अनुसूची M ! छात्रबिृ त आवेदन फाराम
१. िव याथीर्को नाम:
२. िव याथीर्को हाल बसोबास गद आएको ठे गाना : क) प्रदे श नं.

ख) िज लाः

ग)

ङ) गाउँ ÷टोलः

थानीय तहको नाम:

घ) वडा नं.

३. अिभभावकको नाम थरः
क) बाबुको नाम, थर:

ख) पेशा:

ग) आमाको नाम, थर:

४. िव याथीर् वा िनजको अिभभावकको मोवाइल न बर:

घ) पेसा:

५. यस अिघ कुनै छात्रविृ त पाए नपाएको:
६. आवेदन िदन चाहे को कक्षा:

७. अिघ लो कक्षाको उि तणर् प्रितशत वा िजिपए:
८. एस.इ.इ.को िस वोल न वर ( कक्षा एघारको लािग मात्र ):
९. कक्षा एघारमा अ ययन गिररहे को िवषय समह
ु ( कक्षा एघारको लािग मात्र ):

१०. एकाघर सगोलमा रहे को पिरवारको कुनै सद यको पेसा, यवसाय वा नोकरी भए वा नभएको:
११. गिरवी पिरवार पिरचय पत्र भए वा नभएको:

१२. भिू म स ब धी ऐन, २०२१ बमोिजम जग्गावालाको है िसयतले राख्न पाउने अिधकतम

हदब दीको तराई तथा उप यका, पहाडी र िहमाली क्षेत्रमा क्रमशः पाँच, दस र प ध्र प्रितशत
भ दा कम खेती योग्य जग्गा रहे को वा नरहे कोः

१३. आफूले कुन समह
ू बाट आवेदन िदन चाहे को हो (कुनै एक कोठामा रे जा िच ह लगाउनुहोस)
क) जेहे दार

ख) गिरव तथा िवप नता

ग) मिहला

घ) अपङ्गता

ङ) दिलत

च) जनजाित

छ) जनआ दोलनको घाइते

ज) वेप ता पिरवार

झ) मधेश आ दोलनको घाइतेको स तित

ञ) शिहद पिरवार

१४. िव याथीर्को पिरवारको अनम
ु ािनत वािषर्क आय:

उि लिखत यहोरा िठक साँचो छन,् फरक परे कानन
ू बमोिजम सहुँला, बझ
ु ाउँ ला ।
आवेदक÷अिभभावकको द तखतः
िमितः
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हाल अ ययनरत िव यालयको नाम र ठे गानाः
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(आवेदन साथ पेश गनुर् पन कागजातह को िववरण)
१.

अिघ लो कक्षा उि तणर् गरे को ल धांक पत्र र चािरित्रक प्रमाणपत्रको प्रितिलपी,

२.

जनजाित, दिलतको

हकमा

स बि धत

आयोग

वा

िज ला

प्रसासन

कायार्लयको

िसफािरसको प्रितिलपी,
३.

वेप ता पिरवार, शिहद, जनआ दोलनका घाइते, मधेश आ दोलनका घाइतेको हकमा गह
ृ
मा त्रालय वा स बि धत िज ला प्रसासन कायार्लयको िसफािरस पत्रको प्रितिलपी,

४.

िवप नता वा गिरवीको हकमा गिरवी पिरचय पत्रको प्रितिलपी वा सो नभएको अव थामा
थानीय तहले यहोरा खुलाई िदएको िसफिरसको सक्कलै पत्र,

५.

िव याथीर्

थायी

पमा वसोवास गद आएको वडा कायार्लयको िसफािरस पत्र ।

