नेपाऱ सरकार
शिऺक सेवा आयोग¸सानोठिमी¸भक्तऩुर

माध्यशमक तहको स्थायी अध्याऩन अनम
ु ततऩत्रको ऩरीऺाको ऩन
ु योग सम्बन्धी नततजाको सच
ू ना

यस आयोगद्धारा ममतत २०७६।११।१९ गते प्रकामित तनम्नानस
ु ारको तह र विषयको नततजामा चित्त नबुझी पुनयोगका ऱाचग पेि भएका आिेदन
उपर पुनयोग सममततको मसफाररस बमोजजम दे हायका उम्मेदिारहरुको तपमसऱ बमोजजम पुनयोग नततजा कायम भएको व्यहोरा
सबैको जानकारीको ऱाचग यो सि
ू ना प्रकािन गररएको छ ।
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नततजा
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नततजा
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रोऱ.न.
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उत्तीर्ण भएका ऩरीऺाथीको वववरर्
रो.नं. क्र.सं.

नाम थर

बाबुको नामथर

बाजेको नामथर

4430540039

तनऱम पाठक

विषदे ि पाठक

गजेधर प्रसाद पाठक

2

4730540024

तनऱकण्ठ बेल्बासे

चिधतामणण बेल्बासे

हुमऱाऱ बेल्बासे

पाणणनी 2, अघााखाॊिी

3

5730550002

तेज प्रसाद पाण्डे

मिि प्रसाद पाण्डे

मतनराम पाण्डे

ततऱोत्तमा 6, रुपधदे ही

4

7030550006

सत्य राज रािऱ

प्रेम मसॊह बढ
ु ा

डम्मर मसॊह बढ
ु ा

साॉफेबगर 5, अछाम

5

7130550012

भीम बहादरु बढ
ु ा

जनादान जोिी

गॊगा दत्त जोिी

िेदकोट 3, कधिनपरु

6

7230540053

मोहन िधर जोिी

प्रेम मसॊह खाती

गगन मसॊह खाती

साॉफेबगर 11, अछाम

7

7330540050

दान बहादरु खाती

उत्तम राज जोिी

खग्रेधर जोिी

मिखर 4, डोटी

8

7330550025

कृष्ण राज जोिी

उत्तम राज जोिी

खग्रेधर जोिी

मिखर 4, डोटी

9

7730550003

विरे धर प्रसाद भट्ट

दे ि दत्त भट्ट

गोपाऱ दत्त भट्ट

भीमदत्त 13, कधिनपरु

1

िे गाना
रामग्राम 9, निऱपरासी
पजचिम

नततजा

