
     

 

g]kfn ;/sf/ 

lzIfs ;]jf cfof]u, ;fgf]l7dL, eQmk'/sf] 

dfWolds txsf]] v'nf k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIffsf] k'gof{]u ;DaGwL glthfsf] ;"rgf 

o; cfof]uåf/f ljleGg ldltdf k|sflzt lnlvt k/LIffsf] glthfdf lrQ gj'emL k'gof{]usf nflu k]z  ePsf cfj]bg pk/ k'gof{]u 

;ldltsf] ldlt @)&^÷)!÷@& ut]sf] lg0f{o Pj+ l;kmfl/; adf]lhd b]xfosf pDd]bjf/x?sf] tkl;n adf]lhdsf] k'gof{]u glthf sfod  

ePsf] Joxf]/f ;DalGwt ;j}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . 

tkl;n  

txM dfWolds  ljifoM g]kfnL 

 If]qM k"jf{~rn     

qm= ;++= /f]n g++= gfd,y/ glthf 

1  0130100047 जयनारायण आचायय पररवर्यन नभएको 
2  0230100070 गोववन्द प्रसाद दलुाल पररवर्यन नभएको 
3  0330100021 उमादेवव ननरौला पररवर्यन नभएको 
4  0330100022 मननर्ा खड्का पररवर्यन नभएको 
5  0330100127 पारसदत्र् भट्ट पररवर्यन नभएको 
6  0530100001 ववदरु भट्टराई पररवर्यन नभएको 
7  0530100030 यज्ञप्रसाद भण्डारर पररवर्यन नभएको 
8  0530100047 सररर्ा खनाल पररवर्यन नभएको 
9  0730100019 दल कुमारी मगर पररवर्यन नभएको 
10  0730100149 चन्र बहादरु फुयाल पररवर्यन नभएको 
11  0930100232 सीर्ा पोख्रेल पररवर्यन नभएको 
12  1130100030 यादव कुमार आचायय पररवर्यन नभएको 
13  1430100018 ङघराज राउर् पररवर्यन नभएको 
14  1530100005 रेवर्ी रमण यादव पररवर्यन नभएको 
15  1530100007 संजय कुमार यादव पररवर्यन नभएको 
16  1630100095 राम ईश्वर यादव पररवर्यन नभएको 

       

If]qM klZrdf~rn 

qm=;++= /f]n g++= gfd,y/ glthf 

1  3830100083 ससर्ा लासमछाने पररवर्यन नभएको 

2  4130100327 मीन बहादरु ववष्ट पररवर्यन नभएको 

3  4630100136 लक्ष्मण ढकाल पररवर्यन नभएको 

4  4730100035 लक्ष्मी आचायय पररवर्यन नभएको 

5  4730100054 साववत्रा पोख्रेल खनाल पररवर्यन नभएको 

6  4830100061 मान बहादरु शाही पररवर्यन नभएको 

7  4830100062 हहरा बहादरु बोहोरा पररवर्यन नभएको 

8  4830100366 हुमा भट्टराई पररवर्यन नभएको 

9  4930100006 हटकाराम भुसाल पररवर्यन नभएको 

10  5230100010 कृष्ण प्रसाद सुवेदी पररवर्यन नभएको 

11  5330100018 हदपक भुसाल पररवर्यन नभएको 

12  5330100053 ज्ञानु हमाल पररवर्यन नभएको 
  

 

 

   



     

 

If]qM dWoklZrdf~rn 

qm=;++= /f]n g++= gfd,y/ glthf 

1  5530100009 नरेश कुमार खड्का पररवर्यन नभएको 
 

If]qM ;'b'/klZrdf~rn    

qm=;++= /f]n g++= gfd,y/ glthf 

1  6930100017 सत्यराज उपाध्याय पररवर्यन नभएको 
2  7430100019 ववष्णुदत्र् जोशी पररवर्यन नभएको 

 If]qM dWodf~rn 

ljifo M sf=;= tyf n]vf   

  

qm=;++= /f]n g++= gfd,y/ glthf 

1  2531200003 उपेन्र प्रसाद खनाल पररवर्यन नभएको 
2  2831200026 सुयय ववक्रम काकी पररवर्यन नभएको 

 

If]qM klZrdf~n 

qm=;++= /f]n g++= gfd,y/ glthf 

1  4131200004 मन्जु ढकाल पररवर्यन नभएको 
 

 


