
5-3/078-79 पदः सहायक लेक्चरर (रसायनशास्त्र)

सेवा करार सेवाः प्राववधिक तथा प्रशशक्षण

1 समूहः सामान्य प्रशशक्षण

2 उपसमूहः रसायनशास्त्र

२०७९.०८.१६ स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

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

१ 50517 धनरा ड .स . दाङ Tulsipur-18 S h iv a ra j D .C .

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

१ 50515 शधुसला पशडडत प्यठुान Pyuthan Municipality-07 H e m ra j S h a rm a

रोल्पा बहपु्राववधिक शशक्षालय, रोल्पा

सदस्य सशचव

सेवा करार व्यशि छनोट उपसधमधत

(सूचना प्रकाशन भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

ववज्ञापन नम्बरः

ववज्ञापनको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अन्तवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः

अन्तवााताामा भएको धमधतः

कामकाज गनुापने कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेश कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलनहुनु।

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद्

लशुम्बन  प्रदेश कायाालय
बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद् सानोठठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको 
ववज्ञापनमा धलइएको धलशित परीक्षा र अन्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा 
करार व्यशि छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ को धनणायानसुार कामकाज गनुापने कायाालयसँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा 
करार व्यशि छनोट कायाववधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।
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5-5/078-79 पदः रेफ एन्ड ऐसी प्रशिक्षक

सेवा करार सेवाः प्राववधिक तथा प्रशिक्षण

2 समूहः इशन्िधियररङ्ग प्राववधिक प्रशिक्षण

3 उपसमूहः रेफ एन्ड ऐसी

2079.08.16 स्तर र शे्रणीः अधिकृतस्तर ततृीय

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

१ 50040 िवीि यादव ििषुा Makhanaha-05 बद्रि यादव

२ 50038 धबिय कुमार गपु्ता बारा Kalaiya sub metropolitan -
20

योगेन्ि साह तेली

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

१ 50043 वपताम्बर चौिरी रुपन्देही Suddhodhan -2 इन्िे थारु

कोररया िपेाल बहपु्राववधिक शिक्षालय, रुपन्देही

सदस्य सशचव

सेवा करार व्यशि छिोट उपसधमधत

(सूचिा प्रकािि भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

बैकशपपक योग्यताक्रमः

ववज्ञापि िम्बरः

ववज्ञापिको वकधसमः

माग सङ्खयाः

अन्तवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः

अन्तवााताामा भएको धमधतः

कामकाि गिुापिे कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलिहुिु।

प्राववधिक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद्

लशुम्बिी प्रदेि कायाालय
बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गिा धसफाररस सम्बन्िी सूचिा

प्राववधिक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद् सािोद्रठमी भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्िी धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको 
ववज्ञापिमा धलइएको धलशित परीक्षा र अन्तवााताामा सहभागी उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा 
करार व्यशि छिोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ को धिणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसँग सेवा करारको सम्झौता गिा सेवा 
करार व्यशि छिोट कायाववधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचिा प्रकािि गररएको छ।

Page 1 of 1 सिफारिि िचूना



5-13/078-79 पदः सहायक लेक्चरर (रसायनशास्त्र)
सेवा करार सेवाः प्राववधिक तथा प्रशशक्षण
1 समूहः सामान्य प्रशशक्षण
३ उपसमूहः रसायनशास्त्र
२०७९.०८.१६ स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम
१ 50198 धमत्र बहादरु सोमै गलु्म  रेसङुा नगरपाधलका-14 िन ेसोमै

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम
1 50202 पदम बहादरु गाहा पाल्पा Ribdikot Rural 

M u n ic ip a lity -08
D h a n  B a h a d u r G a h a  M a g a r

2 50199 लक्ष्म  कान्त चौिरी परास  सरावल-3 िन बहादरु थारु

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद्
लशुम्बन  प्रदेश कायाालय

बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद् सानोठठम  भक्तपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापनमा 
धलइएको धलशित परीक्षा र अन्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार व्यशक्त छनोट 
उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ को धनणायानसुार कामकाि गनुापने कायाालयसँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा करार व्यशक्त छनोट 
कायाववधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोिनका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।

पाशणन  बहपु्राववधिक शशक्षालय, अर्ाािाँच 

सदस्य सशचव
सेवा करार व्यशक्त छनोट उपसधमधत

(सूचना प्रकाशन भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

ववज्ञापन नम्बरः
ववज्ञापनको वकधसमः
माग सङ्खयाः
अन्तवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः
अन्तवााताामा भएको धमधतः
कामकाि गनुापने कायाालयः

बैकशल्पक योग्यताक्रमः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेश कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलनहुनु।
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5-15/078-79 पदः जियोम्याटिक्स प्रजिक्षक
सेवा करार सेवाः प्राटवधिक तथा प्रजिक्षण
1 समूहः इजजिधियररङ्ग प्राटवधिक प्रजिक्षण
1 उपसमूहः जियोम्याटिक्स
2079.08.17 स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम
१ 50185 अजस्मि िमाा पोखरेल लधलतपरु महालक्ष्म -9  ददििे िमाा पोखरेल

पाजणि  बहपु्राटवधिक जिक्षालय, अर्ााखााँच 

सदस्य सजचव
सेवा करार व्यजि छिोि उपसधमधत

(सूचिा प्रकािि भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

टवज्ञापि िम्बरः
टवज्ञापिको टकधसमः
माग सङ्खयाः
अजतवााताामा सजम्मधलत सङ्खयाः
अजतवााताामा भएको धमधतः
कामकाि गिुापिे कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाि धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलिहुिु।

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 धलजखत परीक्षा र अजतवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाि देहायबमोजिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार व्यजि छिोि 
उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ को धिणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसाँग 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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5-17/078-79 पदः पशपुालन प्रशशक्षक
सेवा करार सेवाः प्राववधिक तथा प्रशशक्षण
1 समूहः कृवि तथा भेटेनरी
१ उपसमूहः पशपुालन
2079.08.15 स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम
१ 50416 अञ्जली थापा मगर तनहुुँ सकु्लगण्डवक नगरपाधलका-4 सम्शरे थापा

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररिद्
लशुम्बन  प्रदेश कायाालय

बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररिद् सानोठठम  भक्तपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापनमा 
धलइएको धलशित परीक्षा र अन्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार व्यशक्त छनोट 
उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ को धनणायानसुार कामकाि गनुापने कायाालयसुँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा करार व्यशक्त छनोट 
कायाववधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोिनका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।

राप्त  प्राववधिक शशक्षालय, दाङ्ग

सदस्य सशचव
सेवा करार व्यशक्त छनोट उपसधमधत

(सूचना प्रकाशन भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

ववज्ञापन नम्बरः
ववज्ञापनको वकधसमः
माग सङ्खयाः
अन्तवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः
अन्तवााताामा भएको धमधतः
कामकाि गनुापने कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेश कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलनहुनु।
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5-22/078-79 पदः रेडियोग्राफी प्रशिक्षक
सेवा करार सेवाः प्राववडिक तथा प्रशिक्षण
2 समूहः स्वास््य प्राववडिक प्रशिक्षण
1 उपसमूहः रेडियोग्राफी
2079.08.17 स्तर र शे्रण ः अडिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम
१ 50540 सभुाष चन्द्र यादव िनषुा NAGARAIN MUNICIPALITY- R A M  P R A S A D  Y A D A V

सवहद कृष्णसेन इच्छुक बहपु्राववडिक शिक्षालय, दाङ्ग

सदस्य सशचव
सेवा करार व्यशि छनोट उपसडमडत

(सूचना प्रकािन भएको डमडतः २०७९/०८/१७)

डसफाररस योग्यताक्रमः

ववज्ञापन नम्बरः
ववज्ञापनको वकडसमः
माग सङ्खयाः
अन्द्तवााताामा सशम्मडलत सङ्खयाः
अन्द्तवााताामा भएको डमडतः
कामकाज गनुापने कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाडग डसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट डमडत २०७९.०८.२१ गते डसफाररस पत्र डलनहुनु।

प्राववडिक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताडलम पररषद्
लशुम्बन  प्रदेि कायाालय

बटुवल, रुपन्द्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना डसफाररस सम्बन्द्ि  सूचना

प्राववडिक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताडलम पररषद् सानोठठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूडतासम्बन्द्ि  डमडत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापनमा 
डलइएको डलशित परीक्षा र अन्द्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा करार व्यशि छनोट 
उपसडमडतको डमडत २०७९/०८/१७ को डनणायानसुार कामकाज गनुापने कायाालयसँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा करार व्यशि छनोट 
कायाववडि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लाडग सम्बशन्द्ित सबैमा यो सूचना प्रकािन गररएको छ।

Page 1 of 1 सिफारिि िचूना



5-27/078-79 पदः अटोमोबाइल सहायक प्रशिक्षक
सेवा करार सेवाः प्राववधिक तथा प्रशिक्षण
1 समूहः इशजिधियररङ्ग प्राववधिक
1 उपसमूहः अटोमोबाइल
2079.08.15 स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम
१ 50205 बाल कृष्ण कंडेल गलु्म  छत्रकोट गाउपाधलक -4 यज्ञ प्रसाद कंडेल

भेरी प्राववधिक शिक्षालय, बााँके

सदस्य सशिव
सेवा करार व्यशि छिोट उपसधमधत

(सूििा प्रकािि भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

ववज्ञापि िम्बरः
ववज्ञापिको वकधसमः
माग सङ्खयाः
अजतवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः
अजतवााताामा भएको धमधतः
कामकाि गिुापिे कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलिहुिु।

प्राववधिक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद्
लशुम्बि  प्रदेि कायाालय

बटुवल, रुपजदेही

सेवा करारमा सम्झौता गिा धसफाररस सम्बजि  सूििा

प्राववधिक शिक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद् सािोठठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापिमा 
धलइएको धलशित परीक्षा र अजतवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार व्यशि छिोट 
उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ को धिणायािसुार कामकाि गिुापिे कायाालयसाँग सेवा करारको सम्झौता गिा सेवा करार व्यशि छिोट 
कायाववधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोििका लाधग सम्बशजित सबैमा यो सूििा प्रकािि गररएको छ।
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5-29/078-79 पदः जियोम्याटिक्स प्रजिक्षक
सेवा करार सेवाः प्राटवधिक तथा प्रजिक्षण
1 समूहः इजजिधियररङ्ग प्राटवधिक प्रजिक्षण
1 उपसमूहः जियोम्याटिक्स
2079.08.17 स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम
१ 50064 टवक्रम रावत सरेु्खत कुिाथरी-4 डम्मर बहादरु रावत के्षत्र 

जिवराि आजश्रत बहपु्राटवधिक जिक्षालय, गलु्म 

सदस्य सजिव
सेवा करार व्यजि छिोि उपसधमधत

(सूििा प्रकािि भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

टवज्ञापि िम्बरः
टवज्ञापिको टकधसमः
माग सङ्खयाः
अजतवााताामा सजम्मधलत सङ्खयाः
अजतवााताामा भएको धमधतः
कामकाि गिुापिे कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाि धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलिहुिु।

प्राटवधिक जिक्षा तथा व्यावसाटयक ताधलम पररषद्
लजुम्बि  प्रदेि कायाालय

बिुवल, रुपजदेही

सेवा करारमा सम्झौता गिा धसफाररस सम्बजि  सूििा

प्राटवधिक जिक्षा तथा व्यावसाटयक ताधलम पररषद् सािोठठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बजि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको टवज्ञापिमा 
धलइएको धलजर्खत परीक्षा र अजतवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाि देहायबमोजिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार व्यजि छिोि 
उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ 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 सूििा प्रकािि गररएको छ।
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5-39/078-79 पदः मेकानिकल सहायक प्रशिक्षक
सेवा करार सेवाः प्राववनिक तथा प्रशिक्षण
1 समूहः इशजिनियररङ्ग प्राववनिक
1 उपसमूहः मेकानिकल
2079.08.1५ स्तर र शे्रण ः सहायकस्तर प्रथम

यो.क्र.ि. रोल िम्बर उम्मेदवारको िाम, थर स्थाय  ठेगािा बाबकुो िाम
१ 50236 तेि ध्वि िाही बााँके खिरुा गाउाँपानलका-02 शित्र ध्वि िाही

भेरी प्राववनिक शिक्षालय, बााँके

सदस्य सशिव
सेवा करार व्यशि छिोट उपसनमनत

(सूििा प्रकािि भएको नमनतः २०७९/०८/१७)

नसफाररस योग्यताक्रमः

ववज्ञापि िम्बरः
ववज्ञापिको वकनसमः
माग सङ्खयाः
अजतवााताामा सशम्मनलत सङ्खयाः
अजतवााताामा भएको नमनतः
कामकाि गिुापिे कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लानग नसफाररस हिुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेि कायाालयबाट नमनत २०७९.०८.२१ गते नसफाररस पत्र नलिहुिु।

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  भिपरुको सेवा करारमा पदपूनतासम्बजि  नमनत २०७९/०३/०८ को देहायको ववज्ञापिमा 
नलइएको नलशखत परीक्षा र अजतवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशिमको योग्यताक्रम कायम हिु आएकाले सेवा करार व्यशि छिोट 
उपसनमनतको नमनत २०७९/०८/१७ 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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5-43/078-79 पदः सहायक लेक्चरर (रसायनशास्त्र)
सेवा करार सेवाः प्राववधिक तथा प्रशशक्षण
1 समूहः सामान्य प्रशशक्षण
1 उपसमूहः रसायनशास्त्र
२०७९.०८.१६ स्तर र शे्रण ः अधिकृतस्तर ततृ य

यो.क्र.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर स्थाय  ठेगाना बाबकुो नाम
१ 50063 रामकृष्ण पौड्याल रुपन्देही बटुवल -12 ददपक पौड्याल

कोररया नपेाल बहपु्राववधिक शशक्षालय, रुपन्देही

सदस्य सशचव
सेवा करार व्यशि छनोट उपसधमधत

(सूचना प्रकाशन भएको धमधतः २०७९/०८/१७)

धसफाररस योग्यताक्रमः

ववज्ञापन नम्बरः
ववज्ञापनको वकधसमः
माग सङ्खयाः
अन्तवााताामा सशम्मधलत सङ्खयाः
अन्तवााताामा भएको धमधतः
कामकाज गनुापने कायाालयः

सेवा करार सम्झौताका लाधग धसफाररस हनुभुएका उम्मेदवारहरूले प्रदेश कायाालयबाट धमधत २०७९.०८.२१ गते धसफाररस पत्र धलनहुनु।

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद्
लशुम्बन  प्रदेश कायाालय

बटुवल, रुपन्देही

सेवा करारमा सम्झौता गना धसफाररस सम्बन्ि  सूचना

प्राववधिक शशक्षा तथा व्यावसावयक ताधलम पररषद् सानोदठम  भिपरुको सेवा करारमा पदपूधतासम्बन्ि  धमधत २०७९/०३/०८ को देहायको 
ववज्ञापनमा धलइएको धलशित परीक्षा र अन्तवााताामा सहभाग  उम्मेदवारहरू मध्येबाट देहायबमोशजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकाले सेवा 
करार व्यशि छनोट उपसधमधतको धमधत २०७९/०८/१७ को धनणायानसुार कामकाज गनुापने कायाालयसँग सेवा करारको सम्झौता गना सेवा 
करार व्यशि छनोट कायाववधि, २०७८ को दफा ८(६) र ८(७) को प्रयोजनका लाधग सम्बशन्ित सबैमा यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।
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