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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] k|fylds 

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 जजल्ला M कञ्चनपुर 
 

;fn  )&$÷)&%  lj=g+=   101 102 105 106 107 108 

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

dfu kb ;+Vof   10 3 2 2 1 1 

ln=k=df ;lDdlnt ;+Vof  699 

 

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

1=  77100008 बधुनी कुमारी चौधरी आ.ज. 
2=  77100012 गोपाल स िंह टमटा दसलत 

3=  77100017 धममराज भट्ट अपाङ्गता 
4=  77100019  रस्वती कुमारी नेगी ववष्ट खुला, महहला 
5=  77100035 कुमारी ममता ववष्ट महहला 
6=  77100037 गणेशबहादरु चौधरी आ.ज. 
7=  77100072 हहरा भट्ट महहला 
8=  77100081  रस्वती भट्ट खुला, महहला 
9=  77100102 कुमारी लक्ष्मी ववष्ट महहला 
10=  77100139 गीता भण्डारी महहला 
11=  77100156 धना कुमारी पन्त खुला, महहला 
12=  77100171 महेश प्र ाद अवस्थी खुला 
13=  77100187  िंगीता खत्री महहला 
14=  77100197 हकम  राज भट्ट खुला 
15=  77100215 भूवनराज पन्त खुला 
16=  77100220 महेश राज पौडेल खुला 
17=  77100221 हदलमाया चौधरी आ.ज. 
18=  77100238 कुमारी द्वाररका चौधरी आ.ज. 
19=  77100243 राजेन्र प्र ाद भट्ट खुला 
20=  77100266 तेजराज जोशी खुला 
21=  77100309 कुमारी नारायणी बोहरा खुला, महहला 
22=  77100315 रामबहादरु  ाउँद खुला 
23=  77100331 कुमारी हेमन्ती जोशी खुला, महहला 
24=  77100377 गणेश राम  ाकी दसलत 

25=  77100400 रेवती भट्ट खुला, महहला 
26=  77100462 राजेन्र प्र ाद जोशी खुला 
27=  77100690 पदमा तामाङ महहला, आ.ज. 
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qm=;+= /f]=g+= pDd]bjf/sf] gfd 5gf}6 ;d"x 

28=  77100836  ीता कुमारी राना महहला, आ.ज. 
29=  77100948 हेमराज डगौरा खुला, आ.ज. 

 

 

पुनश्चM सशक्षक  ेवा आयोग ननयमावली २०५७ को ननयम २० (४) अनु ार  मान वा माथथल्लो तहमा 
स फारर  भइ  केका व्यक्ततको नाम य  ननतजाबाट हटाकोको   .  ाथ,ै  माथथल्लो तहको अन्तवामताममा 
 नौट भोका उम्मेदवार  िंख्या बराबर थप उम्मेदवारलाक अन्तवामतामका लाथग  नौट गररोको   ।  

अन्िर्ाािाा सम्बजन्ि िाशलका 
qm=;+= क्जल्ला ljifo cGtjf{tf{ x'g] :yfg ldlt / ;do 

!= 

 

कञ्चनपरु (क्र. . १ देखख २९  म्म) सशक्षा ववका   मन्वय इकाइ¸ कैलाली २०७६।०३।३० गते ववहान 
७:३० बजे 

 

 

 

 

 

 

अन्िर्ाािाामा सहभागी हुन ेउम्मेदर्ारहरूले ल्याउनुपने कागजाि एर्ं अन्य जानकारी 
!= अन्तवामताम हुन ेहदन प्रत्येक उम्मेदवारले तोककोको अन्तवामताम केन्रमा अननवायम रुपमा व्यक्ततगत वववरण फाराम भरी 

आयोगका कममचारीहरुद्धारा रुजु गराउनु पने  ।  
@= व्यक्ततगत वववरण फाराम ाथ उम्मेदवारले देहायका  तकल कागजात र  ोको ोक÷ोकप्रनत प्रनतसलवप आफैं ले 

प्रमाखणत गरी ननम्न क्रममा समलाक फाइलमा राखी पेश गनुमपने  ।  
क) प्रवेश पत्र 
ख) नागररकताको प्रमाणपत्र 
ग) अध्यापन अनमुनत पत्र  
घ)  मावेशी  मूहबाट अन्तवामताम हदन आउन े उम्मेदवारले आफू उतत  मूहमा पने भनी प्रमाखणत गररोको 

 तकल कागजात ।  
 वप डडोको के्षत्रको हकमा  म्बक्न्धत क्जल्लाबाट सलोको नागररकता र दरखास्त हदने अक्न्तम समनत म्म 

 ोही क्जल्लाको कुनै स्थानीय तहमा स्थायी ब ोबा  गरररहेको भनी  म्बक्न्धत स्थानीय ननकायले 
प्रमाखणत गररहदोको स फारर  पत्र  िंलग्न हुनुपन े   ।  ाथ,ै बैबाहहक  म्बन्धबाट वप डडोको के्षत्रको 
 ुववधा उपभोग गनम चाहने महहला उम्मेद्वारले श्रीमानको नागररकताको प्रमाणपत्र र बबबाह दतामको 
प्रमाणपत्र  मेत अननवायम रुपमा  िंलग्न गनुमपने  ।  

ङ)  शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररबत्रक प्रमाण–पत्रहरु । 
च) सशक्षक पदमा कायमरत रहेको उम्मेद्वारले आफु कायमरत तह, ननयुक्तत समनत, ननयुक्ततको ककस म (उदाहरणः 

स्थायी÷अस्थायी÷राहत÷करार÷ ट्टा÷सलयन आहद),  ेवा टुटेको, पुनःव्यवस्थापन भोको वा पनुःपदस्थापन 
भोको भो  ो  मेत खुल्ने  म्बक्न्धत शिक्षा वर्कास िथा समन्र्य इकाई प्रमुखले नै प्रमाखणत गररहदोको 
 तकल कागजात, ननयुक्तत पत्र र ननयुक्तत  मथमन÷असभलेखीकरण पत्र । 

 ) सशक्षा बबषयमा १० महहन े तासलम सलोको भो  ो को प्रमाणपत्र वा  ो  रहको मान्यता प्राप्त शैक्षक्षक 

योग्यताको प्रमाणपत्र ।  
ज)  ववदेशी  िंस्थावाट शैक्षक्षक उपाथध हास ल गरेको भो  मकक्षताको प्रमाणपत्र । 
झ)  हाल ाल ैखखथचोको पा पोटम  ाइजको ोकप्रनत फोटो । 

lnlvt k/LIffsf] glthfdf lrQ gj'emL 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]z kqsf] k|ltlnlk ;lxt lgj]bg 

lbg ;Sg]5g\ . 
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#= ४० बषम उमेरको हद नाघेका उमेद्वारले उमेरको हद नलाग्ने प्रमाण  हहत (जस्तैः प्राथसमक तहको स्थायी ननयुक्तत 
पत्र सलक २०७५÷०३÷३०  म्म कायमरत रहेको वा राहत अनुदान कोटामा ननयुक्तत पाक कायमरत रहेको)  म्बक्न्धत 
सशक्षा ववका  तथा  मन्वय इकाकले प्रमाखणत गररहदोको  तकल कागजात । 

$= उक्ल्लखखत  तकल कागजात सलक नआउन ेउम्मेदवारलाक अन्तवामताममा  ामेल गराइने  ैन । 
%= कुनै उम्मेदवारले परीक्षामा आफू  फल हुन े मन ायले झठुा वववरण पेश गरेमा वा कुन ै भन ुन गरेमा वा  

आयोगका पदाथधकारी वा आयोगका तफम बाट कायम गन े कुन ै कममचारी, दक्ष वा ववज्ञलाक व्यक्ततगत प्रलोभन 
देखाोमा त्यस्ता उम्मेदवारको परीक्षा आयोगले कुन ैपनन बखत रद्द गनम  तन े । 

^= आयोगको पूवम  ूचना ववना अन्तवामतामको ननधामररत कायमक्रम पररवमतन वा स्थथगत हुन े ैन ।  
&= ननतजा प्रकाशन म्बन्धी कुन ैत्रुहट पाइोमा आयोगमा रहेको असभलेख ँग सभडाक  च्याइन े  । 
*= व्यक्ततगत वववरण फारामको ढाचँा तथा अन्य जानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाट  मेत 

डाउनलोड गनम  ककन े ।  
९. सलखखत ननतजाको जानकारी ो .ोम. ो .  ेवाबाट  मेत सलने  ककने   . 

 

 

 

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

