
Online बाट PMT फाराम भदाा  ध्यान ददनुपने विषयहरु: 

A. विद्याथीकोपररचयवििरण: 

1. विद्माथीको ऩयुा नाभ य थय: अॊगे्रजीCapital Letter/Block Letter  भा Type गनुहुोस ्। 
2. SEE/SLC यजजष्ट्रेशन नॊ.:मसभाSEE/SLC को प्रिेश ऩत्रभा बएको दश अङ्कको Registration नम्फयType गनुहुोस ्। 
3. जन्भ मभतत:पायाभको खाका अनसुायतऩाईको SEE/SLC को प्रिेशऩत्रभा यहेको जन्भ मभतत गते/भहहना/िर् ु छान्नहुोस ्। 
4. Male/Female/Other मरष्ट्टफाटछान्नहुोस ्।  
5. जाती िा जनजाती: मरष्ट्टफाट आफ्नो जाततजनजातत छान्नहुोस ् । मरष्ट्टभा आफ्नो जाततजनजातत पेरा नऩयेभा 

“अन्म” छान्नहुोस ्। 
6. फिुाको नाभ थय: अॊगे्रजीभा Type गनुहुोस ्। 
7. आभाको नाभ थय: अॊगे्रजीभा Type गनुहुोस ्। 

घयभुरीको नाभ य थय: अॊगे्रजीभा Type गनुहुोस ्। 
सम्ऩकु पोन नॊ: घयभूरीको सम्ऩकु भोिाइर नम्फय याख्नहुोस ्। तऩाईको फायेभा केही कुया फझ्न ुऩयेभा मही नम्फयभा 
सम्ऩकु गरयने छ ।  
नाता:  ऩरयिायभूरीराई तऩाइको के नाता ऩनुहुुन्छ ? छान्नहुोस ्। 

8. ठेगाना:   
a. स्थामी ठेगाना: आपू स्थामीरूऩभा फसोिास गरययहेको िा नागरयकता िा शैक्षऺक प्रभाणऩत्र अनसुाय 

जजल्रा¸गाविस/न.ऩा.¸ मरष्ट्टफाट छान्नहुोस ्। िडा नम्फय¸ टोर िस्ती/गाॉउ: टाइऩ गनुहुोस ्। 
b. अस्थामी ठेगाना: हार आपू फसोिास गरययहेको ठाउॉ  स्थामी ठेगाना बन्दा पयक बएभा हार फसोफास गयेको ठाउॉको ऩयूा 

विियण बनुहुोस । अस्थामी ठेगाना पयक नबएभा स्थामी ठेगानाकै विियण बनुहुोस ्।  
9. हारको शैक्षऺक अिस्था: मरष्ट्टफाट छान्नहुोस ्। 

 

B. विद्याऱयको वििरण (पदहऱा पढेको िा अदहऱे पदढरहेको) 

10. विद्मारमको नाभ: आपुरे अध्मन गयी SLC/ SEE को ऩयीऺा हदएको विद्मारमको नाभ उल्रेख गनुहुोस ्। 
विद्मारमको ठेगाना:जजल्रा¸गाविस/न.ऩा.मरष्ट्टफाट छान्नहुोस। िडा नम्फय¸ टोर िस्ती/गाॉउ: टाइऩ गनुहुोस।्  
 

C.विद्याथीको पाररिाररक वििरण: 

11. जम्भाऩरयिाय सॊख्मा (तऩाइ सहहत): तऩाईको ऩरयिायभा तऩाइसहहत कततजना हुनहुुन्छ सॊख्मा उल्रेख गनुहुोस ्। 
 

12. तनजी विद्मारम (फोर्डङु) भा अध्मनयत हददी य फहहनीहरुको जम्भा सॊख्मा: महद तऩाइका हददी फहहनी तनजी विद्मारम 

(फोर्डङु) भा ऩढ्नहुुन्छ बने कततजना ऩढ्न ु हुन्छ ?खारी फक्सभा उल्रेख गनुहुोस ्। महद  फोर्डङु स्कूरभा नऩढ्ने बए 

खारी कोष्ट्ठकभा 0 रेख्नहुोस ्। 
13. तऩाईको फाफरेु हासीर गयेको मशऺा अन्तगतु खारी फक्सभा दामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ६ भध्मेको कुन ैएक सहह  

विियणको नम्फय उल्रेख गनुहुोस ्। 
14. तऩाईको आभारे हासीर गयेको मशऺाअन्तगतु खारी फक्सभादामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ६ भध्मेको कुन ैएक सहह 

विियणको नम्फय उल्रेख गनुहुोस ्। 
 

D.विद्याथीको घरको वििरण 

15. घयभा फाहहयी गाहोभा प्रमोग बएको प्रभुख तनभाुण साभग्री  ्भा दामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ७ भध्मेको कुन ैएक सहह 

विियणको नम्फयउल्रेख गनुहुोस ्। 



16. घयको जगशीर्कुभा दामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ५ भध्मेको सहह विियणको नम्फय उल्रेख गनुहुोस ्। 
17. छानाभा प्रमोग बएको प्रभुख तनभाुण साभग्री शीर्कुभादामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ७ भध्मेकोकुन ैएक सहह विियणको 

नम्फय उल्रेख गनुहुोस ्। 
18. घयभा प्रमोग बएको चऩी अन्तगतु दामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ५ भध्मेको कुन ैएक सहह विियणको नम्फय उल्रेख 

गनुहुोस ्। 
19. घयभा उज्मारोको रागग प्रमोग गरयएको प्रकाशको व्मिस्था्भा दामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ५ भध्मेको कुन ैएक सहह  

विियणको नम्फय उल्रेख गनुहुोस ्। 
20. खाना ऩकाउन प्रमोग गरयएको चुरो् अन्तगतु दामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ६ भध्मेकोकुन ैएक सहह विियणको नम्फय 

उल्रेख गनुहुोरा । 
21. घयभा प्रमोग गरयएको खानेऩानीको भुख्म श्रोत अन्तगतु दामाॉ बागभा उल्रेखखत १ देखख ७ भध्मेको कुन ै एक सहह 

विियणको नम्फय उल्रेख गनुहुोरा । 
22. पायाभभा उल्रेखखत भध्मे तऩाई य तऩाईको ऩरयिायरे उऩबोग गनुबुएको सुविधाराई कोष्ट्ठभा १ उल्रेख गनुहुोस ्महद 

उऩबोग गनु ुबएको छैन बने २ उल्रेख गनुहुोस ्। 
23. महद फदेैमशक योजगायीफाट ऩरयिायभा आम्दानी बएको छ बने कोष्ट्ठकभा १उल्रेख गनुहुोस ् य आम्दानी नबएभा २ 

उल्रेख गनुहुोस ्। 
24. तऩाईको स्थामी ठेगानाफाट अस्ऩतारसम्भ जान राग्ने सभम महद आधा धण्टासम्भ राग्छ बने कोष्ट्ठकभा १ य आधा 

घण्टा बन्दा फढी सभम राग्छ बने २ उल्रेख गनुहुोस ्। 
25. तऩाईको स्थामी ठेगानाफाट स्िास््म चौकीसम्भ जान राग्ने सभम महद आधा धण्टासम्भ राग्छ बने कोष्ट्ठकभा १ य 

आधा घण्टा बन्दा फढी सभम राग्छ बने २ उल्रेख गनुहुोस ्। 
26. तऩाईको स्थामी ठेगानाफाट ऩक्की सडकसम्भ जान राग्ने सभम महद आधा धण्टासम्भ राग्छ बने कोष्ट्ठकभा १ य आधा 

घण्टा बन्दा फढी सभम राग्छ बने २ उल्रेख गनुहुोस ्। 
 

D.  प्राकृततक विपत्ततबाट भएको ऺतत वििरणः 

27. भानविम ऺततको विियण अन्तगतु मस. नॊ. १ भा महद प्राकृततक विऩत्तीफाट ऩरयिायको सदस्मराई ऺतत ऩगेुको छ बने 

yes य छैन बने No छान्नहुोस ्महद Yes बएभा कायण खुराउने अन्म विियणभा क्रभश मस. नॊ. २ य ३ भा उल्रेखखत 

ऺततको प्रकृतत छान्नहुोस ्। 
28. घयामसी ऺततको विियण अन्तगतु मस. नॊ. १ मस फर्कुो प्राकृततक प्रकोऩ फाट घयभा ऺतत ऩगेुको छ  बने बने yes य छैन 

बने No छान्नहुोस ्महद Yes बएभा कायण खुराउने अन्म विियणभा क्रभश मस. नॊ. २ य ३ भा उल्रेखखत ऺततको प्रकृतत 

उल्रेख गनुहुोस ्। 
 

29. तऩाईको  सम्ऩकु नम्फयभा आफ्नो प्रमोग बइयहने य सही भोिाइर नम्फय याख्नहुोस ्। तऩाई छात्रिजृत्तभा ऩये िा नऩयेको 
जानकायी मही भोफाइर नम्फयभा ऩठाइने बएकारे भोफाइर नम्फय याख्दा ध्मान ऩयु ्माउनहुोस ्।  
 

अमबबािकको भोिाइर नम्फय अतनिाम ुउल्रेख गनुहुोस ्। 
 

30. अन्ततयमा Save Button मा  Click गनुाहोस।्“Saved Successfully” भन्ने जानकारी नआएसम्म तपाईको वििरण 

परुा हुॉदैन । 

ध्यान ददनहुोस:्  

क- तऩाईरे बनऩुने कुन ैविियण खारी यहेभा विियण सेब हुॉदैन य के कायणरे सेब नबएको हो ? Error म्मासेज देखाउॉछ 

। सो म्मासेज हेयी आफ्नो ऩयुा नबएको विियण ऩनु: बयी सेब गनुहुोस ्। 



ख- विद्माथीरे आफ्नो विियण सत्म¸त्म य प्रष्ट्र रुऩभा बनु ुऩनेछ । झुठ्ठा ठहरयएभा जुनसुकै फखत यद्द हुने छ । साथ ै

प्रचमरत काननु फभोजजभ कायिाही सभेत हुन सक्नेछ । 
ग- मस PMT पायाभ बदा ु केही सभस्मा आएभा मस ऩरयमोजनाको ऩसैा नराग्ने टोर फ्रि नॊ. १६६००१६७७७७ भा 

सम्ऩकु गनुहुोरा अथिा मस ऩरयमोजनाको सम्ऩकु नॊ. ०१-४७८६४११ भा सम्ऩकु गनुहुोरा । अथिा भोफाइर नॊ 
९८५११७००१६¸ ९८४६१३३२१५¸ ९७४१२३०१८५ भा सम्ऩकु गनुहुोरा । 

 

 


