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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
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माग पद संख्ाः

वप.क्षे.

सैलनक सविद
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लि.प.मा सखम्मलित संख्ा

पररिार सन्तती

११०

लिखित परीक्षाबाट छनौट भएको संख्ा

49

8

l;=g+=

btf{ g+=

pDd]b\jf/sf] gfd y/

afa'sf] gfd

afh]sf] gfd

;dfj]zL ;d"x

1

9804

अनिश दाहाल

पदमिाथ दाहाल

धमम ध्वज दाहाल

खु ला

2

9581

अमाि निङ्ग िमाल

गोपाल िमाल

नित्रबहादु र िमाल

खु ला+आ.ज.

3

9749

अस्विि ररमाल

नहरा ब.ररमाल

निलबहादु र ररमाल

खु ला

4

9561

उमे श मगर

पहल माि मगर

निकाराम मगर

आ.ज.

5

9743

उषा आले

अमृ तबहादु र आले

जगबहादु र आले

खु ला+मनहला+आ.ज.

6

9668

कनपल नििश नलम्बू

निर कुमार नलम्बू

मिनदल नलम्बू

आ.ज.

7

9503

कजम ि राई

कमल प्रिाद राई

कर्मबहादु र राई

खु ला

8

9742

कनिता मगर

कानलबहादु र मगर

नबरबहादु र मगर

मनहला+आ.ज.

9

9795

खे मराज थापा

जगराम थापा

उदयबहादु र थापा

खु ला

10

9676

ख्याम कूमार पाम्फू

राम कुमार पाम्फू(नलम्बू )

धि ब. पाम्फू(नलम्बू )

खु ला

11

9679

गोपाल बस्नेत

उदयबहादु र बस्नेत

खि् कबहादु र बस्नेत

खु ला

12

9545

घनिन्द्र पाण्डे

मे घराज पाण्डे

खे म बहादू रर
् पाण्डे

खु ला

13

9580

िक्रबहादु र तामाङ्ग

पदमबहादु र तामाङ्ग

लट्टे बहादु र तामाङ्ग

खु ला

14

9793

िक्रबहादु र थापा

मिबहादु र थापा

स्वखमबहादु र थापा

खु ला
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15

9771

नजिि भट्टराई

कर्मबहादु र भट्टराई

िम्बरबहादु र भट्टराई

खु ला

16

9514

नजिि नलम्वू

पृनथहाङ्ग नलम्बू

रर्ध्वज नलम्बू

आ.ज.

17

9572

ध्रूिलाल मोक्ताि

कृष्णबहादु र मोक्ताि

रामबहादु र मोक्ताि

खु ला+आ.ज.

18

9782

पशू पनत नलम्बू

नभमबहादु र नलम्बू

कुलबहादु र नलम्बू

खु ला+आ.ज.

19

9547

पूष्पराज श्रे ष्ठ

गंगाबहादु र िािा

रर्बहादु र िािा

खु ला+आ.ज.

20

9763

प्रकाश भट्ट

दत्तराम भट्ट

रघूनिर भट्ट

खु ला

21

9594

प्रनदप निश्वकमाम

नजतबहादु र नि.क.

दलबहादु र नि.क.

खु ला+दनलत

22

9816

नप्रन्स नबश्वकमाम

गोनिन्द निश्वकमाम

लालनिर निश्वकमाम

दनलत

23

9708

बाबूराम लूम्बा

नमि कुमार लू म्बा

भिानिनिङ लूम्बा

खु ला

24

9600

नबकाि रिाईली

नललाबहादु र रिाईली

पूर्मबहादु र रिाईली

खु ला+दनलत

25

9756

नबक्रम तामाङ्ग

अमृ तबहादु र तामाङ्ग

िहरनिङ तामाङ्ग

आ.ज.

26

9555

नबज्ञाि राई

पदमबहादु र राई

हकमधि राई

आ.ज.

27

9720

बोधराज खत्री

गर्ेशबहादु र खत्री

जं गध्वज खत्री

खु ला

28

9651

भनििा राई

पूर्मबहादु र राई

कर्मबहादु र राई

खु ला+मनहला+आ.ज.

29

9707

भाििा मगर

गोपाल आले मगर

लाल ब. आले मगर

खु ला+मनहला+आ.ज.

30

9759

मौिम राई

िरबहादु र राई

िूिाबहादु र राई

खु ला+आ.ज.

31

9802

याम हाङ्ग लािनत

निंगराज लािनत

रतमाि लािनत

खु ला+आ.ज.

32

9520

राज कूमार राई

बागधि राई

जगतबहादु र राई

खु ला+आ.ज.

33

9789

राजि राई

गंगाबहादु र राई

खि् गबहादु र राई

आ.ज.

34

9774

राजे श निउठािी

झकलाल निउठािी

नभम निउठािी

खु ला+आ.ज.

35

9810

राम कूमार कूलूङ्ग

कृष्ण कुमार राई

आशबहादु र राई

खु ला+आ.ज.

36

9674

राम मगर

िेरबहादु र मगर

नबरध्वज मगर

खु ला+आ.ज.

37

9797

ररदम थापा

मु क्तबहादु र थापा

यामबहादु र थापा

खु ला

38

9813

रुखमाि नलम्बू

भनगश्वर नलम्बू

मं गलनिङ नलम्बू

खु ला+आ.ज.

39

9532

रे िू का कट्वाल

बालकृष्ण कट्वाल

मािबहादु र कट्वाल

मनहला

40

9796

रे शम महरा

तोयाराम महरा

स्वखमबहादु र महरा

खु ला
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41

9800

रे शमबहादु र बस्नेत

ऐिािे बस्नेत

दािनिङ बस्नेत

खु ला

42

9526

रोशि तोलानङ्ग

नतथम राज तोलाङगी

कुलमाि तोलाङगी

खु ला+दनलत

43

9824

लक्ष्मर् तामाङ्ग

लालबहादु र तामाङ्ग

पािाङ्ग दोजे तामाङ्ग

आ.ज.

44

9663

लछूमि कनिरथ

िारायर् कनिरथ

नभश्विाथ कनिरथ

खु ला+मधेशी

45

9699

लनजप िलम्पाकी मगर

हकम ब. बलम्पाकी मगर

जि ब.बलम्पाकी मगर

आ.ज.

46

9576

लाक्पा शे पाम

तेस्वजज शे पाम

रे स्वजज शे पाम

आ.ज.

47

9622

निपिा पूलामी मगर

िे कबहादु र पूलानम

तूलबहादु र पूलानम

खु ला+मनहला+आ.ज.

48

9659

निनपि नलम्बू

खगेन्द्र नलम्बू

शे रबहादु र नलम्बू

खु ला+आ.ज.

49

9507

िूनिमाि नजनम

तारा कुमार नजमी

नदलबहादु र नजमी

आ.ज.

50

9757

िंनगता राई

कृष्णबहादु र राई

मनिराज राई

खु ला+मनहला+आ.ज.

51

9776

िञ्जय राई

लाईिमाि राई

िे म्बाङ राई

खु ला+आ.ज.

52

9794

िञ्जय निष्ट

िे कबहादु र निष्ट

िन्दलाल निष्ट

खु ला

53

9784

िन्दे श खि् का

यूभराज खि् का

भद्रनिङ खि् का

खु ला

54

9606

िम्झिा राई

धिराज राई

कृष्णबहादु र राई

खु ला+मनहला+आ.ज.

55

9584

िरि तामाङ्ग

लोकेन्द्र ब. तामाङ्ग

अमृ त ब. तामाङ्ग

खु ला+आ.ज.

56

9591

िरोज राई

शरर् कुमार राई

दल कुमार राई

खु ला+आ.ज.

57

9595

िूजि कूमार कानम

लालबहादु र कानम

निल्लीबहादु र कानम

खु ला+दनलत

58

9652

िूजि दाहाल

छत्रबहादु र दाहाल

लोकबहादु र दाहाल

खु ला

59

9701

िूनदप पूिााँ र मगर

बेगबहादु र पूिााँ र मगर

नभम ब. पूिााँ र मगर

खु ला+आ.ज.

60

9823

िूनबन्द्र नघनिङ्ग

रामलाल नघनिङ

श्यामबहादु र नघनिङ

आ.ज.

61

9620

िूमि तामाङ्ग

फूलबहादु र तामाङ्ग

बमबहादु र तामाङ्ग

आ.ज.

62

9715

िूयमबहादु र तामाङ्ग

मिबहादु र तामाङ्ग

जिरबहादु र तामाङ्ग

खु ला+आ.ज.

63

9747

िूनशल राई

नबन्द्रबहादु र राई

अमृ तबहादु र राई

खु ला+आ.ज.

64

9792

होम ब. महरा क्षे त्री

िक्र ब. महरा क्षे नत्र

नभम ब.महरा क्षेत्री

खु ला+दनलत
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