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

�ड�लोमा / �माणप� तह तथा  ��-�ड�लोमा तह

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

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

२०७८।०४।३० गते र २०७८।०५

२०७८।०५।१९ गते ��-�ड�लोमा तहको शैि�क श� 

सूचनानसुार �ड�लोमा / �माण प� तह तथा ��

भरेका आवेदकह� म�येवाट पर��ा �नय��ण काया�लय�ारा जा

संचालन, छा�विृ� �वतरण एवं भना� स�ब�धी �न

पर��ा संचालन, छा�विृ� �वतरण एवं भना� स�ब�धी �न

भए बमोिजम व�रयता�मको आधारमा न�तजा 

�कािशत ग�रएको छ ।म�ुय सफल �िश�ाथ�ह�ले

िश�ण सं�थामा आ�नो शैि�क यो�यता, नाग�रकता वा ज�म दता�

Online  फारम भदा� �ा� भएको अनमु�त प� स�हत �सफा

स�बि�धत िश�ण सं�थाह�ले यसै सूचनालाई आधार मा

पेश गरेका �माण प�ह� �ज ुगर� भना� गन�

नआई कुनै �सट �र� रहेमा भना� हनु नआएका �िश�ाथ�को नाम

उ�लेख गर� भना� �याद स�कएको ३ �दन�भ� यस �देश काया�लयको ई

माफ� त जानकार� गराउनकुो साथै सोको वो�ाथ� पर��ा �नय��ण काया�लय

अनरुोध छ । न�तजा प�रष� काया�लयको वेभ साईट 

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

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

लिु�बनी �देश 

बटुवल, �प�देह� 

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

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

 

�थम पटक �कािशत 

ताल�म प�रष� पर��ा �नय��ण काया�लय, सानो�ठमी भ�परुको �म�त 

०५।१९ गते �ड�लोमा/ �माण प� तह तथा 

�ड�लोमा तहको शैि�क श� २०७८/०७९ का ला�ग गोरखाप� रा��य दै�नकमा �कािशत 

�माण प� तह तथा ��-�ड�लोमा तहको व�ग�कृत (�नःश�ुक)  छा�विृ�को ला�ग आवेदन फारम 

पर��ा �नय��ण काया�लय�ारा जार� ग�रएको “�ड�लोमा/�माण प� 

छा�विृ� �वतरण एवं भना� स�ब�धी �नद� िशका २०७४(चौथो संशोधन२०७८)”तथा

छा�विृ� �वतरण एवं भना� स�ब�धी �नद� िशका २०७७(प�हलो संशोधन २०७८

न�तजा �कािशत ग�रएको �यहोरा स�बि�धत सबैको जानकर�का ला�ग यो सूचना 

छ ।म�ुय सफल �िश�ाथ�ह�ले �म�त २०७८/०६/२४ गते स�म काया�लय समय �भ� तो�कएको 

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

अनमु�त प� 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 

प�ह� �ज ुगर� भना� गन�/गराउन हनु अनरुोध छ ।साथै तो�कएको �म�त�भ� �िश�ाथ�ह� भना� हनु 

नआई कुनै �सट �र� रहेमा भना� हनु नआएका �िश�ाथ�को नाम, अनमु�त नं.,लि�त वग� समहु तथा �र� कोटा स�हत 

�दन�भ� यस �देश काया�लयको ई-मेलठेगाना : exam.ctevtp5@gmail.com 

उनकुो साथै सोको वो�ाथ� पर��ा �नय��ण काया�लय, सानो�ठमी ,भ�परु

न�तजा प�रष� काया�लयको वेभ साईट : www.ctevt.org.npतथा प�रष� लिु�बनी

मा हेन� हनु अनरुोध छ । 

छा�विृ� तफ� को ला�ग आवेदन फारम भरेका 

 

�थम पटक �कािशत �म�तः२०७८।०६।१० 

सानो�ठमी भ�परुको �म�त 

तथा २०७८।०५।०२ र 

गोरखाप� रा��य दै�नकमा �कािशत 

छा�विृ�को ला�ग आवेदन फारम 

�माण प� तहको �वेश पर��ा 

तथा“��-�ड�लोमा तहको �वेश 

२०७८)”तथा सूचनामा उ�लेख 

�कािशत ग�रएको �यहोरा स�बि�धत सबैको जानकर�का ला�ग यो सूचना 

काया�लय समय �भ� तो�कएको 

छनौट भएको लि�त वग�को स�ल �माण प�ह� र 

�रस ग�रएका िश�ण सं�थामा भना� भई स�न ु पन�छ । 

नी �नद� िशका र सूचनामा उ�लेख भए बमोिजम �िश�ाथ�ह�ले 

गराउन हनु अनरुोध छ ।साथै तो�कएको �म�त�भ� �िश�ाथ�ह� भना� हनु 

लि�त वग� समहु तथा �र� कोटा स�हत 

exam.ctevtp5@gmail.com मा प� 

भ�परुमा समेत पठाउन हनु 

प�रष� लिु�बनी �देशको वेभ साईट : 

�नद�शक 

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

