
 
 
स्तर निर्धारण तथध सम्बन्र्ि 

 

 

 प्रधविनर्क शिक्षध तथध व्यधिसधवयक तधलीम पररषद् 

स्तर निर्धारण तथध सम्बन्र्ि महधिधखध 
सधिोठिमी, भक्तपरुको  

छोटो अिनर्को तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि / स्िीकृनत तथध कधयाक्रम ििीकरण सम्बन्र्ी  

अत्यन्त जरुरी सूचिध । 

प्रकधशित नमनत २०७९।०६।२५ 

प्रधविनर्क शिक्षध तथध व्यधिसधवयक तधलीम पररषद् को नमनत २०७९/०२/०६ गते बसेको १८९ औ ंबैिक को निणाय अिसुधर 
छोटो अिर्ीको तधनलम सञ्चधलि स्िीकृनत कधयाविनर् २०७२ संसोर्ि भई छोटो अिर्ीको तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि प्रधप्त गिा 
जिुसकैु समयमध नििेदि पेि गिा सवकिे र सो प्रवक्रयधमध सधमले हिु अशिल्लो सम्बन्र्ि प्रधप्त गरेको नमनतले ६ मवहिध पनछ मधत्र 
ियधाँ सम्बन्र्ि प्रवक्रयधकध लधनग नििेदि पेि गिा सवकि ेछ। यसरी नििेदि पेि गिा इच्छुक नििेदकहरुले आिेदि/प्रस्तधििध 
फधरधम सम्बशन्र्त प्रदेि कधयधालयहरू िध पररषद्को िेबसधइटबधट प्रधप्त गिा सवकि ेछ र प्रस्तधििध आिेदि फधरधम िलु्क रु. 
१५००/ (एक हजधर पधाँच सय) प्रध. शि. तथध व्यध. तध. पररषद्(CTEVT)) को रधविय िधशणज्य बैक, सधिोठिमी िधखध शस्थत चल्ती 
खधतध िम्बर १७३०१०००००००९००६ मध जम्मध गरी आिश्यक सम्पूणा वििरण र कधगजधत सवहत छोटो अिनर्को तधनलम 
कधयाक्रमको आिेदि फधरधम सम्बशन्र्त प्रदेि कधयधालयमध दतधा गरधई सम्बन्र्ि/स्िीकृनत प्रवक्रयध अगधडी बढधउि सवकि ेव्यहोरध 
सम्बशन्र्त सबैको जधिकधरी को लधनग अिरुोर् छ । पररषद् प्रदेि कधयधालयहरूले समेत यसै सूचिधलधई आर्धर मधिी छोटो अिनर्कध 
तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि / नसफधररस प्रवक्रयध अगधडी बढधउिहुिु तथध यस पररषद् कधयधालयबधट सम्बन्र्ि / स्िीकृनत नलई 
छोटो अिनर्कध तधनलम कधयाक्रमहरू सञ्चधलि गरररहेकध संस्थधहरूले पररषद्, प्रधविनर्क तथध व्यधिसधवयक शिक्षध र तधलीम कधयाक्रम 
सम्बन्र्ि कधयाविनर् २०७८ (पवहलो संिोर्ि सवहत) को दफध २१ क. बमोशजम  सम्बन्र्ि / स्िीकृनत नलएको २ िषा पनछ 
िधवषाक रूपमध कधयाक्रम ििीकरण गिुापिे प्रधिर्धि बमोशजम सम्बन्र्ि / स्िीकृनत पत्रधिसुधर लधगू हिु ेम्यधद नभत्र िध ििीकरण 
गिुापिे म्यधद नभत्र नियनमत िलु्कमध र म्यधद सवकए पश्चधत ्दोब्बर दस्तरु नतरी www.tinyurl.com/short7980 नलंक मध 
गई कधयाक्रम ििीकरण गिा सवकि ेव्यहोरध यस पररषद् कधयधालयको नमनत २०७९| |०६|२४ गतेको निणायधिसुधर सम्बशन्र्त सबैको 
जधिकधरीको लधनग यो सूचिध प्रकधशित गररएको छ । सधथै छोटो अिर्ीको तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि/स्िीकृनत र कधयाक्रम 
ििीकरण प्रवक्रयधकध लधनग पेि गिुा पिे कधगजधत, िलु्कहरु लगधयतकध विस्ततृ वििरण  पररषद् को Website: ctevt.org.np 
मध उपलब्र् रहेको व्यहोरध समेत सम्बशन्र्त सबैमध जधिकधरी गरधइन्छ । 
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