
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद् 

लुम्बिनी प्रदेश 

बुटिल, रुपन्देही 
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तह तथा वप्र-डिप्लोमा तहको बधगिकृत (य िःिलु्क) छात्रिवृि तर्ि को लाधग आिेद  र्ािम 

भिेका प्रशिक्षाथीहरुको  पु िः  तीजा प्रकाि  सम्बन्िी अत्यन्त जरुिी सूच ा 
 

दोस्रो पटक प्रकाशशत शिततिः२०७८।०७।११ 

 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषदबाट संचाल  गरि े डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तह तथा वप्र-

डिप्लोमा तहका िकै्षक्षक कायिक्रमहरुमा िकै्षक्षक ित्र २०७८/०७९ को लाधग परिषदबाट संचाल  स्विकृती पाएका 

आधँगक, साझेदाि,सामुदाययक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा(TECS) कायिक्रम ि  ीस्ज वतिमा संचाशलत शिक्षण 

संवथाहरुबाट पिीक्षा य यन्त्रण कायािलयद्िािा जािी गरिएको य देशिका ि सूच ा ुसाि  डिप्लोमा /  प्रमाणपत्र 

तह तथा वप्र-डिप्लोमा तहको  विशभन्  विषयहरुमा आिेद  र्ािम भिेका प्रशिक्षाथीको शमयत २०७८।०६।१० गते 

प्रकाशित  यतजाको सूच ा ुसाि मुख्य सर्ल प्रशिक्षथीहरुले शमयत २०७८।०६।२४ गत े सम्म भ ाि भईसकेको 

हु ुप ेमा उक्त शमयत सम्म भ ाि  भई रिक्त िहेका शसटहरुको लाधग बैकस्ल्पक / पास शलष्टमा भएका 

प्रशिक्षाथीहरुको भ ािको लाधग तपशसल बमोस्जम  यतजा प्रकाशित गरिएको छ ।सर्ल प्रशिक्षाथीहरुले शमयत 

२०७८।०७।१७ गत ेसम्म कायािलय समय शभत्र तोककएको शिक्षण संवथामा आफ् ो िकै्षक्षक योग्यता,  ागरिकता िा 

जन्म दताि , छ ौट भएको लक्षक्षत िगिको सक्कल प्रमाण पत्रहरु ि Online  र्ािम भदाि प्राप्त भएको अ ुमयत 

पत्र सहहत शसर्ारिस गरिएका शिक्षण संवथामा भ ाि भई सक् ु प ेछ । सम्बस्न्ित शिक्षण संवथाहरुले यस ै

सूच ालाई आिाि मा ी य देशिका ि सूच ामा उल्लेख भए बमोस्जम प्रशिक्षाथीहरुले पेि गिेका प्रमाण - पत्रहरु 

रुजु गिी भ ाि ग ि / गिाउ  हु  अ ुिोि छ ।साथै तोककएको शमयत शभत्र प्रशिक्षाथीहरु भ ाि हु   आई कु ै 

शसट रिक्त िहेमा भ ाि हु   आएका प्रशिक्षाथीको  ाम, अ ुमयत  ं.,लक्षक्षत िगि समुह तथा रिक्त कोटा सहहत 

उल्लेख गिी भ ाि म्याद सककएको ३ हद शभत्र यस प्रदेि कायािलयको ई-मेल ठेगा ा : 

ctevtprovince5@gmail.com मा पत्र मार्ि त जा कािी गिाउ ुको साथै सोको िोद्याथि पिीक्षा य यन्त्रण कायािलय, 

सा ोहठमी ,भक्तपुिमा समेत पठाउ  हु  अ ुिोि छ ।  यतजा परिषद् कायािलयको िेभ साईट  : 

www.ctevt.org.np  ि परिषद् लुस्म्ब ी प्रदेिको िेभ साईट : www.ctevtp5.org.np  मा हे ि हु  अ ुिोि छ । 

                                                                तनदेशक 
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