
प्रकाशित शिशतिः २०७८/१०/२२ 

प्राशिशिक शिक्षा तथा व्यािसाशयक तालीि परिषद,् पिीक्षा शियन्त्रण कायाालय, सािोशििी, भक्तपिुको शिशत २०७८/०४/३०, २०७८/०५/१८ 

ि शिशत २०७८/०५/०२ गते िशैक्षक सर २०७८/७९ का लाशग गोिखापर िाशरिय दशैिक पशरकािा प्रकाशित सचूिा बिोशिि 

शिप्लोिा/प्रिाणपर तथा शप्र-शिप्लोिा तहको िगीकृत (शििःिलु्क) छारिशृि कोटािा शिद्याथी छिौटका लाशग तोशकएको शिशत ि सिय शभर 

Online फािाि भिेका योग्य आिेदकहरु िध्येबाट शिप्लोिा/प्रिाणपर तहको प्रिेि पिीक्षा सञ्चालि, छारिशृि शितिण एिं भिाा सम्बन्त्िी 

शिदशेिका २०७४ (चौथो संिोिि २०७८) तथा शप्र-शिप्लोिा तहको प्रिेि पिीक्षा सञ्चालि, छारिशृि शितिण एिं भिाा सम्बन्त्िी शिदशेिका 

२०७७ (चौथो संिोिि २०७८) तथा उल्लेशखत सचूिा अिसुाि यस कायाालयबाट शिशत २०७८/०६/०७ ि २०७८/०६/०८ गते प्रथि चिण, 

शिशत २०७८/०७/०२ गते दोस्रो चिण, शिशत २०७८/०७/१८ गते तेस्रो चिण, शिशत २०७८/०८/१६ गते चौथो चिण तथा शिशत 

२०७८/०९/२० गते पाचौ चिणिा प्रकाशित िशतिा बिोशिि शसफारिस गरिएको शिक्षण संस्थािा तोशकएको शिशत ि सिय शभर शसफारिस 

गरिएका उम्िेद ्िािहरु भिाा हुि िगई रिक्त िहकेो कोटाहरुिा यस बागिती प्रदिे कायाालयद्वािा शिशत २०७८/१० /१०  गते प्रकाशित सचूिा 

बिोशिि सम्बशन्त्ित संस्थािा ि ै आिेदि पेि गिेका शिद्याथीहरु शिशत २०७८/१०/२१ गते शभर भिाा हुिपुिेिा उक्त शदिसम्ि पशि भिाा 

िभएकाले सोशह संस्थािा बैकशल्पक उिेदिाि िहकेा िध्येबाट पिूिः शसफारिस गरिएको व्यहोिा सशूचत गरिन्त्छ । िगीकृत (शििःिलु्क) छारिशृििा 

शसफारिस भएका शिद्याथीहरुले शिशत २०७८/१०/२४ गते सम्ि कायाालय सिय शभर अशििाया रुपिा आफ्िो िैशक्षक योग्यता, िागरिकता ि 

Online छारिशृि छिौट आिेदि फािाि भदाा प्राप्त भएको प्रिेि पर सशहत भिाा भई सक्िपुिछे । सम्बशन्त्ित शिक्षण संस्थाहरुले सिते यसै 

सचूिालाई आिाि िािी उल्लेशखत सचूिा तथा शिदशेिका बिोशिि शिद्याथीहरु भिाा गिा गिाउि ुहुि ि तोशकएको शिशत ि सिय शभर शसफारिस 

गरिएका प्रशिक्षाथी भिाा भए / िभएको िािकािी यस कायाालयको ईिेल िेगािा exam@ctevtbagmati.org.np िा ि सोको बोिाथा 

परिषद,् पिीक्षा शियन्त्रण कायाालय (oce.ctevt@gmail.com) िा पिाउिहुुि अििुोि छ । 

निरे्दशक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्राशिशिक शिक्षा तथा व्यािसाशयक तालीि परिषद ्

बागमती प्ररे्दश कार्ाालर् 

हटेौंिा, िकिािपिु 

निप्लोमा/प्रमाणपत्र  तहको वगीकृत (नििःशुल्क) छात्रवृनि तर्ा  रिक्त कोटाको लानग आवेर्दि पेश गिेका 

आवेर्दकहरुको िनतजा प्रकाशि सम्बन्धी 

अत्र्न्त जरुिी सूचिा । 
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