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पनु: प्रिेि पिीक्षा विप्लोमा तथा  प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य तर्फ का सामान्य चिचकत्सक , र्ामेसी , नचसिंग बाहेका समू्पर्फ कार्फक्रमहरुको पूर्फ 

िवुककय  तर्ा को नवतजा प्रकािन सम्बन्िी अत्यन्त जरुिी सचूना । 
प्रथम पटक प्रकाशित : २०७(.०८.११ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक तालीम परिषद,् मिेि प्रदिे  अन्तर्गतका विप्लोमा / प्रमाणपत्र तहको स्िास््ि 

कािगक्रमको पूणग िूवककि तर्ग  अध्ििन र्नग वमवत २०७९/०४/१२, २०७९/०५/२२ ि वमवत २०७९/०७/२७ र्ते र्ोिखापत्र 

िाविि दवैनक पवत्रकामा प्रकावित सूचना बमोविम विप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह स्िास््ि कािगक्रमको पूणग िूवककि तर्ग को 

वमवत २०७९/०८/१० र्त ेसंचावलत प्रिेि परिक्षामा सवममवलत परिक्षाथीहरुको विप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रिेि 

पिीक्षा संचालन, छात्रिृती वितिण एिं भनाग समबवन्ि वनदवेिका २०७९ तथा उकलवेखत सूचना बमोविम िोग्िताक्रम 

अनुसाि नवतिा प्रकािन र्रिएको व्यहोिा सवूचत र्रिन्छ |   छनौट भएका मुख्ि उममेदिािहरुले िस ैसचूना लाइ अिाि 

मावन समबवन्ित विक्षण संस्थामा नवतिा प्रकािन भएको वमवतले २०७९/०८/२० र्तेवभत्र ि सोददन वबदा पिेमा कािागलि 

खुलेको ददन कािागलि समिमा आफ्नो िैवक्षक िोग्िताका सक्कल ैकार्िपत्र, नार्रिक्ता / िन्मदताग कार्ि , लवक्षत िर्गमा 

छनौट भएको भए सोको प्रमाणपत्रहरु ि प्रबेिपत्रको एक / एक प्रवत प्रवतवलवप ि पासपोटग साइिको चाि प्रवत र्ोटो सवहत 

समबवन्ित विक्षण संस्थामा भनाग भई सकु्न पने छ | समबवन्ित विक्षण संस्थाहरुले समेत िसै सूचनालाई आिाि मावन 

समबवन्ित उममेदिािका िैवक्षक िोग्िताका सक्कलै कार्िात GPA / प्रवतित तथा अध्ििन र्नग चावहने िोग्िताका आि्िक 

प्रमाण वभिाई िदकन र्रि भनाग र्नग र्िाउन हुन् अनिुोि छ | साथै वनदवेिका तथा सूचनामा उकलेख भए बमोविमका भनाग 

र्ने एिं भनाग समबवन्ि वनदवेिका २०७९ को   वबपरित भनाग र्न ेर्िाउने कािग भएमा सोको विममेिािी स्ििं समबवन्ित 

विक्षण संस्थाको प्राचािग हुन ेि उक्त परिक्षाथीको िविििेन  नहुने व्यहोिा समेत सूवचत र्रिन्छ | तोदकएको समिािविवभत्र 

भनाग भ ैरिक्त हुन ्आउने वसटमा वनदवेिकाको दर्ा २५ अनुसाि र्नुग हुन ्समेत िानकािी र्िाईन्छ | नवतिा  परिषद ्परिक्षा 

वनिन्त्रण कािागलिको  website: www.ctevtexam.org.np ि प्रदिे कािागलिको website: www.ctevtp2.org.np 

मा हनेग सदकन्छ । 
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