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सं वथाहरुिाट पिीक्षा धनयन्त्रण कायािलयद्वािा जािी गरिएको “धिप्लोमा प्रमाण पत्र तहको प्रिेि पिीक्षा संचालन,
छात्रिृशि वितिण एिं भनाि सबिन्िी धनदे शिका २०७४(तेस्रो संिोिन २०७७)” तथा धमधत २०७७।०५।२६
गते ि २०७७।०६।१९ गते को िैशक्षक ित्र २०७७/०७८ मा धिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहको
िधगिकृत(धनिःिुल्क) छात्रिृशि तर्िको आिेदन र्ािम भने सबिन्िी सूचनानुसाि विधभन्न विषयहरुमा आिेदन
र्ािम भिे का प्रशिक्षाथीहरुको धमधत २०७७।०७।२४ गते प्रकाशित नधतजामा प्राधिधिक त्रुटी हुन गएकोले
तपधसलका कायिक्रमहरुको नतीजा सं िोिन गरिएको व्यहोिा सबिशन्ित सिैको जानकिीका लाधग यो सूचना
प्रकाशित गरिएको छ ।मुख्य सर्ल प्रशिक्षाथीहरुले धमधत २०७७/०८/०८ गते सबम कायािलय समय धभत्र
तोवकएको शिक्षण सं वथामा आफ्नो िैशक्षक योग्यता, नागरिकता िा जन्म दताि , छनौट भएको लशक्षत िगिको
सक्कल प्रमाण पत्रहरु ि Online र्ािम भदाि प्राप्त भएको अनुमधत पत्र सवहत धसर्ारिस गरिएका शिक्षण सं वथामा
भनाि भई सक्नु पनेछ । सबिशन्ित शिक्षण सं वथाहरुले यसै सूचनालाई आिाि मानी धनदे शिका ि सूचनामा

उल्लेख भए िमोशजम प्रशिक्षाथीहरुले पेि गिे का प्रमाण पत्रहरु रुजु गिी भनाि गनि / गिाउन हुन अनुिोि छ
।साथै तोवकएको धमधत धभत्र प्रशिक्षाथीहरु भनाि हुन नआई कुनै धसट रिक्त िहे मा भनाि हुन नआएका

प्रशिक्षाथीको नाम, अनुमधत नं.,लशक्षत िगि समुह तथा रिक्त कोटा सवहत उल्ले ख गिी भनाि बयाद सवकएको ३
ददनधभत्र यस प्रदे ि कायािलयको ई-मेल ठे गाना : ctevtprovince5@gmail.com मा पत्र मार्ित जानकािी
गिाउनुको साथै सोको िोद्याथि पिीक्षा धनयन्त्रण कायािलय, सानोदठमी ,भक्तपुिमा समेत पठाउन हुन अनुिोि छ
। नधतजा परिषद् कायािलयको िेभ साईट

: www.ctevt.org.np ि परिषद् लुशबिनी प्रदे िको िेभ साईट :

www.ctevtp5.org.np मा हेन ि हुन अनुिोि छ ।
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