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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 : भक्िपुर 
;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 38 10 8 7 3 2 1 

ln=k=df ;lDdlnt ;+Vof  785 

 

 

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

1=  वाल कृष्ण ढुङ्गेल 28100014 खुला 
2=  संजय कुमार ससहं 28100016 मधेशी 
3=  सारदा शमाा (गगरी) 28100027 खुला, महहला 
4=  राकेश महतो 28100034 मधेशी 
5=  पनुम कुमारी झा 28100040 मधेशी 
6=  अञ्ज ुसुवाल 28100048 आ.ज. 
7=  ववनोद बासुकला 28100068 आ.ज. 
8=  ववजया शे्रष्ठ 28100122 महहला, आ.ज. 
9=  कल्पना सुजख ू 28100131 आ.ज. 
10=  यमुना शे्रष्ठ 28100132 खुला, महहला, आ.ज. 
11=  हरर नारायण साह 28100136 खुला, मधेशी 
12=  राजन्द्र पौडेल 28100157 खुला 
13=  रबबना कमााचाया 28100165 खुला, महहला, आ.ज. 
14=  मायादेवी फोजू 28100185 आ.ज. 
15=  अभै राज अवस्थी 28100187 खुला 
16=  शारधा पौडेल 28100206 अपाङ्गता 
17=  ससतामाया लामा 28100220 आ.ज. 
18=  संजजया कुमारी चौधरी 28100227 महहला, आ.ज. 
19=  अञ्ज ुकुमारी पाण्डेय 28100229 मधेशी 
20=  प्रधमु्न पौडेल 28100230 खुला 
21=  रश्मी ख्याजू 28100232 आ.ज. 
22=  रञ्जना सापकोटा (दलुाल) 28100236 खुला, महहला 
23=  सम्झना काफ्ले 28100241 खुला, महहला 
24=  संगीता उपे्रती 28100251 खुला, महहला 
25=  पणु्यश्वरी सुल ु 28100253 खुला, महहला, आ.ज. 
26=  इजन्द्दरा घिसमरे 28100261 अपाङ्गता 
27=  गणेश प्रसाद घतमल्सेना 28100263 खुला 
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28=  सुलोचना प्रजापघत 28100269 महहला 
29=  रागधका मैयााँ कोज ू 28100279 महहला, आ.ज. 
30=  देवी कुमारी फुलारा 28100282 खुला, महहला, वप.क्षे. 
31=  मघनता ससहं 28100287 मधेशी 
32=  गोमा नेपाल (न्द्यौपाने) 28100293 महहला 
33=  मैयााँ केशरी कोजु 28100300 खुला, महहला, आ.ज. 
34=  सुघनता नेपाली 28100302 दसलत 

35=  सुघनता काकी (बाघनयााँ) 28100303 महहला 
36=  ससजाना कटुवाल 28100310 खुला, महहला 
37=  घनलञ्जना सेवाचाया 28100332 आ.ज. 
38=  सुसशला लावजू 28100350 आ.ज. 
39=  छोटी मुखखया 28100362 खुला, मधेशी 
40=  ववजया पोखरेल 28100363 खुला, महहला 
41=  दगुाा प्रसाद न्द्यौपाने 28100366 वप.क्षे 
42=  सुजता सुबेदी 28100372 खुला, महहला 
43=  यमुना आचाया 28100377 खुला, महहला 
44=  अघनता लम्साल 28100383 खुला, महहला 
45=  रीता शे्रष्ठ 28100403 खुला, महहला, आ.ज. 
46=  इजन्द्दरा न्द्यौपाने 28100418 महहला 
47=  झरना बजगाइा 28100444 खुला, महहला 
48=  इाश्वरी दत्त ओझा 28100453 खुला 
49=  रामदेबी कोजु 28100470 खुला, महहला, आ.ज. 
50=  पोषणा शे्रष्ठ 28100471 आ.ज. 
51=  लक्ष्मी पकुवाल 28100476 खुला, महहला 
52=  सुरज शे्रष्ठ 28100478 आ.ज. 
53=  कल्पना बोयजु 28100480 खुला, महहला, आ.ज. 
54=  लक्ष्मी भट्ट 28100484 खुला, महहला 
55=  मघनषा साखकमी 28100486 खुला, महहला, आ.ज. 
56=  पववत्रा ढकाल 28100495 खुला, महहला 
57=  मनोज कुमार पडंडत 28100497 मधेशी 
58=  घनमाला भट्ट 28100506 खुला, महहला 
59=  संगीता कुमारी रायमाझी 28100509 खुला, महहला 
60=  कमला मगर 28100524 महहला, आ.ज. 
61=  अप्सरा ढकाल 28100528 खुला, महहला 
62=  रेजजना खाताखो काकी 28100537 महहला 
63=  प्रहदप ढकाल 28100538 खुला 
64=  सकुलदेव दाहाल 28100542 खुला 
65=  रंजजत कुमार यादव 28100555 खुला, मधेशी 
66=  घनरु थापा 28100561 खुला, महहला 
67=  बालाजीत राइा 28100565 खुला, आ.ज. 
68=  सुबास काकी 28100569 खुला 
69=  अघनता नायभा 28100571 आ.ज. 
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70=  अप्सरा साख 28100573 खुला, महहला, आ.ज. 
71=  देवकला आचाया 28100578 महहला 
72=  नबबना शे्रष्ठ 28100581 खुला, महहला 
73=  ढाका देवी शमाा 28100585 खुला, महहला 
74=  भवानी पराजलुी 28100587 अपाङ्गता 
75=  दगुाा दाहाल 28100588 महहला 
76=  लक्ष्मी गुरुङ 28100589 महहला, आ.ज., अपाङ्गता 
77=  नेत्र प्रसाद घिसमरे 28100598 खुला 
78=  प्रभाव कुमार साह 28100599 मधेशी 
79=  चन्द्रकला न्द्यौपाने 28100601 खुला, महहला, वप.क्षे. 
80=  राजेश कुमार साह 28100628 मधेशी 
81=  रुमवहादरु काकी 28100632 खुला 
82=  वप्रयकंा यादव 28100636 मधेशी 
83=  रववन्द्र अगधकारी 28100639 खुला 
84=  नेम बहादरु खत्री 28100691 खुला 
85=  शान्द्ती कुमारी बबष्ट 28100702 वप.क्षे. 
86=  जीवीता आचाया 28100721 खुला, महहला 
87=  राजेश कुमार राम 28100728 मधेशी 
88=  शुसशला घिसमरे 28100735 महहला 
89=  प्रघतभा पौडेल 28100780 महहला 
90=  सुरेन्द्र कुमार यादव 28100840 मधेशी 
91=  पववत्रा कुमारी शाही 28100879 खुला, महहला, वप.क्षे. 
92=  अशोक थापा 28100887 खुला 
93=  रन्द्ज ुनेपाल 28100890 खुला, महहला 
94=  प्रहदप सुबेदी 28100896 खुला 
95=  झपट ससहं साउद 28100906 वप.क्षे 
96=  कबबता खनाल 28100908 महहला 
97=  अमतृ थयुाजू 28100926 आ.ज. 
98=  झनक प्रसाद धमला 28100983 खुला 
99=  घनम वहादरु वढुाथोकी 28101024 खुला 
100=  उदय ससहं तामाङ् 28101035 अपाङ्गता 
101=  सुगधर कुमार कणा 28101040 मधेशी 
102=  खखमा शाही 28101054 वप.क्षे. 
पनुश्चM सशक्षक सेवा आयोग घनयमावली २०५७ को घनयम २० (४) अनसुार समान वा मागथल्लो तहमा ससफाररस भइ सकेका व्यजततको नाम यस 
नघतजाबाट हटाईएको छ . साथ,ै  घन.मा.तहको अन्द्तवााताामा छनौट भएका उम्मेदवारको संख्या बराबर थप उम्मेदवारलाई अन्द्तवाातााका लागग छनौट 
गररएको छ ।  

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

!= भततपुर 
(क्र.स. १  देखख  ५६  सम्म) सशक्षा ववकास तथा समन्द्वय ईकाइ¸ गचतवन २०७६।०४।०८ गते ववहान ७:३० बजे 
(क्र.स.५७  देखख १०२ सम्म) सशक्षा ववकास तथा समन्द्वय ईकाइ¸ गचतवन २०७६।०४।०८ गते हदउाँसो १२:३० बजे 

 

 

 
lnlvt k/LIffsf] glthfdf lrQ gj'emL k'gof]{u ug{ rfxg] pDd]bjf/n] ldlt @)&^÷)४÷०२  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 
!=  अन्द्तवााताा हुने हदन प्रत्येक उम्मेदवारले तोककएको अन्द्तवााताा केन्द्रमा अघनवाया रुपमा व्यजततगत वववरण फाराम भरी 

आयोगका कमाचारीहरुद्धारा रुजु गराउनु पनेछ ।  
@= व्यजततगत वववरण फारामसाथ उम्मेदवारले देहायका सतकल कागजात र सोको एक÷एकप्रघत प्रघतसलवप आफैं ले प्रमाखणत गरी 

घनम्न क्रममा समलाई फाइलमा राखी पशे गनुापनछे ।  
क)  प्रवेश पत्र 

ख)  नागररकताको प्रमाणपत्र 

ग)  अध्यापन अनुमघत पत्र  
ि)  समावेशी समूहबाट अन्द्तवााताा हदन आउन े उम्मेदवारले आफू उतत समूहमा पने भनी प्रमाखणत गररएको सतकल 

कागजात ।  
 वपछडडएको के्षत्रको हकमा सम्बजन्द्धत जजल्लाबाट सलएको नागररकता र दरखास्त हदने अजन्द्तम समघतसम्म सोही 

जजल्लाको कुनै स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गरररहेको भनी सम्बजन्द्धत स्थानीय घनकायले प्रमाखणत गररहदएको 
ससफाररस पत्र संलग्न हुनुपने छ । साथ,ै बैबाहहक सम्बन्द्धबाट वपछडडएको के्षत्रको सुववधा उपभोग गना चाहन े
महहला उम्मेद्वारले श्रीमानको नागररकताको प्रमाणपत्र र बबबाह दतााको प्रमाणपत्र समेत अघनवाया रुपमा संलग्न 
गनुापनेछ ।  

ङ)  शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररबत्रक प्रमाण–पत्रहरु । 
च) सशक्षक पदमा कायारत रहेको उम्मेद्वारले आफु कायारत तह, घनयुजतत समघत, घनयुजततको ककससम (उदाहरणः 

स्थायी÷अस्थायी÷राहत÷करार÷सट्टा÷सलयन आहद), सेवा टुटेको, पुनःव्यवस्थापन भएको वा पनुःपदस्थापन भएको भए सो 
समेत खुल्न ेसम्बजन्द्धत शिक्षा वर्कास िथा समन्र्य इकाई प्रमुखले न ैप्रमाखणत गररहदएको सतकल कागजात, घनयुजतत 
पत्र र घनयुजतत समथान÷असभलेखीकरण पत्र । 

छ) सशक्षा बबषयमा १० महहने तासलम सलएको भए सो को प्रमाणपत्र वा सो सरहको मान्द्यता प्राप्त शैक्षक्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र ।  

ज)  ववदेशी संस्थावाट शैक्षक्षक उपागध हाससल गरेको भए समकक्षताको प्रमाणपत्र । 
झ)  हालसाल ैखखगचएको पासपोटा साइजको एकप्रघत फोटो । 

#= ४० बषा उमेरको हद नािेका उमेद्वारले उमेरको हद नलाग्न ेप्रमाण सहहत (जस्तैः प्राथसमक तहको स्थायी घनयुजतत पत्र सलई 
२०७५÷०३÷३० सम्म कायारत रहेको वा राहत अनुदान कोटामा घनयजुतत पाई कायारत रहेको) सम्बजन्द्धत सशक्षा ववकास तथा 
समन्द्वय इकाईले प्रमाखणत गररहदएको सतकल कागजात । 

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

पदागधकारी वा आयोगका तफा बाट काया गने कुनै कमाचारी, दक्ष वा ववज्ञलाई व्यजततगत प्रलोभन देखाएमा त्यस्ता 
उम्मेदवारको परीक्षा आयोगले कुन ैपघन बखत रद्द गना सतनेछ । 

^= आयोगको पूवा सूचना ववना अन्द्तवाातााको घनधााररत कायाक्रम पररवातन वा स्थगगत हुन ेछैन ।  
&= नघतजा प्रकाशनसम्बन्द्धी कुन ैत्रुहट पाइएमा आयोगमा रहेको असभलेखसाँग सभडाई सच्याइन ेछ । 
*= व्यजततगत वववरण फारामको ढााँचा तथा अन्द्य जानकारी आयोगको Website : (www.tsc.gov.np) बाट समेत डाउनलोड गना 

सककनेछ ।  
९. सलखखत नघतजाको जानकारी एस.एम. एस. सेवाबाट समेत सलने सककने छ . 

 

 

 

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

