
   

 

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 . 

glthf oyfjt ePsf k/LIffyL{x?sf] ljj/0f 

txM k|fylds 

 lhNnfM lrtjg 

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

1  गोविन्द राज चिलुिाल 34100770 पररिर्तन नभएको 
2  अजुतन िौधरी 34100818 पररिर्तन नभएको 
3  भुिन अचधकारी 34100838 पररिर्तन नभएको 
4  डिलमाया ममश्र 34100851 पररिर्तन नभएको 
5  इन्र कुमारी अयातल 34100901 पररिर्तन नभएको 
6  सीर्ा न्यौपान े 34100969 पररिर्तन नभएको 
7  गीर्ा कुमारी शे्रष्ठ 34101084 पररिर्तन नभएको 
8  रुपा पौिले 34101125 पररिर्तन नभएको 
9  लालबाब ुप्रसाद यादि 34101216 पररिर्तन नभएको 
10  उपेन्र कुमार यादि 34101362 पररिर्तन नभएको 
11  ज्ञानु अचधकारी ढकाल 34101441 पररिर्तन नभएको 
12  रविन्र सापकोटा 34101568 पररिर्तन नभएको 
13  सुकमाया शे्रष्ठ 34101683 पररिर्तन नभएको 
14  सीर्ा पोखे्रल ( लाममछाने) 34102016 पररिर्तन नभएको 
15  रमेश मसिंह धामी 34102052 पररिर्तन नभएको 
16  प्रममला अयातल 34102062 पररिर्तन नभएको 
17  बसुन्धरा सुबेदी 34102231 पररिर्तन नभएको 
18  अम्बबका विष्ट (बर्ौला) 34102544 पररिर्तन नभएको 
19  राज देि महर्ो 34102588 पररिर्तन नभएको 
20  मञ्जु गुरुङ 34102597 पररिर्तन नभएको 

 lhNnfM sfe|]knf~rf]s       

  

qm=;++= gfd,y/ /f]n= g+= glthf 
1  सरम्जर् र्ामाङ 27100111 पररिर्तन नभएको 
2  मुना कोइराला 

(अचधकारी) 
27100337 पररिर्तन नभएको 

3  सुननर्ा शे्रष्ठ 27100418 पररिर्तन नभएको 
4  पुरुषोत्र्म अचधकारी 27100480 पररिर्तन नभएको 
5  दगुातदत्र् अिस्थी 27100564 पररिर्तन नभएको 
6  आसमान र्ामाङ 27100581 पररिर्तन नभएको 
7  प्रेम बहादरु पुलामी 27100613 पररिर्तन नभएको 
8  ननमतला ठकुरी (मल्ल)  27100652 पररिर्तन नभएको 
9  अपतना र्ामाङ 27100706 पररिर्तन नभएको 
10  नान ुथापा 27100755 पररिर्तन नभएको 
11  कमला बास्र्ोला (रोकाया)  27100882 पररिर्तन नभएको 
12  हरर प्रसाद खनर्ििा 27101111 पररिर्तन नभएको 
13  जगर् लामा 27101514 पररिर्तन नभएको 
14  रेनुका पन्र् (मलनाली)  27101521 पररिर्तन नभएको 



   

 

qm=;++= gfd,y/ /f]n= g+= glthf 
15  राजकुमार िौधरी 27101621 पररिर्तन नभएको 
16  ज्ञान बहादरु र्माङ 27102002 पररिर्तन नभएको 
17  राजन ठकुरी 27102032 पररिर्तन नभएको 
18  रीर्ा पराजुली 27102117 पररिर्तन नभएको 
19  कमलादेिी ढकाल 27102481 पररिर्तन नभएको 
20  भरर्प्रसाद सञ्जेल 27102772 पररिर्तन नभएको 
21  प्रनर्भा भुजेल 27103145 पररिर्तन नभएको 
22  सुममर्ा सापकोटा (नर्मसेना)  27103317 पररिर्तन नभएको 

              

    lhNnfM nlntk'/ 

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

1  रत्न प्रसाद दलुाल 32100039 पररिर्तन नभएको 
2  मम्छछन्रनाथ दलुाल 32100048 पररिर्तन नभएको 
3  राजकुमार निममरे 32100270 पररिर्तन नभएको 
4  याल्मो लामा 32100379 पररिर्तन नभएको 
5  राचधका शाह 32100408 पररिर्तन नभएको 
6  सुमना लाममछाने 32100411 पररिर्तन नभएको 
7  भगिर्ी शमात 32100515 पररिर्तन नभएको 
8  िन्रलक्ष्मी शे्रष्ठ 32100565 पररिर्तन नभएको 
9  निराज नगरकोटी 32100719 पररिर्तन नभएको 
10  कृष्णराज जोशी 32100901 पररिर्तन नभएको 
11  रीर्ा निममरे 32100930 पररिर्तन नभएको 
12  सरस्िर्ी मसग्देल 32100933 पररिर्तन नभएको 
13  सीर्ा लक्ष्मी मसिंख्िाल 32100943 पररिर्तन नभएको 
14  िीर बहादरु जपे्रल 32101006 पररिर्तन नभएको 
15  बाबुलाल स्याङर्ान र्ामाङ 32101138 पररिर्तन नभएको 
16  ननरज कुमार साह 32101224 पररिर्तन नभएको 

     

    lhNnfM sf7df8f} 

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

1  माधि प्रसाद फुयाल 29100432 पररिर्तन नभएको 
2  शबभु भण्िारी 29100928 पररिर्तन नभएको 
3  हररमाया खड्का 29101012 पररिर्तन नभएको 
4  हेमराज जोशी 29101660 पररिर्तन नभएको 
5  सम्न्दप सापकोटा 29102122 पररिर्तन नभएको 
6  कमला कुमारी धामी 29102415 पररिर्तन नभएको 
7  सिंझना के .सी.  29102873 पररिर्तन नभएको 

 


