्रिाद जोशी परुुष
शैल्िसशखि िपा ७, 

दाचुडला
दाचुडला

शैल्िसशखि 

िपा

मासलकाजुडि मासव मड मासलकाजुडि 

गापा दाचुडला
प्रथम िामदुासिक १.९५ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको

१७१ ७२ सदपक प्रिाद चौलागाई परुुष
चामणु्डा सिन्रािैिी ८ 

दलेैख
दलेैख

चामणु्डा 

सिन्रािैिी
ििस्वसि मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.४ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको

ि.ुप. प्रदशेको स्थािी ठेगािा 

िभएको
छिौट िहुिे

१७२ १८० १ सिमला कुमािी िोहिा मसहला केदािस्ि ूगापा ६ िझांग िझाङ केदािस्ि ूगापा जालपा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासव भन्दा कम भएको िभएको िा िा िैङ्क िझाङ

१७३ ८८ २ आसदत्ि खािी परुुष केदािस्ि ूगापा ३ िझांग िझाङ केदािस्ि ूगापा
खप्तड मेसडकल एण्ड हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको िेपाल िैङ्क सलसमटेड,धिगढी

१७४ १२२ १ महशे्विी िोकािा मसहला खप्तडछान्िा गापा ४ िझांग िझाङ
खप्तडछान्िा 

गापा
शैलेश्विी हले्थ िाइन्ि धिगढी प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

१७५ १६३ २ िजृिा कुमािी िावल मसहला खप्तडछान्िा गापा २ िझांग िझाङ
खप्तडछान्िा 

गापा
जलपा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.२५ कृसष प्रासव भन्दा कम प्रासि भन्दा कम भएको िभएको िा िा िैङ्क िझाङ मसहला

१७६ २४० ३ िसुिल कुमाि िावल परुुष
खप्तडछान्िा गापा ३, 

िझाङ
िझाङ

खप्तडछान्िा 

गापा
भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको

१७७ ६६ ४ जीवि सगिी परुुष
खप्तडछान्िा गापा ५ 

िझाङ्ग
िझाङ

खप्तडछान्िा 

गापा

सवषड िहादिु सिंह िहुप्रासवसधक 

सशक्षालि अठला िझांग
प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको

१७८ २३३ ५ केशव जोशी परुुष
खप्तडछान्िा गापा २, 

िझाङ
िझाङ

खप्तडछान्िा 

गापा
भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक २.३ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम भएको िभएको

१७९ २३९ ६ ििम थापा परुुष
खप्तडछान्िा गापा २, 

िझाङ
िझाङ

खप्तडछान्िा 

गापा
भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक २.३ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको

१८० २३८ ७ उमेश िाज जोशी परुुष
खप्तडछान्िा गापा २, 

िझाङ
िझाङ

खप्तडछान्िा 

गापा
भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक

४९.१३%

 (२.२)
कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम भएको िभएको

१८१ १७९ कृसिक िावल परुुष छब्िीिपासथभिा १ िझांग िझाङ
छब्िीिपासथभ

िा
जालपा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको सवपन्ििा िभएकोले छिौट िहुिे

१८२ ८३ १ कसविा कोइिाला मसहला जिपथृ्वी िपा ८, िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा जाल्पा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि  +2 उत्तीण भएको भएको िा िा िैङ्क , िझाङ् सजसपएिाट

१८३ १२९ २ िसमला धामी मसहला जिपथृ्वी िपा ९ िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा जालपा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.६० कृसष िाक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको
Eng:2.4,Math:2.0, 

Sci:2.8 =2.4
िवुाको सशक्षा
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

१८४ ८१ ३ िसुस्मिा कोइिाला मसहला जिपथृ्वी िपा ८, िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा जाल्पा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.६० कृसष िाक्षि  +2 उत्तीण भएको भएको
Eng:2.4,Math:2.0, 

Sci:2.8=2.4

१८५ २३४ ४ िवीि प्रिाद उपाध्िाि परुुष जिपा ५, िझाङ िझाङ जिपथृ्वी िपा भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक ५४ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको अपांग

१८६ १०७ ५ िाज िहादिु सिंह परुुष जिपथृ्वी िपा १  िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा जालपा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.५५
िैदसेशक 

िोजगािी
सििक्षि सििक्षि भएको भएको

१८७ १०६ मसिषा कुमािी थापा मसहला जिपथृ्वी िपा ११  िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा थलािा मासव थलािा िपा िझांग िखलेुको िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको
०७५।६।२० मा भिाड ि िंस्थाको सलष्टमा 

िभएको

१८८ ८२ सववके कुमाि खड्का परुुष जिपथृ्वी िपा ९, िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा जाल्पा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक ५४.२५ कृसष िाक्षि एिएलिी िभएको भएको

१८९ १७६ िमुाड खड्का मसहला जिपथृ्वी िपा ९ िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा जालपा मासव जिपथृ्वी िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासव भन्दा कम िभएको भएको

१९०
१०४ 

A
िाजशे िहादिु सिंह परुुष जिपथृ्वी िपा १  िझांग िझाङ जिपथृ्वी िपा थलािा मासव थलािा िपा िझांग प्रथम िामदुासिक २.५

िैदसेशक 

िोजगािी
सििक्षि सििक्षि भएको भएको वगीकृि छात्रवतृ्तीमा अध्ििििि

१९१ ५० A १ प्रसदप चदािा दसलि िलकोट गापा १ िझाङ्ग िझाङ िलकोट गापा जालपा मासव िझाङ्ग प्रथम िामदुासिक २.६५ ० ० ० भएको िभएको खािा िं. िभएको आमा ि िवुा दिैुको मतृ्ि ुभएको

१९२ ४ २ िसुिल दमाई दसलि िलकोट गापा ४, िझाङ िझाङ िलकोट गापा
फािवषे्ट टेसक्िकल कलेज, 

धिगढी,कैलाली
प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष भएको िभएको एभिेष्ट िैङ्क सलसमटेड, िलकोट

१९३ १७७ १ प्रवशे सिष्ट परुुष थलािा गाप ४ िझांग िझाङ थलािा गापा
शकु्लाफाँटा िहुप्रासवसधक सशक्षालि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.४ कृसष सििक्षि १० कक्षा भन्दा कम भएको िभएको एभिेष्ट िैङ्क सलसमटेड, झलािी सजसपएिाट

१९४ २३५ २ सदपक सिष्ट परुुष थलािा गापा ४, िझाङ िझाङ थलािा गापा भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक
५२.५ 

(२.३५)
कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको िभएको एिआइिी एसशिा िझाङ सजसपएिाट

१९५ २३६ ३ िसुमि िहादिु सिष्ट परुुष थलािा गापा ५, िझाङ िझाङ थलािा गापा भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक
५२.५ 

(२.३)
कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको िभएको

१९६ १२८ पावडिी कुमािी िाउद मसहला थलािा गापा ४ िझांग िझाङ थलािा गापा
फािवषे्ट स्कूल अफ मेसडसिि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक ४९.७५ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको

१९७ २३७ १ रििा कुमािी सव.क. दसलि दगुाडथली गापा ६, िझा, िझाङ दगुाडथली गापा भिैव मासव, झोिा, िझांग प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम भएको िभएको एिआइिी एसशिा िझाङ दसलि

१९८ ११ २ सिसििा िावल मसहला दगुाडथली गापा १, िझाङ िझाङ दगुाडथली गापा
चौधािी मासि , दगुाडथली गपा २, 

िझाङ
प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि प्लि टु भएको भएको खािा ि. िभएको सजसपएिाट

१९९ ५ ३ शसमडला िावल मसहला दगुाडथली गापा १, िझाङ िझाङ दगुाडथली गापा
चौधािी मासि , दगुाडथली गपा २, 

िझाङ
प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको

२०० १३० ४ लखि जपे्रल परुुष दगुाडथली गापा ५ िझांग िझाङ दगुाडथली गापा
खप्तड मेसडकल हले्थ एण्ड िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

२०१ १८८ १ हरिश िोहिा परुुष सित्थडसचि गापा २ िझांग िझाङ
सित्थडसचि 

गापा

फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.८५ िोकिी

सििक्षि 
भएको भएको िा िा िैङ्क िवुाको मतृ्ि ुभएको अिहाि

२०२ ६९ २ िलुिी कुमािी िोहिा मसहला सित्थडसचि गापा १ िझांग िझाङ
सित्थडसचि 

गापा

खप्तड मेसडकल एण्ड हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको िा िा िैङ्क, धिगढी मसहला

२०३ १०२ ३ कमल िहादिु िोहिा परुुष सित्थडसचि गापा ४ िझांग िझाङ
सित्थडसचि 

गापा

भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

२०४ २०१ ४ जीवि सवष्ट परुुष सिथ्थडसचि गापा ९, िझाङ िझाङ
सित्थडसचि 

गापा

ओम िमाज शैसक्षक प्रसिष्ठाि 

काठमाण्डौ
प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको

२०५ १७१ असिल िहादिु िढुा परुुष
खप्तड छेडेदह गापा २ 

िाजिुा
िाजिुा

खप्तड छेडेदह 

गापा
खप्तड मेसडकल हले्थ िाइन्ि धिगढी प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष प्रासव भन्दा कम प्लि टु िभएको िभएको सवपन्ििा िभएको छिौट िहुिे

२०६ ३१ १ िजृिा िाउद मसहला सत्रिेणी िपा ८, िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा
िैलेश्विी स्कुल अफ हले्थ िाईन्ि, 

कैलाली
प्रथम िामदुासिक २.४ कृसष एिएलिी एिएलिी भएको भएको सिद्धाथड िैङ्क, िढुीगंगा मसहला
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

२०७ ८९ २ कमल िाज जिैी परुुष सत्रवणेी िपा २ िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा
खप्तड मेसडकल एण्ड हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक ३ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको िा िा िैङ्क , धिगढी सजसपएिाट

२०८ ३७ ३ एकेन्र थापा परुुष सत्रिेणी िपा ८, िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

२०९ ३८ ४ असिल ऐडी परुुष सत्रिेणी िपा ९ िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

२१० ९८ टेकिाज िाउद परुुष सत्रवणेी िपा ४ िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा शािदा मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.५ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको

२११ ११८ लक्ष्मण न्िौपािे परुुष सत्रवणेी िपा २ िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा
खप्तड मेसडकल हले्थ एण्ड िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भन्दा कम िभएको िभएको

२१२ ११५ करिश्मा िाउद मसहला सत्रवणेी िपा ४ िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा शािदा मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष सििक्षि एिएलिी भएको भएको घोडाघोडीिाट सवपन्ििा सिफारिि

२१३ २२१ कसवन्र शाही परुुष सत्रिेणी िपा ७, िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा मासलका मासव, मािडडी-८, िाजिुा प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि प्लि टु भएको भएको जहेन्दाि छात्रवसृत्तमा अध्ििििि

२१४ ३९ केशि दउेिा परुुष सत्रिेणी िपा ९ िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको वगीकृि छात्रवतृ्तीमा अध्ििििि

२१५ ११४ ििेुन्र िहादिु िाउद परुुष सत्रवणेी िपा ३ िाजिुा िाजिुा सत्रवणेी िपा शािदा मासव धिगढी प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको भएको जहेन्दाि छात्रवसृत्तमा अध्ििििि

२१६ १४९ १ कमल िहादिु िडुवाल परुुष िडीमासलका िपा ६ िाजिुा िाजिुा
िडीमासलका 

िपा

भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
प्लि टु भएको िभएको एिआइिी एसशिा िैङ्क िाजिुा

२१७ १७० २ खमेिाज सिसमसल्ििा परुुष िडीमासलका िपा ७ िाजिुा िाजिुा
िडीमासलका 

िपा
खप्तड मेसडकल हले्थ िाइन्ि धिगढी प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको खािा िं. िभएको

२१८ २१८ कृष्ण थापा परुुष
िसडमासलका िपा ८, 

िाजिुा
िाजिुा

िडीमासलका 

िपा
मासलका मासव, मािडडी-८, िाजिुा प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि एिएलिी िभएको िभएको सवपिन्ि िभएको

२१९ ५८ १ एसलिा जिैी मसहला िढुीगंगा िपा ५, िाजिुा िाजिुा िढुीगंगा िपा
शैलेश्वािी फावसे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड िेक्िोलोजी
प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष सििक्षि स्िािक भएको भएको िा िा िैङ्क, धिगढी मसहला सजसपएिाट

२२० ९० २ कोसपला थापा मसहला िढुीगंगा िपा ३, िाजिुा िाजिुा िढुीगंगा िपा
धिुालिैि मासव, िढूीगंगा िपा, 

िाजिुा
प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको सिद्धाथड िैङ्क िाजिुा मसहला सजसपएिाट

२२१ १७३ ३ िशोदा कटुवाल मसहला िढुीगंगा िपा ४, िाजिुा िाजिुा िढुीगंगा िपा
मासलका मासव िसडमासलका िपा 

िाजिुा
प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
प्लि टु भएको िभएको

२२२ १८३ कुिमु शाह मसहला िढुीगंगा िपा ३ िाजिुा िाजिुा िढुीगंगा िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.३

ज्िाला 

मजदिूी

एिएलिी भन्दा 

कम
िवुा िभएको भएको भएको

सवपन्ििा सिफारिि सभमदत्त 

िपाििाट  ि िवुाको मतृ्ि ुभएको

२२३ १७५ मोहि कुमाल जिजािी िढुीगंगा िपा ८ िाजिुा िाजिुा िढुीगंगा िपा खप्तड मेसडकल हले्थ िाइन्ि धिगढी प्रथम िामदुासिक १.७ कृसष सििक्षि सििक्षि िभएको िभएको

२२४ १०३ B अमिृ कुमाि खत्री परुुष िढुीगंगा िपा ५ िाजिुा िाजिुा िढुीगंगा िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक ३.५२ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम िभएको भएको वगीकृि छात्रवतृ्तीमा अध्ििििि

२२५ २१९ लक्ष्मण थापा परुुष िढुीगंगा िपा ५, िाजिुा िाजिुा िढुीगंगा िपा िामदुासिक कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम िभएको भएको
अध्ििििि िंस्थाको सिफा. ि 

ग्रडेसिट  िभएको

२२६ २२० १ अमिृ शाही परुुष स्वामीकासिडक ३, िाजिुा िाजिुा
स्वामीकासिडक 

खापि गापा
मासलका मासव, मािडडी-८, िाजिुा प्रथम िामदुासिक २.८ िोकिी एिएलिी भन्दा कम एिएलिी भएको भएको िा िा िैङ्क िाजिुा

२२७ ६३ गोिख कडािा दसलि
स्वामीकासिडक खापि गापा 

१, िाजिुा
िाजिुा

स्वामीकासिडक 

खापि गापा

धासदङ्ग पोसलटेसक्िक इसन्स्टच्िटु 

धासदङ्ग
प्रथम िामदुासिक ५१.१३ भएको िभएको छात्रवसृत्त पाए/िपाएको एसकि िभएको छिौट िहुिे

२२८ ११७ पे्रम सवक कडािा दसलि
स्वामीकासिडक खापि गापा 

५ , िाजिुा
िाजिुा

स्वामीकासिडक 

खापि गापा

धासदगं पोलीटेसक्िक इसन्स्टच्िटु 

धासदगं
प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको छात्रवतृ्ती पाए।िपाएको एसकि िभएको छिौट िहुिे
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

२२९ १३२ १ िसमला धामी मसहला सडलािैिी गापा ७ िैिडी िैिडी
सडलािैिी 

गापा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

२३० १७२ २ सििाजि धामी परुुष सडलािैिी गापा ७ िैिडी िैिडी
सडलािैिी 

गापा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको सजसपएिाट

२३१ ८४ ३ समििाज जोशी परुुष सडलािैिी गापा ७ िैिडी िैिडी
सडलािैिी 

गापा
लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको िभएको

२३२ ९२ लक्ष्मी िोहिा मसहला सडलािैिी गापा ४ िैिडी िैिडी
सडलािैिी 

गापा
ओजस्वी एकेडेमी , काठमाण्डौ िखलेुको िामदुासिक ४९.६३% कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको छात्रवसृि पाए/िपाएको एसकि िभएको

२३३ ९३ १ िसुििा सिजले मसहला दशिथचन्द िपा २ िैिडी िैिडी
दशिथचन्द 

िपा

िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको िभएको

कञ्चि  डेभलपमेण्ट िैङ्क 

सलसमटेड,िैिडी
मसहला सजसपएिाट

२३४ ७७ २ सदक्षा चन्द मसहला दशिथचन्द िपा ११ िैिडी िैिडी
दशिथचन्द 

िपा

िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.५५ कृसष एिएलिी  +२ उत्तीण भएको िभएको खािा िं. िभएको मसहला सजसपएिाट

२३५ १६१ ३ हरििा कुमािी पाण्डेि मसहला दशिथचन्द िपा ४ िैिडी िैिडी
दशिथचन्द 

िपा

िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.१ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको भएको

२३६ १०५ िोगेश भट्ट परुुष दशिथचन्द िपा १० िैिडी िैिडी
दशिथचन्द 

िपा

फािवषे्ट स्कूल अफ मेसडसिि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.७ िोकिी एिएलिी स्िािक िभएको भएको

२३७ १६२ १ िेखा जोशी मसहला दोगडाकेदाि गापा ३ िैिडी िैिडी
दोगडाकेदाि 

गापा

फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक ४६ एिएलिी भएको भएको खािा िं. िभएको मसहला

२३८ २३० २ असभशेक सगिी परुुष दोगडाकेदाि गापा ३, िैिडी िैिडी
दोगडाकेदाि 

गापा
कृष्ण मासव,पाटि ि.पा.६, िैिडी प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको भएको एिआइिी एसशिा , पाटि सजसपएिाट

२३९ १५२ ३ ििद चन्र भट्ट परुुष दोगडाकेदाि गापा ७ िैिडी िैिडी
दोगडाकेदाि 

गापा
सििेन्र मासव िैिडी प्रथम िामदुासिक २.७५ कृसष

एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको िभएको

२४० २३१ ४ टेकिाज सगिी परुुष दोगडाकेदाि गापा ३, िैिडी िैिडी
दोगडाकेदाि 

गापा
कृष्ण मासव,पाटि ि.पा.६, िैिडी प्रथम िामदुासिक २.६८ कृसष सििक्षि प्रासि भन्दा कम भएको भएको

२४१ २२८ सडकि दवे जोशी परुुष दोगडाकेदाि गापा ३, िैिडी िैिडी
दोगडाकेदाि 

गापा
कृष्ण मासव,पाटि ि.पा.६, िैिडी प्रथम िामदुासिक ५५.७५ कृसष एिएलिी भन्दा कम प्लि टु भएको भएको जहेन्दाि छात्रवसृत्तमा अध्ििििि

२४२ १०१ १ िाम दत्त भट्ट परुुष पन्चशे्वि ६ िैिडी िैिडी पन्चशे्वि गापा
कुलाउ माध्िसमक सवद्यालि पन्चशे्वि 

३ िैिडी
प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको

२४३ १९६ २ धिपसि चन्द मसहला पन्चशे्वि गापा २ िैिडी िैिडी पन्चशे्वि गापा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक २.३५ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको िेपाल एििीआई िैङ्क महने्रिगि

२४४ २२९ १ पजुा भाट मसहला पाटि िपा ३, िैिडी िैिडी पाटि िपा कृष्ण मासव,पाटि ि.पा.६, िैिडी प्रथम िामदुासिक २.९६ कृसष प्लि टु स्िािक भएको भएको कृसष सवकाि िैङ्क सल. पाटि िैिडी मसहला

२४५ २२६ २ मािा प्रकाश जोशी परुुष पाटि िपा ६, िैिडी िैिडी पाटि िपा कृष्ण मासव,पाटि ि.पा.६, िैिडी प्रथम िामदुासिक ३.१६ कृसष एिएलिी भन्दा कम एिएलिी भएको भएको एिआईिी एसशिा पाटि सजसपएिाट

२४६ १६९ ३ सदपक प्रिाद पन्ि परुुष पाटि िपा २ िैिडी िैिडी पाटि िपा
भीमदत्त पोलीटेसक्िक इसन्स्टच्िटु 

पाटि िैिडी
प्रथम िामदुासिक २.६५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

२४७ ७५ गीिा भट्ट मसहला पाटि िपा ९, िैिषी िैिडी पाटि िपा
िेिी महाकाली िसििंग क्िाम्पि 

कंचिपिु
प्रथम िामदुासिक २.४ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम भएको िभएको

सवपन्ििा सिफारिि कृष्णपिु िपा 

िाट भएको

२४८ ९ १ ििेन्र िाज जोशी परुुष पचुौडी िपा ९, िैिडी िैिडी पचुौडी िपा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.७ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको खािा िं. िभएको

२४९ २४२ २ िोसविा कुमािी कँुवि मसहला पचुौडी िपा ५, िैिडी िैिडी पचुौडी िपा िासष्िि मासव,शकु्लाफाटा ४, सपपलाडी, कंचिपिु प्रथम िामदुासिक २.१ कृसष प्रासि भन्दा कम प्रासि भन्दा कम भएको िभएको िेपाल िैङ्क सल.

२५० २५९ १ िसुिल िाम लहुाि दसलि मेलौली िपा ८ िैिडी िैिडी मेलौली िपा फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, कञ्चिपिु प्रथम िामादसिक २.१५ कृसष १२ कक्षा पाि १२ कक्षा पाि भएको भएको िा िा िैङ्क महने्रिगि दसलि

२५१ २१ २ िसुप्रिा िािक मसहला मेलौली िपा १, िैिडी िैिडी मेलौली िपा िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक २.४५ कृसष सििक्षि सििक्षि( अपांग) भएको भएको एि िी िी िैङ्क सलसमटेड,मेलौली मसहला
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क्र.स. दर्ता नं.
योग्य

र्त क्रम
विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

अध्ययनर

र् िर्ा

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको

 वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

मखु्य 

आयस्रोर्

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभएको

विद्यतर्थीको खतर्त रहेको िैङ्कको 

नतम र ठेर्तनत
कैवफयर्

सिफारििको आधाि

२५२ ६४ ३ उमेश िहादिु चन्द परुुष मेलौली िपा १, िैिडी िैिडी मेलौली िपा िेिी प्रासिसधक सशक्षालि डोटी प्रथम िामदुासिक ३.२ कृसष एिएलिी  +२ उत्तीण भएको भएको

२५३ १९८ ४ दवे िहादिु चन्द परुुष मेलौली िपा १ िैिडी िैिडी मेलौली िपा
शैलेश्विी फािवषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.६५ सििक्षि सििक्षि भएको िभएको

२५४ १५९ ििन्िी पाल चन्द मसहला मेलौली िपा ३ िैिडी िैिडी मेलौली िपा
फािवषे्ट स्कुल अफ मेसडसिि, 

कञ्चिपिु
प्रथम िामदुासिक ५०.३८ कृसष प्रासव भन्दा कम एिएलिी भन्दा कम िभएको भएको

२५५
१०३ 

A
१ चन्दि िाम िाकी दसलि सशविाथ गापा १ िैिडी िैिडी सशविाथ गापा

भागेश्वि एकेडेमी फि हले्थ िाइन्ि 

धिगढी
प्रथम िामदुासिक २.८५ कृसष प्रासव भन्दा कम प्रासव भन्दा कम भएको भएको िेपाल एिसिआई िैङ्क सल. धिगढी

२५६ २२७ १ गौिी िाउद मसहला सिगाि गापा ४, िैिडी िैिडी सिगाि गापा कृष्ण मासव,पाटि ि.पा.६, िैिडी प्रथम िामदुासिक २.८ कृसष सििक्षि एिएलिी भन्दा कम भएको भएको
महालक्ष्मी सवकाि िैङ्क सल. 

पाटि,िैिडी
मसहला

२५७ १० २ िोगेन्र िहादिु धामी परुुष सिगाि गापा ५, िैिडी िैिडी सिगाि गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक ३.०० कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको िा िा िैङ्क, डडेल्धिुा सजसपए

२५८ १३ ३ खगेन्र सिह धामी परुुष सिगाि ५ गापा , िैिडी िैिडी सिगाि गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.९५ कृसष सििक्षि सििक्षि भएको भएको

२५९ २०० ४ सदसलप धामी परुुष सिगाि गापा ३ िैिडी िैिडी सिगाि गापा खप्तड मेसडकल हले्थ िाइन्ि धिगढी प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष
एिएलिी भन्दा 

कम
एिएलिी भएको िभएको

२६० १८६ ५ सदपेन्र सिंह धामी परुुष सिगाि गापा ५, िैिडी िैिडी सिगाि गापा
शैलेश्विी फािवषे्ट स्कूल अफ हले्थ 

िाइन्ि एण्ड टेक्िोलोजी धिगढी
प्रथम िामदुासिक

५४.२५%

 (२.४५)
भएको िभएको

२६१ ८ ६ िोगेन्र के्षत्री परुुष सिगाि गापा २, िैिडी िैिडी सिगाि गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.०५ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी भएको भएको

२६२ ७८ १ हरि प्रिाद अवस्थी परुुष ििुडिा गापा ६, िैिडी िैिडी ििुडिा गापा लसटिाथ मासव लेकम गापा दाचुडला प्रथम िामदुासिक २.६ कृसष सििक्षि प्रासव भन्दा कम भएको भएको खािा िं. िभएको

२६३ २३२ सदपेन्र चन्द परुुष ििुडिा गापा ३, िैिडी िैिडी ििुडिा गापा कृष्ण मासव,पाटि ि.पा.६, िैिडी प्रथम िामदुासिक २.४ कृसष प्रासि भन्दा कम एिएलिी िभएको भएको सवपन्ििा िभएकोले छिौट िहुिे
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