
क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

१ ६६ १ यशोदा अधिकारी मधिला कमलबजार ७ अछाम अछाम कमलबजार नपा माधब कोटा तलुसीपरु कैलाली सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैङ्क बौधनया

२ ५८ २ प्रकाश रावत परुुि कमलबजार ९ अछाम अछाम कमलबजार नपा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको खाता नं. नभएको

३ १६३ १ खकेन्र पररयार दधलत चौरपाटी गापा ७ अछाम अछाम चौरपाटी गापा शान्ती माधब माकुु अछाम सामदुाधयक २.५ बैदधेशक रोजगारीधनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको एनआइसी एधशया साफेबगर दधलत

४ १६७ २ कधबता बोगटी मधिला चौरपाटी गापा ७ अछाम अछाम चौरपाटी गापा शान्ती माधब माकुु अछाम सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर एसएलसी भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको
Eng:2,Math:2,

Sci:1.2

५ १६५ ३ पषु्पा  बोगटी मधिला चौरपाटी गापा ७ अछाम अछाम चौरपाटी गापा शान्ती माधब माकुु अछाम सामदुाधयक २.३ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको नभएको
कक्षा १० को ग्रडेधसट 

संलग्न नभएको

६ १६८ ४ सलुदधेब बोगटी मधिला चौरपाटी गापा ७ अछाम अछाम चौरपाटी गापा शान्ती माधब माकुु अछाम सामदुाधयक २.२५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको

७ १६४ ५ सररता बोगटी मधिला चौरपाटी गापा ७ अछाम अछाम चौरपाटी गापा शान्ती माधब माकुु अछाम सामदुाधयक २.०५ बैदधेशक रोजगारीधनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको

८ १६९ ६ यज्ञ बोगटी परुुि चौरपाटी गापा ७ अछाम अछाम चौरपाटी गापा शान्ती माधब माकुु अछाम सामदुाधयक २.३५ बैदधेशक रोजगारीधनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको

९ १६६ ७ भवन  बोगटी परुुि चौरपाटी गापा ७ अछाम अछाम चौरपाटी गापा शान्ती माधब माकुु अछाम सामदुाधयक १.८५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको

१० १९० लोकेन्र खड्का परुुि चौरपाटी गापा ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक ५३.७५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

११ २०३ धिमराज खड्का परुुि चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक २.५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

१२ १९६ रोशनी रावल मधिला चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक २.२५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

१३ १९५ डण्डीराज पाण्डे परुुि चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक २.१ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

१४ २०२ कधबता खड्का मधिला चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक २ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

१५ १९४ तलुक्षा रावल मधिला चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक १.९५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

१६ १९८ तारामान रावल परुुि चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक १.९५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

१७ १९१ सरस्वती रावल मधिला चौरपाटी गापा ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक १.७५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

१८ १९३ पजुा खड्का मधिला चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक २.४५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

१९ २०४ कमल खड्का परुुि चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक २.४५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

कोटताः- १७६ (प्रवर् स्र्थतनीय र्ह २ िनत )

रकमाः रु ५० हितर

सतमतविक विकतस मन्रतलय

सदूुरपविम प्रदेि कैलतली

एकीकृर् छतरिवृि व्यिस्र्थतपन वनदेविकत २०७६ 

छतरिवृिको लतवर् आिेदन सकंलन र्र्थत व्यिस्र्थतन सवमवर्

छतरिवृिको वकवसमाः. TSLC Scholarship 
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

२० १९२ पवन रावल परुुि चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक २.१५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

२१ १९७ बसन्ती भलु दधलत चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम सामदुाधयक १.३५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

२२ १९९ यवुराज खड्का परुुि चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको
कक्षा १० को 

शै.प्र.प.संलग्न नभएको

२३ २०० झकंर बिादरु साउद परुुि चौरपाटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको
कक्षा १० को 

शै.प्र.प.संलग्न नभएको

२४ २०१ धबधनता पाण्डे मधिला चौरपटी ५ अछाम अछाम चौरपाटी गापा दयाधपपलतोला माधब लुंग्रा अछाम कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको
कक्षा १० को 

शै.प्र.प.संलग्न नभएको

२५ १४४ १ पषु्पा धबधस मधिला तमुाुखाद गापा ३ अछाम अछाम तमुाुखाद गापा बसनु्िारा माधब थाल्पाटा अछाम सामदुाधयक २.४५ कृधि प्राधब भन्दा कम स्नातक भएको भएको खाता नं. नभएको

२६ २०५ २ पे्रम बिादरु बढुा परुुि तमुाुखाद गापा ३ अछाम अछाम तमुाुखाद गापा बसनु्िारा माधब थाल्पाटा अछाम सामदुाधयक २.३५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको

२७ १८८ १ कधवता दमाई दधलत बान्नीगढी जयगढ गापा ५ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा मिने्र माधब वयलपाटा अछाम सामदुाधयक १.९ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा दधलत

२८ १८४ २ धनमुला टमटा दधलत बान्नीगढी जयगढ गापा ५ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा मिने्र माधब वयलपाटा अछाम सामदुाधयक १.७५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा दधलत

२९ ६२ ३ दबेेन्र धबक दधलत
बान्नीगढी जयगढ  २ 

गापा अछाम
अछाम बान्नीगढी जयगढ गापा

सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक ६६.१३ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको

३० १८९ ४ टेक दमाई दधलत बान्नीगढी जयगढ गापा ५ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा मिने्र माधब वयलपाटा अछाम सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

३१ ११५ ५ धनलम साउद मधिला बान्नीगढी जयगढ गापा ३ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

३२ १८७ ६ मथरुा साउद मधिला बान्नीगढी जयगढ गापा ५ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा मिने्र माधब वयलपाटा अछाम सामदुाधयक १.९ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको

३३ १८३ ७ धसता साउद मधिला बान्नीगढी जयगढ गापा ५ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा मिने्र माधब वयलपाटा अछाम सामदुाधयक १.८ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

३४ १८५ ८ कधबता रावल मधिला बान्नीगढी जयगढ गापा ५ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा मिने्र माधब वयलपाटा अछाम सामदुाधयक १.८ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको

३५ १८६ ९ धदब्या रावल मधिला बान्नीगढी जयगढ गापा ५ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा मिने्र माधब वयलपाटा अछाम सामदुाधयक १.५ कृधि धनरक्षर १० कक्षा उत्तीरु् भएको भएको अपांग

३६ १२० रेनकुा सनुार दधलत बान्नीगढी जयगढ गापा १ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.०५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

३७ १२१ लक्ष्मी सेट्टी मधिला बान्नीगढी जयगढ गापा ३ अछामअछाम बान्नीगढी जयगढ गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम कृधि धनरक्षर एसएलसी भन्दा कम भएको भएको शैधक्षक पप नभएको

३८ १४० १ कमल िामी परुुि मेल्लेख गापा २ अछाम अछाम मेल्लेख गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.४५ बैदधेशक रोजगारीसाक्षर साक्षर भएको नभएको रा बा बैङ्क िनगढी
रातो गररब पररचय पत्र 

संलग्न

रातो गररब 

पररचय पत्र

३९ १०८ २ मदन धबक दधलत मेल्लेख गापा ५ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.१५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको
धजधपएबाट 

(दधलत)

४० ११७ ३ कैलास साकी दधलत मेल्लेख ५ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक १.८५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

४१ ६९ ४ प्रकाश िामी परुुि मेल्लेख ५ अछाम अछाम मेल्लेख गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २.१५ कृधि ० ० भएको नभएको
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

४२ ७१ ५ राजन  धबष्ट परुुि मेल्लेख १ अछाम अछाम मेल्लेख गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २ कृधि साक्षर साक्षर भएको नभएको

पिलेो गररब पररचय 

पत्र संलग्न

४३ १११ जनाकी साउद मधिला मेल्लेख गापा ७ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.३५ कृधि धनरक्षर प्रमार्पत्र ति पास नभएको भएको धवपन्नता नभएको

४४ १०९ भगवती उपाध्याय मधिला मेल्लेख गापा ७ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको धवपन्नता नभएको

४५ ११३ पावतुी बढुा मधिला मेल्लेख गापा ७ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.२ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

४६ ११४ कल्पना साउद मधिला मेल्लेख गापा ७ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.२ कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको धवपन्नता नभएको

४७ ११६ सन्तोि टमटा दधलत मेल्लेख ६ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.१ कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको धवपन्नता नभएको

४८ ११८ धदनेश कामी दधलत मेल्लेख ३ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.१ कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको धवपन्नता नभएको

४९ ११२ भागेश्वरी मिर मधिला मेल्लेख गापा ७ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको शैधक्षक पप नभएको धवपन्नता नभएको

५० ११९ गरे्श बिादरु बढुा परुुि मेल्लेख ३ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.१५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको
जिेन्दार छात्रवधृत्तमा 

अध्ययनरत
धवपन्नता नभएको

५१ ११० उधमुला साउद मधिला मेल्लेख गापा ७ अछाम अछाम मेल्लेख गापा दगुाु  दधेव माधब मेल्लेख अछाम सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर प्रमार्पत्र ति पास नभएको भएको
जिेन्दार छात्रवधृत्तमा 

अध्ययनरत
धवपन्नता नभएको

५२ ८६ १ नपृ भण्डारी परुुि रामारोशन ७ अछाम अछाम रामारोशन गापा
फ्यचुर लाईन ईधन्सच्यटु अफ 

टेधननलोलोजी िनगढी
सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको ग्लोबल आइएमइ बैङ्क िनगढी अपांग

५३ ५९ २ चधन्रका कुमारी धबक दधलत रामारोशन ५ अछाम अछाम रामारोशन गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक १.९ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको नधवल बैङ्क धल.टीकापरु

५४ ५३ १ अजुनु चौिरी जनजाती कृष्र्परु नपा ८ कञ्चनपरु कञ्चनपरु कृष्र्परु नपा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक १.५५ कृधि धनरक्षर स्नातक भएको भएको ग्लोबल आइएमइ बैङ्क िनगढी मकु्त कमैया पररवारको

मकु्त कमैया 

पररवार

५५ ७५ २ मधनिा धबष्ट मधिला कृष्र्परु नपा १ कञ्चनपरु कञ्चनपरु कृष्र्परु नपा काधलका माधब कृष्र्परु नपा १ कञ्चनपरु सामदुाधयक १.३ ० धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैङ्क धल. मधिला

५६ १९ ३ कृष्र् साउद परुुि कृष्र्परु ४ कञ्चनपरु कञ्चनपरु कृष्र्परु नपा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २.८ कृधि

एसएलसी 

भन्दा कम

एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको

५७ ७६ गोमती कुमारी साकी दधलत कृष्र्परु नपा १ कञ्चनपरु कञ्चनपरु कृष्र्परु नपा काधलका माधब कृष्र्परु नपा १ कञ्चनपरु सामदुाधयक १.६५ ० धनरक्षर साक्षर नभएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

५८ १५५ १ राज ुकुमारी चौिरी जनजाती पनबाुस नपा २ कञ्चनपरु कञ्चनपरु पनुवाुस नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक १.३५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको एनआइसी एधशया मिनेरनगर जनजाती छात्रा

५९ १४३ २ सावना शमाु धिधमरे मधिला पनुबाुस नपा ११ कञ्चनपरु कञ्चनपरु पनुवाुस नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक ६७.८८ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
स्नातक भएको भएको साधनमा बैङ्क िनगढी छात्रा

६० १०१ ३ आधशि चौिरी जनजाती पनुबाुस नपा ११ कञ्चनपरु कञ्चनपरु पनुवाुस नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.७ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
ऐसएलसी पास भएको भएको

६१ १२ सधुनल चौिरी जनजाती बेलौरी नपा १० कञ्चनपरु कञ्चनपरु बेलौरी नपा पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक १.९ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको
जिेन्दार छात्रवधृत्तमा 

अध्ययनरत
छनौट निुने

६२ १५७ १ धदधपका धसनाल दधलत धभनपा १८ कञ्चनपरु कञ्चनपरु भीमदत्त नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक १.९५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको धसद्धाथु बैङ्क मिने्रनगर दधलत छात्रा
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

६३ ६४ २ लधलत बिादरु दमाई दधलत धभनपा ३ कञ्चनपरु कञ्चनपरु भीमदत्त नपा बैजनाथ ईधन्जधनयररङ कलेज कञ्चनपरु सामदुाधयक १.८५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको दधलत

१५८ ४ मधनिा ठगनु्ना मधिला धभनपा ५ कञ्चनपरु कञ्चनपरु भीमदत्त नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

६४ १५९ ३ बसन्ती भट्ट मधिला धभनपा ४ कञ्चनपरु कञ्चनपरु भीमदत्त नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक १.८५ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
१० कक्षा उत्तीरु् भएको भएको

६६ १७२ ५ धनतेश बम परुुि धभनपा १८ कञ्चनपरु कञ्चनपरु भीमदत्त नपा राधष्िय माधब शनुलाफाटा कञ्चनपरु सामदुाधयक २.२५ नोकरी प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको भएको

६७ १६० ६ बसन्त िामी परुुि धभनपा ५ कञ्चनपरु कञ्चनपरु भीमदत्त नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक २.१ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

६८ १७८ १ खधगसरा सनुार दधलत मिाकाली नपा १० कञ्चनपरुकञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.४ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको दधलत 

६९ १६२ २ िधसना मगर जनजाती मिाकाली नपा ६ कञ्चनपरुकञ्चनपरु मािाकाली नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक २.४ कृधि १० कक्षा उत्तीरु् एसएलसी भन्दा कम भएको भएको कुमारी बैङ्क चादनी दोिारा धजधपए
जनजाती छात्रा र 

धजधपएबाट

७० १८० ३ सधुस्मता पनु मगर जनजाती मिाकाली ६ कञ्चनपरु कञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.४५ कृधि प्राधब भन्दा कम धनरक्षर भएको भएको

७१ १८२ ४ ममता भट्ट मधिला मिाकाली नपा १ कञ्चनपरुकञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.९ कृधि एसएलसी भन्दा कमएसएलसी भन्दा कम भएको भएको

७२ १७६ ५ अञ्ज ुपन्त मधिला मिाकाली नपा ५ कञ्चनपरुकञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.७५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको

७३ १७७ ६ माया ओझा मधिला मिाकाली नपा १ कञ्चनपरुकञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.७५ कृधि प्रमार्पत्र पास प्राधब भन्दा कम भएको भएको

७४ १७५ ७ सररता खत्री मधिला मिाकाली नपा ४ कञ्चनपरुकञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.०५ कृधि १० कक्षा उत्तीरु् ० भएको भएको

७५ १८१ गोधबन्द बिादरु सनुार दधलत मिाकाली ८ कञ्चनपरु कञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक २ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको
जिेन्दार छात्रवधृत्तमा 

अध्ययनरत

७६ १७४ सरस्वती सनुार दधलत मिाकाली नपा ३ कञ्चनपरुकञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.६५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

७७ १७९ सरस्वती भट्ट मधिला मिाकाली नपा २ कञ्वनपरु कञ्चनपरु मािाकाली नपा भान ुमाधब मिाकाली नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.६ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत

७८ १७३ १ सररता बढुाऐर मधिला बेदकोट नपा १ कञ्चनपरु कञ्चनपरु वदेकोट नपा राधष्िय माधब शनुलाफाटा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.८ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
एसएलसी भन्दा कम भएको भएको कृधि धवकास बैङ्क धल. झलारी

७९ ८१ १ धिरा भाट मधिला शनुलाफाट २ कञ्चनपरु कञ्चनपरु शनुलाफाटा नपा रौलेश्वर माधब कफलकोट बैतडी सामदुाधयक २.२५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको खाता नं. नभएको धजधपएबाट

८० १२२ २ मञ्ज ुजोशी मधिला शनुलाफाटा नपा ७ कञ्चनपरुकञ्चनपरु शनुलाफाटा नपा कृष्र् माधब शनुलाफा नपा कञ्चनपरु सामदुाधयक २.१५ कृधि प्राधब भन्दा कम एसएलसी भन्दा कम भएको भएको नेपाल बैङ्क धल. मिने्रनगर धजधपएबाट

८१ १७१ ३ धमना कुमारी मिरा मधिला शनुलाफाटा नपा १२ कञ्चनपरुकञ्चनपरु शनुलाफाटा नपा राधष्िय माधब शनुलाफाटा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.९५ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
एसएलसी भन्दा कम भएको भएको

८२ ११ धनमुला जोशी भट्ट मधिला
शनुलाफाटा नपा ४ 

कञ्चनपरु
कञ्चनपरु शनुलाफाटा नपा सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु कञ्चनपरु सामदुाधयक २.४ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको

८३ १४२ १ सधुनता चौिरी जनजाती कैलारी गापा १ कैलाली कैलाली कैलारी गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.६ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको धसद्धाथु बैङ्क नयाम्पस चोक गररब पप

८४ १४१ २ प्रमोद चौिरी जनजाती कैलारी गापा ५ कैलाली कैलाली कैलारी गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.०५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको एनआइसी एधशया िनगढी

८५ २०६ १ सजुाु धबक दधलत गोदावरी नापा ११ कैलाली कैलाली गोदावरी नपा सरस्वती माधब ओलानी  कैलाली सामदुाधयक १.१ बैदधेशक रोजगारीप्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको दधलत
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

८६ ७७ २ धमना कुमारी जोशी मधिला गोदावरी नपा ६ कैलाली कैलाली गोदावरी नपा दशरथ माधब िोडािोडी नपा कैलाली सामदुाधयक २.३५ कृधि प्राधब भन्दा कम
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको प्रभ ुबैङ्क अतररया छात्रा

८७ ९२ अधनल धबक दधलत गोदावरी नपा १२  कैलाली कैलाली गोदावरी नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको धवपन्नता नभएको

८८ ४५ १ पधबत्रा कुमारी िामी मधिला गौरीगंगा नपा ८ कैलाली कैलाली गौरीगंगा नपा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको

८९ १७० लक्ष्मी अवस्थी मधिला गौरीगंगा नपा १० कैलाली कैलाली गौरीगंगा नपा राधष्िय माधब शनुलाफाटा कञ्चनपरु सामदुाधयक १.८५ कृधि प्राधब भन्दा कम एसएलसी भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको छनौट निुने

९० ७९ १ सागर आचायु परुुि िोडािोडी नपा ४ कैलाली कैलाली िोडािोडी नपा दशरथ माधब िोडािोडी नपा कैलाली सामदुाधयक २.६ कृधि धनरक्षर
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको

कामना सेवा धवकास बैङ्क 

धल.सखुड
धजधपएबाट

९१ ७८ २ दान बिादरु धबष्ट परुुि िोडािोडी नपा ५ कैलाली कैलाली िोडािोडी नपा दशरथ माधब िोडािोडी नपा कैलाली सामदुाधयक २.४ नौकरी धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको
कामना सेवा धवकास बैङ्क 

धल.सखुड
धजधपएबाट

९२ ४३ ३ रोशन साउद परुुि िोनपा ८ कैलाली कैलाली िोडािोडी नपा दशरथ माधब साडेपानी कैलाली सामदुाधयक २.१५ कृधि प्राधब भन्दा कम
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको

९३ १२७ ४ तेज बिादरु मिरा परुुि िोडािोडी नपा ४ कैलाली कैलाली िोडािोडी नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.१ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

९४ ३३ १ सररता कुमारी चौिरी जनजाती जानकी गापा ३ कैलाली कैलाली जानकी गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक ४९.१३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको बैङ्क अफ काठमाण्डु टीकापरु

९५ ६२ १ धदनेश चौिरी जनजाती जोधशपरु गापा १ कैलाली कैलाली जोधशपरु गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक ४५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको एभरेष्ट बैङ्क धल. सखुड मकु्त कमैया पररवार

९६ १०६ प्रधमला कुमारी चौिरी जनजाती जोशीपरु गापा ७ कैलाली कैलाली जोशीपरु गापा रिनुाथ आदशु माधब जोशीपरु कैलाली सामदुाधयक ४७.१३ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत
छनौट निुने

९७ १०७ संधगता कुमारी डगौरा जनजाती जोशीपरु गापा ६ कैलाली कैलाली जोशीपरु गापा रिनुाथ आदशु माधब जोशीपरु कैलाली सामदुाधयक १.९५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको
वगीकृत छात्रवतृ्तीमा 

अध्ययनरत
छनौट निुने

९८ ३२ १ लक्ष्मी कुमारी चौिरी जनजाती धटकापरु १ कैलाली कैलाली धटकापरु नपा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २.९ कृधि साक्षर साक्षर भएको भएको एनआइसी एधशया टीकापरु मकु्त कम्लरी

९९ २३ २ धबमल चौिरी जनजाती धटकापरु ५ कैलाली कैलाली धटकापरु नपा पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक २.१ कृधि ० ० भएको भएको दवे धवकास बैङ्क धल.

१०० १२५ १ मालधत राई जनजाती िउमनपा १२ कैलाली कैलाली ि.उ.म.न.पा. कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.८ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको धसद्धाथु बैङ्क नयाम्पस चोक जनजाती छात्रा

१०१ १३६ २ स्मतृी अवस्थी मधिला िउमनपा ३ कैलाली कैलाली ि.उ.म.न.पा. कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक ३ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
१० कक्षा उत्तीरु् भएको नभएको खाता नं. नभएको छात्रा 

१०२ ४७ ३ योशन कुमार चौिरी जनजाती िउमनपा १५ कैलाली कैलाली ि.उ.म.न.पा. पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक २.१ कृधि प्राधब भन्दा कम धनरक्षर भएको नभएको

१०३ ३७ ४ नरेश चौिरी जनजाती िउमनपा ७ कैलाली कैलाली ि.उ.म.न.पा. पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक २.०५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१०४ १० ५ रमेश प्रसाद भट्ट परुुि िउमनपा ११ कैलाली कैलाली ि.उ.म.न.पा. पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक २.४५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१०५ १२६ धकरर् आउजी दधलत िउमनपा ५ कैलाली कैलाली ि.उ.म.न.पा. कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक १.९५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको नभएको धवपन्न नभएको

१०६ ९३ चन्र बिादरु धबक दधलत िउमनपा २  कैलाली कैलाली िउमनपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक १.७५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्न नभएको
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

१०७ ९५ १ तलु्छा धबक दधलत बदगुोररया २ कैलाली कैलाली बदगुोररया गापा माधब कोटा तलुसीपरु कैलाली सामदुाधयक १.५५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको दधलत

१०८ ७ २ सपना धबश्वकमाु दधलत बदगुोररया ६ कैलाली कैलाली बदगुोररया गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २.२ नोकरी ० ० भएको नभएको एभरेष्ट बैङ्क धल. बौधनया दधलत

१०९ ६५ ३ नम्रता डगौरा जनजाती
बदगुोररया गापा ६ 

कैलाली
कैलाली बदगुोररया गापा

सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २.१ कृधि धनरक्षर

एसएलसी भन्दा 

कम
भएको नभएको

११० ९ ४ धदनेश ढकाल परुुि बदगुोररया १ कैलाली कैलाली बदगुोररया गापा माधब कोटा तलुसीपरु कैलाली सामदुाधयक २.४५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१११ १४५ १ सजृना चौिरी जनजाती भजनी नपा २ कैलाली कैलाली भजनी नपा दगुाु माधब  आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक ४४.६३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको

११२ १५ प्रधमला भण्डारी मधिला मोिन्याल गापा ६ कैलाली कैलाली मोिन्याल गापा नेपालगञ्ज टेधननकल स्कुल बाके सामदुाधयक २.२ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएको छनौट निुने

११३ ६३ १ एधलना न्यौपाने मधिला लम्कीचिुा ३ कैलाली कैलाली लम्कीचिुा नपा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २.१५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको नभएको माछापचु्रे बैङ्क लम्की

११४ ९४ २ कल्पना रावत मधिला लचनुपा ४ कैलाली कैलाली लम्कीचिुा नपा कर्ाुली माधब धटकापरु सामदुाधयक १.९ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको खाता नं. नभएको

११५ १५४ १ धमना कुमारी साउद मधिला आधलताल गापा ३ डडेल्िरुाडडेल्िरुा आलीताल गापा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक १.६ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा

११६ १४७ २ भावना मडै मधिला आधलताल गापा ४ डडेल्िरुाडडेल्िरुा आलीताल गापा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक १.५५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा

११७ २ ३ धनरज जोशी परुुि आलीताल ५ डडेल्िरुा डडेल्िरुा आलीताल गापा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक १.७५ कृधि प्राधब भन्दा कम स्नातक भएको भएको

११८ २० १ धमन बिादरु रावल परुुि
गन्यापिरुा गापा ३ 

डडेल्िरुा
डडेल्िरुा गन्यापिरुा गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.२५ कृधि धनरक्षर

एसएलसी भन्दा 

कम
भएको नभएको खाता नं. नभएको

११९ ४१ अधनल ताम्राकार दधलत
नवदगुाु गापा कोटेली 

डडेल्िरुा
डडेल्िरुा नवदगुाु गापा धशखर टेधननकल कलेज डडेल्िरुा सामदुाधयक २.७५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम नभएको भएको

OJT मा रिकेो 

७५।०७६ को भनाु
छनौट निुने

१२० १५० १ सररता कामी दधलत पशुुराम नपा १२ डडेल्िरुा डडेल्िरुा पशुुराम नपा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक १.९ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको दधलत

१२१ १५१ २ सरस्वती कुमारी चनुारा दधलत पशुुराम नापा ७ डडेल्िरुा डडेल्िरुा पशुुराम नपा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक १.७ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
एसएलसी भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको दधलत

१२२ २६ ३ िमेन्ती पन्त मधिला पशुुराम नपा ४ डडेल्िरुा डडेल्िरुा पशुुराम नपा
लोटस ईधन्सच्यटु अफ टेननोलोजी 

कञ्चनपरु
सामदुाधयक १.८ कृधि धनरक्षर

एसएलसी भन्दा 

कम
भएको नभएको

१२३ १४८ ४ धबन्द ुबोिरा मधिला पशुुराम नपा १२ डडेल्िरुा डडेल्िरुा पशुुराम नपा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक १.६ कृधि धनरक्षर एसएलसी भन्दा कम भएको भएको

१२४ १५३ ५ मनोज बोिरा परुुि पशुुराम नपा ९ डडेल्िरुा डडेल्िरुा पशुुराम नपा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक २.२५ बैदधेशक रोजगारीप्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको भएको

१२५ १४९ ६ अम्मर दवे पन्त परुुि पशुुराम नपा ७ डडेल्िरुा डडेल्िरुा पशुुराम नपा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक २ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१२६ १५२ ७ करन धतवारी परुुि पशुुराम नपा ६ डडेल्िरुा डडेल्िरुा पशुुराम नपा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक १.९५ बैदधेशक रोजगारीधनरक्षर धनरक्षर 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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

१२७ ९८ १ सधमत कुमार ओड दधलत भागेश्वर गापा ४ डडेल्िरुा डडेल्िरुा भागेश्वर गापा ह्वाईटपाकु कलेज डडेल्िरुा सामदुाधयक १.९ कृधि प्राधब भन्दा कम प्रमार्पत्र ति पास भएको भएको कुमारी बैङ्क धल. डडेल्िरुा

१२८ ६० शंकर ऐर परुुि केआईधसि ३ डोटी डोटी केआईधसि गापा पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक २.८५ नौकरी धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१२९ ६७ १ सरस्वती कठायत मधिला जोरायल गापा ६ डोटी डोटी जोरायल गापा रिनुाथ माधब जोरायल डोटी सामदुाधयक २.०५ ० धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको कृधि धवकास बैङ्क जोरायल

१३० ९७ १ राजशे कोली दधलत पधूवचुौकी गापा ४ डोटी डोटी पधूवचुौकी गापा ह्वाईटपाकु कलेज डडेल्िरुा सामदुाधयक १.८ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको ग्लोबल आइएमइ बैङ्क

१३१ ८९ २ लक्षमी कुमारी बडैला मधिला पधूवचुौकी गापा ७ डोटी डोटी पधूवचुौकी गापा शारदा माधब िनगढी सामदुाधयक १.९५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको मिालक्ष्मी धवकास बैङ्क िनगढी

१३२ १७ १ ज्ञान ुखत्री मधिला बधडकेदार ४ डोटी डोटी बधडकेदार गापा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २.६५ नोकरी धनरक्षर १० कक्षा उत्तीरु् भएको भएको खाता नं. नभएको

१३३ ८ २ सधुनल बोिरा परुुि बधडकेदार ५ डोटी डोटी बधडकेदार गापा पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक २.५५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको रा बा बैङ्क नयाम्पस रोड

१३४ ९६ १ िकु भलु दधलत धशखर नपा ६ डोटी डोटी धशखर नपा ह्वाईटपाकु कलेज डडेल्िरुा सामदुाधयक २.२५ नोकरी धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको मिालक्ष्मी धवकास बैङ्क डडेल्िरुा

१३५ १४६ २ चन्र बोिरा परुुि धशखर नपा ५  डोटी डोटी धशखर नपा दगुाु माधब आधलताल डडेल्िरुा सामदुाधयक ३.०५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको खाता नं. नभएको

१३६ १३४ १ शधमुला िामी मधिला अधपधिमाल ४ दाचुलुा दाचुलुा अधपधिमाल गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.४५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको

१३७ १३५ २ धनमाुया ठेकरे मधिला अधपधिमाल  ४ दाचुलुा दाचुलुा अधपधिमाल गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक १.९५ कृधि धनरक्षर एसएलसी भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको

१३८ १०३ १ भागरथी कुवर मधिला दिुु गापा १ दाचुलुा दाचुलुा दिुु गापा
स्पाकु ईधन्सच्यटु अफ टेननोलोजी 

कञ्चनपरु
सामदुाधयक २.२ कृधि प्राधब भन्दा कम स्नातक भएको नभएको खाता नं. नभएको

द्वन्द्व धपधडत बवुाको 

मतृ्यु

१३९ २८ १ नारा कुमारी िामी मधिला नौगाड ६ दाचुलुा दाचुलुा नौगाड गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.२५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा

१४० २९ २ शान्ता ठगनु्ना मधिला नौगाड ३ दाचुलुा दाचुलुा नौगाड गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.०५ कृधि धनरक्षर
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा

१४१ १८ ३ धवरेन्र धसि ठगनु्ना परुुि नौगाड २ दाचुलुा दाचुलुा नौगाड गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.१५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१४२ ९० १ िाना जोशी मधिला मिाकाली नपा ५ दाचुलुा दाचुलुा मिाकाली नपा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.२ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको

१४३ ३६ २ सञ्जना कुवर मधिला मिाकाली नपा  १दाचुलुा दाचुलुा मिाकाली नपा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक १.७५ कृधि धनरक्षर
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको खाता नं. नभएको

१४४ ४२ १ अमर मिरा परुुि मामाु गापा ३ दाचुलुा दाचुलुा मामाु गापा शारदा माधब िनगढी सामदुाधयक २.४ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको दवे धवकास बैङ्क जोशीपरु
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

१४५ ८३ १ मन्न ुजोशी मधिला
माधलकाजुनु गापा ८ 

दाचुलुा
दाचुलुा माधलकाजुनु गापा सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु कञ्चनपरु सामदुाधयक २.२५ कृधि

१० कक्षा 

उत्तीरु्
स्नातक भएको भएको माछापचु्रे बैङ्क दाचुलुा

१४६ ७३ २ अजब धसि िामी परुुि
माधलकाजुनु गापा ३ 

दाचुलुा
दाचुलुा माधलकाजुनु गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.२ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको भएको माछापचु्रे बैङ्क दाचुलुा

१४७ ६८ १ गोमती जोशी मधिला लेकम गापा ५ दाचुलुा दाचुलुा लेकम गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.०५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा र धजधपएबाट

१४८ ८८ २ मानमती जोशी मधिला लेकम ५ दाचुलुा दाचुलुा लेकम गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक १.९ कृधि प्राधब भन्दा कम
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा र धजधपएबाट

१४९ ८७ ३ मािाना जोशी मधिला लेकम ५ दाचुलुा दाचुलुा लेकम गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक १.७ कृधि प्राधब भन्दा कम
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको

१५० १४ ४ अधनता जोशी मधिला लेकम गापा ५ दाचुलुा दाचुलुा लेकम गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक १.६५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको भएको

१५१ २२ ५ रमेश धसि भाट परुुि लेकम गापा ४ दाचुलुा दाचुलुा लेकम गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.४ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम

एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको

१५२ ५२ ६ पषु्प राज भट्ट परुुि लेकम गापा २ दाचुलुा दाचुलुा लेकम गापा पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक १.७५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१५३ ३० १ लक्ष्मी ठगनु्ना मधिला शैल्यधशखर ४ दाचुलुा दाचुलुा शैल्यधशखर नपा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.२ कृधि धनरक्षर
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको खाता नं. नभएको छात्रा

१५४ ८४ २ खड्क प्रसाद जोशी परुुि शैल्यधशखर ८ दाचुलुा दाचुलुा शैल्यधशखर नपा रौलेश्वर माधब कफलकोट बैतडी सामदुाधयक
54.63(2

.35)
० ० प्रमार्पत्र ति पास भएको भएको जनता बैङ्क धल. मिने्रनगर

Eng:2.8,Maths:1.6

,Sci:2.0 =2.133
धजधपएबाट

१५५ ८५ ३ कधपल प्रसाद जोशी परुुि शैल्यधशखर ८ दाचुलुा दाचुलुा शैल्यधशखर नपा एसके ईधन्सच्यटु कञ्चनपरु सामदुाधयक २.३५ ० ० प्रमार्पत्र ति पास भएको भएको
Eng:2,Maths:1.2,S

ci:2.0=1.73

१५६ ५ ४ धबरेन्र िामी परुुि शैल्यधशखर ४ दाचुलुा दाचुलुा शैल्यधशखर नपा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक १.६ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१५७ १ १ रक्षा भण्डारी मधिला केदारस्य ूगापा ४ बझाङ बझाङ केदारस्यूूँ गापा सेती प्राधबधिक धशक्षालय डोटी सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर धनरीक्षर भएको भएको रा बा बैङ्क धदपायल

१५८ १०० िकु बिादरु खाती परुुि केदारेस्यूूँ गापा ३ बझाङ बझाङ केदारस्यूूँ गापा
फ्यचुर लाईन ईधन्सच्यटु अफ टेननोलोजी 

िनगढी
सामदुाधयक २.६ कृधि धनरक्षर एसएलसी भन्दा कम नभएको नभएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१५९ ६१ १ पारश कुमार नेपाली दधलत खप्तडछान्ना ६ , बझाङ बझाङ खप्तडछान्ना गापा बैजनाथ ईधन्जधनयररङ कलेज कञ्चनपरु सामदुाधयक १.८ कृधि धनरक्षर १० कक्षा उत्तीरु् भएको भएको खाता नं. नभएको

१६० ६ २ धटकाराम प्रसाद खत्री परुुि खप्तडछान्ना ५, बझाङ बझाङ खप्तडछान्ना गापा पञ्चोदय माधब िनगढी सामदुाधयक २.२ कृधि धनरक्षर  +२ भएको भएको प्राइम बैङ्क धल. िनगढी

१६१ ७४ ईश्वरर कुमारी रोकाया मधिला खप्तडछान्ना ४ , बझाङ बझाङ खप्तडछान्ना गापा सामदुाधयक सेवा संस्थान िनगढी सामदुाधयक २.४ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएकोले

१६२ ५४ धबरेन्र धगरी परुुि छधबसपाधथभरेा १ बझाङ बझाङ छधब्बसपाधथबेरा गापा सामदुाधयक सेवा संस्थान िनगढी सामदुाधयक २.५५ कृधि प्राधब भन्दा कम ५ कक्षा पास नभएको भएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१६३ १३० १ सन्तोि राज जोशी परुुि जनपा ११ बझाङ बझाङ जयपृ् बी नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.३२ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको रातो गररब पप संलग्न
रातो गररब 

पररचय पत्र

१६४ ७० २ पारि बिादरु थापा परुुि जनपा ११ बझाङ बझाङ जयपृ् बी नपा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २ कृधि साक्षर साक्षर भएको नभएको खाता नं. नभएको रातो गररब पप संलग्न

रातो गररब 

पररचय पत्र
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

१६५ ३४ ३ शान्ती कुमारी धबक दधलत जनपा ७ बझाङ बझाङ जयपृ् बी नपा सधुनधपपलचौर माधब जनपा बझाङ सामदुाधयक २.४५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको

१६६ १३३ जनक राज उपाध्याय परुुि जनपा ५ बझाङ बझाङ जयपृ् बी नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम नभएको भएको

१६७ २४ धबकास जोशी परुुि जनपा २  बझाङ बझाङ जयपृ् बी नपा
बालाज ुस्कुल अफ ईधन्जधनयररङ 

काठमाण्डौ
सामदुाधयक ४९.८८ कृधि धनरक्षर

एसएलसी भन्दा 

कम
भएको नभएको

छात्रवधृत पाए नपाएको 

एधकन नभएको

१६८ १०४ १ धदनेश बिादरु धसि परुुि तलकोट गापा ५ बझाङ बझाङ तलकोट गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर एसएलसी भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको

१६९ १३७ २ धदनेश कुमार धबष्ट परुुि तलकोट गापा ६ बझाङ बझाङ तलकोट गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको

१७० १३९ १ तारा प्रसाद जोशी परुुि थलारा गापा ५ बझाङ बझाङ थलारा गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.२५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको

१७१ ४४ अजुनु पाकी दधलत थलारा गापा ६ बझाङ बझाङ थलारा गापा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २

बैदधेशक 

रोजगारी

एसएलसी 

भन्दा कम

एसएलसी भन्दा 

कम
नभएको नभएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१७२ ४ १ कोधपला भण्डारी मधिला दगुाुथली गापा १ बझाङ बझाङ दगुाुथली गापा एसके ईधन्सच्यटु कञ्चनपरु सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको कुमारी बैङ्क धल. दगुाुथली

१७३ २१ २ प्रधदप प्रसाद जोशी परुुि दगुाुथली गापा ४ बझाङ बझाङ दगुाुथली गापा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २.१ कृधि

एसएलसी 

भन्दा कम

एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको खाता नं. नभएको

१७४ १३८ १ धदपेन्र बिादरु िामी परुुि बंगलु नपा ३ बझाङ बझाङ बंगलु गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको खाता नं. नभएको

१७५ १०५ १ चादनी धबसी दधलत धब्थड धचर ९  बझाङ बझाङ धब्थडचीर गापा दबेेश्वरी माधब धब्थडधचर गापा बझाङ सामदुाधयक २.१५ कृधि धनरक्षर प्रमार्पत्र ति पास भएको भएको खाता नं. नभएको

१७६ १०२ अधस्मता कुमारी चनुारा दधलत धब्थड धचर ४ बझाङ बझाङ धब्थडचीर गापा सामदुाधयक सेवा संस्थान िनगढी सामदुाधयक २.२ धनरक्षर प्राधब भन्दा कम नभएको भएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१७७ ३९ लाले बोिरा परुुि धब्थड धचर ४ बझाङ बझाङ धब्थडचीर गापा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २.१ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

जिेन्दार छात्रवधृत्तमा 

अध्ययनरत

१७८ ४६ १ धदपा धबक दधलत मष्टा गापा १ बझाङ बझाङ मष्टा गापा जाल्पा माधब ररठापाटा बझाङ सामदुाधयक २.८८ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको रा बा बैङ्क बझाङ

१७९ १२९ गजने्र बोिरा परुुि मष्टा गापा ५ बझाङ बझाङ मष्टा गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.६५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर नभएको भएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१८० ५१ सरेुन्र धबक दधलत समुाु गापा ३ बझाङ बझाङ समुाु गापा धबनायक कलेज िफ िले्थ काठमाण्डौ सामदुाधयक २.१५ ० ० ० भएको नभएको
छात्रबधृत पाए नपाएको 

एधकन नभएको
छनौट निुने

१८१ ४९ मिकुर धबक दधलत समुाु गापा ३ बझाङ बझाङ समुाु गापा जाल्पा माधब ररठापाटा बझाङ सामदुाधयक २.६५ ० ० ० नभएको नभएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने
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र्त 
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विद्यतर्थीको नतम िर्ा विद्यतर्थीको ठेर्तनत विल्लत स्र्थतनीय र्ह हतल अध्ययनरर् विक्षण ससं्र्थत

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

१८२ ७२ १ धमलन बिादरु बढुा परुुि गौमलू गापा ५ बाजरुा बाजरुा गौमलु गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक १.७५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको

१८३ ४८ सजृना कुमारी िामी मधिला गौमलु गापा ३ बाजरुा बाजरुा गौमलु गापा
ईन्नोभधेटभ डेभलपमेन्ट एजशेन एकेडेमी 

पोखरा
सामदुाधयक २.४ कृधि। बैदधेशक धनरक्षर धनरक्षर नभएको नभएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१८४ ८२ १ स्वधस्तका सनुार दधलत धत्रबेर्ी नपा ३  बाजरुा बाजरुा धत्रवरे्ी नपा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २.५ कृधि धनरक्षर १० कक्षा उत्तीरु् भएको नभएको मिालक्ष्मी धवकास बैङ्क िनगढी

१८५ ८० २ धखमा कुमारी ऐडी मधिला धत्रबेर्ी नपा ४ बाजरुा बाजरुा धत्रवरे्ी नपा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.२ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको

१८६ २०७ १ सररता धबक दधलत बधडमाधलका ९ बाजरुा बाजरुा बधडमाधलका नपा माधलका माधब मातुडी बाजरुा सामदुाधयक २ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको गररब पप छ दधलत

१८७ ९१ २ सधुनल खड्का परुुि बधडमाधलका नपा ३ बाजरुा बाजरुा बधडमाधलका नपा शारदा माधब िनगढी सामदुाधयक २.४५ कृधि धनरक्षर
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको नभएको खाता नं. नभएको धजधपएबाट

१८८ १२३ ३ सन्तोि बोिरा परुुि बधडमाधलका नपा २ बाजरुा बाजरुा बधडमाधलका नपा माधलका माधब मातुडी बाजरुा सामदुाधयक २.२ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको

१८९ २५ १ धगता उखडेा दधलत बढुीगंगा नपा ८ बाजरुा बाजरुा बढुीगंगा नपा बैजनाथ ईधन्जधनयररङ कलेज कञ्चनपरु सामदुाधयक २.१५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको खाता नं. नभएको दधलत

१९० ४० २ सम्झना थापा मधिला बढुीगंगा नपा २ बाजरुा बाजरुा बढुीगंगा नपा िरुालसैन माधव बढुीगंगा नपा बाजरुा सामदुाधयक २.४५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको धसद्धाथु बैङ्क बाजरुा छात्रा 

१९१ १२४ लधलता थापा मधिला बधुढगंगा नपा ५ बाजरुा बाजरुा बढुीगंगा नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.७ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम नभएको नभएको

१९२ १६१ १ सररंता धबष्ट मधिला बढुीनन्दा नपा ५ बाजरुा बाजरुा बढुीनन्दा नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक २.८ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको माछपचु्रे बैङ्क कञ्चनपरु

१९३ १६ अनाधमका शािी मधिला स्वामीकाधतुक ३ बाजरुा बाजरुा स्वामीकाधतुक गापा
सामदुाधयक स्वास््य ईधन्सच्यटु  धटकापरु 

कैलाली
सामदुाधयक २.४ कृधि ० ० नभएको नभएको धवपन्नता नभएकोले छनौट निुने

१९४ ५७ १ धदनेश भट्ट परुुि दोगडाकेदार ४ बैतडी बैतडी दोगडाकेदार गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक २.२५ कृधि प्राधब भन्दा कम
एसएलसी भन्दा 

कम
भएको भएको खाता नं. नभएको

१९५ १२८ १ डम्मर दत्त पन्त परुुि पाटन नपा २ बैतडी बैतडी पाटन नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.३ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको खाता नं. नभएको

१९६ ३५ २ जयन्ती धबष्ट मधिला पाटन नपा ३ बैतडी बैतडी पाटन नपा आरती टेधननकल ईधन्सच्यटु सल्यान सामदुाधयक २.०५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको भएको ग्लोबल आइएमइ बैङ्क बैतडी

१९७ ९९ १ राजने्र मिरा परुुि पचूौडी नपा १० बैतडी बैतडी पचुौडी नपा
एधककृत सामदुाधयक धबकास केन्र 

कैलाली
सामदुाधयक २.५५ कृधि धनरक्षर प्राधब भन्दा कम भएको नभएको खाता नं. नभएको

१९८ १३१ २ सरेुन्र बिादरु ऐर परुुि पचुौडी नपा ७ बैतडी बैतडी पचुौडी नपा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.२५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको नभएको ग्लोबल आइएमइ बैङ्क

१९९ १५६ १ धदधलप पोखरेल दधलत मेलौली नपा ६ बैतडी बैतडी मेलौली नपा सरस्वती माधब परखडेी, कञ्चनपरु सामदुाधयक १.४५ कृधि प्राधब भन्दा कम प्राधब भन्दा कम भएको भएको रा बा बैङ्क मिने्रनगर

२०० ३१ २ बासदुबे भट्ट परुुि मेलौली नपा ६ बैतडी बैतडी मेलौली नपा सेती प्राधबधिक धशक्षालय डोटी सामदुाधयक २.१५ कृधि
एसएलसी 

भन्दा कम
१० कक्षा उत्तीरु् भएको भएको खाता नं. नभएको

द्वन्द्व धपधडतको 

धसफाररस
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क्र.स. दर्ता नं.

योग्य

र्त 

क्रम

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

कक्षत १० 

पतस भएको 

विद्यतलयको 

वकवसम

विवपए। 

प्रवर्िर्

पररितरको 

रोिर्तरी

आमतको 

विक्षतको 

अिस्र्थत

ििुतको विक्षतको 

अिस्र्थत

विपन्नर्त 

वसफतररस 

भए/नभएको

अनुसचूी ८ 

भरी 

प्रमतवणर् 

भए/नभए

को

खतर्त नं. रहेको िैङ्क कैवफयर्
वसफतररसको 

आधतर

२०१ ३ १ धटका धसि के्षत्री परुुि धसगास २ बैतडी बैतडी धसगास गापा लधटनाथ माधब लेकम दाचुलुा सामदुाधयक १.६५ कृधि धनरक्षर धनरक्षर भएको भएको रा बा बैङ्क दाचुलुा दृधष्टधबधिन प.प.

२०२ १३२ १ लधलत कुूँ वर परुुि सनैुया ६ बैतडी बैतडी सनुुया गापा कैलाली पोधलटेधननक ईधन्सच्यटु कैलाली सामदुाधयक २.२५ कृधि धनरक्षर एसएलसी भन्दा कम भएको भएको खाता नं. नभएको
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