नेपाल सरकार

भूमिसुधार तथा व्यवस्था िन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्र ,धुमलखेल, काभ्रे
फोन नं ०११-६६१४५५

िैशक्षक सर २०७4/७5 िा मडप्लोिा इन शियोम्यावटक्स इशन्त्िमनयररङ्ग काययक्रििा पूण य िुलकीय, आंशिक तथा पूण य छारवृशििा भनाय
हुन प्रवेि परीक्षा सचालनका लामग आवेदन फाराि भने सम्बन्त्धी

अत्यन्त जरुरी सच
ू ना
प्रथि पटक प्रकाशित मिमतिः२०७4/०३/१5
यस भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्र, काठिाण्डौं ववश्वववद्यालय र प्राववमधक शिक्षा तथा व्यावसायीक तामलि पररषदको मरपक्षीय सहकाययिा सं चालन गररने ३
बषे मडप्लोिा इन शियोम्यावटक्स इशन्त्िमनयररङ्ग कोषयिा अध्ययन गनयका लामग मलशखत प्रवेि परीक्षाको प्रमतस्पधायका आधारिा ववद्याथी छनौट गरी
सं चालन गररने भएकाले दे हायबिोशिि योग्यता पुगेका मम्िेदवारहरुबाट तपमसलिा मशललशखत म्यादमभर आवेदन फाराि भनुह
य न
ु का लामग यो सुचना
प्रकाशित गररएको छ ।
१) िम्िा ववद्याथी िाग सं ख्या:-४८
क) साववक प्रत्येक ववकासक्षेरबाट प्रमत ववकासक्षेर 9 िनाका दरले िम्िा: 45 िना
प्रमत ववकासक्षेर मसट सं ख्या ववभािन
सिावेिी

मसट सं ख्या (आंशिक छारवृशि)

खुलला मसट सं ख्या

िवहला

आददबासी/ िनिामत

िधेिी

दमलत

पूणय छारवृशि

पूणय िुलकीय

१

१

१

१

2

3

िम्िा ववद्याथी सं ख्या
९

ख) मनिािमत कियचारी (पूणय छारवृशि): 3 िना
२) आवश्यक न्त्यूनति िैशक्षक योग्यता:
क) िान्त्यता प्राप्त शिक्षण सं स्थाबाट अं ग्रि
े ी, गशणत र ववज्ञान ववषय मलई कम्तीिा ४५% हामसल गरी दितीय श्रे णीिा प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह
मिीणय गरे को हुनपु नेछ। अक्षरांकन प्रणालीअन्त्तरगतका ववद्याथीको हकिा, िान्त्यताप्राप्त शिक्षण सं स्थाबाट प्रवेशिका वा एस ई ई
परीक्षािा अमनवायय गशणत र ववज्ञान ववषयिा न्त्युनति

C

ग्रेड र अं ग्रि
े ी ववषयिा न्त्युनति

D+ ग्रेड

प्राप्त गरे को हुनपु नेछ। आवश्यक

न्त्युनति िैशक्षक योग्यता नपुगी ग्रेड वृविका लामग एस ई ई को िौका परीक्षािा सिावेि हुन पामने परीक्षाथीहरुले िाकयमसट र प्रवेि
परको प्रमतमलवप सवहत आवेदन फाराि भरी परीक्षािा सािेल हुन पामने

छन्, तर यसरी आवेदन फाराि भनेहरुको हकिा सोको

परीक्षाफल प्रकाशित भई योग्यता नपुग भएिा वा भनायका लामग तोवकएको अशन्त्ति म्याद मभर तोवकएको योग्यता पुगेको प्रिाणपर पेि गनय
नसकेिा मनिको परीक्षा स्वत: रद्द हुने गरी कवुमलयतनािा गरी आवेदन फाराि भनय सक्नेछन् ।
ख) आवेदन फाराि भने अशन्त्ति मिमतसम्ि िा मिेर २५ वषय ननाघेको हुनपु नेछ।
ग) नेपाली नागररक हुनपु नेछ ।
घ) मनिािती कियचारीको हकिा आधारभूत नापी तामलि वा सो सरह मिीणय गरी नेपाल इशिमनयरर ग सेवा, सभे सिूह िा काययरत
हुनपु नेछ ।
) मनिािती कियचारीको हकिा आवेदन फाराि भने अशन्त्ति मिमतसम्ििा तीन वषय स्थायी सेवा पूरा गरे को र मिेर ४५ वषय ननाघेको
हुनपु नेछ।
३) आवेदनसाथ पेि गनुप
य ने कागिातहरुिः
क)स्पष्ट िुखाकृमत दे शखने हालसालै शखशचएको पासपोटय साइिको दुई प्रमत फोटो ।(फोटोको पछामड नािथर र अध्ययन गनय चाहेको
काययक्रि मललेख गने)

ख) नेपाली नागररकता वा िन्त्िदताय प्रिाणपरको प्रमतमलवप ।
ग)एस ई ई वा प्रा एस एल सी वा सो सरहको िैशक्षक योग्यताको प्रिाण परको प्रमतमलवप ।
घ) नेपाल बाहेक अन्त्य िुलकबाट अध्ययन गरी एस एल सी वा सो सरहको िैशक्षक योग्यता प्राप्त गनेको हकिा नेपाल सरकारले तोकेको
मनकायिारा सिकक्षता मनधायरण गररएको प्रिाशणत प्रमतमलवप ।
) मनिािती कियचारीको हकिा मनिािती सेवा मनयिावली, २०५० को मनयि १२७(क) बिोशिि अध्ययन पूव य स्वीकृमतको पर तथा
मनयुशिपरको प्रमतमलवप ।
च) दमलत, आददवासी, िनिामत तथा िधेसी कोटािा आवेदन ददन चाहने मम्िेदवारहरुले आवेदन साथ सम्बशन्त्धत आयोग वा शिलला प्रिासन
कायायलयको मसफाररसपर अमनवायय पेि गनुय पनेछ ।
४) आवेदन फाराि भने तथा बुझामने सम्बशन्त्ध ववबरण:
क)आवेदन फाराि िुलक:-

रु.१५००।-

ख)आवेदन फाराि पाइने स्थान:

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्र, धुमलखेल, (website www.lmtc.gov.np)

ग)आवेदन फाराि बुझामने स्थान:-

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्त्र, धुमलखेल

घ) आवेदन फाराि ववतरण मिमत:

२०७४ असार १5 गते दे शख

) आवेदन फाराि बुझामने
अशन्त्ति मिमत:
च)प्रवेि परीक्षा मिमत:
छ) परीक्षा सिय :
ि) परीक्षा केन्त्र:

२०७४ असार २7 गते सााँझ ५:०० बिेसम्ि( प्राववमधक शिक्षा तथा व्यावसावयक तामलि
पररषदले तोके बिोशिि)

मिमत २०७४ श्रावण ०७ गते मबहान ८:०० बिे ( प्राववमधक शिक्षा तथा व्यावसावयक तामलि
पररषदले तोके बिोशिि)
२ घण्टा १५ मिनेट

प्राववमधक शिक्षा तथा व्यावसावयक तामलि पररषदिारा सूचना प्रकािन गरी तोवकने

५) तोवकएको मिमत भन्त्दा पमछ वा ररत नपुगेको दरखास्त मपर कुनै काययवाही हुने छै न ।
६) परीक्षा सम्बन्त्धी अन्त्य ववषयहरु प्राववमधक शिक्षा तथा व्यावसावयक तामलि पररषद(CTEVT) िारा तोवकए बिोशिि हुनेछ।
७) प्रवेि परीक्षा सम्बन्त्धी थप िानकारी केन्त्रको फोन नं ०११-६६१४५५ िा फोन गरी वा केन्त्रको
मलन सवकनेछ ।

website www.lmtc.gov.np बाट
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