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भिाा खुल्यो !        भिाा खुल्यो !!      भिाा खुल्यो !!! 
 

“सीप हुन्छ हाथमा, रोजगारी साथमा” 
 

यस शिक्षालयको िैक्षक्षक सत्र २०७९÷०८० मा देहायका कोषष÷विषयहरुमा नयााँ विद्याथी भनाषको 
लाधि योग्यता पुिेका इच्छुक विद्याथीहरुबाट पून दिखास्त आहिान िरिन्छ । 

 

भिाा कायाक्रमहरु 

कोर्ा÷ विर्य 

शसट 
संख्या प्रिेि परीक्षा 

१. ३ िषे  डिप्लोमा इन 
शसशभल इन्न्जयनयरिङ्ि  
 

२. ३ िषे, डिप्लोमा इन कृवष              
(िाली विज्ञान) 
 

३. ३ बषे डिप्लोमा इन कृवष 
(पिु विज्ञान) 

४८ 
 

 

४०  
 

 

४० 

पुर्ष िुन्ककय तर्ष  आिेदन र्ािाम भने म्याद थप तथा बुझाउने 
सम्बन्िी विििर् 

 

१.पुनः र्ािाम वितिर् शमयत २०७९ श्रािर् २७ िते िुक्रिाि  
देखख  
२. र्ािाम बुझाउने अन्न्तम शमयत २०७९ भाद्र ९ िते विहहबाि 
सम्म   
३. प्रिेि पिीक्षा िुकक रु १५००÷–मात्र 

४. र्ािाम पाइने ि बुझाउने स्थान सुन्म्नमा बहुप्राविधिक 
शिक्षालय देउिाली ,भोजपुि ।  
५. शसशभल तर्ष   ३ िषषको िुकक मात्र ९८,०००।– ि कृवष (िाली 
विज्ञान) तर्ष   ३ िषषको िुकक मात्र ८५,०००।– ि कृवष (पिु 
विज्ञान) तर्ष  ३ िषषको िुकक ८५,०००।– लाग्ने छ ।  
६.प्रिेि पिीक्षा संचालन हुने शमयत २०७९ भाद्र १७ िते िुक्रिाि  
हदउसो ३ बजे 
आिेदन र्ािाम परिषदको िेभ साईट www.ctevtexam.org.np 
बाट िाउनलोि िनष सककनेछ  । 
 

थप जानकािीका  लािी शिक्षालयको सम्पकष  नम्बि 
९८५२०५२२५६, ९८६१०८९०१६ मा सम्पकष  िनुषहोला ।  
  

 

 



आिेदि साथ पेि गिुापिे कागजातहरु 

क) स्पष्ट मुखाकृती देखखने हालसालै खखधचएको पासपोटष साइज (35mmx45mm)  को दईु प्रयत 
िंिीन र्ोटो । (र्ोटोको पछािी नामथि ि अध्ययन िनष चाहेको कायषक्रम)   
 

ख) एस.एल.सी. िा प्राविधिक एस.एल.सी िा एस.ई.ई िा सो सिहको िकै्षक्षक योग्यताको प्रमार् 
पत्रको प्रमाखर्त प्रयतशलपी ।   
ि. नािरिकता, जन्मदताषको प्रमाखर्त प्रयतशलपी ।  
घ.नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट एस.एल.सी. िा सो सिहको पिीक्षा उत्तीर्ष िनेको हकमा नेपाल 
सिकािले तोकेको यनकायद्िािा समकक्षता यनिाषिर् िरिएको प्रमाखर्त प्रयतशलपी ।  
 

िोट  
िेपाल सरकार, शिक्षा तथा प्रविधि मन्रालयबाट लेटर गे्रडिङ्ग पद्ितत २०७८ लागु हुिुपुिा  
डिप्लोमा इन शसशभल ईन्न्जयनयरिङ्ि तर्ष  मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट प्रिेशिका िा एस.ई.ई 
पिीक्षामा अयनिायष िखर्त ि विज्ञान बबषयमा न्यूनतम C गे्रि ि अगे्रजी बबषयमा न्यूनतम  D+  
गे्रि प्राप्त । 
 

िेपाल सरकार, शिक्षा तथा प्रविधि मन्रालयबाट लेटर गे्रडिङ्ग पद्ितत,२०७८ लागु भए पश्चातः   
डिप्लोमा इन शसशभल ईन्न्जयनयरिङ्ि तर्ष  मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट प्रिेशिका िा एस.ई.ई 
पिीक्षा मा अयनिायष िखर्त ि विज्ञानमा न्यूनतम C गे्रि(२.०) ि अन्य विषयमा न्यूनतम D (१.६) 
गे्रि प्राप्त ।   
 

 

िेपाल सरकार, शिक्षा तथा प्रविधि मन्रालयबाट लेटर गे्रडिङ्ग पद्ितत २०७८ लागु हुिुपुिा  
डिप्लोमा इन कृवष (बाली विज्ञान) तर्ष  मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट प्रिेशिका िा एस.ई.ई 
पिीक्षामा अयनिायष िखर्त, अगे्रजी ि विज्ञान बबषयमध्ये कुनै दईुिटा  बबषयमा न्यूनतम C गे्रि ि 
कुनै एक  बबषयमा न्यूनतम D+ गे्रि प्राप्त । 
 

 

िेपाल सरकार, शिक्षा तथा प्रविधि मन्रालयबाट लेटर गे्रडिङ्ग पद्ितत,२०७८ लागु भए पश्चात ःः  
डिप्लोमा इन कृवष (बाली विज्ञान) तर्ष  मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट प्रिेशिका िा 
एस.ई.ईष.पिीक्षामा अयनिायष अगें्रजी, िखर्त, ि विज्ञान मध्ये कुनै दईु िटा विषयमा न्यूनतम C गे्रि 
(२.०)  ि  अन्य बबषयमा न्यूनतम  D+ (१.६) गे्रि प्राप्त ।   
 



अक्षराङ्कि पद्ितत लाग ुहुिु पूिाका प्रिेशिका परीक्षाको हकमा ःः मान्यता प्राप्त शिक्षर् 
संस्थाबाट अयनिायष िखर्त , अगें्रजी ि विज्ञान विषय शलई एस.एल.सी. उतीर् िा  प्राविधिक 
एस.एल.सी. को कुल पूर्ाषङ्िमा ६८.३३ प्रयतित अकं प्राप्त ििी उत्तीर्ष ।  
 

 

     प्रमुख  
                                      सुन्म्नमा बहुप्राविधिक शिक्षालय, देउिाली भोजपुि । 


