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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 g]kfnL 
If]q M dWoklZrdf~rn 

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

;d"x  v'nf  dlxnf cf=h= dw];L blnt ckfËtf 

dfu kb ;+Vof   12 3 2 2 1 1 
ln=k=df ;lDdlnt ;+Vof  2934 
 

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

1=  5420100025 घनश्याम बोहरा खुला 

2=  5520100093 पे्ररणा गोसाई महहला 

3=  5720100017 गङ्गाराम भण्डारी खुला 

4=  5720100018 छिमलाल डााँगी खुला 

5=  5720100042 ललन महतो मधेशी 

6=  5720100045 चमुान ससिं गाहा आ.ज. 

7=  5720100109 नवराज भण्डारी खुला 

8=  5720100162 नेत्रमणण पोखे्रल खुला 

9=  5720100187 ववन्दा कुमारी ढुङ्गाना खुला, महहला 

10=  5820100048 चमुा कुमारी न्यौपाने आले आ.ज. 

11=  5820100065 नममदा शमाम महहला 

12=  5820100066 राज ुचौधरी आ.ज. 

13=  5820100080 पदम बहादरु ओली खुला 

14=  5820100087 भागवत चौधरी आ.ज. 

15=  5820100105 हरर नारायण ससिंह मधेशी 

16=  5820100169 चमुा शमाम महहला 

17=  5820100208 चन्द्न्िका प्रसाद यादव मधेशी 

18=  5820100249 घनश्याम खत्री अपाङ्गता 

19=  5820100259 श्यामी पनु आ.ज. 

20=  5820100281 शिंकर रावल खुला 

21=  5820100299 केशव प्रसाद शमाम खुला 

22=  5820100347 सरस्वती चौधरी खुला, महहला, आ.ज.  

23=  5820100360 जमुना रेग्मी अपाङ्गता 

24=  5820100455 सीता भुषाल खुला, महहला 

25=  5820100496 पे्रमबहादरु वव.क. दसलत 
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qm=;+= /f]=g+= pDd]bjf/sf] gfd 5gf}6 ;d"x 

26=  5820100525 सुछनता महतारा खुला, महहला 

27=  5820100528 यशोदा पोखे्रल खुला, महहला 

28=  6620100015 इन्िा कुमारी खनाल अपाङ्गता 

29=  6620100138 तुलसी के.सी. खुला, महहला 

30=  6620100253 जगतराज जोशी खुला 

31=  6620100405 दलबहादरु नेपाली दसलत 

32=  6720100147 सरस्वती भण्डारी महहला 

33=  6720100188 रमेश साहु मधेशी 

34=  6720100471 बसन्ती नेपाली दसलत 

35=  6820100007 सुछनता चौधरी आ.ज. 

36=  6820100074 लक्ष्मी शमाम खुला, महहला 

37=  6820100161 जीवन अयामल खुला 

38=  6820100224 समना पौडेल महहला 
 

पुनश्चM सशक्षक सेवा आयोग छनयमावली २०५७ को छनयम २० (४) अनुसार समान वा माथिल्लो तहमा ससफाररस 

भइ सकेका व्यन्द्ततको नाम यस नछतजाबाह हहाईोको ि . साि,ै हहाउन िुह भोको तथ्यगत प्रमाण पेश हुन  
आोमा छनयमानुसार हुनिे ।  

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

!= 

 

मध्यपन्द्श्चमाञ्चल नेपाली सशक्षा ववकास छनदेशनालय¸  
सुखेत 

२०७६।०३।११ गते हदउाँसो 
१२:३० बजे 

 

 

 

 

 

 

अन्ििाािाामा सहभागी हुन ेउम्मेदिारहरूिे ल्याउनुपने कागजाि एिं अन्य जानकारी 
!=  अन्तवामताम हुने हदन प्रत्येक उम्मेदवारले तोककोको अन्तवामताम केन्िमा अछनवायम रुपमा व्यन्द्ततगत वववरण फाराम भरी 

आयोगका कममचारीहरुद्धारा रुजु गराउनु पनेि ।  
@= व्यन्द्ततगत वववरण फारामसाि उम्मेदवारले देहायका सतकल कागजात र सोको ोक÷ोकप्रछत प्रछतसलवप आफैं ले प्रमाणणत गरी 

छनम्न क्रममा समलाई फाइलमा राखी पशे गनुमपनिे ।  
क)  प्रवेश पत्र 

ख)  नागररकताको प्रमाणपत्र 

ग)  अध्यापन अनुमछत पत्र  
घ)  समावेशी समूहबाह अन्तवामताम हदन आउन े उम्मेदवारले आफू उतत समूहमा पने भनी प्रमाणणत गररोको सतकल 

कागजात ।  
 वपिडडोको के्षत्रको हकमा सम्बन्द्न्धत न्द्जल्लाबाह सलोको नागररकता र दरखास्त हदने अन्द्न्तम समछतसम्म सोही 

न्द्जल्लाको कुनै स्िानीय तहमा स्िायी बसोबास गरररहेको भनी सम्बन्द्न्धत स्िानीय छनकायले प्रमाणणत गररहदोको 
ससफाररस पत्र सिंलग्न हुनुपने ि । साि,ै बैबाहहक सम्बन्धबाह वपिडडोको के्षत्रको सुववधा उपभोग गनम चाहन े

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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महहला उम्मेद्वारले श्रीमानको नागररकताको प्रमाणपत्र र बबबाह दतामको प्रमाणपत्र समेत अछनवायम रुपमा सिंलग्न 
गनुमपनेि ।  

ङ)  परीक्षा हदोको मूल बबषय खलेुको शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररबत्रक प्रमाण–पत्रहरु । 
च) सशक्षक पदमा कायमरत रहेको उम्मेद्वारले आफु कायमरत तह, छनयुन्द्तत समछत, छनयुन्द्ततको ककससम (उदाहरणः 

स्िायी÷अस्िायी÷राहत÷करार÷सट्टा÷सलयन आहद), सेवा हुहेको, पुनःव्यवस्िापन भोको वा पनुःपदस्िापन भोको भो सो 
समेत खुल्न ेसम्बन्द्न्धत शिक्षा विकास िथा समन्िय इकाई प्रमुखिे न ैप्रमाणणत गररहदोको सतकल कागजात, छनयुन्द्तत 
पत्र र छनयुन्द्तत समिमन÷असभलेखीकरण पत्र । 

ि) सशक्षा बबषयमा १० महहने तासलम सलोको भो सो को प्रमाणपत्र वा सो सरहको मान्यता प्राप्त शैक्षक्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र ।  

ज)  ववदेशी सिंस्िावाह शैक्षक्षक उपाथध हाससल गरेको भो समकक्षताको प्रमाणपत्र । 
झ)  हालसाल ैणखथचोको पासपोहम साइजको ोकप्रछत फोहो । 

#= ४० बषम उमेरको हद नाघेका उमेद्वारले उमेरको हद नलाग्न ेप्रमाण सहहत (जस्तैः प्रािसमक तहको स्िायी छनयुन्द्तत पत्र सलई 
२०७५÷०३÷३० सम्म कायमरत रहेको वा राहत अनुदान कोहामा छनयनु्द्तत पाई कायमरत रहेको) सम्बन्द्न्धत सशक्षा ववकास तिा 
समन्वय इकाईले प्रमाणणत गररहदोको सतकल कागजात । 

$= उन्द्ल्लणखत सतकल कागजात सलई नआउन ेउम्मेदवारलाई अन्तवामताममा सामेल गराइने िैन । 
%= कुन ै उम्मेदवारले परीक्षामा आफू सफल हुन े मनसायले झठुा वववरण पेश गरेमा वा कुन ै भनसनु गरेमा वा  आयोगका 

पदाथधकारी वा आयोगका तफम बाह कायम गने कुनै कममचारी, दक्ष वा ववज्ञलाई व्यन्द्ततगत प्रलोभन देखाोमा त्यस्ता 
उम्मेदवारको परीक्षा आयोगले कुन ैपछन बखत रद्द गनम सतनेि । 

^= आयोगको पूवम सूचना ववना अन्तवामतामको छनधामररत कायमक्रम पररवमतन वा स्िथगत हुन ेिैन ।  
&= नछतजा प्रकाशनसम्बन्धी कुन ैत्रुहह पाइोमा आयोगमा रहेको असभलेखसाँग सभडाई सच्याइन ेि । 
*= व्यन्द्ततगत वववरण फारामको ढााँचा तिा अन्य जानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाह समेत डाउनलोड गनम  
 सककनेि ।  
९. सलणखत नछतजाको जानकारी ोस.ोम. ोस. सेवाबाह समेत सलने सककने ि । 
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