
Onlineबाट PMTफाराम Entryभदाा  ध्यान ददनुपने दिषयहरु: 

A. दिद्याथीकोपररचयदििरण: 

1. विद्याथीको पुरा नाम र थर: अंगे्रजीCapital Letter/Block Letter  मा Type गनुुहोस् ॰ 

2. SEE/SLC रवजष्ट्र ेशन नं.:यसमाSEE/SLC को प्रिेश पत्रमा भएको दश अङ्कको Registration नम्बरType गनुुहोस् ॰ 

3. जन्म वमवत:फारामको खाका अनुसारतपाईको SEE/SLC को प्रिेशपत्रमा रहेको जन्म वमवतगते/मवहना/िरु्  छानु्न॰होस् ॰ 

4. Male/Female/Other विष्ट्बाटछानु्नEहोस् ॰  

5. जाती िा जनजाती: विष्ट्बाट आफ्नो जावत जनजावत छानु्नोहोस् ॰ विष्ट्मा आफ्नो जावत जनजावत फेिा नपरेमा “अन्यछ” 

छानु्नकहोस् ॰ 
6. बुिाको नाम थर: अंगे्रजीमा Type गनुुहोस् ॰ 

7. आमाको नाम थर: अंगे्रजीमा Type गनुुहोस् ॰ 
घरमुिीको नाम र थर: अंगे्रजीमा Type गनुुहोस् ॰ 
सम्पकु फोन नं: घरमूिीको सम्पकु मोिाइि नम्बर राख्नुहोस् ॰ तपाईको बारेमा केही कुरा बझ्नु परेमा यही नम्बरमा 

सम्पकु गररने छ ॰  
नाता:  पररिारमूिीिाई तपाइको के नाता पनुुहुन्छ ? छानु्नईहोस् ॰ 

8. ठेगाना:   
a. स्थायी ठेगाना: आफू स्थायीरूपमा बसोिास गरररहेको िा नागररकता िा शैविक प्रमाणपत्र अनुसार वजल्ला¸गाविस/न.पा.̧  

विष्ट्बाट छानु्न होस् ॰ िडा नम्बर¸ टोि िस्ती/गााँउ: टाइप गनुुहोस् ॰ 
b. अस्थायी ठेगाना: हाि आफू बसोिास गरररहेको ठाउाँ  स्थायी ठेगाना भन्दा फरक भएमा हाि बसोबास गरेको ठाउाँको पूरा 

वििरण भनुुहोस ॰ अस्थायी ठेगाना फरक नभएमा स्थायी ठेगानाकै वििरण भनुुहोस् ॰  
9. हािको शैविक अिस्था: विष्ट्बाट छानु्नहोस् ॰ 

 

B. दिद्यालयको दििरण (पदहला पढेको िा अदहले पदढरहेको) 

10. विद्याियको नाम: आफुिे अध्यन गरी SLC/ SEE को परीिा वदएको विद्याियको नाम उले्लख गनुुहोस् ॰ 
विद्याियको ठेगाना:वजल्ला¸गाविस/न.पा.विष्ट्बाट छानु्नहोस॰ िडा नम्बर¸ टोि िस्ती/गााँउ: टाइप गनुुहोस्॰  
 

C.दिद्याथीको पाररिाररक दििरण: 

11. जम्मापररिारसंख्या (तपाइ सवहत): तपाईको पररिारमा तपाइसवहत कवतजना हुनुहुन्छ संख्या उले्लख गनुुहोस् ॰ 
 

12. वनजी विद्यािय (बोवडुङ) मा अध्यनरत वददी र बवहनीहरुको जम्मा संख्या: यवद तपाइका वददी बवहनी वनजी विद्यािय 

(बोवडुङ) मा पढ्नुहुन्छ भने कवतजना पढ्नु हुन्छ ?खािी बक्समा उले्लख गनुुहोस् ॰ यवद  बोवडुङ सू्किमा नपढ्ने भए 

खािी कोष्ठकमा 0 िेख्नुहोस् ॰ 
13. तपाईको बाबुिे हासीि गरेको वशिा अन्तगुत खािी बक्समा दायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ६ मधे्यको कुनै एक सवह  

वििरणको नम्बर उले्लख गनुुहोस् ॰ 
14. तपाईको आमािे हासीि गरेको वशिाअन्तगुत खािी बक्समादायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ६ मधे्यको कुनै एक सवह 

वििरणको नम्बर उले्लख गनुुहोस् ॰ 
 

D.दिद्याथीको घरको दििरण 

15. घरमा बावहरी गाहोमा प्रयोग भएको प्रमुख वनमाुण सामग्रीीः मा दायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ७ मधे्यको कुनै एक सवह 

वििरणको नम्बर उले्लख गनुुहोस् ॰ 
16. घरको जगशीरु्कमा दायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ५ मधे्यको सवह वििरणको नम्बर उले्लख गनुुहोस् ॰ 
17. छानामा प्रयोग भएको प्रमुख वनमाुण सामग्री शीरु्कमादायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ७ मधे्यको कुनै एक सवह वििरणको 

नम्बर उले्लख गनुुहोस् ॰ 
18. घरमा प्रयोग भएको चपी अन्तगुत दायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ५ मधे्यको कुनै एक सवह वििरणको नम्बर उले्लख 

गनुुहोस् ॰ 
19. घरमा उज्यािोको िावग प्रयोग गररएको प्रकाशको व्यिस्थाीःमा दायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ५ मधे्यको कुनै एक सवह  

वििरणको नम्बर उले्लख गनुुहोस् ॰ 
20. खाना पकाउन प्रयोग गररएको चुिोीः अन्तगुत दायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ६ मधे्यको कुनै एक सवह वििरणको नम्बर 

उले्लख गनुुहोिा ॰ 



21. घरमा प्रयोग गररएको खानेपानीको मुख्य श्रोत अन्तगुत दायााँ भागमा उले्लखखत १ देखख ७ मधे्यको कुनै एक सवह 

वििरणको नम्बर उले्लख गनुुहोिा ॰ 
22. फाराममा उले्लखखत मधे्य तपाई र तपाईको पररिारिे उपभोग गनुुभएको सुविधािाई कोष्ठमा १ उले्लख गनुुहोस् यवद 

उपभोग गनुु भएको छैन भने २ उले्लख गनुुहोस् ॰ 
23. यवद बैदेवशक रोजगारीबाट पररिारमा आम्दानी भएको छ भने कोष्ठकमा १उले्लख गनुुहोस् र आम्दानी नभएमा २ उले्लख 

गनुुहोस् ॰ 
24. तपाईको स्थायी ठेगानाबाट अस्पतािसम्म जान िागे्न समय यवद आधा धण्टासम्म िाग्छ भने कोष्ठकमा १ र आधा घण्टा 

भन्दा बढी समय िाग्छ भने २ उले्लख गनुुहोस् ॰ 
25. तपाईको स्थायी ठेगानाबाट स्वास्थ्य चौकीसम्म जान िागे्न समय यवद आधा धण्टासम्म िाग्छ भने कोष्ठकमा १ र आधा घण्टा 

भन्दा बढी समय िाग्छ भने २ उले्लख गनुुहोस् ॰ 
26. तपाईको स्थायी ठेगानाबाट पक्की सडकसम्म जान िागे्न समय यवद आधा धण्टासम्म िाग्छ भने कोष्ठकमा १ र आधा घण्टा 

भन्दा बढी समय िाग्छ भने २ उले्लख गनुुहोस् ॰ 
27. तपाईको  सम्पकु नम्बरमा आफ्नो प्रयोग भइरहने र सही मोिाइि नम्बर राख्नुमहोस् ॰ तपाई छात्रिृविमा परे िा नपरेको 

जानकारी यही मोबाइि नम्बरमा पठाइने भएकािे मोबाइि नम्बर राख्दा ध्यान पुयाुरउनुहोस् ॰  
 
अवभभािकको मोिाइि नम्बर अवनिायु उले्लख गनुुहोस् ॰ 
 

28. अन्त्यमा Save Button मा  Click गनुाहोस्।“Saved Successfully” भने्ा जानकारी नआएसम्म तपाईको दििरण 

पुरा हुँदैन । 

ध्यान ददनुहोस्:  

क- तपाईिे भनुपने कुनै वििरण खािी रहेमा वििरण सेभ हुाँदैन र के कारणिे सेभ नभएको हो ? Error म्यासेज 

देखाउाँछ ॰ सो म्यासेज हेरी आफ्नो पुरा नभएको वििरण पुन: भरी सेभ गनुुहोस् ॰ 
ख- फाराम सेभ भएपवछ विद्याथीको मोिाइि नम्बरमा टोकन नं. आउने छ सो टोकन नं. पवछ सम्म आिश्यक पने 

भएकािे सुरवित राख्नुहोिा ॰  

ग- विद्याथीिे आफ्नो वििरण सत्य ¸तथ्य र प्रष्ट्र  रुपमा भनुु पनेछ ॰ झुठ्ठा ठहररएमा जुनसुकै बखत रद्द हुने छ ॰ साथै 

प्रचवित कानुन बमोवजम कारिाही समेत हुन सके्नछ ॰ 
घ- यस PMT फाराम भदाु केही समस्या आएमा यस पररयोजनाको पैसा निाग्े्न टोि वि नं. १६६००१६७७७७ मा 

सम्पकु गनुुहोिा अथिा यस पररयोजनाको सम्पकु नं. ०१-४७८६४११ मा सम्पकु गनुुहोिा ॰ अथिा मोबाइि नं 

९८४६१३३२१५¸ ९७४१२३०१८५̧  ९८४१०३३६८१ मा सम्पकु गनुुहोिा ॰ 

 

 


