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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 @)&^.)#.२$ ut] lg0f{o ePsf] x'Fbf ;DalGwt 

;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 .  

नतिजा प्रकाशिि भएको जजल्ला : मनाङ 
;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 19 5 4 3 1 1 1 

ln=k=df ;lDdlnt ;+Vof  
186 

 

 

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

1=  रामचन्द्र शमाा 39100005 खुला 
2=  सररता सुबेदी 39100013 खुला, महिला 
3=  संगीता पाण्ड े 39100026 महिला 
4=  पार्ाती बराल 39100027 महिला 
5=  बासुदेर् न्द्यौपाने 39100032 खुला 
6=  लोकेन्द्र बिादरु सिकारी 39100034 पपक्ष े

7=  नागेश्र्र प्रसाद यादर् 39100037 मधेशी 
8=  नर्राज बढुा 39100045 खुला, पपक्ष े

9=  पर्ष्ण ुप्रसाद पन्द्थी 39100059 खुला 
10=  अन्द्जली खड्का 39100060 खुला, महिला 
11=  मञ्जलु कंडेल 39100062 खुला 
12=  राम बिादरु र्ली 39100064 खुला, पपक्ष े

13=  डडल्ली प्रसाद गौतम 39100071 खुला 
14=  अन्द्जना के.सी. 39100080 महिला 
15=  गोपीराज र्ाग्ले 39100087 खुला 
16=  चचज कुमारी मित 39100089 महिला 
17=  सुमन अचधकारी 39100099 खुला 
18=  तेज काशी गुरुङ्ग 39100100 आज 

19=  मदन अचधकारी 39100102 खुला 
20=  चचज कुमारी गुरुङ्ग 39100103 आज 

21=  कृष्ण बिादरु पर्.क. 39100105 दललत 

22=  इन्द्द ुसुबेदी 39100111 महिला 
23=  कृष्ण प्रसाद पौडेल 39100112 खुला 
24=  अन्द्ज ुपौडल 39100113 खुला, महिला 
25=  हिकाराम पौडेल 39100117 खुला 
26=  िेड नारायण थापा मगर 39100124 खुला, आज 

27=  बाल ककशोर पिेल 39100129 मधेशी 
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qm=;+= pDd]bjf/sf] gfd /f] n=g= 5gf}6 ;d"x 

28=  चेत कुमारी थापा (राना) 39100135 आज 

29=  ररता पररयार 39100139 खुला, महिला, दललत 

30=  राम बिादरु पौडेल 39100142 खुला 
31=  कृपानन्द्द चौिान 39100147 मधेशी 
32=  रमेश कुमार चगरी 39100149 मधेशी 
33=  शोभा देर्ी सापकोिा (पौडेल) 39100151 महिला 
34=  प्रकाश पौडेल 39100152 खुला 
35=  तम बिादरु छन्द््याल 39100153 आज 

36=  मोिन गुरुङ्ग 39100170 आज 

37=  प्रकाश जसैी 39100173 खुला, पपक्ष े

38=  कृष्ण प्रसाद अचधकारी 39100174 खुला 
39=  अपपल पोखे्रल 39100182 खुला 
40=  गोपर्न्द्द प्रसाद शमाा 39100187 खुला 
41=  अमरेश बठैा 39100189 खुला, मधेशी 
42=  अन्द्जना र्ाग्ले 39100197 महिला 
43=  श्री कृष्ण रानाभाि 39100200 खुला 
44=  रास लाल ठाकुर 39100208 मधेशी 
45=  सबबन खड्का 39100218 खुला 
46=  ध्ररु्राज रोकाया 39100223 पपक्ष े

47=  धनपर्र भण्डारी 39100225 खुला 
48=  हदपक बिादरु रोकाया  39100227 पपक्ष े

पुनश्चM लशक्षक सेर्ा आयोग ननयमार्ली २०५७ को ननयम २० (४) अनुसार समान र्ा माचथल्लो तिमा लसफाररस भइ 
सकेका व्यक्ततको नाम यस ननतजाबाि ििाईएको छ . साथ,ै  नन.मा.तिको अन्द्तर्ााताामा छनौि भएका उम्मेदर्ारको 
संख्या बराबर थप उम्मेदर्ारलाई अन्द्तर्ाातााका लाचग छनौि गररएको छ ।  

 

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

!= मनाङ (क्र.स. १ देखख ४८ सम्म) लशक्षा पर्कास तथा समन्द्र्य ईकाइ ¸  गोरखा २०७६।०४।०५ गते पर्िान ७:३० बजे 
 

 

 

 

 

अन्िर्ाािाामा सहभागी हुन ेउम्मेदर्ारहरूले ल्याउनुपने कागजाि एर्ं अन्य जानकारी 
!=  अन्द्तर्ााताा िुने हदन प्र्येक उम्मेदर्ारले तोककएको अन्द्तर्ााताा केन्द्रमा अननर्ाया रुपमा व्यक्ततगत पर्र्रण फाराम भरी 

आयोगका कमाचारीिरुद्धारा रुजु गराउनु पनेछ ।  
@= व्यक्ततगत पर्र्रण फारामसाथ उम्मेदर्ारले देिायका सतकल कागजात र सोको एक÷एकप्रनत प्रनतललपप आफैं ले प्रमाखणत गरी 

ननम्न क्रममा लमलाई फाइलमा राखी पशे गनुापनछे ।  
क)  प्रर्ेश पत्र 

ख)  नागररकताको प्रमाणपत्र 

ग)  अध्यापन अनुमनत पत्र  

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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घ)  समार्ेशी समूिबाि अन्द्तर्ााताा हदन आउन े उम्मेदर्ारले आफू उतत समूिमा पने भनी प्रमाखणत गररएको सतकल 
कागजात ।  
 पपछडडएको के्षत्रको िकमा सम्बक्न्द्धत क्जल्लाबाि ललएको नागररकता र दरखास्त हदने अक्न्द्तम लमनतसम्म सोिी 

क्जल्लाको कुनै स्थानीय तिमा स्थायी बसोबास गरररिेको भनी सम्बक्न्द्धत स्थानीय ननकायले प्रमाखणत गररहदएको 
लसफाररस पत्र संलग्न िुनुपने छ । साथ,ै बैबाहिक सम्बन्द्धबाि पपछडडएको के्षत्रको सुपर्धा उपभोग गना चािन े
महिला उम्मेद्र्ारले श्रीमानको नागररकताको प्रमाणपत्र र बबबाि दतााको प्रमाणपत्र समेत अननर्ाया रुपमा संलग्न 
गनुापनेछ ।  

ङ)  शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररबत्रक प्रमाण–पत्रिरु । 
च) लशक्षक पदमा कायारत रिेको उम्मेद्र्ारले आफु कायारत ति, ननयुक्तत लमनत, ननयुक्ततको ककलसम (उदािरणः 

स्थायी÷अस्थायी÷राित÷करार÷सट्टा÷ललयन आहद), सेर्ा िुिेको, पुनःव्यर्स्थापन भएको र्ा पनुःपदस्थापन भएको भए सो 
समेत खुल्न ेसम्बक्न्द्धत शिक्षा वर्कास िथा समन्र्य इकाई प्रमुखले न ैप्रमाखणत गररहदएको सतकल कागजात, ननयुक्तत 
पत्र र ननयुक्तत समथान÷अलभलेखीकरण पत्र । 

छ) लशक्षा बबषयमा १० महिने ताललम ललएको भए सो को प्रमाणपत्र र्ा सो सरिको मान्द्यता प्राप्त शैक्षक्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र ।  

ज)  पर्देशी संस्थार्ाि शैक्षक्षक उपाचध िालसल गरेको भए समकक्षताको प्रमाणपत्र । 
झ)  िालसाल ैखखचचएको पासपोिा साइजको एकप्रनत फोिो । 

#= ४० बषा उमेरको िद नाघेका उमेद्र्ारले उमेरको िद नलाग्न ेप्रमाण सहित (जस्तैः प्राथलमक तिको स्थायी ननयुक्तत पत्र ललई 
२०७५÷०३÷३० सम्म कायारत रिेको र्ा राित अनुदान कोिामा ननयकु्तत पाई कायारत रिेको) सम्बक्न्द्धत लशक्षा पर्कास तथा 
समन्द्र्य इकाईले प्रमाखणत गररहदएको सतकल कागजात । 

$= उक्ल्लखखत सतकल कागजात ललई नआउन ेउम्मेदर्ारलाई अन्द्तर्ााताामा सामेल गराइने छैन । 
%= कुन ै उम्मेदर्ारले परीक्षामा आफू सफल िुन े मनसायले झठुा पर्र्रण पेश गरेमा र्ा कुन ै भनसनु गरेमा र्ा  आयोगका 

पदाचधकारी र्ा आयोगका तफा बाि काया गने कुनै कमाचारी, दक्ष र्ा पर्ज्ञलाई व्यक्ततगत प्रलोभन देखाएमा ्यस्ता 
उम्मेदर्ारको परीक्षा आयोगले कुन ैपनन बखत रद्द गना सतनेछ । 

^= आयोगको पूर्ा सूचना पर्ना अन्द्तर्ाातााको ननधााररत कायाक्रम पररर्ातन र्ा स्थचगत िुन ेछैन ।  
&= ननतजा प्रकाशनसम्बन्द्धी कुन ैत्रुहि पाइएमा आयोगमा रिेको अलभलेखसँग लभडाई सच्याइन ेछ । 
*= व्यक्ततगत पर्र्रण फारामको ढाचँा तथा अन्द्य जानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाि समेत डाउनलोड गना 

सककनेछ ।  
९. ललखखत ननतजाको जानकारी एस.एम. एस. सेर्ाबाि समेत ललने सककने छ . 

 

 

 

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

