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डिप्लोमा  /प्रमाणपत्र तहको बधगिकृत (य िःिलु्क) छात्रिवृि तथा पूणि िलु्कीय(स्िास््य)तर्ि को लाधग आिेद  

र्ािम भिेका प्रशिक्षाथीहरुको  तीजा प्रकाि  सम्बन्िी अत्यन्त जरुिी सूच ा 
 

प्रथम पटक प्रकाशशत शमततिः२०७९।०६।०३ 

 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्, पिीक्षा य यन्त्रण कायािलय, सा ोठिमी भक्तपुिको शमयत 

२०७९।०४।१२ गत े,२०७९।०४।२६ गते, शमयत २०७९।०४।२७ गत ेि २०७९।०५।०८ गत ेगतेको डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र 

तहको िकै्षक्षक ित्र २०७९/०८० का लाधग गोिखापत्र िाष्ट्रिय दैय कमा प्रकाशित सूच ा सुाि डिप्लोमा / प्रमाणपत्र 

तहको िधगिकृत (य िःिलु्क) छात्रिवृि तथा पूणि िलु्कीय(स्िास््य) तर्ि को लाधग आिेद  र्ािम भिेका 

आिेदकहरु मध्येिाट पिीक्षा य यन्त्रण कायािलयद्िािा जािी गरिएको “डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश 

परीक्षा संचालन, छात्रवतृ्ति त्तवतरण एवं भनाा सबिन्धी तनदेशशका २०७९” तथा सूच ामा उल्लेख भए बमोष्ट्जम 

िरियताक्रमको आिािमा  यतजा प्रकाशित गरिएको व्यहोिा सम्बष्ट्न्ित सबैको जा किीका लाधग यो सूच ा 

प्रकाशित गरिएको छ ।मुख्य सर्ल प्रशिक्षाथीहरुले शमयत २०७९/०६/१२ गत े सम्म कायािलय समय शभत्र 

तोककएको शिक्षण संस्थामा आफ् ो प्रिेि पत्र, िकै्षक्षक योग्यता,  ागरिकता िा जन्म दताि, छ ौट भएको 

लक्षक्षत िगिको सक्कल प्रमाण पत्र सठहत शसर्ारिस गरिएका शिक्षण संस्थामा भ ाि भई सक् ु प ेछ । 

सम्बष्ट्न्ित शिक्षण संस्थाहरुले यसै सूच ालाई आिाि मा ी य देशिका ि सूच ामा उल्लेख भए बमोष्ट्जम 

प्रशिक्षाथीहरुले पेि गिेका प्रमाण पत्रहरु रुजु गिी भ ाि ग ि/गिाउ  हु  अ ुिोि छ ।साथै तोककएको शमयतशभत्र 

प्रशिक्षाथीहरु भ ाि हु   आई कु ै शसट रिक्त िहेमा भ ाि हु   आएका प्रशिक्षाथीको  ाम, शसम्बल  ं., 

लक्षक्षत िगि समुह तथा रिक्त कोटा सठहत उल्लेख गिी भ ाि म्याद सककएको ३ ठद शभत्र यस प्रदेि 

कायािलयको ई-मेल िेगा ा: exam.ctevtp5@gmail.com मा पत्र मार्ि त जा कािी गिाउ ुको साथै सोको िोद्याथि 

पिीक्षा य यन्त्रण कायािलय, सा ोठिमी, भक्तपुिमा समेत पिाउ  हु  अ ुिोि छ ।  यतजा परिषद् 

कायािलयको िेभ साईट: www.ctevtexam.org.np तथा परिषद् लुष्ट्म्ब ी प्रदेि कायािलयको िेभ साईट:  

www.ctevtp5.org.np मा हे ि हु  अ ुिोि छ । 

तनदेशक 

http://www.ctevtexam.org.np/
http://www.ctevtp5.org.np/

