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1

7869

अदिप रार्इ

कुमारबहािु र रार्इ

अघमबहािु र रार्इ

खुला

2

6922

अदिता पूर्इछािे

दललकुमार पुर्इछािे

हकइबहािु र पुर्इछािे

खुला,मदहला,आ.ज.

3

6848

अदिता दलम्बु

भोजबहािु र दलम्बु

डम्बरलाल दलम्बु

खुला,मदहला

4

7813

अदिल रार्इ

सु दिलकुमार रार्इ

दर्दिबहािु र रार्इ

खुला,आ.ज.

5

7849

अदिल श्रेष्ठ

ििश्याम श्रेष्ठ

खड् कबहािु र श्रेष्ठ

खुला

6

6822

अिु रार्इ

हकइ बहािु र रार्इ

कादजमाि रार्इ

खुला,मदहला,आ.ज.

7

7019

अदभिय याक्खा

राजकुमार याखा

जुजबहािु र याखा

खुला,आ.ज.

8

7810

अदमत रार्इ

दबरबहािु र रार्इ

पिमलाल रार्इ

खुला

9

6814

अरुण रार्इ

बमबहािु र रार्इ

भारध्वज रार्इ

खुला

10

6745

अजुइि थापा मगर

रामबहािु र थापा

खडगबहािु र थापा

खुला

11

6833

अदर्िाश तामाङ

पुणइबहािु र तामाङ

सम्सेरबहािु र तामाङ

खुला,आ.ज.

12

6790

अदर्शेक रार्इ

िलदजत रार्इ

जसबहािु र रार्इ

खुला

13

6902

अस्मिता रार्इ

सािबहािु र रार्इ

र्इ न्द्रबहािु र रार्इ

खुला,मदहला,आ.ज.

14

7040

आदशष रार्इ

बलबहािु र रार्इ

ििबहािु र रार्इ

खुला

15

6899

उमािे र्ी काकी

खेमिाथ काकी

पूणइबहािु र काकी

खुला,मदहला

16

7022

उमेश अर्स्थी

पुरुषोत्तम अर्स्थी

हररिन्दि अर्स्थी

खुला

17

6859

उमेश थापा

िेत्रबहािु र थापा

प्रेमबहािु र थापा

खुला

18

7012

एले क्स रोका

दहमबहािु र रोका

दत्रभाि रोका

खुला

19

6967

कदपलिे र् रािामगर

भक्तशेर रािामगर

दजतबहािु र रािामगर

खुला,आ.ज.

20

6892

कदर्ि रािामगर

होमबहािु र रािामगर

पिमबहािु र रािामगर

खुला

21

6914

दकरण तामाङ

सिमाि तामाङ

मािबहािु र तामाङ

खुला,आ.ज.

22

7018

दकरण दियाक

ढकल दसिं दियाक

दभमबहािु र दियाक

खुला
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23

6930

दकरण रार्इ

गरमाि रार्इ

तमसरे रार्इ

खुला

24

6878

दकरण श्रेष्ठ

अजुइि कुमार श्रेष्ठ

रुद्रबहािु र श्रेष्ठ

खुला

25

7879

कृष्णबहािु र श्रेष्ठ

रामबहािर श्रेष्ठ

डम्बरबहािु र श्रेष्ठ

खुला,आ.ज.

26

6845

क्रास्मि दसिं जाली

कणइ बहािु र दसिं जाली

भक्तबहािु र दसिं जाली

खुला,मदहला

27

6809

िलबहािु र दप.को.मगर

पहलमाि दप.को.मगर

खुला

28

6747

गिं गा काकी

गञ्जबहािु र काकी

ििमाि काकी

खुला,मदहला

29

7034

गगि कुलुङ्ग

भक्तबहािु र रार्इ

प्रेमबहािु र रार्इ

खुला,आ.ज.

30

7021

गगिदसिं ह िामी

रामबहािु र िामी

िािबहािु र िामी

खुला

31

6792

गजेन्द्र कुलुङ्ग

िरबहािु र रार्इ

बलबहािु र रार्इ

खुला,आ.ज.

32

7859

गणे श तामाङ

कुलबहािु र तामाङ

बलबहािु र तामाङ

खुला,आ.ज.

33

6846

गणे श थापा

र्इ श्र्र थापा

र्इ न्द्रबहािु र थापा

खुला

34

6874

गणे श पािं चकोटी

पिम पािं चकोटी

खडकबहािु र पािं चकोटी

खुला,िदलत

35

6952

दगता दगरी

राजेश दगरी

खेमबहािु र दगरी

खुला,मदहला

36

7880

दङमिोदछइ शेपाइ

पेमिोदचइ शेपाइ

िुिोची शेपाइ

खुला

37

6795

जिककुमार िामी

जोगी िामी

पदटङग्रो िामी

खुला,दप.छे .

38

6865

जिम रार्इ

दहमकुमार रार्इ

पृथ्वीबहािु र रार्इ

खुला,आ.ज.

39

6894

दजर्ि भण्डारी

दर्जय भण्डारी

खडगबहािु र भण्डारी

खुला

40

6924

ठगे न्द्र पुलामीमगर

चक्रबहािु र पुलामीमगर

िैिदसिं ह पु लामीमगर

खुला,आ.ज.

41

6702

डम्बर बहािु र मगर

काजी मगर

माि बहािु र मगर

खुला

42

6895

दतलबहािु र श्रेष्ठ

गिं गाबहािु र श्रेष्ठ

बलबहािु र श्रेष्ठ

खुला,आ.ज.

43

6941

दिक्पाल दलम्बु

ित्यबहािु र दलम्बु

अजमबहािु र दलम्बु

खुला

44

7847

दििेश तामाङ्ग

अमृतबहािु र तामाङ

दजतबहािु र तामाङ

खुला

45

6776

दििेश पोखरे ल

बलबहािु र पोखरे ल

शेरबहािु र पोखरे ल

खुला

46

6827

दिपेि िलाइ मी मगर

िलबहािु र मगर

चन्द्रबहािु र मगर

खुला

47

7887

दिपेन्द्र थापा

पिमबहािु र थापा

अमृतबहािु र थापा

खुला

48

6917

िु गाइ िेर्ी पौडे ल

शास्मिराम पौडे ल

षडािन्द पौडे ल

खुला,मदहला

49

7844

िे र्ि दर्श्र्कमाइ

बु िे दर्श्र्कमाइ

चन्द्रे दर्श्र्कमाइ

खुला,िदलत

50

6726

िे र्राज काकी

दडल्ली बहािु र काकी

चन्द्र बहािु र काकी

खुला

51

6927

िे र्राज सु यइमगर

बखतबहािु र मगर

झपटबहािु र मगर

खुला

52

6925

िे र्ेन्द्र मगर

पहलमाि मगर

दटकाराम मगर

खुला

53

7853

ििदर्र गु रुङ्ग

मदिकुमार गु रुङ्ग

दभमबहािु र गु रुङ

खुला

54

6798

िदर्ि िजी

सोदभतमाि िजी

खड् क बहािु र िजी

खुला,िदलत

55

6722

दिपेश रार्इ

हरर कुमार रार्इ

मिहकइ रार्इ

खुला

56

6732

दिरोज खडका

लोकबहािु र खडका

बल बहािु र खडका

खुला

57

6843

दिमइल िाहाल

बु स्मिमाि िाहाल

दजतबहािु र िाहाल

खुला

58

7001

पिमराज उपाध्याय

िन्दे पाध्या

परमािन्द पाध्या

खुला

खगे न्द्र ब. दपठाकोठी
मगर
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59

6890

पशुइराम खडका

चन्द्रबहािु र खड् का

मािबहािु र खड् का

खुला

60

6912

पर्ि भण्डारी

िाल्गुणी भण्डारी

बलबहािु र भण्डारी

खुला

61

6723

पुणइ कुमार लुङ्गेली

गिं गा बहािु र लुङ्गेली

मोतीलाल लुङ्गेली

खुला,आ.ज.

62

6884

पुष्पबहािु र मगर

गोपाल मगर

सोदर्तमाि मगर

खुला

63

6748

पेमा िोजे तामाङ

हे म िोजे तामाङ

रणबहािु र तामाङ

खुला

64

6772

प्रकाश तामाङ

िारायण तामाङ

चतु माइ ि तामाङ

खुला

65

7816

प्रकाश तामाङ

कृष्णबहािु र तामाङ

पिमबहािु र तामाङ

खुला,आ.ज.

66

7016

प्रकाश थापा

चुडामदण थापा

यामबहािु र थापा

खुला

67

7877

प्रदतक्षा रार्इ

बालकृष्ण रार्इ

कालमाि रार्इ

खुला,मदहला

68

7839

प्रदिप स्मखदलङ्गे

जयबहािु र साकी

उिकाि साकी

खुला,िदलत

69

6719

प्रदिप चापागार्इ

यस बहािु र चापागार्इ

बे िी बहािु र चापागार्इ

खुला

70

6830

प्रदर्ि कुमाल

अशोक कुमाल

ििबहािु र कुमाल

खुला

71

7860

प्रदर्ि तामाङ

अमृतबहािु र तामाङ

िरबहािु र तामाङ

खुला,आ.ज.

72

6866

प्रदर्ि बास्कोटा

मोहिप्रसाि बास्कोटा

प्रमान्द बास्कोटा

खुला

73

7007

प्रशाि भु जेल

टे कबहािु र भु जेल

बलबहािु र भु जेल

खुला

74

6710

प्रेम बहािु र बसे ल

रत्ि बहािु र साकी

जुलिे साकी

खुला,िदलत

75

6989

िुलकुमार रा.म.

भोलामाि रािा

ते जबहािु र रािा

खुला,आ.ज.

76

6725

बालकृष्ण आले

कुमार आले

खगे न्द्र आले

खुला,आ.ज.

77

6904

बालकृष्ण रार्इ

िन्दप्रसाि रार्इ

िलभञ््याङ्ग रार्इ

खुला,आ.ज.

78

6857

दबक्रम कटु र्ाल

जिक कटु र्ाल

दर्रबहािु र कटु र्ाल

खुला

79

6753

दबटु तामाङ

अमृत तामाङ

दर्रबहािु र तामाङ

खुला

80

7857

दबिय रार्इ

रामबहािु र रार्इ

पिमदसिं ह रार्इ

खुला

81

6869

दबिा दलम्बु

खडगबहािु र दलम्बु

मािबहािु र दलम्बु

खुला,मदहला

82

6849

दबिोि रार्इ

गिं गाबहािु र रार्इ

भक्तबहािु र रार्इ

खुला

83

7005

दबशाल अदिकारी

रामजीबहािु र अदिकारी

जलबहािु र अदिकारी

खुला

84

7801

दबशाल पाण्डे

हररकुमार पाण्डे

महे न्द्रबहािु र पाण्डे

खुला

85

6942

कुलबहािु र िलाइ मी

दिलबहािु र िलाइ मीमगर

खुला,मदहला

86

6881

बु िराज तामाङ

ििबहािु र तामाङ

बाबादछरी तामाङ

खुला

87

7858

भोजराज दघदमरे

जयप्रसाि दघदमरे

िमाइ िन्द दघदमरे

खुला

88

6703

मि कुमार तामाङ

रत्ि बहािु र तामाङ

लाख बहािु र तामाङ

खुला

89

6933

मि बहािु र रािामगर

लोकबहािु र रािामगर

दिरबहािु र रािामगर

खुला

90

6954

मिकुमार रार्इ

सिं खराम रार्इ

रामिल रार्इ

खुला

91

6957

मदिता तामाङ

लाखबहािु र तामाङ

साङिोजे तामाङ

खुला,मदहला-आ.ज.

92

6876

मिोज आले

सु र्णइ कुमार आले

शेरबहािु र आले

खुला,आ.ज.

93

6828

महे न्द्रबहािु र तामाङ्ग

टे कबहािु र तामाङ्ग

दर्रबहािु र तामाङ्ग

खुला

94

6705

दमलि दलम्बु

िु गाइ बहािु र दलम्बु

राजबहािु र दलम्बु

खुला

दबष्णुकुमारी
िलाइ मीमगर
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95

6999

मुकुन्द शाही ठकुरी

गणे शकुमार शाही

दिलबहािु र शाही

खुला

96

6928

मेघराज अदिकारी

अमरबहािु र अदिकारी

हस्तबहािु र अदिकारी

खुला

97

6953

यमबहािु र िरार्इ

अजुइि िरार्इ

तु लाराम िरार्इ

खुला

98

6805

यामबहािु र सारुमगर

दमिबहािु र मगर

गिं गबहािु र सारुमगर

खुला

99

6854

रमण दकशोर यािर्

उमेश प्रसाि यािर्

दजर्छ यािर्

खुला,मिे शी

100

6880

राजु श्रेष्ठ

दबष्णुकुमार श्रेष्ठ

दबरबहािु र श्रेष्ठ

खुला,आ.ज.

101

6701

राम अदिकारी

गोपाल अदिकारी

रत्ि बहािु र अदिकारी

खुला

102

7814

राम बहािु र खड् का

गिं गाबहािु र खड् का

रत्िबहािु र खड् का

खुला

103

7874

रुपेश रार्इ

शरणिे र् रार्इ

रामकुमार रार्इ

खुला,आ.ज.

104

6773

रोमि तामाङ

रत्िबहािु र तामाङ

लाखबहािु र तामाङ

खुला

105

6738

लक्ष्मण आले

गणे श आले

हे म बहािु र आले

खुला,आ.ज.

106

6820

लक्ष्मण थापा

खडक बहािु र थापा

छलबहािु र थापा

खुला,आ.ज.

107

6856

लक्ष्मण मगर

शेरबहािु र मगर

दर्रध्वज मगर

खुला

108

6986

लक्ष्मीप्रसाि अदिकारी

िेत्रप्रसाि जैसी

भर्ािी जैसी

खुला

109

6704

दर्काश आले

सोदभतमाि आले

स्मखर बहािु र आले

खुला

110

7023

दर्केश प्रसाि कुमी

दर्रे न्द्रप्रसाि कुमी

रामौतार राउत कुमी

खुला,मिे शी

111

6861

दर्िय दलम्बु

पर्इ त दलम्बु

अमरबहािु र दलम्बु

खुला

112

6946

दर्िोि कठायत

लालबहािु र कठायत

मििबहािु र कठायत

खुला

113

6995

दर्िोि िजी

डम्बरबहािु र िजी

दर्रबहािु र िजी

खुला,िदलत

114

7871

दर्िोि प्रिाि

िलबहािु र प्रिाि

अमरबहािु र प्रिाि

खुला

115

6777

दर्दपि भण्डारी

अम्मरबहािु र भण्डारी

दजतबहािु र भण्डारी

खुला

116

7838

दर्दपि रार्इ

िु गाइ बहािु र रार्इ

िलबहािु र रार्इ

खुला,आ.ज.

117

7883

दर्रबहािु र तामाङ

बलबहािु र तामाङ

शिंकरदसिं ह तामाङ

खुला

118

6992

दर्रे न्द्र जोगी

टे कबहािु र जोगी

भक्तबहािु र जोगी

खुला

119

7026

दर्र्े क चौिरी

कन्है लाल डगौरा

पल्टु डगौरा

खुला,आ.ज.

120

6949

शास्मिला दजमी

र्श्र्री दजमी

लालबहािु र दजमी

खुला,मदहला,आ.ज.

121

6778

शैलेस दगरी

श्यामप्रसाि दगरी

अमृत दगरी

खुला

122

7886

सिं घषइ रार्इ

रामप्रसाि रार्इ

दबरुप्रसाि रार्इ

खुला,आ.ज.

123

6728

सिोष प्रसार्इ

षडािन्द प्रसार्इ

हरीिारायण प्रसार्इ

खुला

124

6905

सन्दे श रािामगर

स्मखरबहािु र रािामगर

गिं गाबहािु र रािामगर

खुला

125

7854

सन्दे श रार्इ

गिं गा कुमार रार्इ

मोहिदसिं ह रार्इ

खुला,आ.ज.

126

6969

सदबता कुमारी तामाङ

सु जइबहािु र तामाङ

श्रीबहािु र तामाङ

खुला,मदहला

127

6997

सरोज थापा

तोमराज थापा

यमकबहािु र थापा

खुला

128

6921

सदर्ता पूर्इछािे

र्न्द्रबहािु र पूर्इछािे मगर

खुला,मदहला,आ.ज.

129

6789

सागर भण्डारी

ते जदबक्रम भण्डारी

सोदभतमाि भण्डारी

खुला

130

7845

दसताराम बस्नेत

चन्द्रबहािु र बस्नेत

तारादर्र बस्नेत

खुला

कृष्णबहािु र पूर्इछािे
मगर
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131

6972

सु जि बस्नेत

लोकबहािु र बस्नेत

सिमाि बस्नेत

खुला

132

6965

सु जि सु िार

डम्बरबहािु र सु िार

भक्तर्ीर सु िार

खुला

133

6765

सु िशइि दलम्बु

दगताराम दलम्बु

हकइहाङ्ग दलम्बु

खुला

134

7864

सु दिप रार्इ

हरर रार्इ

मोहि प्रसाि रार्इ

खुला

135

6718

सु िेश दलम्बु

टिं क बहािु र दलम्बु

बखत बहािु र दलम्बु

खुला,आ.ज.

136

6831

सु दिल कुिंर्र

सु ि बहािु र कुिंर्र

दहमबहािु र कुिंर्र

खुला

137

6883

सु मि दियाली

िु गाइ बहािु र दियाली

दडल्लीबहािु र कामी

खुला,िदलत

138

6940

सु मि रार्इ

ते जकुमार रार्इ

लोकबहािु र रार्इ

खुला

139

6829

सु रज िलाइ मी मगर

दिलबहािु र मगर

सिमाि मगर

खुला

140

6990

सु रज पाण्डे

कृष्णबहािु र पाण्डे

ज्ञािबहािु र पाण्डे

खुला

141

6781

सु रेि दलम्बु

मािबहािु र दलम्बु

दिलबहािु र दलम्बु

खुला

142

6996

सु जइमदण तामाङ

िु गाइ बहािु र तामाङ

बागदर्र तामाङ

खुला

143

6991

सु यइ पाण्डे

दडलबहािु र पाण्डे

दभमबहािु र पाण्डे

खुला

144

6994

सु यइ पुरी

गोर्इ िि पुरी

केशर पुरी

खुला

145

6841

सु स्मिता दमश्र

शिंकर दमश्र

खेमबहािु र दमश्र

खुला,मदहला

146

6736

हररचन्द्र िाहाल

राम प्रसाि िाहाल

दजर्िाथ िाहाल

खुला

147

6838

दहमाल तामाङ

जिंगबहािु र तामाङ

मािबहािु र तामाङ

खुला
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