
प्राबिबिक शिक्षा तथा व्यावसाययक तालीम परिषद् 

प्रदेि नं.५ 

िटुवल-१२, नयााँगाऊाँ , रुपन्देही 
िैशक्षक सत्र २०७६/०७७ मा बिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको पूणण िलु्कीय तर्ण को नबतजा प्रकािन एवं मखु्य पिीक्षाबथणहरु(Main Candidate) मा 
छनौट भएका पिीक्षाथीहरुलाई अध्ययन गनण बसर्ारिस भएका शिक्षण संस्थाहरुमा भनाण हनु जान ेसम्िन्िी जरुिी सूचना 

प्रकाशित बमबत २०७६।०४।३० 

प्राबिबिक शिक्षा तथा व्यावसाययक तालीम परिषद् पिीक्षा बनयन्त्रण कायाणलयिाट बमबत २०७६।३।२१ गतेको गोिखापत्र िायिय दैबनकमा 
प्रकाशित सूचना तथा प्राबिबिक शिक्षा  व्यावसाययक तालीम परिषद् पिीक्षा बनयन्त्रण कायाणलयको बमबत २०७६।०३।१६ गते  पत्र संख्या 
२०७६/ ०७७, चं नं.८४६ को पत्रिाट प्राप्त अशख्तयािी िमोशजम िैशक्षक सत्र २०७६/०७७ को बिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका पूणण िलु्कीय 
तर्ण का यवबभन्न कायणक्रमहरुमा परिषदका आाँबगक, साझेदािी तथा परिषदिाट सम्िन्िन  / शस्वकृबत बलई संचाबलत यवबभन्न  शिक्षण संस्थाहरुमा 
आवेदन र्ािम भिी प्रदेि नं.५ अन्तगणतका यवबभन्न पिीक्षा केन्रहरुिाट  बमबत २०७६।४।२२ गते बिहान ७.०० िजे देशख संचालन भएको 
प्रवेि पिीक्षामा सशम्मबलत भएका पिीक्षाथीहरुको नबतजा  बिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको प्रवेि पिीक्षा संचालन, छात्रवशृि यवतिण एवं भनाण 
सम्िन्िी बनदेशिका २०७४(दोस्रो संिोिन सयहत) िमोशजम योग्यताक्रम अनसुाि बसर्ारिस भई पूणण िलु्कीय कायणक्रमको नबतजा प्रकािन उप-
सबमबतको बमबत २०७६।०४।३० गतेको बनणणयानसुाि प्राबिबिक शिक्षा तथा व्यावसाययक तालीम परिषद् प्रदेि नं.५ , िटुवल-१२, नयााँगाऊाँ , 
रुपन्देहीिाट नतीजा प्रकाशित गरिएको व्यहोिा सम्िशन्ित सिैको जानकािीको लाबग यो सूचना प्रकाशि गरिएको छ । नबतजाको यवविण परिषद्को 
वेिसाईट www.ctevt.org.np तथा परिषद प्रदेि नं.५ को वेिसाईट www.ctevtp5.org.np  मा प्रकाशित गरिएको छ । 

बसर्ारिस भएका मखु्य पिीक्षाथीहरु यो सूचना प्रकाशित भएको बमबतले १५ ददन (बमबत २०७६।५।१२) गते बभत्र भनाण भईसक्न ुपने भएकोले 
उल्लेशखत म्याद बभत्र आवियक कागजातहरु(िैशक्षक प्रमाण पत्रहरु, प्रवेि पिीक्षाको प्रवेि पत्र ि आफ्नो वगण खलु्ने प्रमाण पत्रको सक्कल प्रबत) 
बलई तोयकएको शिक्षण संस्थामा भनाण हनु जानहुनु सम्िशन्ितलाई यसै सूचना द्धािा जानकािी गिाईन्छ । 

सम्िशन्ित शिक्षण संस्थाहरुले यसै सूचनालाई आिाि मानी परिषद्को वेिसाईट www.ctevt.org.np तथा परिषद् प्रदेि कयाणलयको वेिसाईट 
www.ctevtp5.org.np  मा प्रकाशित नबतजा यवविण अनसुाि आफ्नो शिक्षण संस्थामा बसर्ारिस भएका पिीक्षाथीहरुको िैशक्षक कायणक्रम अनसुािको 
िैशक्षक योग्यता तथा आवश्यक कागजातहरु भनाण सम्िशन्ि बनदेशिकाको िदुां नं.११ मा भएको प्राविान अनरुुप रुज ुगने शजम्मेवािी सम्िशन्ित 
शिक्षण संस्थाको प्राचायणको हनुे हुंदा सोही अनसुाि तोयकएको म्याद बभत्र भनाण गिाउन हनु यसै सूचनाद्धािा जानकािी गिाईन्छ । उल्लेशखत म्याद 
बभत्र पिीक्षाथी भनाण हनु नआई कोटा रिक्त िहन गएमा पूणण िलु्कीय कोटाहरुमा बिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको प्रवेि पिीक्षा संचालन, छात्रवशृि 
यवतिण एवं भनाण सम्िशन्ि बनदेशिका २०७४(संिोिन सयहत) को िुंदा नं.६ को (च),(छ),(अ),(आ) ि (ई) िमोशजम िैकशल्पक सूशचमा िहेका 
पिीक्षाथीहरुलाई भनाण गनुणपने प्राविान िहेकोले सोही िमोशजम प्रयक्रया पिुा गिेि मात्र भनाण गिाउन हनु जानकािी गिाईन्छ । प्रयक्रया ि कागजात 
नपगुेका पिीक्षाथीको भनाण स्वतर िद ह हनुेछ । 

SEE  को स्तिोन्नती पिीक्षामा सामेल भई यवबभन्न िैशक्षक कयणक्रममा भनाणका लाबग मखु्य पिीक्षाथीको रुपमा बसर्ारिस भएका पिीक्षाथीहरुले  SEE  
को नतीजामा आवश्यक न्यनु्तम िैशक्षक योग्यता प्राप्त नगिेमा भनाण स्वतर िद ह हनुे ितणमा किबुलयत गिाई ई्छुक पिीक्षाथीलाई भनाण गनुणहनु 
अनिुोि छ । सम्िशन्ित शिक्षण संस्थाहरुले भनाण सम्िशन्ि प्रयक्रया नपयुाणई पूणण िलु्कमा भनाण गिेको पाईएमा भनाण सम्िशन्ि बनदेशिका २०७४ को 
िुंदा नं.६(छ) ि (इ) िमोशजम भई जान ेव्यहोिा समेत सूशचत गिाईन्छ । 

नोटर सम्िशन्ित संस्थाहरुले प्रवेि पिीक्षा वापत परिषद् प्रदेि कायाणलयलाई िझुाएको िलु्कको िबसद देखाई प्रदेि कायाणलयिाट प्रवेि पिीक्षाको 
नबतजा प्राप्त गनण सयकन ेछ ।साथै  यवद्याथीहरुको  िशजिेिन गदाण उक्त नबतजाको प्रबतबलपी अबनवायण रुपमा पेि गनुणपनेछ । 
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