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 क्षेत्र र विषय

qm=;+=
If]q
!=
;'b'/klZrdf~rn ul0ft lj1fg

ljifo
If]q M ;'b'/klZrdf~rn

ljifoM

;fn )&$÷)&% lj=g+= 
;d"x 
dfu kb ;+Vof 
ln=k=df ;lDdlnt ;+Vof 

201

v'nf

202

205

गणित विज्ञान

206

dlxnf cf=h= dw];L blnt

9

3

2

2

1

94

/f]=g+=

pDd]bjf/sf] gfd

5gf}6 ;d"x

1=

7021900001

यज्ञराज जोशी

खुला

2=

7221900002

नरे न्द्र ससिंह सामन्द्त

खुला

3=

7221900007

यि
ु ाराज चौधरी

खुला, आ.ज.

4=

7321900003

सललाराम विश्िकमाा

दसलत

5=

7321900004

दानससिंह काकी

खुला

6=

7321900006

भरतबहादरु चौधरी

आज

7=

7321900011

नारायिदत्त जोशी

खुला

8=

7321900029

विर बहादरु चौधरी

आज

9=

7421900002

णखमानन्द्द भट्ट

खुला

10=

7421900004

रमेश दत्त भट्ट

खुला

11=

7621900003

उपेन्द्र कुमार यादि

मधेशी

12=

7621900004

डिल्लीराज जोशी

खुला

13=

7621900009

रमेश प्रसाद पाण्िेय

खुला

14=

7721900004

निराज भट्ट

खुला

15=

7721900006

करुिाकर जोशी

खुला

16=

7721900011

नीरज भट्ट

खुला

qm=;+=
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पुनश्चM सशक्षक सेिा आयोग ननयमािली २०५७ को ननयम २० (४) अनुसार समान िा माथिल्लो तहमा ससफाररस
भइ सकेका व्यक्ततको नाम यस ननतजाबाह हहाकोको
आोमा ननयमानस
ु ार हुने

।

. सािै, हहाउन

ु ह भोको तथ्यगत प्रमाि पेश हुन

अन्ििाािाा सम्बन्न्ि िाशिका

qm=;+=
१

If]q
सुदरू पक्श्चमाञ्चल

ljifo
गणितविज्ञान

cGtjf{tf{ x'g] :yfg
सशक्षा विकास ननदे शनालय¸ ददपायल

ldlt / ;do
२०७६।०३।०९ विहान ७ :३०
बजे

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\ .

1

अन्ििाािाामा सहभागी हुने उम्मेदिारहरूिे ल्याउनुपने कागजाि एिं अन्य जानकारी
!=

अन्द्तिााताा हुने ददन प्रत्येक उम्मेदिारले तोककोको अन्द्तिााताा केन्द्रमा अननिाया रुपमा व्यक्ततगत वििरि फाराम भरी
आयोगका कमाचारीहरुद्धारा रुजु गराउनु पने ।

@= व्यक्ततगत वििरि फारामसाि उम्मेदिारले दे हायका सतकल कागजात र सोको ोक÷ोकप्रनत प्रनतसलवप आफैंले प्रमाणित गरी
ननम्न क्रममा समलाक फाइलमा राखी पेश गनप
ुा ने

।

क) प्रिेश पत्र

ख) नागररकताको प्रमािपत्र
ग) अध्यापन अनुमनत पत्र

घ) समािेशी समूहबाह अन्द्तिााताा ददन आउने उम्मेदिारले आफू उतत समूहमा पने भनी प्रमाणित गररोको सतकल
कागजात ।


वप डिोको क्षेत्रको हकमा सम्बक्न्द्धत क्जल्लाबाह सलोको नागररकता र दरखास्त ददने अक्न्द्तम समनतसम्म सोही
क्जल्लाको कुनै स्िानीय तहमा स्िायी बसोबास गरररहे को भनी सम्बक्न्द्धत स्िानीय ननकायले प्रमाणित गररददोको

ससफाररस पत्र सिंलग्न हुनुपने
। सािै, बैबादहक सम्बन्द्धबाह वप डिोको क्षेत्रको सुविधा उपभोग गना चाहने
मदहला उम्मेद्िारले श्रीमानको नागररकताको प्रमािपत्र र बबबाह दतााको प्रमािपत्र समेत अननिाया रुपमा सिंलग्न
ङ)

गनप
ुा ने

।

परीक्षा ददोको मूल बबषय खल
ु ेको शैक्षक्षक योग्यताको प्रमािपत्र र चाररबत्रक प्रमाि–पत्रहरु ।

च) सशक्षक पदमा कायारत रहेको उम्मेद्िारले आफु कायारत तह, ननयुक्तत समनत, ननयुक्ततको ककससम (उदाहरिः

स्िायी÷अस्िायी÷राहत÷करार÷सट्टा÷सलयन आदद), सेिा हुहे को, पुनःव्यिस्िापन भोको िा पन
ु ःपदस्िापन भोको भो सो
समेत खल्
ु ने सम्बक्न्द्धत शिक्षा विकास िथा समन्िय इकाई प्रमख
ु िे नै प्रमाणित गररददोको सतकल कागजात, ननयक्ु तत
पत्र र ननयुक्तत समिान÷असभलेखीकरि पत्र ।

) सशक्षा बबषयमा १० मदहने तासलम सलोको भो सो को प्रमािपत्र िा सो सरहको मान्द्यता प्राप्त शैक्षक्षक योग्यताको
ज)
झ)

प्रमािपत्र ।

विदे शी सिंस्िािाह शैक्षक्षक उपाथध हाससल गरे को भो समकक्षताको प्रमािपत्र ।
हालसालै णखथचोको पासपोहा साइजको ोकप्रनत फोहो ।

#= ४० बषा उमेरको हद नाघेका उमेद्िारले उमेरको हद नलाग्ने प्रमाि सदहत (जस्तैः प्रािसमक तहको स्िायी ननयुक्तत पत्र सलक

२०७५÷०३÷३० सम्म कायारत रहे को िा राहत अनुदान कोहामा ननयक्ु तत पाक कायारत रहेको) सम्बक्न्द्धत सशक्षा विकास तिा
समन्द्िय इकाकले प्रमाणित गररददोको सतकल कागजात ।

$=

उक्ल्लणखत सतकल कागजात सलक नआउने उम्मेदिारलाक अन्द्तिााताामा सामेल गराइने

%=

कुनै उम्मेदिारले परीक्षामा आफू सफल हुने मनसायले झठ
ु ा वििरि पेश गरे मा िा कुनै भनसन
ु गरे मा िा आयोगका
पदाथधकारी िा आयोगका तफाबाह काया गने कुनै कमाचारी, दक्ष िा विज्ञलाक व्यक्ततगत प्रलोभन दे खाोमा त्यस्ता
उम्मेदिारको परीक्षा आयोगले कुनै पनन बखत रद्द गना सतने

^=
&=
*=

ैन ।

।

आयोगको पूिा सूचना विना अन्द्तिाातााको ननधााररत कायाक्रम पररिातन िा स्िथगत हुने ै न ।
ननतजा प्रकाशनसम्बन्द्धी कुनै त्रदु ह पाइोमा आयोगमा रहे को असभलेखसँग सभिाक सच्याइने
।

व्यक्ततगत वििरि फारामको ढाँचा तिा अन्द्य जानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाह समेत िाउनलोि गना
सककने

।

2

