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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 नेपाली  

मध्यपश्चचमाञ्चल 
वि=न. 201.074F75 v'nf 
पदिंख्या M !@ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको 

नाम 

बाजेको नाम ठेगाना 

1  5720100109 नवराि भण्डारी बबष्रु् प्रसाद िुल्सीराम सरावल गापा १, नवलपरासी 
2  5720100162 नेत्रमखर् पोख्रेल जिवराि छववराि खिमरुक गापा ४, प्यूठान 

3  5820100528 यिोदा पोख्रेल टुल्काराम थानेश्वर घोराही उपमनपा १७, दाङ 

4  5820100347 सरस्विी चौधरी धान ु वपङगुलाल लमही नपा ३, दाङ,  

5  5720100018 तछमलाल डााँगी हहरालाल फौद बत्रवेर्ी गापा ९, रुकुम पजश्चम 

6  5820100299 केिव प्रसाद िमाि नवराि खखमानन्द कुमाख गापा १, सल्यान 

7  6820100074 लक्ष्मी िमाि यम प्रसाद नागदेव बााँसगढी नपा ८, बहदिया 
8  5820100525 सुतनिा महिारा तनम बहादरु िगि बहादरु िल्सीपुर उपमनपा ३, दाङ 

9  5720100187 ववन्दा कुमारी ढुङ्गाना बबष्रु् प्रसाद चन्रिेखर प्यूठान नपा २, प्यूठान 

10  6620100253 िगिराि िोिी अिुिन बालाराम चौकुन ेगापा ८, सुखेि 

11  6620100138 िुलसी के.सी. नकुलबहादरु गंगा प्रसाद शसम्िा गापा ०७, सुखेि 

12  5420100025 घनश्याम बोहरा गोवपलाल लेखववर बत्रवेर्ी गापा २, रुकुम 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  6820100161 िीवन अयािल बोमलाल नरहरर बार बहदिया नपा ६, बहदिया 
2  5820100281 िंकर रावल खड्क बहादरु बहादरु शसद्धकुमाख गापा १, सल्यान 

वि=न. 202.074F75 महहला 
kb;+Vof M # 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  5520100093 प्रेरर्ा गोसाई श्यामलाल हहरामान सुतनल स्मतृि गापा ६, रोल्पा 
2  5820100455 सीिा भुषाल शभम बहादरु पाराश्वर बङगलाचुली गापा ४, दाङ 

3  5820100169 चुमा िमाि यमदग्नी तनत्यानन्द िुल्सीपुर उमनपा ११, दाङ 

बैकश्पपक योग्यताक्रम   

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  6720100147 सरस्विी भण्डारी रर् बहादरु नवल बहादरु वााँसगढी नपा ८, बहदिया 

वि=न. 205.074F75 आहदिािी÷जनजाती 
kb;+Vof M २ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  6820100007 सुतनिा चौधरी सुन्दरलाल सल्यान ु रािापुर नपा ४, बहदिया 
2  5820100066 रािु चौधरी टीकाराम कालुराम िुल्सीपुर उमनपा १९, दाङ 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
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!=  अन्तिााताामा िश्म्मसलत 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  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 संिोधन गररनेछ ।  
 

 

1  5820100087 भागवि चौधरी बैकुण्ठ बालकृष्र् गढवा गापा ४, दाङ 

 
 
 
 
 
 

वि=न. 206.074F75 मधेशी 
kb;+Vof M २ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको 

नाम 

ठेगाना 

1  5820100105 हरर नारायर् शसहं रामपिृ फोचाई गोववन्दपुर गापा ९, शसरहा 
2  5720100042 ललन महिो पुतनि बुधना हररपुवाि नपा ६, सलािही 

 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  6720100188 रमेि साहु रम्िीलाल रम्फल नेपालगञ्ि उपमनपा १०, बााँके 

वि=न. 207.074F75 दसलत 
kb;+Vof M १ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको 

नाम 

ठेगाना 

1  5820100496 प्रेमबहादरु वव.क. पुनाराम शभके िल्सीपुर उपमनपा ८, दाङ 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  6620100405 दलबहादरु नेपाली करे् हााँस े शसम्िा गापा ०४, सुखेि 

वि=न. 208.074F75 अपाङ्गता 
kb;+Vof M १ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको 

नाम 

ठेगाना 

1  5820100360 िमुना रेग्मी श्यामनारायर् रुरप्रसाद छत्रशे्वरी गापा ६, सल्यान 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  6620100015 इन्रा कुमारी खनाल सवािनन्द प्रेमलाल ववरेन्रनगर नपा ४, सुखेि 

 

 


