
5-6/078-79 पदः मेकानिकल सहायक प्रशिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राववनिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिनियररङ्ग प्राववनिक प्रशिक्षण

5 उपसमूहः मेकानिकल

2079.08.1५ स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50025 ि वि अनिकारी कवपलवस्त ुशिवराि 
िगरपानलका -01

जगत प्रसाद अधिकारी

बै.यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50024 आशिष शिनमरे रुपजदेही sainamaina-07 कमलप्रसाद शिनमरे

२ 50026 रमि गपु्ता रुपजदेही नतलोत्तमा-5 संिय कुमार गपु्ता

३ 50022 ददििे बस्याल पाल्पा bagnashkali-06 हररप्रसाद बस्याले

४ 50032 वविाल वनिया रुपजदेही Suddhodhan-4 रामसेवक बााँनिय

सेवा करार सम्झौताका लानग नसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट नमनत २०७९.०८.२१ देशि २०७९.०८.२७ गतेनभत्र 
नसफाररस पत्र बशुझसक्िपुिेछ। तोवकएको समयस मामा नसफाररस पत्र िबझेुमा नििलाइा नसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइिछे।

सदस्य सशिव

सेवा करार व्यशि छिोट उपसनमनत

कोररया िपेाल बहपु्राववनिक शिक्षालय, रुपजदेही

(सूििा प्रकािि भएको नमनतः २०७९/०८/१९)

नसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

ववज्ञापि िम्बरः

ववज्ञापिको वकनसमः

माग सङ्खयाः

अजतवााताामा सशम्मनलत सङ्खयाः

अजतवााताामा भएको नमनतः

कामकाि गिुापिे कायाालयः

प्राववनिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररषद्

लशुम्बि  प्रदेि कायाालय
बटुवल, रुपजदेही

सेवा करारमा सम्झौता गिा नसफाररस सम्बजि  सूििा

प्राववनिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररषद् सािोदठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूनतासम्बजि  नमनत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापिमा 
नलइएको नलशित परीक्षा र अजतवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार व्यशि 
छिोट उपसनमनतको नमनत २०७९/०८/१९ को निणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसाँग सेवा करारको सम्झौता गिा सेवा करार व्यशि छिोट 
कायाववनि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लानग सम्बशजित सबैमा यो सूििा प्रकािि गररएको छ।
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5-7/078-79 पदः कृषि प्रशिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राषवधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः कृषि तथा भेटेनरी

11 उपसमूहः कृषि

2079.08.15 र 2079.08.19 स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50352 षवपलु गौतम रुपन्देही सदु्धोिन-5 Purushottam Gautam 

बै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50341 सोधनया आचायय दाङ तलु्स परु-08 Kaju Sharma

२ 50362 षवमल रेग्म रुपन्देही धसयारी -7 गोपाल प्रसाद रेग्मी

३ 50345 धबनोद काकी पाल्पा ररशददकोट -7 वीर वहादरु काकी

४ 50355 प्रधतभा गैरे पाल्पा बगनासकाली-2 Prakash Gaire

५ 50338 जया उपाध्याय परास  बदयघाट-04 Ambika prasad Upadhayay

६ 50349 आयषु्मा सवेुदी शचतवन भरतपरु-10 काशिराम सवुदेी

७ 50348 नषवन पौडेल रुपन्देही बटुवल-9 Dilli Ram Poudel

८ 50340 बषुद्धमान ओली पशिम  रूकुम धिबेधन-8 ठान बहादरु ओली

९ 50347 मदन कुमार राना पाल्पा रम्भा-2 Kopil bahadur rana

१० 50360 िन बहादरु कुमाल पाल्पा बगनासकाली-1 Jeet Bahadur Kumal

प्राषवधिक शिक्षा तथा दयावसाषयक ताधलम पररिद्

लशुम्बन  प्रदेि कायायलय
बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गनय धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राषवधिक शिक्षा तथा दयावसाषयक ताधलम पररिद् सानोठठम  भक्तपरुको सेवा करारमा पदपूधतयसम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको षवज्ञापनमा 
धलइएको धलशित परीक्षा र अन्तवायतायमा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार दयशक्त छनोट 
उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धनणययानसुार कामकाज गनुयपने कायायलयसँग सेवा करारको सम्झौता गनय सेवा करार दयशक्त छनोट 
काययषवधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायायलयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशि २०७९.०८.२७ गतेधभि धसफाररस 
पि बशुझसक्नपुनेछ। तोषकएको समयस मामा धसफाररस पि नबझेुमा धनजलाइय धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइनछे।

सदस्य सशचव

सेवा करार दयशक्त छनोट उपसधमधत

मदनपोिरा बहपु्राषविक शिक्षालय, पाल्पा

(सूचना प्रकािन भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

षवज्ञापन नम्बरः

षवज्ञापनको षकधसमः

माग सङ्खयाः

अन्तवायतायमा सशम्मधलत सङ्खयाः

अन्तवायतायमा भएको धमधतः

कामकाज गनुयपने कायायलयः
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5-9/078-79 पदः सूचना प्रविधि प्रशिक्षक

सेिा करार सेिाः प्राविधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिधनयररङ्ग प्राविधिक

2 उपसमूहः सूचना प्रविधि

2079.08.1८ स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50398 धनममल अधिकारी पाल्पा Tansen-9 Khim Prasad Adhikari

बै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50403 सधुनता अधिकारी पाल्पा तानसेन-7 Krishna Lal Adhikari

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद्

लशुम्बन  प्रदेि कायामलय
बटुिल, रुपजदेही

सेिा करारमा सम्झौता गनम धसफाररस सम्बजि  सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद् सानोठठम  भक्तपरुको सेिा करारमा पदपूधतमसम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको विज्ञापनमा 
धलइएको धलशित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अजतिामताममा सहभाग  उम्मेदिारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेिा 
करार व्यशक्त छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धनणमयानसुार कामकाि गनुमपने कायामलयसँग सेिा करारको सम्झौता गनम सेिा करार 
व्यशक्त छनोट कायमविधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोिनका लाधग सम्बशजित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।

सेिा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदिारहरूले प्रदेि कायामलयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशि २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बशुझसक्नपुनेछ। तोवकएको समयस मामा धसफाररस पत्र नबझेुमा धनिलाइम धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइनछे।

सदस्य सशचि

सेिा करार व्यशक्त छनोट उपसधमधत

मदनपोिरा बहपु्रावििक शिक्षालय, पाल्पा

(सूचना प्रकािन भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

विज्ञापन नम्बरः

विज्ञापनको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अजतिामताममा सशम्मधलत सङ्खयाः

अजतिामताममा भएको धमधतः

कामकाि गनुमपने कायामलयः
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5-10/078-79 पदः सूचना प्रविधि सहायक प्रशिक्षक

सेिा करार सेिाः प्राविधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिधनयररङ्ग प्राविधिक

1 उपसमूहः सूचना प्रविधि

2079.08.1८ स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50409 ऐश्वयय अधिकारी लमिङु सजुदरििार नगर 
पाधलका-5

रामचन्द्र अधिकारी

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद्

लशुम्बन  प्रदेि कायायलय
बटुिल, रुपजदेही

सेिा करारमा सम्झौता गनय धसफाररस सम्बजि  सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद् सानोठठम  भक्तपरुको सेिा करारमा पदपूधतयसम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको विज्ञापनमा 
धलइएको धलशित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अजतिायतायमा सहभाग  उम्मेदिारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेिा 
करार व्यशक्त छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धनणययानसुार कामकाि गनुयपने कायायलयसँग सेिा करारको सम्झौता गनय सेिा करार 
व्यशक्त छनोट काययविधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोिनका लाधग सम्बशजित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।

सेिा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदिारहरूले प्रदेि कायायलयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशि २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बशुझसक्नपुनेछ। तोवकएको समयस मामा धसफाररस पत्र नबझेुमा धनिलाइय धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइनछे।

सदस्य सशचि

सेिा करार व्यशक्त छनोट उपसधमधत

मदनपोिरा बहपु्रावििक शिक्षालय, पाल्पा

(सूचना प्रकािन भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

विज्ञापन नम्बरः

विज्ञापनको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अजतिायतायमा सशम्मधलत सङ्खयाः

अजतिायतायमा भएको धमधतः

कामकाि गनुयपने कायायलयः
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5-23/078-79 पदः मेकानिकल प्रशिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राववनिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिनियररङ्ग प्राववनिक

3 उपसमूहः मेकानिकल

2079.08.15 र 2079.08.19 स्तर र शे्रण ः अनिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50235 अनिमजय ुकुमार नसजहा महोत्तरी Bhangaha-02 Dhirendra Kumar Sinha

बै.यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50230 अशित िमाा महोत्तरी Jaleshwor -05 B e c h a n  K um a r R a u t

२ 50227 ववरेजर कुमार यादव सप्तरी Bode Barsain-8 R a m  S u n a r Y a d a v

सेवा करार सम्झौताका लानग नसफाररस हिुिुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट नमनत २०७९.०८.२१ देशि २०७९.०८.२७ गतेनित्र 
नसफाररस पत्र बशुझसक्िपुिेछ। तोवकएको समयस मामा नसफाररस पत्र िबझेुमा नििलाइा नसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइिछे।

सदस्य सशिव

सेवा करार व्यशि छिोट उपसनमनत

िेरी प्राववनिक शिक्षालय, बााँके

(सूििा प्रकािि िएको नमनतः २०७९/०८/१९)

नसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशपपक योग्यताक्रमः

ववज्ञापि िम्बरः

ववज्ञापिको वकनसमः

माग सङ्खयाः

अजतवााताामा सशम्मनलत सङ्खयाः

अजतवााताामा िएको नमनतः

कामकाि गिुापिे कायाालयः

प्राववनिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररषद्

लशुम्बि  प्रदेि कायाालय
बटुवल, रुपजदेही

सेवा करारमा सम्झौता गिा नसफाररस सम्बजि  सूििा

प्राववनिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररषद् सािोठठम  ििपरुको सेवा करारमा पदपूनतासम्बजि  नमनत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापिमा 
नलइएको नलशित परीक्षा र अजतवााताामा सहिाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार व्यशि 
छिोट उपसनमनतको नमनत २०७९/०८/१९ को निणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसाँग सेवा करारको सम्झौता गिा सेवा करार व्यशि छिोट 
कायाववनि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लानग सम्बशजित सबैमा यो सूििा प्रकािि गररएको छ।
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5-26/078-79 पदः सूचना प्रविधि सहायक प्रशिक्षक

सेिा करार सेिाः प्राविधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिधनयररङ्ग प्राविधिक

2 उपसमूहः सूचना प्रविधि

2079.08.1८ स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50322 देिेजर पौडेल बााँके Kohalpur-3 Ramlal Poudel

बै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदिारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50310 यबेुजर जयौपाने रोल्पा रोल्पा नगरपाधलका -4 जित कुमार शमाा

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद्

लशुम्बन  प्रदेि कायाालय
बटुिल, रुपजदेही

सेिा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बजि  सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद् सानोठठम  भक्तपरुको सेिा करारमा पदपूधतासम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको विज्ञापनमा 
धलइएको धलशित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अजतिााताामा सहभाग  उम्मेदिारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेिा 
करार व्यशक्त छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धनणायानसुार कामकाि गनुापने कायाालयसाँग सेिा करारको सम्झौता गना सेिा करार 
व्यशक्त छनोट कायाविधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोिनका लाधग सम्बशजित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।

सेिा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदिारहरूले प्रदेि कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशि २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बशुझसक्नपुनेछ। तोवकएको समयस मामा धसफाररस पत्र नबझेुमा धनिलाइा धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइनछे।

सदस्य सशचि

सेिा करार व्यशक्त छनोट उपसधमधत

भेरी प्राविधिक शिक्षालय, बााँके

(सूचना प्रकािन भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

विज्ञापन नम्बरः

विज्ञापनको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अजतिााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः

अजतिााताामा भएको धमधतः

कामकाि गनुापने कायाालयः
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5-28/078-79 पदः विद्यतु सहायक प्रशिक्षक

सेिा करार सेिाः प्राविधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिधियररङ्ग प्राविधिक

7 उपसमूहः विद्यतु

२०७९.०८.१६ स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदिारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50280 भरत के.स . पशिम  रूकुम बााँविकोट-06 हर्क  स िं रे्. ी.

बै.यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदिारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50281 िरेजर कुमार महतो धसराहा लहाि-20 D a rs h a n  M a h a to

२ 50295 राि कुमार रोका सल्याि िारदा िगरपाधलका-14 तारादेि राेेका

३ 50286 दिशिा धसिंह ठकुरी बााँके कोहलपरु-9 G o p a l S in g h  T h a ku ri

४ 50278 प्रमे िपेाश भोिपरु षडािजद -9 P e m a  T s e rin g  S h e rp a  

५ 50282 रविि सेििुाल िमु्ला चजदििाथ ि.पा.-2 खड्ग बहादरु सेििुाल

६ 50279 ददपक िाही िािरकोट शििालय -05 T o p  B a h a d u r S h a h i

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद्

लशुम्बि  प्रदेि कायाशलय
बटुिल, रुपजदेही

सेिा करारमा सम्झौता गिश धसिाररस सम्बजि  सूचिा

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद् सािोदठम  भक्तपरुको सेिा करारमा पदपूधतशसम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको विज्ञापिमा 
धलइएको धलशखत परीक्षा र अजतिाशताशमा सहभाग  उम्मेदिारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेिा करार व्यशक्त 
छिोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धिणशयािसुार कामकाि गिुशपिे कायाशलयसाँग सेिा करारको सम्झौता गिश सेिा करार व्यशक्त छिोट 
कायशविधि, २०७८ को दिा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लाधग सम्बशजित सबैमा यो सूचिा प्रकािि गररएको छ।

सेिा करार सम्झौताका लाधग धसिाररस हिुभुएका उम्मेदिारहरूले प्रदेि कायाशलयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशख २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसिाररस पत्र बशुझसक्िपुिेछ। तोवकएको समयस मामा धसिाररस पत्र िबझेुमा धििलाइश धसिाररस योग्यताक्रमबाट हटाइिछे।

सदस्य सशचि

सेिा करार व्यशक्त छिोट उपसधमधत

भेरी प्राविधिक शिक्षालय, बााँके

(सूचिा प्रकािि भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसिाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

विज्ञापि िम्बरः

विज्ञापिको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अजतिाशताशमा सशम्मधलत सङ्खयाः

अजतिाशताशमा भएको धमधतः

कामकाि गिुशपिे कायाशलयः
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5-32/078-79 पदः जियोम्याटिक्स सहायक प्रजिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राटवधिक तथा प्रजिक्षण

2 समूहः इजजिधियररङ्ग प्राटवधिक प्रजिक्षण

5 उपसमूहः जियोम्याटिक्स

2079.08.17 स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50071 ददल भण्डारी िमु्ला किकासजुदरी -01 कालीमान भण्डारी

२ 50070 धबदाि महतारा काधलकोि Subhakalika -8 Dan Bahadur Mahatara 

बै.यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50068 कजचि काकी रामेछाप उमाकुण्ड-03 H ira n y a  b a h a d u r k a rk i

२ 50066 टविया पोख्रले दाङ राप्त -02 टवष्णपु्रसाद पोख्ररेल

३ 50067 मिोि यादव रुपजदेही धतलोत्तमा 
िगरपाधलका-14

रािेजर प्रसाद अटहर

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाि धमधत २०७९.०८.२१ देजि २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बजुझसक्िपुिेछ। तोटकएको समयस मामा धसफाररस पत्र िबझेुमा धििलाइा धसफाररस योग्यताक्रमबाि हिाइिछे।

सदस्य सजचव

सेवा करार व्यजि छिोि उपसधमधत

जिवराि आजश्रत बहपु्राटवधिक जिक्षालय, गलु्म 

(सूचिा प्रकािि भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकजल्पक योग्यताक्रमः

टवज्ञापि िम्बरः

टवज्ञापिको टकधसमः

माग सङ्खयाः

अजतवााताामा सजम्मधलत सङ्खयाः

अजतवााताामा भएको धमधतः

कामकाि गिुापिे कायाालयः

प्राटवधिक जिक्षा तथा व्यावसाटयक ताधलम पररषद्

लजुम्बि  प्रदेि कायाालय
बिुवल, रुपजदेही

सेवा करारमा सम्झौता गिा धसफाररस सम्बजि  सूचिा

प्राटवधिक जिक्षा तथा व्यावसाटयक ताधलम पररषद् सािोदठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको टवज्ञापिमा 
धलइएको धलजित परीक्षा र अजतवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाि देहायबमोजिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार व्यजि 
छिोि उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धिणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसँग सेवा करारको सम्झौता गिा सेवा करार व्यजि छिोि 
कायाटवधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लाधग सम्बजजित सबैमा यो सूचिा प्रकािि गररएको छ।
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5-34/078-79 पदः कृषि प्रशिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राषवधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः कृषि तथा भेटेनरी

5 उपसमूहः कृषि

2079.08.15 स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50112 जयन्त  गौतम अर्ााखााँच  Padini-3 Tulsi Ram Gautam

बै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50113 एक राज धि.स . सल्यान Baghchaur-3 B ir B a h a d u r D a n g i

२ 50124 षहमालय पौिेल परास  बदार्ाट नगरपाधलका-13 ईश्वरी प्रसाद पौिेल

३ 50554 सधुमत भसुाल रुपन्देही SUDDODHAN-04 R A M L A L  B H U S A L

४ 50129 अजुान के्षत्र अर्ााखााँच  Sandhikharkha-
04

B is h n u  B a h a d u r C h h e tri

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशख २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बशुझसक्नपुनेछ। तोषकएको समयस मामा धसफाररस पत्र नबझेुमा धनजलार्ा धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटार्नछे।

सदस्य सशचव

सेवा करार व्यशि छनोट उपसधमधत

तरुाङ्ग बहपु्राषवधिक शिक्षालय, गलु्म 

(सूचना प्रकािन भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

षवज्ञापन नम्बरः

षवज्ञापनको षकधसमः

माग सङ्खयाः

अन्तवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः

अन्तवााताामा भएको धमधतः

कामकाज गनुापने कायाालयः

प्राषवधिक शिक्षा तथा व्यावसाषयक ताधलम पररिद्

लशुम्बन  प्रदेि कायाालय
बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राषवधिक शिक्षा तथा व्यावसाषयक ताधलम पररिद् सानोठठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको षवज्ञापनमा 
धलर्एको धलशखत परीक्षा र अन्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार व्यशि 
छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धनणायानसुार कामकाज गनुापने कायाालयसाँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा करार व्यशि छनोट 
कायाषवधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।
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5-35/078-79 पदः कृषि सहायक प्रशिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राषवधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः कृषि तथा भेटेनरी

9 उपसमूहः कृषि

2079.08.15 स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50133 असोर पा ण्डे जमु्ला tatopani-4 krishna prasad pandey

बै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50139 मेहफुज आलम कषपलवस्त ुShivraj-8 M u s ta k  A li M u s a lm a n

२ 50141 ददधलप न्यौपाने अर्ााखााँच  पाशणन  गाउाँपाधलका-
07

रुद्र नाथ न्यौपाने

३ 50137 देवेन्द्र सोमै अर्ााखााँच  Panini-7 D h a n  B a h a d u r S o m a i

४ 50152 ऋषि चन्द सल्यान कुमाख गाउपाधलका -7 रेिम बहादरु चन्द

५ 50163 ददपेि ढकाल सल्यान बागचौर -08 मोहन ढकाल

६ 50130 बधबता धगरी दाङ Rapti Rural 
M u n ic ip a lity -3

S h y a m  B a h a d u r G iri

७ 50155 ररश्मा कुश्म  थारू बददाया ठाकुरबाबा-5 सन्तराम थारू

८ 50165 षवक्रम पाण्डे अर्ााखााँच  Bhumikasthan -
09

H o m  b a h a d u r p a n d e y  

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशख २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बशुझसक्नपुनेछ। तोषकएको समयस मामा धसफाररस पत्र नबझेुमा धनजलार्ा धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटार्नछे।

सदस्य सशचव

सेवा करार व्यशि छनोट उपसधमधत

तरुाङ्ग बहपु्राषवधिक शिक्षालय, गलु्म 

(सूचना प्रकािन भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

षवज्ञापन नम्बरः

षवज्ञापनको षकधसमः

माग सङ्खयाः

अन्तवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः

अन्तवााताामा भएको धमधतः

कामकाज गनुापने कायाालयः

प्राषवधिक शिक्षा तथा व्यावसाषयक ताधलम पररिद्

लशुम्बन  प्रदेि कायाालय
बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राषवधिक शिक्षा तथा व्यावसाषयक ताधलम पररिद् सानोदठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको षवज्ञापनमा 
धलर्एको धलशखत परीक्षा र अन्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार व्यशि 
छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धनणायानसुार कामकाज गनुापने कायाालयसाँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा करार व्यशि छनोट 
कायाषवधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।
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5-40/078-79 पदः विद्यतु प्रशिक्षण सहायक

सेिा करार सेिाः प्राविधिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिधियररङ्ग प्राविधिक

7 उपसमूहः विद्यतु

२०७९.०८.१६ स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर द्वित य

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदिारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50269 लेखिाथ खिाल बााँके राप्त  सोिारी-4 Sasiram Khanal

बै.यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदिारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50277 प्रमे िपेाा भोिपरु षडािजद-9 P e m a  T s e rin g  S h e rp a  

२ 50271 दिािा धसिंह ठकुरी बााँके कोहलपरु-9 G o p a l S in g h  T h a ku ri

३ 50272 धबिोद धतरुिा काधलकोट रास्कोट -05 अधि त रुिा

४ 50266 धबिोद जयौपािे स्याङग्िा कालीगण्डकी -5 T e m  P ra s a d  N e u p a n e

५ 50262 द्वदपक िाही िािरकोट शििालय -05 T o p  b a h a d u r s h a h i

६ 50267 गोधबजदप्रसाद िोि बैतड  धडलािैि -7 लक्ष्मि िोि 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद्

लशुम्बि  प्रदेि कायाालय
बटुिल, रुपजदेही

सेिा करारमा सम्झौता गिा धसफाररस सम्बजि  सूचिा

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद् सािोद्वठम  भक्तपरुको सेिा करारमा पदपूधतासम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको विज्ञापिमा 
धलइएको धलशखत परीक्षा र अजतिााताामा सहभाग  उम्मेदिारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेिा करार व्यशक्त 
छिोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धिणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसाँग सेिा करारको सम्झौता गिा सेिा करार व्यशक्त छिोट 
कायाविधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लाधग सम्बशजित सबैमा यो सूचिा प्रकािि गररएको छ।

सेिा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हिुभुएका उम्मेदिारहरूले प्रदेि कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देशख २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बशुझसक्िपुिेछ। तोवकएको समयस मामा धसफाररस पत्र िबझेुमा धििलाइा धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइिछे।

सदस्य सशचि

सेिा करार व्यशक्त छिोट उपसधमधत

भेरी प्राविधिक शिक्षालय, बााँके

(सूचिा प्रकािि भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशपपक योग्यताक्रमः

विज्ञापि िम्बरः

विज्ञापिको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अजतिााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः

अजतिााताामा भएको धमधतः

कामकाि गिुापिे कायाालयः
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5-42/078-79 पदः सहायक लेक्चरर (भौतिकशास्त्र)

सेवा करार सेवाः प्राववतिक िथा प्रशशक्षण

1 समूहः सामान्य प्रशशक्षण

7 उपसमूहः भौतिकशास्त्र

२०७९.०८.१६ स्िर र शे्रण ः अतिकृिस्िर ििृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50051 महेश लम्साल रुपन्देही Tilottama-14 दण्डपानी लम्साल

बै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50044 सदेुश तिवारी स्याङग्जा Waling-8 एकनारायण तिवारी

२ 50048 हेम बहादरु गरुुङ रुपन्देही बटुवल उ न प-12 पदम बहादरु गरुुङ

३ 50049 िलु्स  राम पाण्डे पाल्पा रैनादेब  छहरा 
गाउपाश का-1

लालमण  पाण्डे

४ 50046 ववष्ण ुतगरी रुपन्देही Tilottama-03 िलुस  तगरी

५ 50045 मोहन आचायय अर्ायखााँच  Sandhikhrka-7 दखुलाल आचायय

६ 50057 भरि कुमार पनु रुपन्देही Butwal-13 तमनबहादरु पनु

सेवा करार सम्झौिाका लातग तसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेश कायायलयबाट तमति २०७९.०८.२१ देशख २०७९.०८.२७ गिेतभत्र 
तसफाररस पत्र बशुझसक्नपुनेछ। िोवकएको समयस मामा तसफाररस पत्र नबझेुमा तनजलार्य तसफाररस योग्यिाक्रमबाट हटार्नछे।

सदस्य सशचव

सेवा करार व्यशि छनोट उपसतमति

कोररया नपेाल बहपु्राववतिक शशक्षालय, रुपन्देही

(सूचना प्रकाशन भएको तमतिः २०७९/०८/१९)

तसफाररस योग्यिाक्रमः

बैकशल्पक योग्यिाक्रमः

ववज्ञापन नम्बरः

ववज्ञापनको वकतसमः

माग सङ्खयाः

अन्िवायिायमा सशम्मतलि सङ्खयाः

अन्िवायिायमा भएको तमतिः

कामकाज गनुयपने कायायलयः

प्राववतिक शशक्षा िथा व्यावसावयक िातलम पररषद्

लशुम्बन  प्रदेश कायायलय
बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौिा गनय तसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राववतिक शशक्षा िथा व्यावसावयक िातलम पररषद् सानोठठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूतियसम्बन्ि  तमति २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापनमा 
तलर्एको तलशखि परीक्षा र अन्िवायिायमा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार व्यशि 
छनोट उपसतमतिको तमति २०७९/०८/१९ को तनणययानसुार कामकाज गनुयपने कायायलयसाँग सेवा करारको सम्झौिा गनय सेवा करार व्यशि छनोट 
काययववति, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लातग सम्बशन्िि सबैमा यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।

Page 1 of 1 सिफारिि िचूना



5-44/078-79 पदः मेकानिकल प्रशिक्षण सहायक

सेवा करार सेवाः प्राववनिक तथा प्रशिक्षण

1 समूहः इशजिनियररङ्ग प्राववनिक प्रशिक्षण

3 उपसमूहः मेकानिकल

२०७९.०८.१६ स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर द्वित य

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50017 द्वदििे बस्याल पाल्पा बगािासकाली-06 हरिप्रसाद बस्याले

बै.यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम

१ 50011 उमा िंकर थारु चौिरी रुपजदेही सदु्धोिि-07 केदािप्रसाद चौधिी थारु

प्राववनिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररषद्

लशुम्बि  प्रदेि कायाालय
बटुवल, रुपजदेही

सेवा करारमा सम्झौता गिा नसफाररस सम्बजि  सूचिा

प्राववनिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररषद् सािोद्वठम  भक्तपरुको सेवा करारमा पदपूनतासम्बजि  नमनत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापिमा 
नलइएको नलशित परीक्षा र अजतवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट ववज्ञापि िम्बर ५-६/०७८-७९ बाट रोल िम्बर ५००१० का उम्मेदवार 
एक स्तर/शे्रण  मानथल्लो पदमा नसफाररस भएकाले बााँकी रहेका उम्मेदवारहरूबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार 
व्यशक्त छिोट उपसनमनतको नमनत २०७९/०८/१९ को निणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसाँग सेवा करारको सम्झौता गिा सेवा करार व्यशक्त 
छिोट कायाववनि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लानग सम्बशजित सबैमा यो सूचिा प्रकािि गररएको छ।

सेवा करार सम्झौताका लानग नसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट नमनत २०७९.०८.२१ देशि २०७९.०८.२७ गतेनभत्र 
नसफाररस पत्र बशुझसक्िपुिेछ। तोवकएको समयस मामा नसफाररस पत्र िबझेुमा नििलाइा नसफाररस योग्यताक्रमबाट हटाइिछे।

सदस्य सशचव

सेवा करार व्यशक्त छिोट उपसनमनत

कोररया िपेाल बहपु्राववनिक शिक्षालय, रुपजदेही

(सूचिा प्रकािि भएको नमनतः २०७९/०८/१९)

नसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

ववज्ञापि िम्बरः

ववज्ञापिको वकनसमः

माग सङ्खयाः

अजतवााताामा सशम्मनलत सङ्खयाः

अजतवााताामा भएको नमनतः

कामकाि गिुापिे कायाालयः
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5-45/078-79 पदः गणित प्रणिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राववधिक तथा प्रणिक्षि

1 समूहः सामान्य प्रणिक्षि

2 उपसमूहः गणित

2079.08.17 स्तर र शे्रि ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50183 केिव खनाल अर्ााखााँच  मालारान  -04 Gangaram Khanal

बै.यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम

१ 50184 श्रावि कुमार बधनयााँ परास  रामग्राम नगरपाधलका -
14

गाँगा नारायि बधनयााँ

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ देणख २०७९.०८.२७ गतेधभत्र 
धसफाररस पत्र बणुझसक्नपुनेछ। तोवकएको समयस मामा धसफाररस पत्र नबझेुमा धनजलार्ा धसफाररस योग्यताक्रमबाट हटार्नछे।

सदस्य सणचव

सेवा करार व्यणि छनोट उपसधमधत

पाणिन  बहपु्राववधिक णिक्षालय, अर्ााखााँच 

(सूचना प्रकािन भएको धमधतः २०७९/०८/१९)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकणपपक योग्यताक्रमः

ववज्ञापन नम्बरः

ववज्ञापनको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अन्तवााताामा सणम्मधलत सङ्खयाः

अन्तवााताामा भएको धमधतः

कामकाज गनुापने कायाालयः

प्राववधिक णिक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद्

लणुम्बन  प्रदेि कायाालय
बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राववधिक णिक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद् सानोठठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापनमा 
धलर्एको धलणखत परीक्षा र अन्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोणजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार व्यणि 
छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१९ को धनिायानसुार कामकाज गनुापने कायाालयसाँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा करार व्यणि छनोट 
कायाववधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लाधग सम्बणन्ित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।
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5-46/078-79 पदः निर्माण सहमयक प्रशिक्षक

सेवम करमर सेवमः प्रमववनिक तथम प्रशिक्षण

1 सरू्हः इशजिनियररङ्ग प्रमववनिक

2 उपसरू्हः नसनिल

2079.08.17 स्तर र शे्रण ः सहमयकस्तर प्रथर्

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्रे्दवमरको िमर्, थर स्थमय  ठेगमिम बमबकुो िमर्

१ 50194 ि वि पमण्डे अर्माखमाँच  छत्रदेव-03 Khadka Bahadur Pandey 
Kshetri

बै.यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्रे्दवमरको िमर्, थर स्थमय  ठेगमिम बमबकुो िमर्

१ 50196 नबपल खत्र  के्षत्र दमङ रमप्त -03 Y a m  B a h a d u r K h a tri 
C h h e tri

सेवम करमर सम्झौतमकम लमनग नसफमररस हिुिुएकम उम्रे्दवमरहरूले प्रदेि कमयमालयबमट नर्नत २०७९.०८.२१ देशख २०७९.०८.२७ गतेनित्र 
नसफमररस पत्र बशुझसक्िपुिेछ। तोवकएको सर्यस र्मर्म नसफमररस पत्र िबझेुर्म नििलमइा नसफमररस योग्यतमक्रर्बमट हटमइिछे।

सदस्य सशचव

सेवम करमर व्यशि छिोट उपसनर्नत

पमशणि  बहपु्रमववनिक शिक्षमलय, अर्माखमाँच 

(सूचिम प्रकमिि िएको नर्नतः २०७९/०८/१९)

नसफमररस योग्यतमक्रर्ः

बैकशपपक योग्यतमक्रर्ः

ववज्ञमपि िम्बरः

ववज्ञमपिको वकनसर्ः

र्मग सङ्खयमः

अजतवमातमार्म सशम्र्नलत सङ्खयमः

अजतवमातमार्म िएको नर्नतः

कमर्कमि गिुापिे कमयमालयः

प्रमववनिक शिक्षम तथम व्यमवसमवयक तमनलर् पररषद्

लशुम्बि  प्रदेि कमयमालय
बटुवल, रुपजदेही

सेवम करमरर्म सम्झौतम गिा नसफमररस सम्बजि  सूचिम

प्रमववनिक शिक्षम तथम व्यमवसमवयक तमनलर् पररषद् समिोठठर्  ििपरुको सेवम करमरर्म पदपूनतासम्बजि  नर्नत २०७९/०३/०८ को देहमयको ववज्ञमपिर्म 
नलइएको नलशखत परीक्षम र अजतवमातमार्म सहिमग  उम्रे्दवमरहरू र्ध्येबमट देहमयबर्ोशिर्को योग्यतमक्रर् कमयर् हिु आएकमले सेवम करमर व्यशि 
छिोट उपसनर्नतको नर्नत २०७९/०८/१९ को निणायमिसुमर कमर्कमि गिुापिे कमयमालयसाँग सेवम करमरको सम्झौतम गिा सेवम करमर व्यशि छिोट 
कमयाववनि, २०७८ को दफम ८(६) र ८(७) को प्रयोििकम लमनग सम्बशजित सबैर्म यो सूचिम प्रकमिि गररएको छ।
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