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नेपाल सरकार 
शिक्षक सेवा आयोग 

सिफारिश िम्बन्धी िूचना 
शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगगिात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूतििका लागग भएको ववज्ञापन 
बमोजिम शलइएको शलखखि परीक्षा िथा अन्िवाििाि समेिका आधारमा कायम हुन आएको 
योग्यिाक्रमानुसार तनम्नशलखखि उम्मेदवारहरुलाई तनयुजतिका लागग शसफाररि गने आयोगको शमति 
२०७६.०४।२० को तनर्ियानुसार यो सूचना प्रकाशिि गररएको छ । 

ननम्न माध्यसमक तह ततृीय शे्रणी 
विषय Mकम््युटि विज्ञान  

के्षत्र : मध्यमाञ्चल 

वि=न. 201.074F75 v'nf 
पदिंख्या M ! 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  3422400001 ददपक तिवारी केदारनाथ श्रीबल्भ रत्ननगर नपा १५, गचिवन 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  3322400002 लक्ष्मर् खतिवडा रामहरी  ववष्रु् प्रसाद हेटौंडा उ म न पा १८, मकवानपुर 

क्षेत्र : पल्चचमाञ्चल 

वि=न. 201.074F75 v'nf 
पदिंख्या M ! 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  4222400001 यज्ञ प्रसाद कडले िुलसीराम चक्रपार्ी ब्यास नपा १०, िनहुुँ 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  4122400004 आत्माराम खनाल माकि ण्ड प्रयागदत्ि रुपा गापा ७, कास्की 

  

िोल न.ं ४३२२४००००१ का उम्मेदिािको आिचयक न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता नभएकोले ननजको दिखास्त िद्द 
गरिएको छ ।   

विषय Mपेशा व्यििाय ि  प्रविधध सशक्षा  
  के्षत्र : मध्यमाञ्चल 

वि=न. 201.074F75 v'nf 
पदिंख्या M ! 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  2822500001 सुबास काकी िगि कुमार खड्ग गौरीिङ्कर गापा ५, दोलखा 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  2622500001 रववन्र नेपाली सुक बहादरु वैरा आरुघाट गापा ०४, गोरखा 

 

विषय Mस्िास््य तथा शारििीक सशक्षा  
  के्षत्र : मध्यमाञ्चल 

वि=न. 201.074F75 v'nf 
पदिंख्या M ! 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  2921500024 िोभा देवकोटा महेश्वर दत्िात्रय सुन्दरबिार ८, लमिुङ 
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!=  अन्तिााताामा िल्म्मसलत उम्मदेवारहरुले आफुले प्राप्ि गरेको कुल प्राप्िाङ्क र अजन्िम नतििा हेनि तनम्न िररकाबाट 
सतनेछन ्। 
क. आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np मा रहेको नतििा बटनमा जतलक गने  

ख. नतििाको के्षत्र छानी रोल.न.ं र िन्मशमति  तनददिष्ट कोठामा टाईप गने र 

ग. खोज्नुहोस ्वटनमा जतलक गन े। 
२. अजन्िम नतििा र कुल प्राप्िाङ्क प्रकािन भएको शमतिले ३ ददनपतछ वेवसाइटबाट हटाईनछे ।  
३= अजन्िम नतििा प्रकािन गदाि शसफाररस उम्मेदवारको कुन ै वववरर् फरक पनि गएको पाईएमा आयोगमा रहेको 
अशभलेख र उम्मेदवारले पेि गरेको कागिािको आधारमा संिोधन गररनेछ ।  
 

 

विषय िंस्कृत भाषा  
   के्षत्र : िुदिुपल्चचमाञ्चल 

वि=न. 201.074F75 v'nf 
पदिंख्या M ! 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7122100001 देवराि उपाध्याय कृष्र्राि काशिराम साुँफेवगर ०३, अछाम 

 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7122100002 केिव राि िोिी भवानीदत्ि धनीदत्ि दोगडा केदार ०६, बैिडी 

 
 

 


