
�ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ताल�म प�रष�

�� - �ड�लोमा तथा �माणप� तहको ब�ग�कृत 

�िश�ाथ�ह�को  पनुः नतीजा �काशन स�ब�धी अ�य�त ज�र� सूचना

�ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ताल�म 

शैि�क श� २०७७/०७८ मा प�रष��ा

�ा�व�धक िश�ा(TECS) काय��म र नीिज �तरमा संचा�लत िश�ण सं�थाह�बाट पर��ा �नय��ण काया�लय�ारा 

जार� ग�रएको “ �� - �ड�लोमा तहको �वेश पर��ा संचालन

(ते�ो संशोधन २०७७)” तथा �म�त 

२०७७/०७८ मा  �� - �ड�लोमा तहको व�ग�कृत

सूचनानसुार �व�भ� �वषयह�मा आवेदन फारम भरेका

पटक �कािशत ग�रए अनसुार म�ुय सफल �

हनुपुन�मा उ� �म�त स�म भना� नभई �र�

�नवेदन माग ग�रएकोमा तप�सल अनसुार

२०७७।०९।१९ गते स�म काया�लय समय �भ� तो�कएको िश�ण सं�थामा आ�नो शैि�क यो�यता

वा ज�म दता� , छनौट भएको लि�त वग�को स�ल �माण प�ह� र 

स�हत �सफा�रस ग�रएका िश�ण सं�थामा भना� भई स�न ुपन�छ । स�बि�धत िश�ण सं�थाह�ले यसै सूचनालाई 

आधार मानी �नद� िशका र सूचनामा उ�लेख भए बमोिजम �िश�ाथ�ह�ले पेश गरेका �माण 

गन� / गराउन हनु अनरुोध छ ।न�तजा प�रष� काया�लयको वेभ साईट  

�देशको वेभ साईट : www.ctevtp5.org.np

�ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ताल�म प�रष� 

लिु�बनी �देश 

बटुवल, �प�देह� 

तहको ब�ग�कृत (�नःश�ुक) छा�विृ� तफ� को ला�ग आवेदन फारम भरेका 

�िश�ाथ�ह�को  पनुः नतीजा �काशन स�ब�धी अ�य�त ज�र� सूचना

 

ते�ो पटक �कािशत 

ताल�म प�रष��ारा संचालन ग�रने ��-�ड�लोमा तहका शैि�क काय��मह�मा 

मा प�रष��ारा संचालन ि�वकृती पाएका आ�ँगक, साझेदार

काय��म र नीिज �तरमा संचा�लत िश�ण सं�थाह�बाट पर��ा �नय��ण काया�लय�ारा 

तहको �वेश पर��ा संचालन, छा�विृ� �वतरण एवं भना� स�ब�धी �नद� िशका 

तथा �म�त २०७७।०५।३० गते र २०७७।०६।१९ 

तहको व�ग�कृत(�नःश�ुक) छा�विृ� तफ� को आवेदन फारम भन� स�ब�धी 

सूचनानसुार �व�भ� �वषयह�मा आवेदन फारम भरेका �िश�ाथ�को न�तजा �म�त २०७७

अनसुार म�ुय सफल �िश�थ�ह�ले �म�त २०७७।०८।२२ गते स�म भना� भईसकेको 

भना� नभई �र� रहेका �सटह�को ला�ग बैकि�पक / पास �ल�मा

अनसुार न�तजा �कािशत ग�रएको छ ।सफल 

काया�लय समय �भ� तो�कएको िश�ण सं�थामा आ�नो शैि�क यो�यता

छनौट भएको लि�त वग�को स�ल �माण प�ह� र Online  फारम भदा� �ा� भएको अनमु�त प� 

मा भना� भई स�न ुपन�छ । स�बि�धत िश�ण सं�थाह�ले यसै सूचनालाई 

आधार मानी �नद� िशका र सूचनामा उ�लेख भए बमोिजम �िश�ाथ�ह�ले पेश गरेका �माण 

गराउन हनु अनरुोध छ ।न�तजा प�रष� काया�लयको वेभ साईट  :www.ctevt.org.np

www.ctevtp5.org.np मा हेन� हनु अनरुोध छ । 

छा�विृ� तफ� को ला�ग आवेदन फारम भरेका 

�िश�ाथ�ह�को  पनुः नतीजा �काशन स�ब�धी अ�य�त ज�र� सूचना 

पटक �कािशत �म�तः२०७७।०९।१३ 

तहका शैि�क काय��मह�मा 

साझेदार,सामदुा�यक �व�ालयमा 

काय��म र नीिज �तरमा संचा�लत िश�ण सं�थाह�बाट पर��ा �नय��ण काया�लय�ारा 

छा�विृ� �वतरण एवं भना� स�ब�धी �नद� िशका २०७४ 

१९ गतेको शैि�क श� 

छा�विृ� तफ� को आवेदन फारम भन� स�ब�धी 

२०७७।०८।१६ गते दो�ो 

गते स�म भना� भईसकेको 

�ल�मा भएका �िश�ाथ�ह�को 

त ग�रएको छ ।सफल �िश�ाथ�ह�ले �म�त 

काया�लय समय �भ� तो�कएको िश�ण सं�थामा आ�नो शैि�क यो�यता, नाग�रकता 

फारम भदा� �ा� भएको अनमु�त प� 

मा भना� भई स�न ुपन�छ । स�बि�धत िश�ण सं�थाह�ले यसै सूचनालाई 

आधार मानी �नद� िशका र सूचनामा उ�लेख भए बमोिजम �िश�ाथ�ह�ले पेश गरेका �माण - प�ह� �ज ुगर� भना� 

www.ctevt.org.np र प�रष� लिु�बनी 

 �नद�शक 

http://www.ctevt.org.np/
http://www.ctevtp5.org.np/

