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उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १४७/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१७ 
 

आयोगको िव ापन नं. ५५१/०७८-७९ (खुला), थानीय तह अ गत, चौथो तह ( ािविधक), इ जिनय रङ सेवा, 

िसिभल समूह, अिस े  सब इ जिनयर पदका लािग माग पद सङ् ा २५ (प स) को िमित २०७९/०७/२२ गते 

दे ख २०७९/०७/२५ गतेस  िलइएको अ वातामा उप थत उ ेदवार सङ् ा ३५ (पैितस) को िल खत परी ा र 

अ वाता समेतको कुल ा ा को योगबाट देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको 

ाथिमकता मका आधारमा िमित २०७९/०८/१७ गतेको िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा 

िसफा रस ग रएको होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

िसफा रस यो ता म सूची : 
यो. 

म. 
नं. 

रोल 
नं. 

उ ेदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम िसफा रस ग रएको 

कायालय नाम, थर ठेगाना 

१ ६५५ सुमन कुमार चौधरी 
िसमरदही-२, 
महो री 

जगदीश चौधरी रामे र चौधरी 
कमलामाई नगरपािलका, 
िस ुली 

२ १०७३ जय कुमार ठाकुर 
ठेराकचुरी-६, 
धनुषा 

राम आिशष ठाकुर 
बाराही जुरी ठाकुर बाराही रा ी नगरपािलका, िचतवन 

३ १९५४ सुिनल  थापा 
िशखरवेशी-५, 
नुवाकोट 

भाजु राम थापा छ  बहादुर थापा 
बेलकोटगढी नगरपािलका, 
नुवाकोट 

४ ९२६ िगता  योगी 
द ीशरण-३, 
दाङ 

राम बहादुर योगी तेजमान कंवर मािड नगरपािलका, िचतवन 

५ ११६८ छ   पुरी 
स ानटार-१, 
धािदङ 

वेद  पुरी यादव  पुरी 
नमोबु  नगरपािलका, 
का ेपला ोक  

६ २२०२ 
अिभनय कुमार 
यादव 

मल वा-३, 
सलाही 

उपे  राय यादव राम ताप राय 
ालामुखी गाउँपािलका, 

धािदङ 

७ १६३३ रेशम  ढकाल 
शु नगर-४, 
िचतवन 

िम लाल ढकाल मोतीलाल ढकाल ग छी गाउँपािलका, धािदङ 

८ ४६९१ िबनय कुमार यादव 
कजरा रमौल-
६, धनुषा 

राम दय यादव राजे र यादव 
कमलामाई नगरपािलका, 
िस ुली 

९ ११५ घम  बहादुर िब  
िछवाङ-६, 

कुम 
लोखे  िब  द रभान  िब  

गंगाजमुना गाउँपािलका, 
धािदङ 

१० ३१८१ स झना  ौपाने 
गुठीचौर-४, 
जु ा 

र  साद ौपाने न  साद ौपाने 
दुधौली नगरपािलका, 
िस ुली 

११ ६० निवन  यादव 
खु ािपपराढी-
३, महो री 

शुभ नारायण यादव अजब लाल यादव 
रामेछाप नगरपािलका, 
रामेछाप 

१२ १८९२ हेमा कुमारी मलासी 
िदपायल 
िसलगढी-५, 
डोटी 

नर बहादुर मलासी 
ड र बहादुर 
मलासी 

रामेछाप नगरपािलका, 
रामेछाप 

१३ ४५०५ संजीव  राय 
जनकपुर-१४, 
धनुषा 

बोध कुमार राय राजे  राउत 
ककनी गाउँपािलका, 
नुवाकोट 
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यो. 
म. 

नं. 

रोल 
नं. 

उ ेदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

िसफा रस ग रएको 
कायालय नाम, थर ठेगाना 

१४ ४५०८ ित ा  पौडेल 
कु ा-१०, 
पवत पु षो म पौडेल ल ीधर पौडेल 

ककनी गाउँपािलका, 
नुवाकोट 

१५ ६२ सोनु कुमार शाह िपपरा-५, 
िसराहा 

अशे र साह के र साह तेली बेलकोटगढी नगरपािलका, 
नुवाकोट 

१६ ३८१६ पु र  महरा 
सुनया-८, 
बैतडी 

जनक बहादुर महरा रानी महरा 
गंगाजमुना गाउँपािलका, 
धािदङ 

१७ २५५४ सु र  चौधरी 
को वा 
बगेया-८, 
महो री 

राम गाश चौधरी िबलोचन चौधरी 
महाभारत गाउँपािलका, 
का ेपला ोक  

१८ ७५ िशव नारायण यादव 
वोरीया-५, 
स री 

जोगे  यादव 
तोफी खड्गा 
यादव 

िलखुतामाकोसी 
गाउँपािलका, रामेछाप 

१९ १३४७ िकशन  शाह 
सु खपुर-२, 
िसराहा 

राजेश कुमार शाह रमा शाह तेली 
ककनी गाउँपािलका, 
नुवाकोट 

२० ७ अ जन  िगरी 
चाँगुनारायण-
७, भ पुर 

सागर साद िगरी केशव साद िगरी 
गोकुल गंगा गाउँपािलका, 
रामेछाप 

२१ ३४० रिबन मिण साह 
गंजभवानीपुर-
७, बारा 

हरे  साद जैसवाल 
बैधनाथ साद 
कलवार 

ालामुखी गाउँपािलका, 
धािदङ 

२२ ३००४ कृ  िसंह चैिसर द ु-२, दाचुला बहादुर िसंह चैिसर केशरिसंह चैिसर बैते र गाउँपािलका, दोलखा 

२३ ५५१९ ड र  वली 
दामाकोट-८, 
स ान 

लाले ओली बल बहादुर ओली 
कािल ोक गाउँपािलका, 
दोलखा 

२४ १४८३ शािकर  अ ारी 
हलखोरी-२, 
महो री 

म ुर अ ारी सैनुल अंसारी 
चौरी देउराली गाउँपािलका, 
का ेपला ोक  

२५ २१९१ खुसी राम िब.क. 
सु र बजार-
६, लमजुङ 

जुठे  कामी स  बहादुर कामी नौकु  गाउँपािलका, रसुवा 
 

बैक क सूची : 

.स. रोल नं. 
उ ेदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थर ठेगाना 

१ १३९२ ई र  पो ेल दुधौली-११, िस ुली मोहन बहादुर पो ेल बलराम पो ेल 

२ २३८६ सुिनल कुमार शमा लोहारप ी-२, महो री बैजु ठाकुर बडही म ुधन ठाकुर बडही 

३ २२२० िदनेश कुमार यादव िटकुिलया-८, स री राजदेव मराइक यादव अवधी म रक यादव 

४ १८२६ रोशन कुमार साह गोनरपुरा-५, महो री गंगा साद साह िसताराम साह 

५ ४३६६ अजय कुमार साह सवैला-३, धनुषा शैले  कुमार साह राम साद साह 

६ २००९ रा ल कुमार िम ा िप ाढी-३, बारा िवजय कुमार िम ा जनक िम ा 
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अ थायी सूची : 
.स. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ १०८३ मान बहादुर साह गंगा  साह राजे  साह 

२ ६१९ अंजय कुमार यादव जीवन तेथाबर यादव बेचन तेथाबर यादव 

३ १५८९ जवाहर लाल साह राम े  साह नथुनी साह 

४ ३२९६ कृ  कुमार ठाकुर राम पुिनत ठाकुर जगिदश ठाकुर 

५ ६३२७ राकेश कुमार साह महेश साह सुडी शोिभत  साह 

६ ५०२ जयराम  राय जोिग  राउत अमात ीचन राउत अमात 

७ ३६०७ जय काश यादव िशव कुमार यादव वासुदेव यादव 

८ ३६४१ शेरिसंह  खड्का जगिवर खड्का पलिसह खड्का 

९ ९७० उदय कुमार यादव ीचन  यादव धनी  यादव 

१० ४३७३ अरिब   यादव िजते  राउत अिहर जयकुशुन राउत अिहर 

 

 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

                                                                                               

नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२२ गते िदनको ११:०० बजे िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ । 
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उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १४८/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१७ 
 

आयोगको िव ापन नं. ५५२/०७८-७९ (मिहला), थानीय तह अ गत, चौथो तह ( ािविधक), इ जिनय रङ सेवा, 

िसिभल समूह, अिस े  सब इ जिनयर पदका लािग माग पद सङ् ा १४ (चौध) को िमित २०७९/०७/२२ गते दे ख 

२०७९/०७/२५ गतेस  िलइएको अ वातामा उप थत उ ेदवार सङ् ा २१ (ए ाइस) को िल खत परी ा र 

अ वाता समेतको कुल ा ा को योगबाट देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको 

ाथिमकता मका आधारमा िमित २०७९/०८/१७ गतेको िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा 

िसफा रस ग रएको होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

 

िसफा रस यो ता म सूची : 
यो. 

म. 
नं. 

रोल नं. 
उ ेदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम िसफा रस ग रएको 
कायालय नाम, थर ठेगाना 

१ २६८२ काजल  ढकाल 
म नदेउपुर-५, 
का ेपला ोक 

शािलकराम 
ढकाल 

भोलानाथ 
ढकाल 

नमोबु  नगरपािलका, 
का ेपला ोक  

२ २५२४ स ा िकरण कंडेल 
हेटौडँा-१९, 
मकवानपुर 

सागर मिण 
कँडेल 

ाम सु र 
कँडेल 

रा ी नगरपािलका, िचतवन 

३ ११२४ िद ी  पौडेल उ रग ा-८, सुखत  पौडेल 
बालकृ  
पौडेल 

बेलकोटगढी नगरपािलका, 
नुवाकोट 

४ ३७०४ पु ा कुमारी कँडेल चामु ा-८, दैलेख 
ड पािण 
कँडेल नरह र कँडेल ग छी गाउँपािलका, धािदङ 

५ ५५१८ शारदा  के.सी. ग ारी-२, ुठान मधुसुदन ख ी िडलाराम ख ी 
गंगाजमुना गाउँपािलका, 
धािदङ 

६ ४७६२ लिलता कुमारी यादव 
िपप रया (प)-७, 
रौतहट 

गगनदेव राय 
यादव 

जगदीश राय 
यादव 

कमलामाई नगरपािलका, 
िस ुली 

७ १७७२ संिगता  थापा मगर 
बागमती-८, 
मकवानपुर 

हकबहादुर 
थापामगर 

गणेश बहादुर 
थापा मगर 

रामेछाप नगरपािलका, 
रामेछाप 

८ ३०५२ दुगा  पोतल मेचीनगर-१०, झापा 
बल बहादुर 
िव कमा 

धन बहादुर 
िव कमा 

दुधौली नगरपािलका, िस ुली 

९ १८८७ ती ा  के. सी. लेखफाँट-५, पवत नारायण  के सी 
जगत बहादुर 
पौडेल 

बेलकोटगढी नगरपािलका, 
नुवाकोट 

१० २३२५ िनमला  कुमाल चौरजहारी-५, कुम 
कुल बहादुर 
कुमाल 

गोरे कुमाल 
ालामुखी गाउँपािलका, 

धािदङ 

११ १३६४ सािहना  खातुन बिदवास-१, महो री मोह द 
कुद्दुश 

शेष आकुव चौरी देउराली  
गाउँपािलका,का ेपला ोक  

१२ २३३१ सिचता  ितिम ना 
गैडाकोट-५, 
नवलपरासी 

ाम साद 
ितिम ना 

पदम पािण 
ितिम ना 

ककनी गाउँपािलका, नुवाकोट 
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यो. 
म. 

नं. 
रोल नं. 

उ ेदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

िसफा रस ग रएको 
कायालय नाम, थर ठेगाना 

१३ ३४४१ एिसका  ढकाल महाल ी-५, धनकुटा 
ह र बहादुर 
ढकाल 

ने  बहादुर 
ढकाल बैते र गाउँपािलका, दोलखा 

१४ ३४५१ अंजली गजराज 
चौधरी 

सु ा-११, स री राजेश कुमार 
चौधरी 

उिचतलाल 
चौधरी 

नौकु  गाउँपािलका, रसुवा 
 

 
बैक क सूची : 

.स. 
रोल 
नं. 

उ ेदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ २०७५ जुनु  रोकाया िस कोट-६, ा टेक बहादुर रोकाया सुवण रोकाया 

२ २९४३ सिनता  िधताल गुठीचौर-५, जु ा िव ु िधताल ल ी िधताल 

३ ७७८ िपंकी  कुमारी ग डा-८, रौतहट न  साह बािनयाँ भागवत साह बािनयाँ 

 

 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

                                                                                                

नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२२ गते िदनको ११:०० बजे िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ । 



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १४९/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१७ 
 

आयोगको िव ापन नं. ५५३/०७८-७९ (आ.ज.), थानीय तह अ गत, चौथो तह ( ािविधक), इ जिनय रङ सेवा, 

िसिभल समूह, अिस े  सब इ जिनयर पदका लािग माग पद सङ् ा ३ (तीन) को िमित २०७९/०७/२२ गते दे ख 

२०७९/०७/२५ गतेस  िलइएको अ वातामा उप थत उ ेदवार सङ् ा ७ (सात) को िल खत परी ा र 

अ वाता समेतको कुल ा ा को योगबाट देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको 

ाथिमकता मका आधारमा िमित २०७९/०८/१७ गतेको िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा 

िसफा रस ग रएको होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

िसफा रस यो ता म सूची : 
यो. 

म
. 

नं. 

रोल नं. 
उ ेदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम िसफा रस ग रएको 
कायालय नाम, थर ठेगाना 

१ १८८६ गुणराज  चौधरी सु खपुर-१, िसराहा ह रनारायण चौधरी 
जुगन साद 
चौधरी 

कमलामाई नगरपािलका, 
िस ुली 

२ १४०१ 
िनरज कुमार 
चौधरी 

िप ा (पि म)-६, 
स री 

ानी चौधरी हजारी चौधरी 
ककनी गाउँपािलका, 
नुवाकोट 

३ २०८२ सगुन  े  भानु-३, तन ँ कृ  कुमार े  
म ल बहादुर 

े  
ालामुखी गाउँपािलका, 

धािदङ 
 

बैक क सूची : 

.स. 
रोल 
नं. 

उ ेदवारको 
बाबुको नाम बाजेको नाम 

नाम थर ठेगाना 

१ ४१५ निबन  े  म पुर िथमी-१३, भ पुर ामकृ  े  कृ  े  

 

 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 
                                                                                                

नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२२ गते िदनको ११:०० बजे िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ । 



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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उ ेदवार िसफा रस ग रएको सूचना 

सूचना नं. १५०/०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१७ 

आयोगको िव ापन नं. ५५४/०७८-७९ (दिलत), थानीय तह अ गत, चौथो तह ( ािविधक), इ जिनय रङ सेवा, 

िसिभल समूह, अिस े  सब इ जिनयर पदका लािग माग पद सङ् ा १ (एक) को िमित २०७९/०७/२२ गते दे ख 

२०७९/०७/२५ गतेस  िलइएको अ वातामा उप थत उ ेदवार सङ् ा ५ (पाँच) को िल खत परी ा र अ वाता 

समेतको कुल ा ा को योगबाट देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले रोजाइको ाथिमकता मका 

आधारमा िमित २०७९/०८/१७ गतेको िनणयानुसार थायी िनयु को लािग िन  कायालयमा िसफा रस ग रएको 

होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

 
िसफा रस यो ता म सूची : 

यो. 
म. 

नं. 

रोल 
नं. 

उ ेदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम िसफा रस ग रएको कायालय 

नाम, थर ठेगाना 

१ २५३५ िदपक राम दयाल िशवनाथ-१, बैतडी न राम लोहार कराडो लोहार रा राङ गाउँपािलका, मकवानपुर 

 
बैक क सूची : 

.स. रोल नं. 
उ ेदवारको 

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम थर ठेगाना 

१ ६६४ रिव  नाथ राम श ुनाथ-५, स री नेनै मोची नंदी लाल मोची 

 

 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

नोट :  
१. िसफा रस भएका उ ेदवारह को िसफा रस प  िमित २०७९/०८/२२ गते िदनको ११:०० बजे िदइने छ।  
२. यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  

गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७(सात) िदन पिछ अक  ७(सात) 
िदनस  आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेन सिकने होरा जानकारी 
गराइ छ । 



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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एकमू  यो ता म सूची 

सूचना नं. १५१/०७९-८०, िमित २०७९/०८/१७ 

 

आयोगको िव ापन नं. ५५१-५५४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), थानीय तह अ गत, चौथो तह ( ािविधक), 

इ जिनय रङ सेवा, िसिभल समूह, अिस े  सब इ जिनयर पदको थायी िनयु ीको लािग िसफा रस भएका 

उ ेदवारह ले ा  गरेको कूल अ को आधारमा िमित २०७९/०८/१७ गतेको िनणयानुसार देहाय बमोिजमको 

एकमु  यो ता म सूची स त सबैको जानकारीको लािग काशन ग रएको छ । 

एकमू  यो ता म सूची : 
ए.यो. म नं. रोल नं.  उ ेदवारको नाम, थर छनौट भएका खुला/ समावेशी समूह कैिफयत 

१ ६५५ सुमन कुमार चौधरी खुला   

२ १०७३ जय कुमार ठाकुर खुला   

३ १९५४ सुिनल  थापा खुला   

४ ९२६ िगता  योगी खुला   

५ ११६८ छ   पुरी खुला   

६ २२०२ अिभनय कुमार यादव खुला   

७ १६३३ रेशम  ढकाल खुला   

८ ४६९१ िबनय कुमार यादव खुला   

९ ११५ घम  बहादुर िब  खुला   

१० ३१८१ स झना  ौपाने खुला   

११ ६० निवन  यादव खुला   

१२ १८९२ हेमा कुमारी मलासी खुला   

१३ ४५०५ संजीव  राय खुला   

१४ ४५०८ ित ा  पौडेल खुला   

१५ ६२ सोनु कुमार शाह खुला   

१६ ३८१६ पु र  महरा खुला   

१७ २५५४ सु र  चौधरी खुला   

१८ ७५ िशव नारायण यादव खुला   

१९ १३४७ िकशन  शाह खुला   

२० ७ अ जन  िगरी खुला   

२१ ३४० रिबन मिण साह खुला   

२२ ३००४ कृ  िसंह चैिसर खुला   

२३ ५५१९ ड र  वली खुला   

२४ १४८३ शािकर  अ ारी खुला   

२५ २१९१ खुसी राम िब.क. खुला   



देश लोक सेवा आयोग 
बागमती देश, हेटौडँा 

(अ वाता तथा िसफा रस शाखा) 
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ए.यो. म नं. रोल नं.  उ ेदवारको नाम, थर छनौट भएका खुला/ समावेशी समूह कैिफयत 

२६ १८८६ गुणराज  चौधरी आ.ज.   

२७ २५३५ िदपक राम दयाल दिलत   

२८ २६८२ काजल  ढकाल मिहला   

२९ २५२४ स ा िकरण कंडेल मिहला   

३० १४०१ िनरज कुमार चौधरी आ.ज.   

३१ ११२४ िद ी  पौडेल मिहला   

३२ २०८२ सगुन  े  आ.ज.   

३३ ३७०४ पु ा कुमारी कँडेल मिहला   

३४ ५५१८ शारदा  के.सी. मिहला   

३५ ४७६२ लिलता कुमारी यादव मिहला   

३६ १७७२ संिगता  थापा मगर मिहला   

३७ ३०५२ दुगा  पोतल मिहला   

३८ १८८७ ती ा  के. सी. मिहला   

३९ २३२५ िनमला  कुमाल मिहला   

४० १३६४ सािहना  खातुन मिहला   

४१ २३३१ सिचता  ितिम ना मिहला   

४२ ३४४१ एिसका  ढकाल मिहला   

४३ ३४५१ अंजली गजराज चौधरी मिहला   

 
 
 

_________________ 
पदम ओझा 

(अिधकृत सातौ)ँ 

____________________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 
                                

                                                                 
 


