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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 Mजुम्ला 
;fn  )&$÷)&%  lj=g+=   101 102 105 106 107 108 109 

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

dfukb ;+Vof 18 5 4 3 1 1 1 

ln=k=df ;lDdlnt ;+Vof  331 

 

 

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

1=  63100003 दिपक बहािरु बढुा पप.क्षे. 
2=  63100010 गोपिन्ि बहािरु खत्री अपाङ्गता 
3=  63100011 खड्क बहािरु बढुा खुला, पप.क्षे. 
4=  63100014 काली बहािरु शाही खुला 
5=  63100017 मुनपिर बढुा खुला, पप.क्षे. 
6=  63100022 कलम बहािरु खत्री खुला, पप.क्षे. 
7=  63100026 लाल बहािरु बढुा खुला, पप.क्षे. 
8=  63100045 बबरेन्र काकी अपाङ्गता 
9=  63100048 मिन पछाई पप.क्षे. 
10=  63100052 टोप बहािरु शाही खुला, पप.क्षे. 
11=  63100072 बेलबहािरु रोकाया खुला, पप.क्षे. 
12=  63100083 स्यानु रािल मदहला, पप.क्षे. 
13=  63100086 ततर्थ प्रसाि अधिकारी खत्री अपाङ्गता 
14=  63100101 निराज बढुा पप.क्षे. 
15=  63100102 गोकर्थ जज.सी. खुला, आ.ज. 
16=  63100108 हेम बहािरु रोकाया खुला, पप.क्षे. 
17=  63100142 प्रमेश्िर कुमार चौिरी आ.ज. 
18=  63100146 हृिय नारायर् साह खुला, मिेशी 
19=  63100152 मायािेिी आचायथ (रेग्मी) मदहला 
20=  63100159 साङमु लामा तामाङ मदहला,आ.ज. 
21=  63100161 कपिता बोहोरा खुला, मदहला 
22=  63100184 गरे्शित्त जोशी खुला 
23=  63100186 िल बहािरु रोकाया खुला, पप.क्षे. 
24=  63100204 दहमाली बढुा मदहला 
25=  63100205 ससमा गुरुङ् (खत्री) खुला, मदहला, आज 

26=  63100231 िन बहािरु राित खुला, पप.क्षे. 
27=  63100248 नजुथन बहािरु शाही खुला, पप.क्षे. 
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28=  63100268 राजकुमारी राित खुला, मदहला, पप.क्षे. 
29=  63100303 गरे्श नेपाली (साकी) िसलत, अपाङ्गता 
30=  63100314 सीता कुमारी बढुा मदहला 
31=  63100324 योगेन्र प्रसाि ठाकुर मिेशी 
32=  63100331 ताराप्रसाि माककम आज 

33=  63100336 गोपिन्ि समिाथहा आ.ज. 
34=  63100337 िेिेन्र हमाल खुला, पप.क्षे. 
35=  63100338 इन्र बहािरु र्ापा आ.ज. 
36=  63100383 रामचन्र रोकाया पप.क्षे. 
37=  63100391 लक्ष्मीरुपा पाण्डे (उपाध्याय) खुला, मदहला, पप.क्षे. 
38=  63100424 दिलमाया बढुा मदहला, पप.क्षे. 
39=  63100443 सररता कुमारी ससिंह मदहला  
40=  63100452 चन्रप्रकाश िली खुला 
41=  63100459 जनक बहािरु पनु आज, अपाङ्गता 
42=  63100461 पे्रम बहािरु हमाल खुला, पप.क्षे. 
43=  63100462 धिरेन्र जसैी खुला, पप.क्षे. 
44=  63100463 जीतेन्र डााँगी खुला, पप.क्षे. 
45=  63100466 िनलक्ष्मी शाही मदहला 
46=  63100474 जगिीश धगरी मिेशी 
47=  63100488 सुभाष चन्र प्रसाि शाह मिेशी 
48=  63100492 सुरीता कुमारी शाही मदहला 
49=  63100499 बखृ बहािरु नेपाली िसलत 

50=  63100514 लक्ष्मी कुमारी दहस्की मगर आज 

51=  63100574 राजु कुमारी खत्री मदहला, पप.क्षे. 
52=  63100575 िान बहािरु बढुा खुला, पप.क्षे. 

 

पुनश्चM सशक्षक सेिा आयोग तनयमािली २०५७ को तनयम २० (४) अनुसार समान िा माधर्ल्लो तहमा ससफाररस भइ 
सकेका व्यजततको नाम यस नततजाबाट हटाईोको छ . सार्,ै  माधर्ल्लो तहको अन्तिाथताथमा छनौट भोका उम्मेििार 
सिंख्या बराबर र्प उम्मेििारलाई अन्तिाथताथका लाधग छनौट गररोको छ ।  

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

!= जमु्ला 

(क्र.स. १ िेखख ४८ सम्म) सशक्षा पिकास तनिेशनालय¸ कर्ाथली प्रिेश¸ 
सुखेत 

२०७६।०३।३० गते पिहान 
७:३० बजे 

(क्र.स. ४९ िेखख ५२ सम्म) सशक्षा पिकास तनिेशनालय¸ कर्ाथली प्रिेश¸ 
सुखेत 

२०७६।०३।३० गते दिउाँसो  
१२:३० बजे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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अन्िर्ाािाामा सहभागी हुन ेउम्मेदर्ारहरूले ल्याउनुपने कागजाि एर्ं अन्य जानकारी 
!= अन्तिाथताथ हुन ेदिन प्रत्येक उम्मेििारले तोककोको अन्तिाथताथ केन्रमा अतनिायथ रुपमा व्यजततगत पििरर् फाराम भरी 

आयोगका कमथचारीहरुद्धारा रुजु गराउनु पनेछ ।  
@= व्यजततगत पििरर् फारामसार् उम्मेििारले िेहायका सतकल कागजात र सोको ोक÷ोकप्रतत प्रततसलपप आफैं ले 

प्रमाखर्त गरी तनम्न क्रममा समलाई फाइलमा राखी पेश गनुथपनेछ ।  
क) प्रिेश पत्र 

ख) नागररकताको प्रमार्पत्र 

ग) अध्यापन अनमुतत पत्र  
घ) समािेशी समूहबाट अन्तिाथताथ दिन आउन े उम्मेििारले आफू उतत समूहमा पने भनी प्रमाखर्त गररोको 

सतकल कागजात ।  
 पपछडडोको के्षत्रको हकमा सम्बजन्ित जजल्लाबाट सलोको नागररकता र िरखास्त दिने अजन्तम समततसम्म 

सोही जजल्लाको कुनै स्र्ानीय तहमा स्र्ायी बसोबास गरररहेको भनी सम्बजन्ित स्र्ानीय तनकायले 
प्रमाखर्त गररदिोको ससफाररस पत्र सिंलग्न हुनुपन े छ । सार्,ै बैबादहक सम्बन्िबाट पपछडडोको के्षत्रको 
सुपििा उपभोग गनथ चाहने मदहला उम्मेद्िारले श्रीमानको नागररकताको प्रमार्पत्र र बबबाह िताथको 
प्रमार्पत्र समेत अतनिायथ रुपमा सिंलग्न गनुथपनेछ ।  

ङ)  शैक्षक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र र चाररबत्रक प्रमार्–पत्रहरु । 
च) सशक्षक पिमा कायथरत रहेको उम्मेद्िारले आफु कायथरत तह, तनयुजतत समतत, तनयुजततको ककससम (उिाहरर्ः 

स्र्ायी÷अस्र्ायी÷राहत÷करार÷सट्टा÷सलयन आदि), सेिा टुटेको, पुनःव्यिस्र्ापन भोको िा पनुःपिस्र्ापन 
भोको भो सो समेत खुल्ने सम्बजन्ित शिक्षा वर्कास िथा समन्र्य इकाई प्रमुखले नै प्रमाखर्त गररदिोको 
सतकल कागजात, तनयुजतत पत्र र तनयुजतत समर्थन÷असभलेखीकरर् पत्र । 

छ) सशक्षा बबषयमा १० मदहन े तासलम सलोको भो सो को प्रमार्पत्र िा सो सरहको मान्यता प्राप्त शैक्षक्षक 

योग्यताको प्रमार्पत्र ।  
ज)  पििेशी सिंस्र्ािाट शैक्षक्षक उपाधि हाससल गरेको भो समकक्षताको प्रमार्पत्र । 
झ)  हालसाल ैखखधचोको पासपोटथ साइजको ोकप्रतत फोटो । 

#= ४० बषथ उमेरको हि नाघेका उमेद्िारले उमेरको हि नलाग्ने प्रमार् सदहत (जस्तैः प्रार्समक तहको स्र्ायी तनयुजतत 
पत्र सलई २०७५÷०३÷३० सम्म कायथरत रहेको िा राहत अनुिान कोटामा तनयुजतत पाई कायथरत रहेको) सम्बजन्ित 
सशक्षा पिकास तर्ा समन्िय इकाईले प्रमाखर्त गररदिोको सतकल कागजात । 

$= उजल्लखखत सतकल कागजात सलई नआउन ेउम्मेििारलाई अन्तिाथताथमा सामेल गराइने छैन । 
%= कुनै उम्मेििारले परीक्षामा आफू सफल हुन े मनसायले झठुा पििरर् पेश गरेमा िा कुन ै भनसुन गरेमा िा  

आयोगका पिाधिकारी िा आयोगका तफथ बाट कायथ गन े कुन ै कमथचारी, िक्ष िा पिज्ञलाई व्यजततगत प्रलोभन 
िेखाोमा त्यस्ता उम्मेििारको परीक्षा आयोगले कुन ैपतन बखत रद्द गनथ सतनछे । 

^= आयोगको पूिथ सूचना पिना अन्तिाथताथको तनिाथररत कायथक्रम पररिथतन िा स्र्धगत हुन ेछैन ।  
&= नततजा प्रकाशनसम्बन्िी कुन ैत्रुदट पाइोमा आयोगमा रहेको असभलेखसाँग सभडाई सच्याइन ेछ । 
*= व्यजततगत पििरर् फारामको ढााँचा तर्ा अन्य जानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाट समेत 

डाउनलोड गनथ सककनछे ।  
९. सलखखत नततजाको जानकारी ोस.ोम. ोस. सेिाबाट समेत सलने सककने छ . 

 

 

 

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

