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g]kfn ;/sf/ 

lzIfs ;]jf cfof]u 

;fgf]l7dL, eQmk'/ 

v'nf k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIffsf]  

glthf tyf cGtjf{tf{ ;DaGwL  

;"rgf 

o; cfof]uaf6 k|sflzt :yfoL lzIfs kbk"lt{sf] nflu ePsf] lj1fkg adf]lhd ldlt @)&%.)^.!@ ut] lnOPsf] 

lgDgdfWolds tx, t[tLo >]0fLsf] lnlvt k/LIffdf ;lDdlnt ePsf pDd]bjf/x?dWo] b]xfosf pDd]bjf/x?nfO{ /f]n g+=sf] 

l;nl;n]jf/ ?kdf b]xfosf] ldlt, ;do / :yfgdf x'g] cGtjf{tf{sf] nflu 5gf}6 ug]{ cfof]usf] ldlt @)&^.)@.@% ut] lg0f{o ePsf] 

x'Fbf ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 .  

नतिजा प्रकाशिि भएको के्षत्र र विषय 

qm=;+= If]q ljifo 

!= dWoklZrdf~rn ul0ft lj1fg 
If]q M dWoklZrdf~rn  

ljifoM गणित विज्ञान 

;fn  )&$÷)&%  lj=g+=   201 202 205 206 207 208 208 

;d"x  v'nf  dlxnf cf=h= dw];L blnt ckfË lk5l8Psf] If]q 

dfu kb ;+Vof   20 6 4 4 1 1 1 

ln=k=df ;lDdlnt ;+Vof  123 
 

qm=;+= /f]=g+= pDd]bjf/sf] gfd 5gf}6 ;d"x 

1=  5521900007 टेक बहादरु पनु मगर आज 

2=  5621900002 ज्योतत प्रसाद िली खुला 
3=  5621900004 टटकाराम आचायय खुला 
4=  5721900003 शान्त बहादरु के.सी. खुला 
5=  5721900005 शंकर शमाय खुला 
6=  5721900007 कल्याि खड्का खुला 
7=  5721900009 नन्दप्रसाद विश्िकमाय बढई मधेशी 
8=  5821900002 सन्तोष गौतम खुला 
9=  5821900008 बबनोद कुमार चौधरी आज 

10=  5821900010 योगेश शमाय खुला 
11=  5821900011 चन्र बहादरु चौधरी आज 

12=  5821900012 खेमराज ततिारी खुला 
13=  5821900013 टदपेन्र प्रसाद चौधरी आज 

14=  5821900017 बीर बहादरु डि.सी. खुला 
15=  5821900022 घनश्याम पौिेल खुला 
16=  6221900001 उमेशकुमार रौतनयार मधेशी 
17=  6221900002 कमल प्रसाद चौलागाई वप.क्षे. 
18=  6521900008 राजकुमार केिट मधेशी 
19=  6621900003 झुपेन्र बहादरु वि.सी. खुला 
20=  6621900005 नन्दराम ततममल्सेना खुला 
21=  6621900008 खुपेन्र जगं आचायय खुला 
22=  6621900014 रेशम बहादरु शाही खुला अपांगता 
23=  6621900016 हषय बहादरु शाही खुला 
24=  6621900022 नरेन्र कुुँ िर खुला 
25=  6621900023 कमल राित वप.क्षे. 
26=  6621900028 इश्िरी भट्ट मटहला 
27=  6621900031 अमरराज के.सी. वप.क्षे. 
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qm=;+= /f]=g+= pDd]bjf/sf] gfd 5gf}6 ;d"x 

28=  6621900033 कुशुमराज जोशी खुला, वप.क्षे. 
29=  6621900034 राम बहादरु थापा खुला,  वपक्ष े

30=  6721900001 वििेक चन्द खुला 
31=  6721900002 नारायि गगरी खुला 
32=  6721900003 अतनश अमल इटरसी मधेशी 
33=  6721900007 सममक्षा लम्साल मटहला 
34=  6721900009 सुरेन्र प्रसाद यादि मधेशी 
35=  6721900010 राम बहादरु थारु खुला,  आज 

36=  6721900017 ओम बहादरु पररयार दमलत 

37=  6821900001 रोि प्रसाद आचायय खुला 
38=  6821900004 राम सेिक थारु आज 

39=  6821900007 सुरेशकुमार शमाय खुला 
40=  6821900014 णखम बहादरु खड्का खुला 
41=  6821900015 कृष्िप्रसाद अगधकारी खुला 
42=  6821900024 तनरज दटहत आज 

43=  6821900026 गोविन्दराज रेग्मी खुला 
पुनश्चM मशक्षक सेिा आयोग तनयमािली २०५७ को तनयम २० (४) अनुसार समान िा मागथल्लो तहमा मसफाररस भइ सकेका 
व्यक्ततको नाम यस नततजाबाट हटाईोको   . साथ,ै हटाउन  ुट भोको तथ्यगत प्रमाि पेश हुन आोमा तनयमानुसार हुने  ।  

 

अन्ििाािाा सम्बन्न्ि िाशिका 
qm=;+= If]q ljifo cGtjf{tf{ x'g] :yfg ldlt / ;do 

१ मध्यपक्श्चमाञ्चल गणित विज्ञान 
(सि)ै 

मशक्षा विकास तनदेशनालय¸ सखेुत २०७६।०३।०९ विहान ७ :३० 
बजे 

 

 

 

 

अन्ििाािाामा सहभागी हुन ेउम्मेदिारहरूिे ल्याउनुपने कागजाि एिं अन्य जानकारी 
!=  अन्तिायताय हुने टदन प्रत्येक उम्मेदिारले तोककोको अन्तिायताय केन्रमा अतनिायय रुपमा व्यक्ततगत वििरि फाराम भरी 

आयोगका कमयचारीहरुद्धारा रुजु गराउनु पने  ।  
@= व्यक्ततगत वििरि फारामसाथ उम्मेदिारले देहायका सतकल कागजात र सोको ोक÷ोकप्रतत प्रततमलवप आफैं ले प्रमाणित गरी 

तनम्न क्रममा ममलाई फाइलमा राखी पशे गनुयपन े ।  
क)  प्रिेश पत्र 
ख)  नागररकताको प्रमािपत्र 
ग)  अध्यापन अनुमतत पत्र  
घ)  समािेशी समूहबाट अन्तिायताय टदन आउन े उम्मेदिारले आफू उतत समूहमा पने भनी प्रमाणित गररोको सतकल 

कागजात ।  
 वप डिोको के्षत्रको हकमा सम्बक्न्धत क्जल्लाबाट मलोको नागररकता र दरखास्त टदने अक्न्तम ममततसम्म सोही 

क्जल्लाको कुनै स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गरररहेको भनी सम्बक्न्धत स्थानीय तनकायले प्रमाणित गररटदोको 
मसफाररस पत्र संलग्न हुनुपने   । साथ,ै बैबाटहक सम्बन्धबाट वप डिोको के्षत्रको सुविधा उपभोग गनय चाहन े
मटहला उम्मेद्िारले श्रीमानको नागररकताको प्रमािपत्र र बबबाह दतायको प्रमािपत्र समेत अतनिायय रुपमा संलग्न 
गनुयपने  ।  

lnlvt k/LIffsf] glthfdf lrQ gj'lem k'gof]{u ug{ rfxg] pDd]bjf/n] ldlt @)&^÷)@÷#! ut] sfof{no ;do leq 

cfof]usf] sfof{no ;fgf]l7dL, eQmk'/df ?= #%).– /fh:j b:t'/ a'emfO k|j]zkqsf] k|ltlnlk ;lxt lgj]bg lbg 

;Sg]5g\ . 
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ङ)  परीक्षा टदोको मूल बबषय खलेुको शैक्षक्षक योग्यताको प्रमािपत्र र चाररबत्रक प्रमाि–पत्रहरु । 
च) मशक्षक पदमा काययरत रहेको उम्मेद्िारले आफु काययरत तह, तनयुक्तत ममतत, तनयुक्ततको ककमसम (उदाहरिः 

स्थायी÷अस्थायी÷राहत÷करार÷सट्टा÷मलयन आटद), सेिा टुटेको, पुनःव्यिस्थापन भोको िा पनुःपदस्थापन भोको भो सो 
समेत खुल्न ेसम्बक्न्धत शिक्षा विकास िथा समन्िय इकाई प्रमुखिे न ैप्रमाणित गररटदोको सतकल कागजात, तनयुक्तत 
पत्र र तनयुक्तत समथयन÷अमभलेखीकरि पत्र । 

 ) मशक्षा बबषयमा १० मटहने तामलम मलोको भो सो को प्रमािपत्र िा सो सरहको मान्यता प्राप्त शैक्षक्षक योग्यताको 
प्रमािपत्र ।  

ज)  विदेशी संस्थािाट शैक्षक्षक उपागध हामसल गरेको भो समकक्षताको प्रमािपत्र । 
झ)  हालसाल ैणखगचोको पासपोटय साइजको ोकप्रतत फोटो । 

#=  ४० बषय उमेरको हद नाघेका उमेद्िारले उमेरको हद नलाग्ने प्रमाि सटहत (जस्तैः प्राथममक तहको स्थायी तनयुक्तत पत्र मलई 
२०७५÷०३÷३० सम्म काययरत रहेको िा राहत अनुदान कोटामा तनयकु्तत पाई काययरत रहेको) सम्बक्न्धत मशक्षा विकास तथा 
समन्िय इकाईले प्रमाणित गररटदोको सतकल कागजात । 

$= उक्ल्लणखत सतकल कागजात मलई नआउन ेउम्मेदिारलाई अन्तिायतायमा सामेल गराइने  ैन । 
%= कुन ै उम्मेदिारले परीक्षामा आफू सफल हुन े मनसायले झठुा वििरि पेश गरेमा िा कुन ै भनसनु गरेमा िा आयोगका 

पदागधकारी िा आयोगका तफय बाट कायय गने कुनै कमयचारी, दक्ष िा विज्ञलाई व्यक्ततगत प्रलोभन देखाोमा त्यस्ता 
उम्मेदिारको परीक्षा आयोगले कुन ैपतन बखत रद्द गनय सतने  । 

^= आयोगको पूिय सूचना विना अन्तिायतायको तनधायररत काययक्रम पररियतन िा स्थगगत हुन े ैन ।  
&= नततजा प्रकाशनसम्बन्धी कुन ैत्रुटट पाइोमा आयोगमा रहेको अमभलेखसुँग मभिाई सच्याइन े  । 
*= व्यक्ततगत वििरि फारामको ढाुँचा तथा अन्य जानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाट समेत िाउनलोि गनय 

सककने  ।  
 

 

 

http://www.tsc.gov.np/

