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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।२२ को तनर्ियानुसार यो सूचना प्रकाशिि गररएको छ । 

ननम्न माध्यसमक तह ततृीय शे्रणी 
विषय M विज्ञान  

पूिााञ्चल 
वि=न. 201.074F75 v'nf 
पदिंख्या M @^ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  0420400042 पुष्पलाल नेपाल गचत्राखर भुवानीप्रसाद वविािमोड ९, झापा 
2  0720400012 रािदेव महिो शिवनन्दन रामिी धनगढीमाई ३,  शसरहा 
3  0220400011 िुलसी पोख्रेल सोमनाथ नरनारायर् याङवरक ३, पााँचथर 
4  1020400030 सन्िोष खड्का खड्गबहादरु चक्रबहादरु पालुङ्टार १०, गोरखा 
5  0220400002 केिव नेउपाने उमेिप्रसाद लक्ष्मीनारायर् फाल्गुनन्द ७, पााँचथर 
6  0320400013 फडडन्र भट्टराई लक्ष्मीप्रसाद नरहरर देउमाई १ इलाम 

7  0520400004 टेक बहादरु बस्नेि खड्गबहादरु पदमशसिं मादी ६, सिंखुवासभा 
8  1020400034 रिि साङ्गपाङ्ग दीपमनोहर भतिबहादरु धरान १६, सुनसरी 
9  0920400017 धन बहादरु कटुवाल टेकबहादरु िाराबहादरु सुन्दरहरैंचा १, मोरङ 

10  0420400030 लक्ष्मर् दाहाल चुडामर्ी रघुनाथ वविािमोड २, झापा 
11  0420400026 गगिा पौडले सोमनाथ माधवप्रसाद मचीनगर १४, झापा 
12  0320400019 झमुा सुवेदी इन्रप्रसाद वेदप्रसाद देउमाई २, इलाम 

13  0420400025 तनरन गौिम केिवप्रसाद अजग्नधर मेचीनगर १४, झापा 
14  0320400008 पववत्रा शे्रष्ठ हकि नारायर् कर्िबहादरु देउमाई १ इलाम 

15  0420400047 नारायर् पौडले लोकबहादरु दलबहादरु कनकाई ४, झापा 
16  0720400017 लक्ष्मी प्रसाद आचायि शिवप्रसाद रत्नप्रसाद चामुण्डाववन्रासैनी १ दैलेख 

17  0420400013 मो.इिा राईन सशमम सकुर शसरहा १४, शसरहा 
18  0120400003 िशमिला गगरी युवराि बलभर मेचीनगर ३, झापा 
19  0420400016 एकेन्र खड्का नन् दलाल लछे चौरपाटी ५, अछाम 

20  0420400057 कृष्र् के्षत्री हहमबहादरु डम्बरबहादरु अिुिनधारा १, झापा 
21  0420400038 अिुिन शे्रष्ठ कुमार डम्बरबहादरु अिुिनधारा २, झापा 
22  0220400001 अतनिा अगधकारी यामनाथ  पदमकेिर फफहदम ११, पााँचथर 
23  0720400003 शमलन राई मानबहादरु िहरमान केरावारी ५, मोरङ 

24  1320400005 टिंकनाथ अगधकारी गथरप्रसाद चोपलाल सुनकोिी १०, ओखलढुगा 
25  0320400048 गोववन्द बस्नेि धनबहादरु कर्िबहादरु रोड १, इलाम 

26  0920400019 भुगोल कुमारी शसिंह गन्गाई हैरानु भागवि रिुवामाई ३, मोरङ 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  1320400014 दगधराम पहाडी हेमप्रसाद चन्रलाल फफतकल ३, शसन्धुली 
2  0420400036 ध्रुवराि काकी बेनुप्रसाद िाराप्रसाद शिवसिासी ७, झापा 
3  0720400015 िगि बहादरु िाही िीिबहादरु रामबहादरु गुरााँस २ दैलेख 
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वि=न. 202.074F75 महहला 
kb;+Vof M ७ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  1320400006 रमा गौिम जिवलाल रववलाल गल्कोट ८, बाग्लुङ 

2  0220400006 पुिा चापागाई यामकुमार काशिराम फफहदम १२, पााँचथर 
3  0320400050 हदलमाया राई प्रिापति गचत्रबहादरु सूयोदय ५, इलाम 

4  0420400010 शसििना भट्टराई लालबहादरु नरबहादरु इलाम १०, इलाम 

5  1320400009 िारदा अगधकारी गथरप्रसाद चोपलाल सुनकोिी १०, ओखलढुगा 
6  1420400006 सम्झना िमाि गचत्रप्रसाद रङ्गलाल नेचासल्यान ४, सोलुखुम्ब ु

7  1020400007 सभनम शमश्रा भोगानन्द वविेश्वर धरान १, सुनसरी 
बैकल्पपक योग्यताक्रम   

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  0320400034 अप्सरा पौडले ठकनाथ बैिनाथ इलाम ५, इलाम 

वि=न. 205.074F75 आहदिािी÷जनजाती 
kb;+Vof M ६ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  1520400003 केिर बहादरु राना टेकबहादरु बुविलाल तिलोत्िमा ५, रुपन्देही 
2  0420400055 हकि  बहादरु योङहाङ नन्दकुमार िीिबहादरु वविािमोड २, झापा 
3  0220400013 गर्ेि पन्थाक दलबहादरु चन्रबहादरु हहशलहाङ ७, पााँचथर 
4  0420400032 प्रकाि चन्र रािविंिी रत्नबहादरु चैिु गौरीगञ्ि ५, झापा 
5  0520400015 िोगववर मण्डल ववसनी  मनसीप शमगथला ववहारी ५, धनुषा 
6  0920400018 बदन हााँस्दा रामिी वारेन िहदा ७, मोरङ 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  0920400015 रजन्िि कुमार मण्डल िुकदेवप्रसाद  कुमलाल धनपालथान ३, मोरङ 

वि=न. 206.074F75 मधेशी 
kb;+Vof M ५ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  1620400002 महादेव महिो देवनारायर् रामपिृ बहदिवास ७, शसरहा 
2  1620400016 प्रमोद ठाकुर रामवकृ्ष िनक ववदेह १, धनुषा 
3  0920400053 बौवा कुमार साह गुलट िोखन कञ्चनरुप ४, सप्िरी 
4  1620400003 उदय चन्र साह प्रयाग कारी करिन्हा ६, शसरहा 
5  1620400032 धमेि कुमार यादव ियनारायर् हहरालाल बोदेबसािईन ५, सप्िरी 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  0120400015 अनुरिंिन कुमार यादव उदयचन् र िदतुनया शसरहा १५, शसरहा 

वि=न. 208.074F75 अपाङ्गता 
kb;+Vof M ! 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  0320400033 सिंिय कुमार यादव महावीर अवाधी भगवानपुर २, शसरहा 

वि=न. 209.074F75 वपछडिएको क्षेत्र 
kb;+Vof M ! 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  0820400018 गिंग बहादरु बुढा भदध रतिमान हहमा ४ िुम्ला 

बैकल्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
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1  0920400036 हदनेि बहादरु थापा कृष्र्बहादरु अगथि दगुािपिी १, बझाङ 
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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.निं. र िन्मशमति  तनहदिष्ट कोठामा टाईप गने र 

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

 

  


