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

�ड�लोमा / �माणप� तहको पूण� श�ुक�य

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

सूचनानसुार शैि�क श� २०७८/०७९ को ला�ग  �ड�लोमा 

प�रषद लिु�बनी �देश अ�तग�त संचा�लत आ�ँगक

िश�ण सं�थाह�वाट �ड�लोमा / �माण प� तहका �व�भ� काय��ममा पूण� श�ुक�य कोटामा आवेदन फारम भरेका 

उ�मेदवारह�को पर��ा �नय��ण काया�लय�ारा जार� ग�रएको 

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

तयार ग�र गो�य �पमा �ा� हनु आएका 

न�तजा �कािशत ग�रएको �यहोरा स�बि�धत सबैको जानका

�कािशत भएको �म�तले १५ �दन स�म काया�लय समय �भ�

भना� गन� गराउन हनु यसै सूचना माफ� त जानकार� गराई�छ । 

स�बि�धत िश�ण सं�थाह�ले न�तजा तयार� गन� �ममा  कुनै �टु�

नै हनुे भएकोले आवेदन फारम भदा� उ�मेदवारले पेश गरेका स�पूण� कागजातह�को स�ल ��त पनुः �ज ुगर� भना� 

गन�हनु सूिचत ग�र�छ । न�तजा प�रष� काया�लयको वेभ साईट 

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� 

पूण� श�ुक�य 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�रषदको �म�त २०७८।०४।३० गते र 

को ला�ग  �ड�लोमा / �माण प� तह तफ�  आवेदन फारम भन� सूचनानसुार 

प�रषद लिु�बनी �देश अ�तग�त संचा�लत आ�ँगक, साझेदार�, टे�स तथा प�रषदवाट स�व�धन ि�वकृ�त �लएका �नजी 

�माण प� तहका �व�भ� काय��ममा पूण� श�ुक�य कोटामा आवेदन फारम भरेका 

उ�मेदवारह�को पर��ा �नय��ण काया�लय�ारा जार� ग�रएको “�ड�लोमा �माण प� तहको �वेश पर��ा संचालन

द� िशका २०७४(चौथो संशोधन)” बमोिजम स�बि�धत िश�ण सं�थाह�वाट 

तयार ग�र गो�य �पमा �ा� हनु आएका न�तजालाई �नद� िशकाको दफा ६.१ र १८ क मा उ�लेख भए बमोिजम 

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

काया�लय समय �भ� स�बि�धत िश�ण सं�थाह� र सफल उ�मेदवारह�ले 

भना� गन� गराउन हनु यसै सूचना माफ� त जानकार� गराई�छ ।  

स�बि�धत िश�ण सं�थाह�ले न�तजा तयार� गन� �ममा  कुनै �टु� देिखन आएमा सोको िज�मेवार स�बि�धत सं�था 

नै हनुे भएकोले आवेदन फारम भदा� उ�मेदवारले पेश गरेका स�पूण� कागजातह�को स�ल ��त पनुः �ज ुगर� भना� 

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

मा हेन� हनु अनरुोध छ । 

तफ� को ला�ग आवेदन फारम भरेका �िश�ाथ�ह�को नतीजा �काशन 

 

�थम पटक �कािशत �म�तः२०७८।०६।११ 

 

गते र २०७८।०५।१९ गतेको  

�माण प� तह तफ�  आवेदन फारम भन� सूचनानसुार 

षदवाट स�व�धन ि�वकृ�त �लएका �नजी 

�माण प� तहका �व�भ� काय��ममा पूण� श�ुक�य कोटामा आवेदन फारम भरेका 

तहको �वेश पर��ा संचालन, 

बमोिजम स�बि�धत िश�ण सं�थाह�वाट 

क मा उ�लेख भए बमोिजम 

यो सूचना �कािशत ग�रएको छ ।न�तजा 

स�बि�धत िश�ण सं�थाह� र सफल उ�मेदवारह�ले 

न आएमा सोको िज�मेवार स�बि�धत सं�था 

नै हनुे भएकोले आवेदन फारम भदा� उ�मेदवारले पेश गरेका स�पूण� कागजातह�को स�ल ��त पनुः �ज ुगर� भना� 

र प�रष� लिु�बनी �देशको वेभ 

 

�नद�शक 

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

