
     

 

g]kfn ;/sf/ 

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

k|fylds 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 k|fylds 

 lhNnfM tfKn]h'ª     

qm= 

;++= 

gfd y/ /f] n g glthf 

1  राजकुमार पोखरेल 01100054 पररवर्तन नभएको 
2  हिमादेवी अधिकारी 01100126 पररवर्तन नभएको 
3  धित्रकला दिाल 01100190 पररवर्तन नभएको 
4  पपन्टु कुमार मेिर्ा 01100223 पररवर्तन नभएको 
5  कुमार बराल 01100444 पररवर्तन नभएको 
6  गीर्ा देवी काफ्ले 01100481 पररवर्तन नभएको 
7  खडक बिादरु िामी 01100571 पररवर्तन नभएको 
8  परमेश्वर प्रसाद मेिर्ा 01100707 पररवर्तन नभएको 
9  ससजतना पौडेल 01100773 पररवर्तन नभएको 
10  लसलर्ा कुमारी झा 01100838 पररवर्तन नभएको 
11  सिव नारायण यादव 01100839 पररवर्तन नभएको 
12  मननषा दास 01101027 पररवर्तन नभएको 
13  नवतदा भट्टराई 01101125 पररवर्तन नभएको 
14  जीवन कुमार ढुङ्गेल 01101144 पररवर्तन नभएको 
15  राजेन्र ससग्देल 01101196 पररवर्तन नभएको 
16  हिमकला दािाल 01101204 पररवर्तन नभएको 
17  फूलमाया पौडेल 01101483 पररवर्तन नभएको 
18  कलावर्ी कुमारी जोिी 01101843 पररवर्तन नभएको 

  

 lhNnfM kfFry/    

qm=;++= gfd,y/ /f] n=g= glthf 
1  एकराज रेग्मी 02000709 पररवर्तन नभएको 
2  sकल्पना िाम्ललङ्ग राई 02100028 पररवर्तन नभएको 
3  मन बिादरु वान्र्वा 02100246 पररवर्तन नभएको 
4  नसमर्ा अधिकारी 02100427 पररवर्तन नभएको 
5  बटुु कुमारी पौडेल 02100606 पररवर्तन नभएको 
6  नरेन्र खनाल 02100609 पररवर्तन नभएको 
7  पवनोद न्यौपाने 02100691 पररवर्तन नभएको 
8  िन्रमाया ढुङ्गेल 02100813 पररवर्तन नभएको 
9  सुदितन िमात 02100964 पररवर्तन नभएको 
10  याम प्रसाद राई 02101059 पररवर्तन नभएको 
11  ररम कुमार पपठाकोटे 02101222 पररवर्तन नभएको 
12  रामिन्र र्ामाङ 02101446 पररवर्तन नभएको 
13  कृष्ण प्रसाद िेलजोङ्ग 02101681 पररवर्तन नभएको 
14  ईश्वर प्रसाद जोिी 02101737 पररवर्तन नभएको 
15  ननमतला ढुङ्गेल 02101749 पररवर्तन नभएको 

      

 



     

 

     lhNnfM Onfd    

 

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

1  उमादेवी ननरौला 03100309 पररवर्तन नभएको 
2  समथेलि कुमार स्वणतकार 03100419 पररवर्तन नभएको 
3  कुमार गौर्म 03100495 पररवर्तन नभएको 
4  लक्ष्मीमाया राई 03100572 पररवर्तन नभएको 
5  राज ककिोर मण्डल 03100716 पररवर्तन नभएको 
6  सललाराज कोईराला 03100780 पररवर्तन नभएको 
7  भगवर्ी आिायत 03101170 पररवर्तन नभएको 
8  राम प्रसाद आिायत 03101207 पररवर्तन नभएको 
9  सुमेर प्रसाद सिनी 03101892 पररवर्तन नभएको 
10  पनुनर्ा कुमारी साि 03102193 पररवर्तन नभएको 
11  मोर्ीराम िापागाई 03102250 पररवर्तन नभएको 
12  प्रसमला राउर् 03102251 पररवर्तन नभएको 
13  अजुतन शे्रष्ठ 03102349 पररवर्तन नभएको 
14  र्जमूल मंसुरी 03102395 पररवर्तन नभएको 

    lhNnfM s}nfnL    

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

1  कु. ननमतला भट्ट 73100356 पररवर्तन नभएको 
2  यिोदा कुमारी जोिी 73100912 पररवर्तन नभएको 

lhNnfM bfr'{nf 

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

1  भागरर्ी डडाल 74100019 पररवर्तन नभएको 
2  पवक्रम ससिं कोट्टरी 74100020 पररवर्तन नभएको 
3  राजेन्र ससिं कोट्टरी 74100050 पररवर्तन नभएको 
4  मानमर्ी कुमारी िन्द ससिं 74100189 पररवर्तन नभएको 
5  ओम कुमारी ससिं 74100527 पररवर्तन नभएको 
6  मानससिं काकी 74100849 पररवर्तन नभएको 
7  मोिन कुमार सिनी 74100889 पररवर्तन नभएको 
8  भवान ससिं मिर् 74101380 पररवर्तन नभएको 
9  हिरालाल प्रसाद यादव 74101421 पररवर्तन नभएको 
10  जनक ससिं मिर 74102172 पररवर्तन नभएको 

lhNnfM 88]Nw'/f 

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

1.  ससद्धराज भट्ट 76100005 पररवर्तन नभएको 
2.  हिरा कुमरी पनेरु 76100013 पररवर्तन नभएको 
3.  पदमा भाट 76100096 पररवर्तन नभएको 
4.  रामदत्र् भट्ट 76100115 पररवर्तन नभएको 
5.  सारर्ी कुमारी बदुाऐर 76100117 पररवर्तन नभएको 
6.  मैनादेवी ऐर 76100123 पररवर्तन नभएको 
7.  राम बिादरु कामी 76100348 पररवर्तन नभएको 
8.  पविेश्वर कुमारी भट्ट 76100367 पररवर्तन नभएको 
9.  सलला कुमारी नाथ 76100428 पररवर्तन नभएको 
10.  सपवर्ा िौिरी 76101344 पररवर्तन नभएको 

 

 

 


