
नेपाल सरकार 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 

बैदेजिक रोजगार बोर्डको सजिवालय 

बबरमहल काठमाण्र्ौ 

बैदेजिक रोजगार प्रजिक्षक प्रजिक्षण (TOT) संिालन हनु ेसम्बजन्त्ि सूिना 

 

( सिुना प्रकाजित ममत ीः- २०७८/०९/१९) 

      यस सजिवालयबाट मममत २०७८।६।१५ मा प्रकाजित सिुना वमोजजम तोककएको समयावमि मिर दताड हनु 

आएका आवेदकहरू मध्ये यसै साथ संलग्न सजुिमा रहेका आवेदकहरूलाइ देहायको मममत, समय र स्थानमा संिालन 

हनुे पूवड प्रस्थान अमिमजुिकरण प्रजिक्षक प्रजिक्षण (TOT) कायडक्रममा सहिाग  गराउन ेगरी मममत २०७८।०७।०४ 

मा मनणडय िएकाले सम्वजन्त्ित सबैको जानकारीका लामग यो सूिना प्रकाजित गररएको छ । प्रजिक्षणमा सहिामगहरूलाइ 

कवहानको िाजा, िाना र ददवा िाजाको मार व्यवस्था िएको व्यहोरा समेत यसै सूिनाबाट सम्वजन्त्ित सबैलाइ 

जानकारी गराइन्त्छ ।  

तपमसलीः 

मममतीः २०७८।९।२७ गते देजि २०७८।10।0१ सम्म 

समयीः कवहान ८:०० वजे देजि ५:०० वजे सम्म 

स्थानीः होटल कवनायक, वददडवास, महोत्तरी   

  



सहिामगहरूको कववरणीः 

 

 मस.नं. आबेदकको नाम 

१ समुनल कुमार यादव 

२ हेम िन्त्र यादव 

३ देब कुमारी आले मगर 

४ समुन पलुाम  मगर 

५ मबष्णू कुमार साह 

६ संजय कुमार साह 

७ अनु्न यादब 

८ सकिरुल हसेुन 
९ उमा कुमारी महतो 
१० मोहमद जकिरुल राईन 
११ राम मसककल नायक 
१२ मो.सद्दाम ससेुन 
१३ जजबन कुमार महथा 
१४ साहजहान िातनु 
१५ िैलेन्त्र कुमार साह 
१६ ब्रह्मदेब यादब 
१७ सरेुन्त्र कुमार झा 
१८ िममडला िर  
१९ मोहन कुमार िौिरी 
२० हकुुम दलुाल 
२१ उमेि प्रसाद कुसवुा 
२२ रािा कुमारी यादव 
२३ अमतृा मसंह 
२४ संजजब कुमार महतो 
२५ रोमा कुमारी महतो 

मस.नं. आबेदकको नाम 

२६ िगेन्त्र कुमार मसंह 
२७ नममता मबष्ट 
२८ सगुन्त्िा कुमारी मसंह 
२९ घनश्याम कुमार यादव 
३० रमबकान्त्त साह 
३१ आितुोष कुमार यादव 
३२ अमनिा कुमारी 
३३ मकेुि यादव 
३४ सजुजत कुमार महासेठ 
३५ रन्त्जना कुमारी िर  
३६ मनेुश्वर यादव 
३७ मनोज कुमार िौिरी 
३८ महेि िौिरी 
३९ राज कुमार मसंह 
४० समबता थापा 
४१ आरत  साह 
४२ ककिन कुमार लामा 
४३ ईश्वर प्रसाद गपु्ता 
४४ समुनल कुमार कलवार 
४५ आरत  कुमारी झा िौिरी 

४६ मनजडला जघममरे 
४७ अजडला जघममरे 
४८ राज कुमार मसंह 
४९ उममडला अयाडल 
५० सरोज कुमार पबेु 


