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यस परिषद् बाट सम्बन्धन÷स्वीकृती लिई लनजी स्तिमा सञ्चािन भएका शिक्षण संस्थाहरुको प्रि–लिप्िोमा 
तहका स्वास््य सम्बन्धी काययक्रमहरुिाई िाप्रिय शिप्रकत्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ (५) बमोशजम 
स्तिोन्नती गनयको िालग शिप्रकत्सा शिक्षा आयोगद्धािा लनधायरित मापदण्िको आधािमा  परिषद्को वेबसाइटमा 
उल्िेशित शिक्षण संस्थाहरुिाई तोप्रकएका काययक्रमहरुमा स्तिोन्नती हनुसक्ने ियोजनको िालग िाप्रवलधक 
तथा व्यावसाप्रयक शिक्षा ि तािीम काययक्रम सम्बन्धन लसफारिस सलमलतको लमलत २०७८/१०/२७ को 
लनणययानसुाि पूवायधाि तयाि गनय अनमुलत िदान गरिएको व्यहोिा सम्बशन्धत सबैको िालग सूशित गरिन्छ 
। साथै मनसाय पत्र िाप्त गने उल्िेशित संस्थाहरुिे  पूवायधाि लनिीक्षण िलु्क वापत िमाणपत्र/लिप्िोमा 
तहको िालग िलत काययक्रम रु १,००,०००/- ि प्रि-लिप्िोमा तहको िालग िलत काययक्रम रु ५०,०००/- 
परिषद् कायायियको िा. बा. बैंक सानोठिमी िािा शस्थत ि. प्रह. नं. १७३०१०००००००९००६ मा  
जम्मा गिी पूवायधाि तयािीको लनबेदन दताय यथाशिघ्र गिाउन ुपने छ अन्यथा स्तिोन्नलत िकृया अगािी 
बढ्न नसक्ने व्यहोिा सम्बशन्धत सबैको जानकािीको िालग यो सूिना िकाशित गरिएको छ ।                             

िाप्रवलधक शिक्षा तथा व्यावसाप्रयक तािीम परिषद्, 

                                         सानोठिमी, भक्तपिु 

िाप्रवलधक शिक्षा तथा व्यावसाप्रयक तािीम परिषद् 

स्ति लनधायिण तथा सम्बन्धन महािािा 
सानोठिमी, भक्तपिुको 

प्रि–लिप्िोमा तहको स्वास््य सम्बन्धी काययक्रमहरुको स्तिोन्नलत िकृयाको िालग मनसायपत्र (LOI) िदान गने 
सम्बन्धी  जरुिी सूिना  

सिुना िकाशित लमलत २०७८/१०/२७ 



1 श्री भवानी हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टि, वविगन्ज ८, बीिगंज िसाच ल्याव अससषे्टण्ट
प्रमाणित्र तह मेसडकल ल्याब 

टेक्नोलोजी(३०)

१
बाग्लङु्ग प्राववसिक स्िक्षालय, भितििु म.न.िा.९, स्र्तवन

(सासबक: बाग्लङु्ग प्राववसिक स्िक्षालय, बागलङु्ग न.िा.२, बागलङु्ग)
सस.एम.ए. प्रमाणित्र तह सामान्य स्र्वकत्सा(४०)

1 नोबेल टेस्क्नकल एण्ड मेसडकल साइन्सेस , कोहलििु ३, बांके ल्याव अससषे्टण्ट
प्रमाणित्र तह मेसडकल ल्याब 

टेक्नोलोजी(३०)

२ ससद्धार्च इस्न्ष्टच्यटु अफ मेसडकल साइन्सेस, तौसलहवा कविलवपतु ल्याव अससषे्टण्ट
 प्रमाणित्र तह मेसडकल ल्याब 

टेक्नोलोजी (३०)

प्राववसिक स्िक्षा तर्ा व्यावसावयक तालीम िरिषद्

पति सनिाचिण तर्ा सम्बन्िन महािाखा

वप्र–सडप्लोमा तहको पवाप्य सम्बन्िी कायचक्रमहरुको पतिोन्नसत प्रकृयाको लासग मनसायित्र (LOI) प्रदान गरिएका संपर्ा तर्ा कायचक्रमहरुको ववविण ।

सानोठिमी, भक्तििु

लसु्म्वनी  प्रदेि

क्र. सं. संपर्ाको नाम, िेगाना पवीकृत कायचक्रम िूवाचिाि सनिीक्षण गरिन ेकायचक्रम

बागमती प्रदेि:

क्र. सं. संपर्ाको नाम, िेगाना पवीकृत कायचक्रम िूवाचिाि सनिीक्षण गरिन ेकायचक्रम

मिेि प्रदेि

क्र.सं संपर्ाको नाम, िेगाना पवीकृत कायचक्रम िूवाचिाि सनिीक्षण गरिन ेकायचक्रम

5th LOI NOTICE


