
     

 

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 

 lhNnfMvf]6fª 

qm=;++

= 

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

1  सररता राई 12100292 ऩररवततन नभएको 
2  ऱक्ष्मीघघममरे (खघतवडा)  12100380 ऩररवततन नभएको 
3  तेजकुमार राउत 12100437 ऩररवततन नभएको 
4  ररनाकुमारी चौधरी 12100497 ऩररवततन नभएको 
5  कुमार तामाङ 12100611 ऩररवततन नभएको 
6  ऻानेन्द्रराई 12100700 ऩररवततन नभएको 
7  जमा राई 12100701 ऩररवततन नभएको 
8  ऱक्ष्मण कुमारयादव 12100711 ऩररवततन नभएको 
9  गणेशकुमार खड्का 12100870 ऩररवततन नभएको 
10  रमा कटवाऱ 12100871 ऩररवततन नभएको 
11  ऱक्ष्मीराउत 12101116 ऩररवततन नभएको 
12  ऱोककन्द्र राई 12101118 ऩररवततन नभएको 
13  सुस्ममता राई 12101119 ऩररवततन नभएको 
14  यसोदाखड्का (थाऩा)  12101312 ऩररवततन नभएको 

  

 lhNnfM df]/ª  

qm=;++

= 

gfd,y/ /f]n= g+= Glthf 

1  युगमाया खड्का 09100260 ऩररवततन नभएको 
2  ररताकुमारी राजवंशी 09100370 ऩररवततन नभएको 
3  सुघनता कुमारीदेव 09100999 ऩररवततन नभएको 
4  हररहर राय 09101355 ऩररवततन नभएको 
5  मीना कुमारीराजवंशी 09101436 ऩररवततन नभएको 
6  राजकुमार मंडऱ 09101866 ऩररवततन नभएको 
7  सुरेन्द्द कुमारयादव 09102005 ऩररवततन नभएको 
8  डडऱबहादरु खत्री 09102335 ऩररवततन नभएको 
9  भुऩाऱठटाऱ दजी 09102566 ऩररवततन नभएको 

     

     

     lhNnfM slkna:t'  

qm= 

;++= 

gfd,y/ /f]n= g+= Glthf 

1  सम्झना गौतम 49100163 ऩररवततन नभएको 
2  महाबबरप्रसाद ममश्र 49100169 ऩररवततन नभएको 
3  अघनता थारु 49100490 ऩररवततन नभएको 

 

 

 



     

 

lhNnfM DofUbL 

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

1  याममायाशमात 51100007 ऩररवततन नभएको 
2  सन्द्तोष महतोनुघनया 51100173 ऩररवततन नभएको 
3  ववष्णा कुमारीयादव 51100495 ऩररवततन नभएको 
4  राम ददनेश साह 51100660 ऩररवततन नभएको 
5  रामदयाऱ साह 51100661 ऩररवततन नभएको 
6  ददऱीऩ कुमारराय 51100779 ऩररवततन नभएको 
7  दऱ कुमारीबुढाथोकी 51100783 ऩररवततन नभएको 
8  बबजय कुमारकेवट 51100854 ऩररवततन नभएको 
9  ववष्णुढुङ्गाना 51100959 ऩररवततन नभएको 
10  अमतृा रेग्मी 51101043 ऩररवततन नभएको 
11  टेक बहादरुथाऩा 51101325 ऩररवततन नभएको 

lhNnfM /f]Nkf 

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

1  खुमवहादरु घती 55100147 ऩररवततन नभएको 
2  चन्द्र ववक्रमखड्का 55100090 ऩररवततन नभएको 
3  दऱ बहादरुडााँगी 55100142 ऩररवततन नभएको 
4  कृष्ण बहादरुखड्का 55100352 ऩररवततन नभएको 
5  भुऩेन्द्रघती 55100348 ऩररवततन नभएको 
6  कोमऱ घतीमगर 55100604 ऩररवततन नभएको 
7  बसन्द्ती घतीमगर 55100609 ऩररवततन नभएको 
8  ववजया राना 55100440 ऩररवततन नभएको 
9  भस्जतत राउत 55100524 ऩररवततन नभएको 
10  योगेन्द्रबहादरु घती 55100431 ऩररवततन नभएको 
11  साववत्राके .सी  55100447 ऩररवततन नभएको 
12  उददराम वऱी 55100694 ऩररवततन नभएको 
13  महेन्द्र रोका 55100743 ऩररवततन नभएको 
14  कोम नाथ यादव 55100861 ऩररवततन नभएको 
15  चन्द्र बहादरुथाऩा 55100882 ऩररवततन नभएको 
16  दटकारामवुढाथोकी 55101002 ऩररवततन नभएको 
17  दोणत बहादरुऩुन मगर 55100929 ऩररवततन नभएको 
18  ऩशतराम वुढामगर 55100910 ऩररवततन नभएको 
19  ऩथृ्वी स्ज .एम.  55100856 ऩररवततन नभएको 
20  राम प्रसादखड्का 55100936 ऩररवततन नभएको 
21  हेमराज ववष्ट 55100866 ऩररवततन नभएको 
22  तोऩ वहादरुवमनेत 55101142 ऩररवततन नभएको 
23  प्रम भण्डारी 55101259 ऩररवततन नभएको 
24  याम वहादरुरोका 55101260 ऩररवततन नभएको 
25  धनऩघत वुढामगर 55101964 ऩररवततन नभएको 

lhNnfM alb{of 

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

1  जुनु कुमारी अधधकारी 68100418 ऩररवततन नभएको 
2  मञ्जुऩौडऱे 68100955 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  ममनराज राई 12100942 
खुऱा¸आ.ज. मशऺा ववकास तथा समन्द्वय इकाइ¸ उदयऩरु 
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