
     

 

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 :ofª\hf 

qm= 

;++= 

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

1  शशश भुषण साह 43100030 परिवर्तन नभएको 
2  केशव बहादिु वोहिा 43100036 परिवर्तन नभएको 
3  चन्द्रिका यादव 43100151 परिवर्तन नभएको 
4  ववना देवी वोस्र्ी 43100386 परिवर्तन नभएको 
5  फििोज कुमिा चौधिी 43100398 परिवर्तन नभएको 
6  छवव सिा सारु 43100723 परिवर्तन नभएको 
7  लक्ष्मी रयौपान े 43100725 परिवर्तन नभएको 
8  देबकी बबडािी 43100726 परिवर्तन नभएको 
9  माया देवी कंडले 43101177 परिवर्तन नभएको 
10  िामप्रसाद रयौपान े 43101212 परिवर्तन नभएको 
11  मनोज कुमाि शमात 43101364 परिवर्तन नभएको 
12  प्रकाश जंग काकी 43101390 परिवर्तन नभएको 
13  अन्द्स्मर्ा कुमािी सापकोटा 

लाशमछाने 43101426 
परिवर्तन नभएको 

14  र्तश ओम मल्लाह 43101521 परिवर्तन नभएको 
15  संगीर्ा कुमािी िेग्मी 43101560 परिवर्तन नभएको 
16  िाकेश चरि सहनी 43101650 परिवर्तन नभएको 
17  न्द्जवानरद यादव 43101934 परिवर्तन नभएको 
18  िामबहादिु खत्री 43101944 परिवर्तन नभएको 
19  शान्द्रर् ढकाल 43102267 परिवर्तन नभएको 
20  लालबाब ुप्रसाद पटेल 43102397 परिवर्तन नभएको 
21  सुवास रयौपान े 43102533 परिवर्तन नभएको 
22  सरर्ोष कुमाि शमात 43102765 परिवर्तन नभएको 
23  लक्ष्मण डााँगी 43102828 परिवर्तन नभएको 
24  उमेश कुमाि यादव 43102944 परिवर्तन नभएको 
25  आशा कुमािी साह 43102999 परिवर्तन नभएको 
26  अजुतन साह सोनाि 43103000 परिवर्तन नभएको 
27  गणेश प्रसाद र यौपान े 43103017 परिवर्तन नभएको 
28  प्रमोद गगिी 43103266 परिवर्तन नभएको 
29  गगर्ा देवी ढकाल 43103553 परिवर्तन नभएको 
30  चरि वहादिु के .सी  43104302 परिवर्तन नभएको 

 lhNnfM uf]/vf       

  

qm=;++

= 

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

1  बसरर् के .सी  38100009 परिवर्तन नभएको 
2  उमेश ठाकुि 38100038 परिवर्तन नभएको 



     

 

qm=;++

= 

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

3  ददपेरि प्रसाद यादव 38100039 परिवर्तन नभएको 
4  बुवििाज नेपाली 38100052 परिवर्तन नभएको 
5  अन्द्बबका शे्रष्ठ 38100244 परिवर्तन नभएको 
6  प्रकाश बोहिा 38100414 परिवर्तन नभएको 
7  पावतर्ी नेपाली 38100594 परिवर्तन नभएको 
8  शोभा परथ 38100624 परिवर्तन नभएको 
9  ननमतला दवाडी 38100634 परिवर्तन नभएको 
10  केशि बहादिु ओली 38100705 परिवर्तन नभएको 
11  सववर्ा लाशमछान े 38100761 परिवर्तन नभएको 
12  ननमतला ढकाल 38100793 परिवर्तन नभएको 
13  िेशम बहादिु थापा 38100868 परिवर्तन नभएको 
14  सीर्ा देवी भण्डािी 

(बस्नेर्)  38101012 

परिवर्तन नभएको 

15  ददपा कुमािी भट्टिाई 
(नेपाल)  38101099 

परिवर्तन नभएको 

16  िीमा थापा 38101133 परिवर्तन नभएको 
17  जयिाम परियाि 38101188 परिवर्तन नभएको 
18  सिस्वर्ी शे्रष्ठ 38101197 परिवर्तन नभएको 
19  घनश्याम गगिी 38101452 परिवर्तन नभएको 
20  उमेश प्रसाद साह 38101731 परिवर्तन नभएको 
21  शमना शमात 38101735 परिवर्तन नभएको 
22  गोववरद अगधकािी 38101749 परिवर्तन नभएको 
23  ईमिाजुल मंसुि 38101945 परिवर्तन नभएको 
24  ददशलप अगधकािी 38102274 परिवर्तन नभएको 
25  िाजेश प्रसाद चौधिी 38102434 परिवर्तन नभएको 
26  चरिमाया कोर्िाला 38102547 परिवर्तन नभएको 
27  गोववरद िाज ओझा 38102801 परिवर्तन नभएको 
28  गोपाल शसह साउाँ द 38103073 परिवर्तन नभएको 
29  लक्ष्मी प्रसाद जोशी 38103462 परिवर्तन नभएको 
30  संगीर्ा वव .क.  38103710 परिवर्तन नभएको 
31  िमेश यादव 38103875 परिवर्तन नभएको 
32  नपृ बहादि साउद 38104364 परिवर्तन नभएको 
33  प्रेम बहादिु साउद 38104365 परिवर्तन नभएको 
34  पदम बहादिु िावल 38104448 परिवर्तन नभएको 
35  ददपक गुरुङ 38104484 परिवर्तन नभएको 

              

     

     lhNnfM sf:sL 

qm= 

;++= 

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

1  साववत्री पौडले 41101470 परिवर्तन नभएको 
2  प्रकाश सापकोटा 41102225 परिवर्तन नभएको 
3  ववकास पगेनी 41102615 परिवर्तन नभएको 
4  छववलाल पौडले 41102673 परिवर्तन नभएको 
5  गौिी शकंि मण्डल 41102783 परिवर्तन नभएको 

     



     

 

   

    lhNnfM dsjfgk'/ 

qm= 

;++= 

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

1  नमतदा सुवेदी 33100003 परिवर्तन नभएको 
2  सुशमत्रा अयातल 33100035 परिवर्तन नभएको 
3  मन्द्रदिा नघशमिे ियल 33100050 परिवर्तन नभएको 
4  िाम खड्का 33100106 परिवर्तन नभएको 
5  गीर्ा नर्मन्द्ल्सना 33100198 परिवर्तन नभएको 
6  हस्र् बहादिु िाना मगि 33100344 परिवर्तन नभएको 
7  िाम ददनेश िाउर् 33100415 परिवर्तन नभएको 
8  उद्दव बस्नेर् 33100468 परिवर्तन नभएको 
9  शािदा दलुाल 33100586 परिवर्तन नभएको 
10  सिस्वर्ी योञ्जन 33100612 परिवर्तन नभएको 
11  उमा सापकोटा 33100640 परिवर्तन नभएको 
12  उपेरि साह 33100732 परिवर्तन नभएको 
13  शैलु कुमािी 33100769 परिवर्तन नभएको 
14  सरदेश र्ुन्द्बसङ 33100807 परिवर्तन नभएको 
15  केशव सुवेदी 33100826 परिवर्तन नभएको 
16  अन्द्जर्ा पोखिेल 33100827 परिवर्तन नभएको 
17  अननर्ा पोखिेल 33100828 परिवर्तन नभएको 
18  जीवनाथ दलुाल 33100833 परिवर्तन नभएको 
19  लक्ष्मी अगधकािी 33100870 परिवर्तन नभएको 
20  कञ्चन ढकाल 33101004 परिवर्तन नभएको 
21  सुननर्ा दाहाल अयातल 33101303 परिवर्तन नभएको 
22  भक्र् मान गथङ्ग 33101393 परिवर्तन नभएको 
23  ननमतला घलान 33101607 परिवर्तन नभएको 
24  बिी बाननयााँ 33102100 परिवर्तन नभएको 
25  दगुात नघशमिे 33102169 परिवर्तन नभएको 

           

   lhNnfM bf]nvf 

qm= 

;++= 

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

1  हुकेश्वि प्रसाद साह 17100025 परिवर्तन नभएको 
2  भया र्ामाङ 17100346 परिवर्तन नभएको 
3  र्श्वि काफ्ले 17100460 परिवर्तन नभएको 
4  सीर्ा पोखिेल -रयौपान_े 17100520 परिवर्तन नभएको 
5  ददपकिाज भट्ट 17100543 परिवर्तन नभएको 
6  ननमावाङछे शेपात 17100557 परिवर्तन नभएको 
7  प्रशमला काकी 17100627 परिवर्तन नभएको 
8  िशमर्ा काकी 17100769 परिवर्तन नभएको 
9  ववष्णुबहादिु बस्नेर् 17100781 परिवर्तन नभएको 
10  गौिी शंकि साह 17101183 परिवर्तन नभएको 
11  ममर्ा यादव 17101333 परिवर्तन नभएको 
12  कुलिाज जोशी 17101472 परिवर्तन नभएको 
13  हेमरर् कुमाि शसहं 17101505 परिवर्तन नभएको 

     

 

 



     

 

 

    

    lhNnfM eStk'/ 

qm= 

;++= 

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

1  भैिवी काकी 28100121 परिवर्तन नभएको 
2  प्रशमला खत्री पुन 28100173 परिवर्तन नभएको 
3  बाबुित्न पोड े 28100285 परिवर्तन नभएको 
4  अन्द्बबका परियाि 28100370 परिवर्तन नभएको 
5  खुमकला परथी 28100511 परिवर्तन नभएको 
6  गचरर्ा िजान मगि 28100798 परिवर्तन नभएको 
7  प्रकाश दलुाल 28100858 परिवर्तन नभएको 
8  ददपा कोईिाला 28100905 परिवर्तन नभएको 
9  शमिा मल्ल 28100944 परिवर्तन नभएको 
10  कृष्णिाम सुल ु 28100977 परिवर्तन नभएको 
11  प्रनर्मा ढकाल 28101014 परिवर्तन नभएको 

   

 

 

 

     


