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
!=
dWodf~rn

ljifo
;fdflhs
If]q M dWodf~rn

ljifoM

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

201

v'nf

202

205

सामाजिक

206

207

209

dlxnf cf=h= dw];L blnt ckfËtf lk=If]=

37

10

8

7

3

2

1

4753

/f]=g+=

pDd]bjf/sf] gfd

5gf}6 ;d"x

1=

1720500011

मोहन थापा

खुला

2=

1720500050

लक्ष्मी ढुङ्गेल

महहला

3=

1720500079

मुकेश कुमार यादव

मधेशी

4=

1720500086

आनन्द पोखरे ल

खुला

5=

1720500112

प्रकाश तामाङ

आ.ि.

6=

1720500137

दयाराम घिममरे

खुला

7=

1720500143

गोववन्द बहादरु डि.सी.

खुला

8=

1820500034

अिन
ु बहादरु बढ
ु ाथोकी

खुला

9=

1820500036

नारायण प्रसाद उप्रेती

खुला

10=

1820500047

हदल बहादरु साकी

दमलत

11=

1820500094

अघनता खड्का (पाण्िे)

महहला

12=

1820500185

चिन बहादरु दलाुमी

आ.ि.

13=

1920500252

सुरिराि अचधकारी

खुला

14=

2020500039

संजिप कुमार महतो

मधेशी

15=

2120500171

रामबाबु राम

दमलत

16=

2220500050

रोशन कुमार झा

मधेशी

17=

2220500066

िह
ु ी मसंह

मधेशी

18=

2320500031

होम बहादरु ओली

खुला

19=

2320500033

नकुल लामा

आ.ि.

20=

2320500086

सीता सापकोटा

महहला

21=

2520500027

सरोि चगरी

खुला

22=

2520500140

रामहरर आिायु

खुला

23=

2520500205

सन्तु माया तामाङ

खुला, महहला, आ.ि.

24=

2620500079

रािेन्र कोइराला साकी

दमलत

25=

2620500084

सुदशुन ढकाल

खुला

26=

2620500168

क्राजन्त प्रसाद कुशवाहा

मधेशी

27=

2620500193

कृष्णमान श्रेष्ठ

खुला, आ.ि.
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28=

2620500194

घनत्यराि अचधकारी

खल
ु ा

29=

2720500005

पष्ु पा कुमारी अचधकरी

महहला

30=

2720500024

गोकुल अचधकारी

खुला

31=

2720500034

बेल बहादरु थापामगर

आ.ि.

32=

2720500045

माधव प्रसाद दाहाल

खल
ु ा

33=

2720500055

मोहनकािी तामाङ

आ.ि.

34=

2720500095

हहमराि गौतम

खुला

35=

2720500149

मलला प्रसाद पौिेल

खुला

36=

2720500153

हररशरण घतमजससना

खल
ु ा

37=

2720500403

सन्त बहादरु लामा तामाङ

आ.ि.

38=

2720500424

गुञ्ि मान लामा

खुला, आ.ि.

39=

2820500005

सपना बस्नेत

महहला

40=

2820500006

माधवमणण ढुङ्गाना

खल
ु ा

41=

2820500042

रववन्रकुमार थापा

खुला

42=

2820500055

रञ्िना सापकोटा (दल
ु ाल)

खुला, महहला

43=

2820500121

रािबहादरु शाही

वपक्षे

44=

2820500168

पवन राई

आ.ि.

45=

2920500045

संगीता सापकोटा

खुला, महहला

46=

2920500084

मघनका पाण्िे

महहला

47=

2920500085

तप्त बहादरु रावत

वपक्षे

48=

2920500092

धनमाया थापा मगर

आ.ि.

49=

2920500157

हरर नारायण साह

मधेशी

50=

2920500171

गणेश खड्का

खुला, अपाङ्गता

51=

2920500262

बवु िबहादरु खड्का

खुला

52=

2920500277

कुमारी राई

आ.ि.

53=

2920500284

लालवीर रे ग्मी

खुला

54=

2920500291

रुपक के.सी.

खुला

55=

2920500313

तारा काकी

महहला

56=

2920500318

गणेश वास्तोला

खल
ु ा

57=

2920500329

कमला काप्री (रुपाखेती)

खुला, महहला

58=

2920500338

रनलाल वव.क.

दमलत

59=

2920500368

अन्िना अयाुल

खुला, महहला

60=

2920500387

भोिराि पहािी

खल
ु ा

61=

2920500414

पण
ु हादरु वव.एम.
ू ब

आ.ि.

62=

2920500422

नारायण प्रसाद भट्ट

अपाङ्गता

63=

2920500428

ममनबहादरु िेठारा

वपक्षे

64=

2920500483

सिन छुकााँ

आ.ि.

65=

2920500495

रववन लामा

खुला, आ.ि.

66=

2920500511

टीकािङ्ग ओली

खुला, वपक्षे

67=

2920500524

हदपक सापकोटा

अपाङ्गता

68=

2920500597

हरर नारायण िौधरी

आ.ि.

69=

2920500650

नारायण प्रताप फुयाल

खुला
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70=

2920500854

धन बहादरु किायत

खल
ु ा, वपक्षे

71=

2920500894

अववनाश कुमार यादव

मधेशी

72=

2920501006

पदम बहादरु बस्नेत

अपाङ्गता

73=

2920501014

इजन्दरा संग्रौला

महहला

74=

2920501025

उषा शाह

महहला

75=

2920501044

रीता गौतम

खुला, महहला

76=

2920501082

हदपक बहादरु ऐर

खुला

77=

2920501111

गंगा गैंरे

खुला, महहला

78=

2920501134

मन्िु सव
ु ेदी

खल
ु ा, महहला

79=

3220500017

रीता महिुन

महहला, आ.ि.

80=

3220500052

िमुना महिुन

खुला

81=

3220500053

गंगा महिुन

खुला

82=

3220500120

रािेन्रकुमार थापा

खल
ु ा

83=

3220500212

तुलसीराम बस्नेत

खुला

84=

3320500087

अघनश कुमार न्यौपाने

खुला, अपाङ्गता

85=

3320500094

ममना महिुन

महहला, आ.ि.

86=

3320500122

मीना गरु
ु ङ्ग

महहला, आ.ि.

87=

3420500296

घनमुला पौिेल

महहला

88=

3520500019

नारायण साह

मधेशी

89=

3620500043

ररतु बहादरु गुरुङ्ग

खुला, आ.ि.

90=

3720500018

प्रेम माया गरु
ु ङ्ग

महहला, आ.ि.

91=

3720500107

लक्ष्मी ढकाल

महहला

92=

3720500140

गुड्िी कुमारी

मधेशी

93=

3720500146

रुपेश कुमार ममश्र

मधेशी

94=

3720500157

बबबता कुमारी

मधेशी

95=

3720500213

दे वराि राम

दमलत

96=

3720500274

मशवकुमार िापागाई

अपाङ्गता

qm=;+=

k/LIffyL{nfO{ lbOPsf] lgb{]zg ljkl/t k/LIfsnfO{ k|efj kfg{] u/L pQ/k'l:tsfdf n]v]sf]n] /f]n g++= @%@)%))!#% sf
k/LIffyL{sf] k/LIff /2 ul/Psf] 5 .

पुनश्चM मशक्षक सेवा आयोग घनयमावली २०५७ को घनयम २० (४) अनुसार समान वा माचथसलो तहमा मसफाररस भइ सकेका
व्यजततको नाम यस नघतिाबाट हटाईएको छ . साथै, हटाउन छुट भएको तथ्यगत प्रमाण पेश हुन आएमा घनयमानस
ु ार हुनेछ ।

अन्ििाािाा सम्बन्न्ि िाशिका

qm=;+=
!=

If]q
मध्यमाञ्िल

ljifo
सामाजिक (क्र.स. १

cGtjf{tf{ x'g] :yfg

ldlt / ;do

दे णख ४० सम्म)

मशक्षा ववकास घनदे शनालय¸ हे टौिा

२०७६।०३।११ गते बबहान

सामाजिक (क्र.स. ४१ दे णख ९६ सम्म)

मशक्षा ववकास घनदे शनालय¸ हे टौिा

२०७६।०३।११ गते हदउाँ सो

७:३० बिे

१२:३० बिे

lnlvt k/LIffsf] glthfdf lrQ gj'lem k'gof]{u ug{ rfxg] pDd]bjf/n] ldlt @)&^÷)३÷०३ 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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अन्ििाािाामा सहभागी हुने उम्मेदिारहरूिे ल्याउनुपने कागजाि एिं अन्य जानकारी

!= अन्तवाुताु हुने हदन प्रत्येक उम्मेदवारले तोककएको अन्तवाुताु केन्रमा अघनवायु रुपमा व्यजततगत वववरण फाराम भरी
आयोगका कमुिारीहरुिारा रुिु गराउनु पनेछ ।

@= व्यजततगत वववरण फारामसाथ उम्मेदवारले दे हायका सतकल कागिात र सोको एक÷एकप्रघत प्रघतमलवप आफैंले
प्रमाणणत गरी घनम्न क्रममा ममलाई फाइलमा राखी पेश गनप
ु नेछ ।
क) प्रवेश पत्र

ख) नागररकताको प्रमाणपत्र
ग) अध्यापन अनम
ु घत पत्र

ि) समावेशी समूहबाट अन्तवाुताु हदन आउने उम्मेदवारले आफू उतत समूहमा पने भनी प्रमाणणत गररएको
सतकल कागिात ।



वपछडिएको क्षेत्रको हकमा सम्बजन्धत जिसलाबाट मलएको नागररकता र दरखास्त हदने अजन्तम ममघतसम्म
सोही जिसलाको कुनै स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गरररहे को भनी सम्बजन्धत स्थानीय घनकायले

प्रमाणणत गररहदएको मसफाररस पत्र संलग्न हुनुपने छ । साथै, बैबाहहक सम्बन्धबाट वपछडिएको क्षेत्रको
सुववधा उपभोग गनु िाहने महहला उम्मेद्वारले श्रीमानको नागररकताको प्रमाणपत्र र बबबाह दताुको
ङ)

प्रमाणपत्र समेत अघनवायु रुपमा संलग्न गनप
ु नेछ ।

परीक्षा हदएको मूल बबषय खल
ु ेको शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र िाररबत्रक प्रमाण–पत्रहरु ।

ि) मशक्षक पदमा कायुरत रहे को उम्मेद्वारले आफु कायुरत तह, घनयुजतत ममघत, घनयुजततको ककमसम (उदाहरणः

स्थायी÷अस्थायी÷राहत÷करार÷सट्टा÷मलयन आहद), सेवा टुटे को, पुनःव्यवस्थापन भएको वा पन
ु ःपदस्थापन
भएको भए सो समेत खस
ु ने सम्बजन्धत शिक्षा विकास िथा समन्िय इकाई प्रमख
ु िे नै प्रमाणणत गररहदएको
सतकल कागिात, घनयुजतत पत्र र घनयुजतत समथुन÷अमभलेखीकरण पत्र ।

छ) मशक्षा बबषयमा १० महहने तामलम मलएको भए सो को प्रमाणपत्र वा सो सरहको मान्यता प्राप्त शैक्षक्षक
योग्यताको प्रमाणपत्र ।

ि)

ववदे शी संस्थावाट शैक्षक्षक उपाचध हामसल गरे को भए समकक्षताको प्रमाणपत्र ।

झ)

हालसालै णखचिएको पासपोटु साइिको एकप्रघत फोटो ।

#= ४० बषु उमेरको हद नािेका उमेद्वारले उमेरको हद नलाग्ने प्रमाण सहहत (िस्तैः प्राथममक तहको स्थायी घनयुजतत
पत्र मलई २०७५÷०३÷३० सम्म कायुरत रहे को वा राहत अनुदान कोटामा घनयुजतत पाई कायुरत रहेको) सम्बजन्धत
मशक्षा ववकास तथा समन्वय इकाईले प्रमाणणत गररहदएको सतकल कागिात ।
$=

उजसलणखत सतकल कागिात मलई नआउने उम्मेदवारलाई अन्तवाुताुमा सामेल गराइने छै न ।

%=

कुनै उम्मेदवारले परीक्षामा आफू सफल हुने मनसायले झठ
ु ा वववरण पेश गरे मा वा कुनै भनसुन गरे मा वा
आयोगका पदाचधकारी वा आयोगका तफुबाट कायु गने कुनै कमुिारी, दक्ष वा ववज्ञलाई व्यजततगत प्रलोभन
दे खाएमा त्यस्ता उम्मेदवारको परीक्षा आयोगले कुनै पघन बखत रद्द गनु सतनेछ ।

^=
&=
*=

आयोगको पूवु सूिना ववना अन्तवाुताुको घनधाुररत कायुक्रम पररवुतन वा स्थचगत हुने छै न ।
नघतिा प्रकाशनसम्बन्धी कुनै त्रहु ट पाइएमा आयोगमा रहे को अमभलेखसाँग मभिाई सच्याइने छ ।

व्यजततगत वववरण फारामको ढााँिा तथा अन्य िानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाट समेत
िाउनलोि गनु सककनेछ ।

९. मलणखत नघतिाको िानकारी एस.एम. एस. सेवाबाट समेत मलने सककने छ ।
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