
क्र.सं दर्ता फताँट दर्ता मितर् िदु्दत पनुरतवदेन िदु्दत 
नं पनुरतवदेक प्रत्यतर्थी  मितर्को तनर्ाय उपरको 

पनुरतवदेन फैसलत स्थर्थतर्

१ जिल्ला कार्ाालर् काभ्रे मार्ा त 

पनुरावदेन सममतत २०७५।१२।१४ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 
सचूीमा नराखेको । ८७/१९४७/०७५ नारार्र्प्रसाद न्र्ौपाने,  

पााँचखाल न.पा.- १०, काभ्रे
रा.प.ुप्रा, कार्ाकारी 
सममतत समते ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 

२०७७।११।१४
२ "       " २०७५।१२।१४ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । ८८/१९४८/०७५ बकुैण्ठ प्रसाद न्र्ौपाने,  
पााँचखाल न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
३ "       " २०७५।१२।१८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । १०२/१९९५/०७५ नारार्र् पकुुा टी,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 
२०७७।११।१४

४ "       " २०७५।१२।१८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 
सचूीमा नराखेको । १०३/१९९६/०७५ बलराम साकी,  पााँचखाल न.पा.- 

१०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
५ "       " २०७५।१२।१८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । १०४/२०००/०७५ वविुली साकी,  पााँचखाल न.पा.- 
१०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
६ "       " २०७५।१२।१८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । १०६/२००४/०७५ रामबहादरु साकी,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
७ "       " २०७५।१२।१८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । १०७/२००६/०७५ सतुनता पकुुा टी,  पााँचखाल न.पा.- 
१०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 

२०७७।११।१४
८ "       " २०७५।१२।१८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । १०८/२००७/०७५ िानकुा पकुुा टी,  पााँचखाल न.पा.- 
१०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
९ "       " २०७५।१२।१८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । ११३/२०१७/०७५ गोमा तघममरे,  पााँचखाल न.पा.- 
१०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
१० "       " २०७५।१२।१५ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । ११४/२०२४/०७५ चचत्रकुमारी आचार्ा,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 
२०७७।११।१४

११ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ११५/०२/०७६/७७ पषु्पप्रसाद सापकोटा,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 
२०७७।११।१४

१२ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ११६/०६/०७६/७७ कालीमार्ा मानन्धर,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 
२०७७।११।१४

१३ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ११७/०७/०७६/७७ रामहरर मानन्धर,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 
२०७७।११।१४

१४ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ११८/०८/०७६/७७ सरु्ाप्रसाद ततमजल्सना,  
पााँचखाल न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु सदर (गरैलाभग्राही) 

२०७७।११।१४
१५ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ११९/१०/०७६/७७ मललानाथ सापकोटा,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
१६ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । १२१/२२/०७६/७७ कान्छी घोरसाइने,  पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
१७ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । १२३/२५/०७६/७७ साइला सापकोटा, पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४

        रतस्रिय पनुतनाितार् प्रतधिकरर्
        पनुरतवदेन समितर्

      मितर् २०७७ सतल फतगनु १४ गर्े रोज ६ ित फैसलत भएकत िदु्दतहरुको वववरर्



१८ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । १२८/४८/०७६/७७ भगवती सत्र्ाल, पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
१९ "       " २०७६।०४।८ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । १२९/४९/०७६/७७ कृष्र्प्रसाद परािुली, पााँचखाल 

न.पा.- १०, काभ्रे "       " ०३/१४/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२० "       " २०७६।०५।०१ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको ।
२११८/२१६२/०७६/

७७
कमल प्रसाद हुमागाईं, धमुलखेल 

न.पा. - ९, काभ्रे "       " ०३/२०/२०७५ सरुु उल्टी (प्रवलीकरर् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२१ जिल्ला कार्ाालर् दोलखा मार्ा त 

पनुरावदेन सममतत २०७६।०४।१० परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ३०५/२४७/०७६/७७ चते बहादरु शे्रष्ठ, शलैङु गा.पा.- 
३, दोलखा "       " ०३/२०/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२२ "       " २०७६।०४।१० परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ३०७/२४९/०७६/७७ इन्र बहादरु शे्रष्ठ, शलैङु गा.पा.- 
३, दोलखा "       " ०५/२९/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२३ "       " २०७६।०४।१० परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ३२९/२७१/०७६/७७ सानकुान्छा शे्रष्ठ, शलैङु गा.पा.- 
३, दोलखा "       " ०५/२९/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२४ "       " २०७६।०४।१० परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ३६०/३०२/०७६/७७ हटका प्रसाद न्र्ौपाने, मभ.न.पा.- 
६, दोलखा "       " ०३/२०/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२५ "       " २०७६।०४।१० परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राहह 

सचूचमा नराखेको । ४३३/४५७/०७६/७७ रामिी खत्री, मलेङु गा.पा.- ६,  

दोलखा "       " ०३/२०/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२६ जिल्ला कार्ाालर् ओखलङ्गा 

मार्ा त पनुरावदेन सममतत २०७६।०४।१५ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 
सचूीमा नराखेको । १२४९/१२९२/०७६ अक्कल नाथ भट्टराई, 

चचशखंगुढी- ५, ओखलढुङ्गा "       " ०२/२५/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२७ "       " २०७६।०४।१५ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको ।
१४९४/१५३८/०७६/

७७
हरर बहादरु भण्डारी, मलखु गा.पा. 
-२, ओखलढुङ्गा "       " ०२/२५/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२८ "       " २०७६।०४।१६ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको ।
१६४२/१६८६/०७६/

७७
तलुसीप्रसाद भट्टराई, 

चचशखंगुढी- ५, ओखलढुङ्गा "       " ०२/२५/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
२९ "       " २०७६।०४।१६ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको ।
१६६७/१७११/०७६/

७७
चचरन भट्टाराई, चचशखंगुढी 
गा.पा. - ५, ओखलढुङ्गा "       " ०२/२५/२०७५ सरुु उल्टी (पनुतनामाार् 

लाभग्राही) २०७७।११।१४
३० "       " २०७६।०४।१७ परू्ाक्षतत घरलाई लाभग्राही 

सचूीमा नराखेको । १७९३/१८३७/०७६ कुमार बहादरु बोगटी, मलखु 
गा.पा. - १, ओखलढुङ्गा, "       " ०२/२५/२०७५ तामलेी रै्सला 

२०७७।११।१४


