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औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship) ताशलम कायाक्रममा नििःिुल्क प्रशिक्षणका लागि भिाा ििा प्रवेि परीक्षा सञ्चालिका 
लागि आवेदि फाराम भिे सम्बन्त्धी अत्यन्त्त जरूरी सूचिा 

(सूचना प्रकाशित शमयत २०७६।०४।३०) 
नेपाि सिकाि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रािय¸ व्यािसाययक शिक्षा तथा ताशिम अशभिदृ्धि परियोजना-दोस्रो (EVENT-II) 
बाट यनिःिुल्क सञ्चािन गरिने प्राविधिक एसएिसी तहको २४ मठहना अिधिको औद्योधगक प्रशिक्षाथी (Apprenticeship) ताशिम 
देहाय बमोजजमका िैंक्षक्षक काययक्रम तथा कोटाहरूमा यनम्न ितयहरूको अधिनमा िही िैक्षक्षक सर २०७६/०७७ मा भनायका िाधग 
परिषद् कायायियबाट औद्योधगक प्रशिक्षाथी ताशिम काययक्रम सञ्चािन अनुमयत प्राप्त देहायका आङ्धगक तथा टेक्स (TECS) 
सामुदाययक विद्याियहरूमा प्रिेि पिीक्षाबाट प्रशिक्षाथी ौन ट गिी भनाय गनयका िाधग तपशसि बमोजजम योग्यता पुगेका 
व्यजक्तहरूबाट आिेदन फािाम भनय भिाउनु हुन सम्बजन्त्ित शिक्षण संस्था एिं सबैको जानकािीका िाधग यो सूचना प्रकाशित 
गरिएको ौ । 
 

तपशसि: 
१.आवश्यक िैक्षक्षक योग्यता 
क. अक्षिाङ्कन पहृयत िागु हुनु पूियका प्रिेशिका पिीक्षाको हकमा एस.एि.सी. बा सो सिहको पिीक्षा उत्तीणय । 
ख. अक्षिाङ्कन पहृयतको नयतजाको हकमा मान्त्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रिेशिका पिीक्षा िा SEE पिीक्षामा न्त्यूनतम E गे्रड    

प्राप्त । 
२.परीक्षार्थी छिौटको आधार: 
क) आिेदकहरूको अजन्त्तम ौन ट प्रिेि पिीक्षा (शिखखत ि अन्त्तििाताय) बाट हुनेौ । दिुै पिीक्षाको अङ्कभाि क्रमि ५०/५० हुनेौ ।   
प्रिेि पिीक्षाको उवत्तणायङ्कका िाधग शिखखत ि अन्त्तििातायको प्राप्ताङ्क ४० अङ्क हुनु पनेौ ति भनाय योग्यता क्रमको आिािमा 
तोककएको कोटा सङ््यामा गरिनेौ । 
ख) ौन टका िाधग शिईने शिखखत पिीक्षा परिषद्, पिीक्षा यनयन्त्रण कायायियबाट कक्षा १० को विज्ञान, अंगे्रजी ि गखणत 
बबषयिाई आिाि मानी तयाि गिीएको प्रश्नपरबाट हुनेौ भने उद्योग/व्यिसाय, प.यन.का. ि ताशिम प्रदायक संस्थाका 
प्रयतयनधिहरूको सहभाधगतामा अन्त्तििाताय हुनेौ । 
ग) अजन्त्तम ौन टमा पिेका उम्मेदिािहरूिाई साियजयनक सूचनाद्िािा भनायका िाधग आह्िान गरिनेौ । मू्य उम्मेदिािबाट भनाय 
पुिा नभएमा बैकजल्पक मध्येबाट योग्यताक्रमको आिािमा भनाय गरिनेौ । 
घ) प्राप्ताङ्क बिाबि भएका आिेदकहरूको हकमा SLC/SEE पिीक्षाको प्राप्ताङ्कको आिाि शिईनेौ ि सो पयन बिाबि भएमा 
SLC/SEE पिीक्षाका क्रमि अयनिाययगखणत, बबज्ञान ि अंगे्रजीको नयतजाको आिािमा योग्यताक्रम यनिायिण गरिनेौ । 
ड) औद्योधगक पशिक्षाथी (Apprenticeship) ताशिमका िाधग नेपाि सिकािको प्रिेशिका पिीक्षा SEE पिीक्षाको पाठ्यक्रमको 
आिािमा अयनबायय अंगे्रजी-१८,गखणत-१८, विज्ञान-१४ अङ्क गिी जम्मा ५० पूणायङ्कको शिखखत तफय को बस्तुगत बहु उत्ति 
प्रणािीको प्रिेि पिीक्षा हुनेौ । 
३. िैक्षक्षक सर २०७६।०७७ का लागि पररषद् कायाालयबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship) ताशलम सञ्चालि अिुमनत 
पाएका शिक्षण संस्र्थाहरूको िाम,ठेिािा र कायाक्रमहरूको वववरण: 
क्र.सं. शिक्षण संस्र्थाको िाम र ठेिािा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ताशलम कायाक्रम  कोटा 

सङ्ख्या 
शिक्षण सँस्र्थाको 

प्रकार 
१. श्री िणविि जनठहत माध्यशमक विद्यािय¸ 

िाशिङ, स्याङ्जा 
१.ईिेजक्िकि ईजन्त्जयनयिीङ्ग 
(एपे्रजन्त्टशसप) 

२० 
TECS सामुदाययक 

२. श्री भेिी प्राविधिक शिक्षािय¸ नेपािगञ्ज, 
बााँके 

१. मेकायनकि ईजन्त्जयनयिीङ्ग 
(एपे्रजन्त्टशसप) 

२० 
 

आङ्धगक  

३. श्री िाजरिय माध्यशमक विद्यािय¸ चन्त्र टा, 
कवपिबस्तु 

१.ईन्त्फिमेसन टेक्नोिोजी (एपे्रजन्त्टशसप) 
२० 

TECS सामुदायिक 

४.  श्री िाजन्त्त नमुना माध्यशमक विद्यािय¸ 
यतिोत्तमा, रूपन्त्देही 

१.मेकायनकि ईजन्त्जयनयिीङ्ग 
(एपे्रजन्त्टशसप) 

४० 
TECS सामुदाययक 

 

 



४. आवेदि फाराम सार्थ पेस ििुापिे आवश्यक कािजातहरू 
१) स्परट मुखाकृती देखखने हािसािै खखधचएको पासपोटय साईजको ३ प्रयत िंगीन फोटो, 
२) SLC/SEE िा सो सिहको िैंक्षक्षक योग्यता प्रमाण-परको प्रमाखणत प्रयतशिवप, 
३) नेपाि बाहेक अन्त्य मुिुकबाट SLC/SEE िा सो सिहको पिीक्षा उत्तीणय गनेको हकमा नेपाि सिकाििे तोकेका 

यनकायद्िािा समकक्षता यनिायिण गरिएको प्रमाखणत प्रयतशिवप 
४) नेपािी नागरिकता प्रमाणपर िा जन्त्म दताय प्रमाण परको प्रमाखणत प्रयतशिवप। 
 

५. प्रवेि परीक्षा सम्बन्त्धी कायाक्रम 
क. आिेदन फािाम बबतिण गनै शमयत: २०७६ श्रािण ३० गत ेदेखख । 
ख. आिेदन फािाम पाउने ि बझुाउने स्थान:  सम्िजन्त्ित संस्थाहरू/ परिषद्को िेभसाइट www.ctevt.org.np बाट  

डाउनिोड गिी फािाम भनय सककनेौ । 
ग. आिेदन फािाम बुझाउने अजन्त्तम शमयत: २०७६ भार १७ गतसेम्म । 
घ. शिखखत पिीक्षा हुने शमयत ि समय : २०७६ भार २१ गत,े ियनबाि बबहान ८.०० बजे । 
ङ. अन्त्तििाताय हुने शमयत ि समय :  २०७६ भार २५, गत ेबुिबाि बबहान ८.०० बजे । 
च. पिीक्षा केन्त्रहरू:   सम्बजन्त्ित शिक्षण संस्थाहरु ि अन्त्य पयौ तोककए िमोजजम । 

नोटिः प्रिेि पिीक्षामा सफि गिाई अध्ययनको अिसि प्रदान गिाई ठदन्त्ौु भनी झुट्टा आश्िासन तथा भ्रम पैदा गिाई कोही कसैिे 
अनुधचत प्रभाि पानय चाहेमा त्यसप्रयत पुणय सचते िही प्रबेि पिीक्षा मयायठदत एिम ् यनरपक्ष रूपमा सञ्चािन गनय गिाउन 
सम्बजन्त्ित बबद्याथी, अशभभािक ि सिोकाििािाहरूमा हाठदयक अनुिोि गरिन्त्ौ । साथै अन्त्य जानकािी आिश्यक पिेमा आफुिे 
अध्ययन गनय चाहेको सम्िजन्त्ित शिक्षण संस्था िा परिषद्का प्रदेि कायायियहरू इटहिी-सुनसिी, जनकपुि-िनुषा, हेटौँडा-
मकिानपुि,पोखिा-कास्की, बुटिि-रूपन्त्देही, िीिेन्त्रनगि-सुखैत, िनगढी-कैिािी ि परिषद्को पिीक्षा यनयन्त्रण कायायिय, 
सानोठिमी, भक्तपुिमा सम्पकय  िाखु्न हुन सूधचत गरिन्त्ौ । 
यो सूचना CTEVT को िेभसाईट www.ctevt.org.np मा पयन हेनय सककनेौ । 
 

पिीक्षा यनयन्त्रक 
 

http://www.ctevt.org.np/

