
     

 

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 tgx'F 

qm= 

;++= 

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

1  उमा कुमार यादव 42100124 पररवर्तन नभएको 
2  नगेन्द्र बहादरु काकी 42100207 पररवर्तन नभएको 
3  सोनालाल साह 42100233 पररवर्तन नभएको 
4  गम्हहरा पासवान 42100355 पररवर्तन नभएको 
5  म्िर्ेन्द्र राम 42100360 पररवर्तन नभएको 
6  शारदा थापा आले 42100396 पररवर्तन नभएको 
7  लक्ष्मी अधिकारी 42100404 पररवर्तन नभएको 
8  कृष्ण बहादरु बब .क  42100500 पररवर्तन नभएको 
9  ववष्णु सेन 42100585 पररवर्तन नभएको 
10  साबबत्री कुमारी देबी 42100696 पररवर्तन नभएको 
11  ववष्णु देवी कँडले 42101012 पररवर्तन नभएको 
12  शान्द्र्ा बास्र्ोला 42101108 पररवर्तन नभएको 
13  उत्र्म नैनावस्र्ी 42101143 पररवर्तन नभएको 
14  आशशका वोहरा 42101245 पररवर्तन नभएको 
15  दलबहादरु साउद 42101477 पररवर्तन नभएको 
16  र्र्तप शमया ँ 42101649 पररवर्तन नभएको 
17  र्ेिु माया वाग्ले पौडले 42101684 पररवर्तन नभएको 
18  ननकी कुमारी झा 42101803 पररवर्तन नभएको 
19  सची पोख्रेल 42101914 पररवर्तन नभएको 
20  गंगा न्द्यौपान े 42101922 पररवर्तन नभएको 
21  सुमन कला मौयत 42101933 पररवर्तन नभएको 
22  कामेश्वर प्रसाद यादव 42102340 पररवर्तन नभएको 

 lhNnfM gjnk/f;L       

  

qm=;++

= 

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

1  पबबत्रा भाट 44100212 पररवर्तन नभएको 
2  लशलर्ा कुमारी शमात 44100236 पररवर्तन नभएको 
3  नरभुपाल यादव 44100507 पररवर्तन नभएको 
4  रेहाना अन्द्सारी 44100508 पररवर्तन नभएको 
5  नारायण प्रसाद काफ्ले 44101033 पररवर्तन नभएको 
6  युवराि लहसाल 44101136 पररवर्तन नभएको 
7  शाम्न्द्र् परािलुी 

(लहसाल) 44101212 

पररवर्तन नभएको 

8  िानकी गैरे 44101373 पररवर्तन नभएको 
9  शलला पंगेनी 44101690 पररवर्तन नभएको 
10  यज्ञमुनर् त पाण्ड े 44101692 पररवर्तन नभएको 



     

 

qm=;++

= 

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

11  चन्द्रकान्द्र् पोखरेल 44101818 पररवर्तन नभएको 
12  शान्द्र्ा देबी ढकाल 44101824 पररवर्तन नभएको 
13  खेमराि सुवेदी 44101836 पररवर्तन नभएको 
14  अनुपा कुमारी चौिरी 44101880 पररवर्तन नभएको 
15  राधिका ज्ञवाली 44101906 पररवर्तन नभएको 
16  रािकुमारी धगरी 44101924 पररवर्तन नभएको 
17  देववन्द्र धगरी 44101925 पररवर्तन नभएको 
18  िमुना देवी शमात 44102003 पररवर्तन नभएको 
19  अन्द्िु पन्द्र् 44102351 पररवर्तन नभएको 
20  पुणतकला सुबेदी सापकोटा 44102743 पररवर्तन नभएको 
21  कृष्ण प्रसाद सुवेदी 44102992 पररवर्तन नभएको 
22  सुगान्द्िी कमारी साह 44103334 पररवर्तन नभएको 
23  िन बहादरु रावर् 44103560 पररवर्तन नभएको 
24  रेशम पोखरेल 44103614 पररवर्तन नभएको 
25  पुष्पा खनाल 44103661 पररवर्तन नभएको 
26  चन्द्र वहादरु श्रीस 44103704 पररवर्तन नभएको 

              

         

     

     lhNnfM af/f 

qm= 

;++= 

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

1  पन्द्नालाल दास 36100415 पररवर्तन नभएको 
2  मालर्ी कुमाल 36100832 पररवर्तन नभएको 
3  कबबर्ा कुमारी चौिरी 36100890 पररवर्तन नभएको 
4  बबनोद कुमार 36100945 पररवर्तन नभएको 
5  रोशसर्ा कुमारी यादव 36101079 पररवर्तन नभएको 
6  बत्रलोकी कुमार यादव 36101216 पररवर्तन नभएको 
7  श्रिृना कुमारी खड्का 36101302 पररवर्तन नभएको 
8  अरववन्द्द ठाकुर 36101400 पररवर्तन नभएको 

    lhNnfM k;f{ 

qm= 

;++= 

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

1  उमा कुमारी राय थारु 37100025 पररवर्तन नभएको 
2  रािेश्वर प्रसाद 37100031 पररवर्तन नभएको 
3  पन्द्नालाल साह 37100325 पररवर्तन नभएको 
4  अचतना श्रीवास्र्व 37100353 पररवर्तन नभएको 
5  राम्िव धगरी 37100510 पररवर्तन नभएको 
6  िमेन्द्र कुमार चौब े 37100811 पररवर्तन नभएको 
7  ररमा कुमारी यादव 37101014 पररवर्तन नभएको 
8  रिनी कुमारी कणत 37101044 पररवर्तन नभएको 
9  ननलम चौरशसया 37101126 पररवर्तन नभएको 
10  कृष्णा कुमार कान ु 37101232 पररवर्तन नभएको 
11  सीमा श्री 37101493 पररवर्तन नभएको 

     

     

 



     

 

    lhNnfM /;'jf 

qm= 

;++= 

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

1  अनुपा वाग्ले (सुवेदी)  24100038 पररवर्तन नभएको 
2  पावतर्ी न्द्यौपान े 24100096 पररवर्तन नभएको 
3  राम कुमार र्माङ लामा 24100125 पररवर्तन नभएको 
4  उशमतला र्ामाङ 24100126 पररवर्तन नभएको 
5  म्िर्ा मरहठा 24100137 पररवर्तन नभएको 
6  गणेश अधिकारी 24100155 पररवर्तन नभएको 
7  गंगा अधिकारी 24100156 पररवर्तन नभएको 
8  यो राना र्ामाङ नेगी 24100162 पररवर्तन नभएको 
9  बल बहादरु लामा 24100310 पररवर्तन नभएको 
10  मगेृन्द्र प्रसाद साह 24100340 पररवर्तन नभएको 
11  रुकमान र्ामाङ 24100509 पररवर्तन नभएको 

     

     

 

 

 

     


