
     

 

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 c3f{vfFrL 

qm= 

;++= 

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

1  hgs e6\6/fO{ 47100028 परिवर्तन नभएको 
2  lzj vgfn 47100043 परिवर्तन नभएको 
3  wgL/fd cfrfo{ 47100055 परिवर्तन नभएको 
4  lji0f' k|;fb Gof}kfg] 47100123 परिवर्तन नभएको 
5  df]xg uf}td 47100154 परिवर्तन नभएको 
6  /fd k|;fb e';fn 47100214 परिवर्तन नभएको 
7  3gZofd kf]v|]n 47100245 परिवर्तन नभएको 
8  ;ld{nf d/fl;gL 47100485 परिवर्तन नभएको 
9  d's'Gb cfrfo{ 47100529 परिवर्तन नभएको 
10  a;Gtf emfFs|L 47100539 परिवर्तन नभएको 
11  lx/f kGyL 47100546 परिवर्तन नभएको 
12  /fs]z s]j6 47100652 परिवर्तन नभएको 
13  k|lbk e';fn 47100675 परिवर्तन नभएको 
14  /fdaxfb'/ vgfn 47100676 परिवर्तन नभएको 
15  nlntf kf08] 47100686 परिवर्तन नभएको 
16  gf/fo0f vgfn 47100688 परिवर्तन नभएको 
17  +kljqf cfrfo{ 47100689 परिवर्तन नभएको 
18  tf/fklt l3ld/] 47100737 परिवर्तन नभएको 
19  /fk|;fb rf}w/L 47100758 परिवर्तन नभएको 
20  k'ikf aGhf8] 47100859 परिवर्तन नभएको 
21  ps]z axfb'/ l;+x 47100862 परिवर्तन नभएको 
22  ;Gtf]if l3ld/] 47100885 परिवर्तन नभएको 
23  दिपेन्द्र कुमाि पटेल 47100912 परिवर्तन नभएको 
24  6+sk|;fb vgfn 47101052 परिवर्तन नभएको 
25  l6sf/fd ef/tL 47101121 परिवर्तन नभएको 
26  l8nf /fd a]Njf;] 47101181 परिवर्तन नभएको 
27  sNkgf kf08]o 47101189 परिवर्तन नभएको 
28  sNkgf lh=;L= 47101478 परिवर्तन नभएको 
29  dgf]x/ rf}w/L 47101533 परिवर्तन नभएको 
30  jf+r'u sf]O/L -zfxL_ 47101637 परिवर्तन नभएको 
31  ljdnf s]=;L= 47101669 परिवर्तन नभएको 
32  n]vgfy cfrfo{ 47101709 परिवर्तन नभएको 
33  df]xg ljqmd zfxL 47101818 परिवर्तन नभएको 
34  /xdt cnL bhL{ 47101908 परिवर्तन नभएको 
35  s0ff{v/ kf]v|]n 47102066 परिवर्तन नभएको 
36  hfgsf clwsf/L 47102227 परिवर्तन नभएको 



     

 

qm= 

;++= 

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

37  hLjgs'df/ kf}8]n 47102281 परिवर्तन नभएको 
38  lx/fnfn vgfn 47102328 परिवर्तन नभएको 
39  slkn kf]v/]n 47102357 परिवर्तन नभएको 
40  h;'bf kf]v/]n 47102358 परिवर्तन नभएको 
41  ;+uLtf s'df/L rf}w/L 47102383 परिवर्तन नभएको 
42  afnfgGb s]=;L= 47102791 परिवर्तन नभएको 
43  /d]z kf}8]n 47102851 परिवर्तन नभएको 

  

 lhNnfM kfNkf       

    

qm=;++

= 

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

1  पुर्त वहाििु िाना 45100021 परिवर्तन नभएको 
2  सिर्तना अर्ातल 45100044 परिवर्तन नभएको 
3  टोप वहाििु िाना 45100105 परिवर्तन नभएको 
4  िरु्ात िाना 45100130 परिवर्तन नभएको 
5  कल्पना पाठक 45100141 परिवर्तन नभएको 
6  िम्झना ज्ञवाली 45100311 परिवर्तन नभएको 
7  प्रतर्भा ढकाल 45100607 परिवर्तन नभएको 
8  दिपक र्ंर् पौडले 45100622 परिवर्तन नभएको 
9  झववन्द्ि नेपाल 45100637 परिवर्तन नभएको 
10  बिज्ञान अधिकािी 45100714 परिवर्तन नभएको 
11  पििु िाम पाण्डरे्  45101456 परिवर्तन नभएको 
12  शंकि प्रिाि पाण्ड े 45101761 परिवर्तन नभएको 
13  जर्र्ेन्द्र चौििी 45102178 परिवर्तन नभएको 
14  लाल िहाििु पुलामी 45102513 परिवर्तन नभएको 
15  कमल नेपाल 45103307 परिवर्तन नभएको 
16  समन प्रिाि भट्टिार्त 45103397 परिवर्तन नभएको 

     

     

     lhNnfM /f}tx6    

qm= 

;++= 

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

1  िाजर्व प्रिाि पटेल 35100043 परिवर्तन नभएको 
2  िीना कुमािी 35100139 परिवर्तन नभएको 
3  शेख शसमम 35100150 परिवर्तन नभएको 
4  िुतनर्ा कुमािी िाह 35100818 परिवर्तन नभएको 

 

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

 

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

cGt/jftf{ s]Gb|, ldlt / ;do 

1  जर्वन कालुङ 

 45100911 
आ.र्. 
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