
गाउँपालऱकाको स्वास््य शाखामा काययरत कमयचारीहरुको वववरण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद भोफाइर नॊ. 
१ 
 सदुर्शन प्रसाद बट्टयाई स्वास््म सॊमोजक 9851330483 

२ ददऩेर् ततभल्ससना अ.हे.व. 9861555606 

सापऩङ साभदुापमक स्वास््म ईकाईभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. 
सॊ. 

नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ रयज ुशे्रष्ठ अ.हे.व. 9863936038 

२ अतनता गजभेय अ.न.भी. 9808612264 

3 अनजु अतधकायी का.स. 9848086740 

तसम्थरी स्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ जमददऩ कुभाय गपु्ता हे.अ. 9821123580 

२ र्ेष नायामण चौधयी अ.हे.व. 9745570164 

3 अतनता फस्नते अ.न.भी. 9765420694 

४ तनता फस्नते अ.न.भी. 9849676747 
5 सनुभामा गोरे अ.न.भी. 9840836065 
६ जानकुा बण्डायी का.स. 9741810888 
7 सापवत्रा भहत भ.स्वा.स्व.से. 9840716518 
8 पवष्ण ुकुभायी बण्डायी भ.स्वा.स्व.से. 9745654848 
9 रक्ष्भी ्कका भ.स्वा.स्व.से. 9741713666 
10 ल्चत्र कुभायी बण्डायी भ.स्वा.स्व.से. 9843756688 
11 पिका ्कका भ.स्वा.स्व.से. 9860743005 
12 सयस्वती बण्डायी भ.स्वा.स्व.से. 9742505152 
13 अप्सया बण्डायी भ.स्वा.स्व.से. 9749711198 
14 तसता ्त्री भ.स्वा.स्व.से. 9865457520 
15 सरयता ऩहयी भ.स्वा.स्व.से. 9847779630 

 

 

 

 

 



फे्तसम्रे स्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ प्रभानन्द कुभाय भण्डर हे.अ. 9842110532 

२ अजम कुभाय साह अ.हे.व. 9844536876 

3 शृ्रजना न्मौऩान े अ.न.भी. 9849841042 

४ या्ी साह अ.न.भी. 9847482921 
5 बोज कुभायी ताभाङ अ.न.भी. 9867074479 
६ सतुनता ल्ज.सी. का.स. 9869227729 
7 भनुा ताभाङ भ.स्वा.स्व.से. 9869372521 
8 भतसनी ताभाङ भ.स्वा.स्व.से. 9840921315 
9 चन्र कुभायी ल्ज.सी. भ.स्वा.स्व.से. 9866663646 
10 नवशदा न्मौऩान े भ.स्वा.स्व.से. 9848324173 
11 सकुुभामा ऩहयी भ.स्वा.स्व.से. 9864274395 
12 मभ कुभायी ऩहयी भ.स्वा.स्व.से. 9863692281 
13 धनभामा ताभाङ भ.स्वा.स्व.से. ९७४२922035 
14 अतनता बजेुर भ.स्वा.स्व.से. 9842748996 
15 सषु्भा ऩहयी भ.स्वा.स्व.से. 9848595626 

 

चौवास स्वास््म चौकीभा कामशयत स्वास््मकभीहरु तथा स्वमॊभसेपवकाहरुको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 
१. ;s'Gtnf l;u' lnDa' c=g=dL (*^)#%&&#( 

२. k|z+;f uf}td c=g=dL (*$#*))$(# 

३. cRo"t pk|]tL x]=c (*^!@(!!($ 

४. ;'idf k/fh'nL c=g=dL (*)*&)#(!) 

५. hLjg af]x/f c=x]=j (*^!##(&*) 

६. wd{/fh bnf{dL c=x]=j (*^!^(&$@) 

७. dfnf tfdfª sf=; (*)**$)%&& 

८. जानकुा कुवॉय  (*^)@(!*@! 

९. र्तुसरा कुवॉय  (*$!((&)&* 

१०. ददरभामा कुवॉय  (*$*%)#@)) 

११. ऩावशती गौतभ 
 (*$(^!^()% 

१२. नानीभैमाॉ ऩहयी   (*)##%*$*$ 

१३. कभरी ताभाङ 
 (*$%&^(#%! 



१४. रक्ष्भी ताभाङ 
 (*!))!^$&* 

१५. तफतनता कुवॉय  (*^%$&)&#$ 

चौवास साभदुापमक स्वास््म ईकाइभा कामशयत स्वास््मकभीहरु पववयण 

क्र. 
सॊ. 

नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१. ऩवन पकङरयङ अ.हे.व. ९८६१७८१५६० 

२. फतफ साह अ.न.भी. ९८६९९९८९३१ 

३. कपवता ऩहरय का.स. ९८६०२४०४४९ 

ससरे बमु्र ुस्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ कसऩना ताभाङ तस.अ.न.भी. 9841800322 

२ सम्झना दाहार हे.अ. 9861159545 

3 भतन कुभाय गपु्ता अ.हे.व. 9844586655 

4 उषा दाहार अ.हे.व. 9823177636 
5 तनभशरा अतधकायी अ.न.भी. 9862962822 
6 भैना पव.क. का.स. 9862592050 
7 तफना राभा भ.स्वा.स्व.से. 9818682468 
8 भैमा राभा भ.स्वा.स्व.से. 9808975052 
9 अल्म्फका गौतभ भ.स्वा.स्व.से. 9864220839 
10 रक्ष्भी ताभाङ भ.स्वा.स्व.से. 9860633536 
11 तत्रऩयुा ऩयाजरुी भ.स्वा.स्व.से. 9818092646 
12 भनभामा ताभाङ भ.स्वा.स्व.से. 9843790392 
13 देवी शे्रष्ठ भ.स्वा.स्व.से. 9808998667 
14 सपवना ्कका भ.स्वा.स्व.से. 9841738952 

15 रक्ष्भी ्कका भ.स्वा.स्व.से. 9803608950 
कोराॉती स्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 
१ याज ुमादव हे.अ. 9866364709 

२ पवदयु के.सी. तस.अ.हे.व. 9841731183 

3 सपवता ताभाङ अ.हे.व. 9844309051 

४ कातरका नेऩारी अ.न.भी. 9860638558 



5 यभा न्मौऩान े अ.न.भी. 9845703435 
६ सपवना शे्रष्ठ अ.न.भी. 9840892560 
7 सलु्स्भता भाझी का.स. 9742849572 
8 तनभशरा ऩहयी भ.स्वा.स्व.से. 9745313005 
9 तनभशरा ल्र्वबल्ि भ.स्वा.स्व.से. 9849430578 
10 सानभुामा ऩहयी भ.स्वा.स्व.से. 9861168676 
11 सयस्वती कडेर भ.स्वा.स्व.से. 9818600186 
12 सॊतगता भाझी भ.स्वा.स्व.से. 9861168656 
13 कभरा नेऩारी भ.स्वा.स्व.से. 9803096859 
14 तसता भाझी भ.स्वा.स्व.से. 9741509041 
15 रयता थऩतरमा भ.स्वा.स्व.से. 9841860272 
16 पुरभामा भाझी भ.स्वा.स्व.से. 9864070651 

पराॉिे स्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ अनभुतत तमु्फाहाम्पे याई तस.अ.न.भी 9842430727 

२ सयेुर् कुभाय साह हे.अ. 9840099035 

3 र्ॊकय कुभाय भण्डर अ.हे.व. 9746623470 

४ ताया फस्नेत अ.न.भी. 9745343021 
5 फैकुण्ठयाज उप्रतेी का.स. 9843243915 
६ रुऩा तगयी भ.स्वा.स्व.से. 9843187431 
7 रयता तगयी भ.स्वा.स्व.से. 9849473495 
8 ऩदभ कुभायी ्येर भ.स्वा.स्व.से. 9849321653 

9 तसता कुभायी उप्रतेी भ.स्वा.स्व.से. 9861919602 
10 रक्ष्भी राभा भ.स्वा.स्व.से. 9869643947 
11 तफना कुभायी ताभाङ भ.स्वा.स्व.से. 9849977125 
12 सनु्तरी ताभाङ भ.स्वा.स्व.से. 9843726353 
13 सतफता ्येर भ.स्वा.स्व.से. 9864279514 
14 अभतृा ऩरयमाय भ.स्वा.स्व.से. 9813409373 

 

 

 

 

 



पराॉिे साभदुापमक स्वास््म ईकाईभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ चन्र प्रकार् ्येर अ.हे.व. 9806932522 

२ अनसु्का सारु अ.न.भी. 9865991148 

3 पवभरा बजेुर का.स. 9803895078 

बमु्रिुाय स्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 
१ सतुनता ्येर तस.अ.न.भी. 9840441870 

२ असका कुभायी चौधयी हे.अ. 9861128676 

3 पपवकरा याई अ.न.भी. 9803528525 

4 तभना ढकार अ.हे.व. 9849305417 
5 मोगेर् भैनारी अ.हे.व. 9813126432 
6 पवभरा भगय अ.न.भी. 9852056923 
7 एल्न्जरा फस्नेत समाफ िेल्ननतसमन 9847664142 
8 सम्झना शे्रष्ठ समाफ अ. 9840368620 
9 गोपवन्द उप्रतेी का.स. 9818636762 
10 सजुता बजेुर का.स. 9840816970 
11 रक्ष्भी कुभायी ल्ितसङ भ.स्वा.स्व.से. 9741738049 
12 रक्ष्भी ्कका भ.स्वा.स्व.से. 9843239147 
13 सरयता रयजार भ.स्वा.स्व.से. 9863211401 
14 येण ुताभाङ भ.स्वा.स्व.से. 9860996195 

15 तसता उप्रतेी भ.स्वा.स्व.से. 9842713716 
16 सान्नानी शे्रष्ठ भ.स्वा.स्व.से. 9863992737 
17 दगुाश उप्रतेी भ.स्वा.स्व.से. 9841860006 

ज्माम्दी स्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ ददऩेर् कुभाय कणश अ.हे.व. 9851162279 

२ अल्िता ताभाङ अ.न.भी. 9813591221 

3 अतनता दनवुाय अ.न.भी. 9860144341 

4 सपवता अतधकायी अ.हे.व. 9860099612 
5 यतभरा ताभाङ हे.अ. 9818713611 



6 उषा ताभाङ का.स. ९८४१४२२८०१ 
7 पवभरा ऩयाजरुी भ.स्वा.स्व.से. ९८६२७०३९०७ 
8 सनु ुथाऩा  ९८४९१३२५३९ 
9 पवयास ताभाङ  ९८६३७०२१८१ 

दोरारिाि स्वास््म चौकीभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 
१ यपवन्र फहादयु पव.क. हे.अ. 9840757938 

२ फपुि कृष्ण ल्ितभये अ.हे.व. 9765202102 

3 याज कुभाय गोरे अ.हे.व. 9741690133 

4 सपवना ितानी अ.न.भी. 9840785511 
5 कपवता नेऩारी अ.न.भी. 9749423139 
6 बोरा ताभाङ का.स. 9843678476 
7 तसजशना रयजार भ.स्वा.स्व.से. 9843168651 
8 कान्छी राभा भ.स्वा.स्व.से. 9843372654 
9 सकुुभामा र्ाह भ.स्वा.स्व.से. 9851160125 
10 कान्छी र्ाह भ.स्वा.स्व.से. 9849690179 
11 सषु्भा र्ाह भ.स्वा.स्व.से. 9818385727 
12 र्लु्र्रा राभा भ.स्वा.स्व.से. 9843252183 
13 अल्म्फका राभा भ.स्वा.स्व.से. 9849228411 
14 सानकुान्छी राभा भ.स्वा.स्व.से. 9818086051 
15 देवकी फढुाथोकी भ.स्वा.स्व.से. 9860239904 

दोरारिाि साभदुापमक स्वास््म ईकाईभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१. याभप्मायी र्ाह तस.अ.न.भी. 9849317673 
२. रक्ष्भी ताभाङ अ.हे.व. 9808750298 

3. सषु्भा तगयी अ.न.भी. 9860766743 

४. यन्जना शे्रष्ठ का.स. 9818707767 

पवद्यारम नसशहरुको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१ अल्स्भता ्त्री स्िाप नसश 9848777492 

२ एल्न्जरा फाॉतनमा स्िाप नसश 9844379284 



3 रारभामा मोन्जन स्िाप नसश 9849266969 

४ अल्स्भता शे्रष्ठ स्िाप नसश 9803110010 
5 अल्स्भता तगयी स्िाप नसश 9849832368 
६ सरयता राभा स्िाप नसश 9813029239 
7 सरयष्भा उप्रतेत स्िाप नसश 9860467854 
8 ददर कुभायी फोहया स्िाप नसश 9868970766 
9 प्रततष्ठा ल्ितभये स्िाप नसश 9841436616 
10 रयना राभा स्िाप नसश 9843030786 

बमु्र ुआधायबतू अस्ऩतारभा कामशयत कभशचायीको पववयण 

क्र. सॊ. नाभ, थय ऩद पोन नॊ. 

१. डा. पवऩरु र्भाश भे.अ. 9855023585 
२. सदुन ताभाङ पाभेसी सहामक 9823102539 

3. देव फहादयु थाऩा अ.हे.व. 9869521193 

४. नभयाज फस्नते अ.हे.व. 9849456757 

5. रुऩा भाझी अ.हे.व. 9808098561 
6. तनपकता राभा अ.हे.व. 9741658278 
7. प्रतभरा फयार अ.न.भी. 9844327318 
8. कसऩना नेऩारी का.स. 9845647172 
9. सतुभना बजेुर का.स. 9808100583 

 


