
     

 

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|sflztlnlvt 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+;+v'jf;ef   

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

1  अरुण कुमार महात्मान 05100022 ऩररवततन नभएको 
2  हेमन्त कुमारीशमात 05100100 ऩररवततन नभएको 
3  रामनारायण ऩडंडत 05100123 ऩररवततन नभएको 
4  सुशशऱा खत्री 05100258 ऩररवततन नभएको 
5  उमेश कुमारऩोखरेऱ 05100312 ऩररवततन नभएको 
6  भीमबहादरु तामङ 05100363 ऩररवततन नभएको 
7  ववकासराई 05100385 ऩररवततन नभएको 
8  ताराकुमार शऱम्ब ू 05100486 ऩररवततन नभएको 
9  सीताखनाऱ 05100528 ऩररवततन नभएको 
10  शसकेन्रमण्डऱ 05100690 ऩररवततन नभएको 
11  मनकुमार मादेन 05100865 ऩररवततन नभएको 
12  ददनेश कुमारमंडऱ 05100884 ऩररवततन नभएको 
13  सरीता खड्का 05101096 ऩररवततन नभएको 
14  ववननताशऱम्ब ू 05101106 ऩररवततन नभएको 
15  देवीमाया जजमी 05101124 ऩररवततन नभएको 
16  करे वव .क.  05101288 ऩररवततन नभएको 

  

 lhNnfM ;'g;/L  

qm=;++= gfd,y/ /f]n= g+= glthf 
1  अनन्दी कुमार चौधरर 10100033 ऩररवततन नभएको 
2  शशवनाथयादव 10100810 ऩररवततन नभएको 
3  ववना कुमारीचौधरी 10101044 ऩररवततन नभएको 

      

     lhNnfM a}t8L  

 

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

1  गगनशसहं भण्डारी 75100154 ऩररवततन नभएको 
2  राजेश वहादरुराना 75100232 ऩररवततन नभएको 
3  कुमारी धनाववस्ट 75100402 ऩररवततन नभएको 
4  कुमारी गंगाऩाऱ चन्द 75100462 ऩररवततन नभएको 
5  धमातनन्दभट्ट 75100681 ऩररवततन नभएको 
6  ववमऱा कुमारीऩाण्डेय 75100697 ऩररवततन नभएको 
7  दीऩा कुमारीभट्ट 75100778 ऩररवततन नभएको 
8  ऱोकराज जोशी 75100794 ऩररवततन नभएको 
9  कु ऩावततीभट्ट (ऩाण्डेय)  75103173 ऩररवततन नभएको 

     

 

 

 

      



     

 

lhNnfM c5fd   

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

1  नारायणप्रसाद उऩाध्याय 71100079 ऩररवततन नभएको 
2  गोऩी कामी 71100197 ऩररवततन नभएको 
3  जजतेन्रठाकुर 71100266 ऩररवततन नभएको 
4  टेकराजभण्डारी 71100695 ऩररवततन नभएको 
5  भीम बहादरुसाउद 71100700 ऩररवततन नभएको 
6  भीमप्रसादउऩाध्याय 71100760 ऩररवततन नभएको 
7  शमन वहादरुसाउद 71100799 ऩररवततन नभएको 
8  टेकराजढंुगाना 71100909 ऩररवततन नभएको 
9  राजेन्रवहादरु खड्का 71100985 ऩररवततन नभएको 
10  जनक वहादरुशाही 71101321 ऩररवततन नभएको 
11  तारा प्रसादभण्डारी 71101337 ऩररवततन नभएको 
12  डम्मर कुमारीसाउद 71101356 ऩररवततन नभएको 
13  रजजजता शसहं 71101430 ऩररवततन नभएको 
14  अमराज साउद 71101616 ऩररवततन नभएको 
15  डम्मरा कुमारीउऩाध्याय 71102117 ऩररवततन नभएको 
16  महेन्रवहादरु ववष्ट  71102140 ऩररवततन नभएको 
17  कुमारीकृष्णाक चन्द 71103231 ऩररवततन नभएको 

lhNnfM 8f]6L 

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

1  घनश्यामबबष्ट  72100048 ऩररवततन नभएको 
2  सजृना साउँद 72100056 ऩररवततन नभएको 
3  ऱक्ष्मीकुमारी भट्ट 72100128 ऩररवततन नभएको 
4  श्यामसुन्दरसाह 72100306 ऩररवततन नभएको 
5  रौदी ऩडंडत 72100908 ऩररवततन नभएको 
6  ऩावततीकुमारी जोशी 72100958 ऩररवततन नभएको 
7  टंकप्रसादऩाठक 72100968 ऩररवततन नभएको 
8  धना कुमारीअवस्थी 72100983 ऩररवततन नभएको 
9  कणत वहादरुओऱी 72101289 ऩररवततन नभएको 
10  रुऩ शसहंनेऩाऱी 72101443 ऩररवततन नभएको 
11  ऩषु्ऩात भट्ट 72101848 ऩररवततन नभएको 
12  यऻराज खड्का 72101948 ऩररवततन नभएको 

lhNnfM afh'/f 

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

1.  मुकेशप्रसाद ऩटेऱ 69100113 ऩररवततन नभएको 
2.  सीता मराशसनी 69100331 ऩररवततन नभएको 
3.  खड्क वहादरुखत्री 69100350 ऩररवततन नभएको 
4.  अजय कुमारयादव 69100783 ऩररवततन नभएको 
5.  शेर वहादरुथाऩा 69100922 ऩररवततन नभएको 

lhNnfM aemfª 

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

1.  सबबताकुमारी खत्री 70100291 ऩररवततन नभएको 
2.  कणतवहादरुबोहरा 70100709 ऩररवततन नभएको 

 

 

 

 



     

 

 

cGt/jftf{sf] nflu 5gf}6 ePsf k/LIffyL{sf] ljj/0f 

  

qm=;++= gfdy/ /f] n g छनौट 
भएको 
समूह 

cGt/jftf{ s]Gb|, ldlt / 

;do 

1  
जयसराकुमारी साउँद 
 

71102805 

 dlxnf 

शशऺा ववकास तथा समन्वय इकाइ¸ डोटी 
२०७६।०४।०२ गते ववहान ७:३० बजे 

 

 


