
प्राविधधक शिऺा तथा ब्मािसावमक ताधरभ ऩरयषद 

सदूुयऩशिभ प्रदेि कामाारम, धनगढी, कैरारी 
पोन M ०९१-४१२१८८, Email: ctevtsppo@gmail.com, website: ctevtsppo.org.np 

 

िैशऺक-सत्र २०७६।०७७भा धिप्रोभा।प्रभाण-ऩत्र तहको कामाक्रभ अनसुाय ऩूणा िलु्कीम तहको नधतजा प्रकािन एिभ 
भखु्म ऩयीऺाधथा (Main Candidate)का रुऩभा छनौट बएका ऩयीऺाथीहरुराई अध्ममन गना धसपारयस बएका शिऺण 
सॊस्थाहरुभा बनाा हनु जाने सम्फन्धी जरूयी सूचना (प्रकाशित धभधत् २०७६।०४।२९) 
 

प्राविधधक शिऺा तथा ब्मािसावमक ताधरभ ऩरयष प ऩयीऺा धनमन्त्रण कामाारम को धभधत २०७६।०३। २१ को गोयखाऩत्र याविम 
दैधनकभा प्रकाशित सूचना तथा प्राधफधधक शिऺा तथा ब्मािसावमक ताधरभ ऩरयष प ऩयीऺा धनमन्त्रण कामाारमको च.नॊ. ८४६ धभधत 
२०७६।०३।१६ गतेको ऩत्रफाट प्राप्त अशख्तमायी फभोशजभ िै.स. २०७६।०७७ को धिप्रोभा।प्रभाणऩत्र तहका धफधबन्न िैशऺक 
कामाक्रभहरुभा ऩूणा िलु्कीम कोटाहरुभा छनौटका राधग सम्फशन्धत शिऺण सॊस्थाहरुभा आिेदन पायभ बयी सदूुयऩशिभ प्रदेि अन्तगात 
धफधबन्न ऩयीऺा केन्रहरुभा  धभधत २०७६।०४।२२ गते धफहान ७.०० फजे देखी सॊचाधरत प्रिेि ऩयीऺाभा उऩशस्थत बएका ऩयीऺाधथा 
हरु भध्मे  ऩरयषदफाट सॊचाधरत सम्फन्धन स्िीकृती प्राप्त शिऺण सॊस्थाहरुको कोटा य रशऺतफगाका भखु्म ऩयीऺाथीहरुको  नाभ य 
शिऺण सॊस्था सवहत धिप्रोभा तथा प्रभाणऩत्र तहको प्रिेि ऩयीऺा सॊचारन, छात्रफशृि धफतयण एफभ ्बनाा सम्फन्धी धनदेशिका २०७४ 
(दोश्रो सॊिोधन सवहत) फभोशजभ मोग्मताक्रभ अनसुाय धसपारयस बई ऩूणा िलु्कीम कामाक्रभको नधतजा प्रकािन उऩसधभधतको धनणाम 
अनसुाय प्राधफधधक शिऺा तथा ब्मािसावमक ताधरभ ऩरयषद, ऩयीऺा धनमन्त्रण कामाारम फाट नधतजा प्रकाधसत गरयएको ब्महोया 
सम्फशन्धत सफैको जानकारयको राधग मो सूचना प्रकाशित गरयएको छ। नधतजाको धफियण www.ctevt.org.np य 
www.ctevtsppo.org.np भा याशखएको छ। 

 

धसपारयस बएका भखु्म ऩयीऺाथीहरुरे नधतजा िाउनरोि गयी तोवकएको शिऺण सॊस्थाभा मो सूचना प्रकाशित बएको धभधतरे  १५ ददन 
(२०७६।०५।११ गते कामाारम सभम) धबत्र बनाा बई सक्न ुऩने बएकारे उल्रेशखत म्माद धबत्र बनाा सम्फन्धी धनदेशिका २०७४ 
भा उल्रेख बए फभोशजभका आिश्मक सिै कागजातहरु (िैशऺक प्रभाणऩत्रहरु, प्रिेि ऩयीऺाको प्रिेि-ऩत्र, य आफ्नो फगा खलु्न े
प्रभाणऩत्रको सक्कर प्रधत) धरई तोवकएको शिऺण सॊस्थाभा बनाा हनु जान ुहनु सम्फशन्धत सफैको जानकायीको राधग मो सूचना प्रकाशित 
गरयएको छ। 

 

सम्फशन्धत शिऺण सॊस्थाहरुरे मसै सूचनाराई आधाय भानी ऩरयषद को िेब साइटभा प्रकाशित नधतजा धफियण अनसुायका आफ्नो 
शिऺण सॊस्थाभा धसपारयस बएका ऩयीऺाथीहरुको िैशऺक कामाक्रभ अनसुायको िैशऺक मोग्मता तथा अन्म आिश्मक कागजातहरु  
बनाा सम्फन्धी धनदेशिकाको फुॊदा नॊ. ११ भा बएको प्रािधान अनरुुऩ रुज ुगने शजम्भेिायी सम्फशन्धत सॊस्था प्रभखुको हनुे हुॉदा सोवह 
अनसुाय तोवकएको म्माद धबत्र बनाा गना गयाउन हनु मसै सूचना द्वाया जानकायी गयाईन्छ।उल्रेशखत म्माद धबत्र  ऩयीऺाथी बनााहनु 
नआई कोटा रयक्त यहन गएभा ऩूणािलु्कीम कोटाहरुभा धिप्रोभा तथा प्रभाणऩत्र  तहको प्रिेि ऩयीऺा सॊचारन, छात्रफशृि धफतयण एफॊ 
बनाा सम्फन्धी धनदेशिका २०७४ (सॊिोधन सवहत)को फुॊदा नॊ. ६ को च, छ, अ, आ य ई फभोशजभ फैकशल्ऩक सचुीभा यहेका 
ऩयीऺाथीहरुराई बनाा गनुाऩने प्रािधान  यहेकोरे  सोही फभोशजभ प्रकृमा ऩयुा गयेय भात्र बनाा गयाउनहुनु जानकायी गयाईन्छ। प्रकृमा य 
कागजात नऩगुकेो ऩयीऺाथीको बनाा स्ित् यद्द हनुेछ।  

 

SEE को स्तयोन्नती ऩयीऺाभा साभेर बई धफधबन्न िैशऺक कामाक्रभभा बनााको राधग भखु्म ऩयीऺाथीको रुऩभा धसपारयस बएका 
ऩयीऺाथीहरुरे SEE को ऩयीऺाभा तोवकएको न्मूनतभ ग्रिे प्राप्त नगयेभा बनाा स्ित् यद्द हनु े िताभा कफधुरमत गयाई ईच्छुक 
ऩयीऺाथीराई बनाा गनुाहनु अनयुोध छ। सम्फशन्धत शिऺण सॊस्थाहरुरे बनाा सम्फन्धी प्रकृमा नऩ-ुमाई ऩूणािलु्कभा बनाा गयेको ऩाईएभा 
बनाा सम्फन्धी धनदेशिका २०७४ को फदुा नॊ. ६ (छ) य (इ) फभोशजभ बईजाने ब्महोया सभेत सूशचत गयीन्छ। 

 

नोट् १. सम्फशन्धत सॊस्थाहरुरे प्रििे ऩयीऺा फाऩत ऩरयषद प्रदेि कामाारमराई फझुाउने िलु्क धतयेको यधसद सॊरग्न गयी प्रदेि कामाारम फाट प्रििे 
ऩयीऺाको नधतजा फशुझधरई धफद्याथी यशजिेिन गदाा उक्त नधतजाको प्रधतधरवऩ अधनिामारुऩभा ऩेि गनुा ऩने छ। 

२. मो सूचना CTEVT को web site www.ctevt. Org.np  य सदूुयऩशिभ प्रदेि कामाारमको web site www. ctevtsppo.org.np भा याशखएको छ। 
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