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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  

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

नाम 

बाजेको नाम ठेगाना 

1  7720100112 शिवराि भट्ट धमिदेव बालकृष्र्  कृष्र्पुर नपा ०४, कञ्चनपुर 
2  7720100147 रािेन्र प्रसाद िोिी धमािनन्द  अन्िे मामाि गापा ०३, दाचुिला 
3  7020100008 बीर बहादरु बोहरा धनुवा हररशसहं ववत्थडगचर गापा ०९, बझाङ 

4  7720100375 धना कुमारी िोिी दगुािदत्ि  धमािनन्द महाकाली नपा ०३, कञ्चनपुर 
5  7020100009 हरिीि खडायि लाले  अज्जज्जवा  बबत्थडगचर गापा ०६, बझाङ 

6  7720100117 लक्ष्मी पन्ि यज्ञराि िंकर दत्ि दिरथ चन्द नपा ०६, बैिडी 
7  7420100017 उमा भट्ट केिव  गगां महाकाली नपा ०३, दाचुिला 
8  7720100013 ददपा िोिी शभम दत्ि  काल ू अियमेरु गापा ०५, डडले्धुरा 
9  7720100360 चक्रदेव भट्ट नन्द राम दामोदर शभमदत्ि नपा १०, कञ्चनपुर 
10  7720100359 िानकी धामी परमा  धनववर डीलारौनी ०७, बैिडी  
11  7420100077 िगि शसहं काकी िय शसहं कल्यान शसहं महाकाली नपा ०१, दाचुिला 
12  7720100033 रागधका िोिी कलयान दत्ि दामोदर आलीिाल गापा ०५, डडले्धुरा 
13  7720100133 लोकराि भण्डारी यज्ञराि बािुदेव कृष्र्पुर नपा ०४, कञ्चनपुर 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको 
नाम 

बाजेको नाम ठेगाना 

1  7320100247 दहतमिबहादरु के.सी.खत्री पदम बहादरु खडक बहादरु भिनी नपा ०६, कैलाली 
2  7120100077 दगुाि प्रसाद उपाध्याय कल  धौले ठाकुरबाबा नपा ०५, बदीया 

वि=न. 202.074F75 महहला 
kb;+Vof M # 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको 

नाम 

बाजेको नाम ठेगाना 

1  7720100445 सीिा भट्ट दगुािदत्ि  िारादत्ि वेदकोट नपा ०७, कञ्चनपुर 
2  7320100230 तनमिला कुमारी अवस्थी कृष्र्दत्ि  िारादत्ि कृष्र्पुर नपा ०३, कञ्चनपुर 
3  7720100408 रािमिी कुमारी िोिी खेमराि नन्दराम वेदकोट नपा ०२, कञ्चनपुर 

बैकश्पपक योग्यताक्रम   

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7720100038 दहरा भट्ट भानदेव  परमानन्द शभमदत्ि नपा ०२, कञ्चनपुर 

वि=न. 205.074F75 आहदिािी÷जनजाती 
kb;+Vof M ३ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7320100320 श्यामपति कुमारी चौधरी लक्ष्मर्  लाल बहादरु भिनी नपा ०९, कैलाली 
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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  तनददिष्ट कोठामा टाईप गने र 

ग. खोज्जनुहोस ्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 ।  
 

 

2  7320100626 हनुराम चौधरी कुिुराम  गचन्कु भिनी नपा ०५, कैलाली  
3  7220100054 खड्ग बहादरु घिीमगर िय बहादरु पदम शस ं वोगटान फुड्शसल गापा ०१, डोटी 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7120100023 राम बहादरु थारु रुप लाल  प्रदेिी लाल रािापुर नपा ०२, बदीया 

 
 
 
 
 
 
 

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

नाम 

ठेगाना 

1  7020100001 राम सफुल यादव राम लखन मनाई सखुवानन्कारकट्टी गापा ०२, शसरहा 
2  7120100236 बन्दना कुमारी झा भगलु  रामनन्दन औरही नपा ०१, महोत्िरी 

 

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7120100215 कुन्िी साह रामप्रिाप जिम्दार हररपुवाि नपा ०५, सलािही 

वि=न. 207.074F75 दसलत 
kb;+Vof M १ 
क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7320100554 राम बहादरु पाकी दहउके रनी  गोदावरी नपा ११, कैलाली  

बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7720100031 लाल बहादरु सुनार ववर बहादरु  देिे  खप्िड छेडदेह गापा ०५, बािुरा 

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

नाम 

ठेगाना 

1  6920100016 मतनराम ििैी ककस्नदेव धञ्िय बुढीगंगा नपा ०२, बािुरा 
बैकश्पपक योग्यताक्रम 

क्र.िं. िो.नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1  7720100094 देबराि पाण्डये मतन  धनी  पाटन नपा ०२, बैिडी  
 

 


