
 

 
 

!म#त: भदौ ०२, २०७९ 
 

!"म ह&"डे छा+व.ृत २०७९/२०८० को न.तजा 
 

 
./म ह1/डे #नशु7क छा;व#ृत २०७९/२०८० को लाBग DाEत भएका आबेदन र JवKयाथN तथा अ!भभावक 
सँगको DRयS अ1तवाTताTको आधारमा JवKयाथNको अवVथा मु7यांकन गXर छनोट भएका JवKयाथNहZ। 
 

!.सं. %व'याथ+को परुा नाम %व'यालयको नाम र ठेगाना 
१  अजय  प&रयार  \ी  भानुभ^त मा Jव, म7लरानी गाउप!लका  
२  अि+मता .बक  \ी  जनता मा Jव, ऐरावती गाउपा!लका  
३  आकाश  .ब4वकमा6  \ी  सरVव#त  मा Jव, सZमरानी गाउपा!लका  
४  क8पना भ;टराई  \ी  भानुभ^त मा Jव, म7लरानी गाउप!लका  
५  खशुी सनुार  \ी  उमामहेcवरd मा Jव, VवगTKवारd नगरपा!लका 
६  गीता  बढुाथोकI  \ी  उमामहेcवरd मा Jव, VवगTKवारd नगरपा!लका 
७  जनुा थापा  \ी  जनता मा Jव, ऐरावती गाउपा!लका  
८  LयोMत  थापा  \ी  मो#त  मा Jव, ऐरावाती गाउपा!लका  
९  टेकI  सनुार  \ी  मुि^त  मा Jव, Eयूठान नगरपा!लका  
१०  पQुण6मा राना  मगर  \ी  भानुभ^त मा Jव, म7लरानी गाउप!लका  
११  पSुपा राउत \ी  सरVव#त  मा Jव, सZमरानी गाउपा!लका  
१२  .बनोद  नेपालW  \ी  जनता  मा Jव, Eयूठान नगरपा!लका  
१३  .बपना  अXधकारW  \ी  उमामहेcवरd मा Jव, VवगTKवारd नगरपा!लका 
१४  मZज ुसनुार  \ी  उमामहेcवरd मा Jव, VवगTKवारd नगरपा!लका 
१५  मMनषा .बक \ी  मुि^त  मा Jव, Eयूठान नगरपा!लका  
१६  \ीि+ट  नेपालW  \ी  महे1h मा Jव, म7लरानी गाउप!लका  
१७  स]मर सेजवाल \ी  महे1h मा Jव, म7लरानी गाउप!लका  
१८  सागर पनु  \ी  मुि^त  मा Jव, Eयूठान नगरपा!लका  
१९  सु̂ दर  थापा  \ी  सरVव#त  मा Jव, सZमरानी गाउपा!लका  
२०  _हमाल  भaडारW  \ी  मुि^त  मा Jव, Eयूठान नगरपा!लका  

 
iमसं. 



 

 
#नjन!लkखत JवKयाथNहZ छा;व#ृतको लाBग योmय भएका तर ./म ह1/डेको यस वषTकोलाBग छुooयाएको 
बजेटमा अoन नसकेको हुनाले DतीSारत ्सुBचमा राkखएको छ। आगामी rदनमा हामीले थप सहयोगी 
दाताहZ पायको खsडमा iम बKदताको आधारमा छा;व#ृतको लाBग समाबेस गXरने छ। 
 
 

!.सं. %व'याथ+को परुा नाम %व'यालयको नाम र ठेगाना 
१  स^cया Xग&र \ी  सरVव#त  मा Jव, सZमरानी गाउपा!लका  
२  \ीधरा शाहW \ी  महे1h मा Jव, म7लरानी गाउप!लका  
३  सSुमा के.सी. \ी  महे1h मा Jव, म7लरानी गाउप!लका  

 
 
थप जानकारdको लाBग फोन (९७४) ८७०-३८३० मा सjपकT  गनT स^नुहुने छ। 
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