
 
 
स्तर निर्धारण तथध सम्बन्र्ि 

 

  

 प्रधविनर्क शिक्षध तथध व्यधिसधवयक तधलीम पररषद् 

स्तर निर्धारण तथध सम्बन्र्ि महधिधखध 
सधिोठिमी, भक्तपरुको  

छोटो अिनर्को तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि / स्िीकृनत तथध कधयाक्रम ििीकरण सम्बन्र्ी  

अत्यन्त जरुरी सूचिध । 

प्रकधशित नमनत २०७९।०६।२५ 

प्रधविनर्क शिक्षध तथध व्यधिसधवयक तधलीम पररषद् को नमनत २०७९/०२/०६ गते बसेको १८९ औ ंबैिक को निणाय अिसुधर 
छोटो अिर्ीको तधनलम सञ्चधलि स्िीकृनत कधयाविनर् २०७२ संसोर्ि भई छोटो अिर्ीको तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि प्रधप्त गिा 
जिुसकैु समयमध नििेदि पेि गिा सवकिे र सो प्रवक्रयधमध सधमले हिु अशिल्लो सम्बन्र्ि प्रधप्त गरेको नमनतले ६ मवहिध पनछ मधत्र 
ियधाँ सम्बन्र्ि प्रवक्रयधकध लधनग नििेदि पेि गिा सवकि ेछ। यसरी नििेदि पेि गिा इच्छुक नििेदकहरुले आिेदि/प्रस्तधििध 
फधरधम सम्बशन्र्त प्रदेि कधयधालयहरू िध पररषद्को िेबसधइटबधट प्रधप्त गिा सवकि ेछ र प्रस्तधििध आिेदि फधरधम िलु्क रु. 
१५००/ (एक हजधर पधाँच सय) प्रध. शि. तथध व्यध. तध. पररषद्(CTEVT)) को रधविय िधशणज्य बैक, सधिोठिमी िधखध शस्थत चल्ती 
खधतध िम्बर १७३०१०००००००९००६ मध जम्मध गरी आिश्यक सम्पूणा वििरण र कधगजधत सवहत छोटो अिनर्को तधनलम 
कधयाक्रमको आिेदि फधरधम सम्बशन्र्त प्रदेि कधयधालयमध दतधा गरधई सम्बन्र्ि/स्िीकृनत प्रवक्रयध अगधडी बढधउि सवकि ेव्यहोरध 
सम्बशन्र्त सबैको जधिकधरी को लधनग अिरुोर् छ । पररषद् प्रदेि कधयधालयहरूले समेत यसै सूचिधलधई आर्धर मधिी छोटो अिनर्कध 
तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि / नसफधररस प्रवक्रयध अगधडी बढधउिहुिु तथध यस पररषद् कधयधालयबधट सम्बन्र्ि / स्िीकृनत नलई 
छोटो अिनर्कध तधनलम कधयाक्रमहरू सञ्चधलि गरररहेकध संस्थधहरूले पररषद्, प्रधविनर्क तथध व्यधिसधवयक शिक्षध र तधलीम कधयाक्रम 
सम्बन्र्ि कधयाविनर् २०७८ (पवहलो संिोर्ि सवहत) को दफध २१ क. बमोशजम  सम्बन्र्ि / स्िीकृनत नलएको २ िषा पनछ 
िधवषाक रूपमध कधयाक्रम ििीकरण गिुापिे प्रधिर्धि बमोशजम सम्बन्र्ि / स्िीकृनत पत्रधिसुधर लधगू हिु ेम्यधद नभत्र िध ििीकरण 
गिुापिे म्यधद नभत्र नियनमत िलु्कमध र म्यधद सवकए पश्चधत ्दोब्बर दस्तरु नतरी www.tinyurl.com/short7980 नलंक मध 
गई कधयाक्रम ििीकरण गिा सवकि ेव्यहोरध यस पररषद् कधयधालयको नमनत २०७९| |०६|२४ गतेको निणायधिसुधर सम्बशन्र्त सबैको 
जधिकधरीको लधनग यो सूचिध प्रकधशित गररएको छ । सधथै छोटो अिर्ीको तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि/स्िीकृनत र कधयाक्रम 
ििीकरण प्रवक्रयधकध लधनग पेि गिुा पिे कधगजधत, िलु्कहरु लगधयतकध विस्ततृ वििरण  पररषद् को Website: ctevt.org.np 
मध उपलब्र् रहेको व्यहोरध समेत सम्बशन्र्त सबैमध जधिकधरी गरधइन्छ । 

प्रधविनर्क शिक्षध तथध व्यधिसधवयक तधलीम पररषद् 

                                                               सम्पका  फोि. िं.: ०१ – ६६३०४०८ 
 

http://www.tinyurl.com/short7980
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छोटो अिनर्को तधलीम कधयाक्रम सञ्चधलि गिा इच्छुक संस्थधहरूले सम्बन्र्ि/स्िीकृनतको लधनग छोटो 
अिनर्को तधनलम आिेदि फधरधम सधथ अनििधया पेि गिुापिे कधगजधतहरू : 

1. पररषद्को िेबसधइट www.ctevt.org.np को Publications > Useful information > Downloads बधट 
छोटो अिनर्को तधलीम आिेदि फधरधम डधउिलोड गरी पूणारुपमध वििरण भरेर ल्यधउिे ।  

2. बदुध िं. १ कध लधनग चधवहि ेसम्पूणा वििरणहरूको पसु्यधई पगु्िे प्रमधणहरू ।  
3. गत आ. ि. को कर चकु्तध र कम्पिी अद्यधिनर्क 

िध. यस आ. ि. को कम्पिी ििीकरण  
4.  गत आ. ि. को अनडट ररपोटा । 

5. सम्बन्र्ि पधउाँ भन्न ेबधरेको नििेदि (संस्थधको लेटरप्यधडमध) ।  
6. प्रबन्र्पत्र/विर्धि र नियमधिली (प्रबन्र्पत्र/विर्धिको उद्दशे्यमध छोटो अिनर्को तधनलम कधयाक्रम 

सम्बन्र्ि/स्िीकृनत नलई सञ्चधलि गिे स्पष्ट खलेुको हिुपुिे छ )। 

7. प्रनत कधयाक्रम २ जिध प्रशिक्षकहरूको व्यिस्थध (िधगररकतध प्रनतनलवप, Bio-data, प्रनतबद्धतध पत्र/करधर 
सम्झौतध, उच्चतम िैशक्षक योग्यतधको प्रमधणपत्र ।  

8. सञ्चधलि सनमनतको निणाय (सञ्चधलक सनमनत सदस्यहरूको िधगररकतध, Bio-data, उच्चतम  िैशक्षक योग्यतधको 
कधगजधत । 

9. प्रिधसनिक कमाचधरीहरूको वििरण (िधगररकतध प्रनतनलवप, Bio-data, प्रनतबद्धतध पत्र/ करधर सम्झौतध, उच्चतम 
िैशक्षक योग्यतधको प्रमधणपत्र ।  

10. व्यिस्थधपि सनमनतकध सदस्यहरूको वििरण (िधगररकतध प्रनतनलवप, Bio-data, प्रनतबद्धतध पत्र/सम्झौतध, 
उच्चतम िैशक्षक योग्यतधको प्रमधणपत्र ।  

11. कधयाक्रम सञ्चधलि सम्बन्र्मध व्यिस्थधपि सनमनतले गरेको निणाय मधइन्यूटको फोटोकपी ।  
12. पधठ्यक्रमले तोके बमोशजमकध Tools Equipment  Materials को व्यिस्थध  प्रत्येक कधयाक्रमको 

लधनग चधवहिे सधमधग्रीहरूको सूची । 

13. िरजग्गध लधलपजुधा फोटोकपी, िर र्िीको िधगररकतध, िरजग्गध सम्झौतध पत्रको फोटोकपी । 

14. पररषद् को नमनत २०७९/०२/०६ गते बसेको १८९ औ ंबैिक को निणाय िम्बर ११०२ विविर्(ग) 
बधट छोटो अिर्ीको तधनलम संचधलि स्िीकृनत कधयाविनर् २०७२ मध संसोर्ि गिे गरी भएको निणायधिसुधर 
छोटो अिर्ीको तधनलम कधयाक्रम सम्बन्र्ि प्रधप्त गिा जिुसकैु बेलध निबेदि पेि गिा सवकिे छ र हद म्यधद 
लधग ुहिु ेछैि ।  

15. देहधय बमोशजम को नलंक बधट अिलधइि आिेदि फधरधम भिुा पिेछ: 
http://202.166.206.52:9080/ । 

  

http://www.ctevt.org.np/
http://www.ctevt.org.np/
http://ctevt.org.np/downloads
http://ctevt.org.np/documents/a-l-aa
http://202.166.206.52:9080/
http://202.166.206.52:9080/
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१. छोटो अिनर्कध तधनलम कधयाक्रम ििीकरण गदधा अनििधया रूपमध पेि गिुा पिे कधगजधतहरू 
(क)  कम्पिी रशजिधर कधयधालय िध संस्थध दतधा भएको कधयधालयबधट आनथाक िषा २०७८/०७९ को संस्थध ििीकरण / 

अध्यधिनर्क गरेको पत्र पेि गिुापिे छ । 
(ख) संस्थधको िेयर र्िी सञ्चधलक सनमनतको सदस्यहरू आठद फेरिदल भएको भए सो को वििरण खलु्ि ेप्रबन्र्पत्र, 

नियमधिली लगधयतकध कम्पिी रशजिधर कधयधालयकध कधगजधतहरू । 
(ग)  गत आ. ि. को कर चकु्तध िध कर दधशखलधको प्रमधण पेि गिे र कम्पिी अद्यधिनर्क  

िध यस आ. ि. को कम्पिी ििीकरण  
(ि) गत आ. ि. को अनडट ररपोटा । 
(ङ) आ. ि. २०७८/०७९ सम्मको कर चकु्तध िध कर दधशखलधको प्रमधण पेि गिे । 
(च) तोवकएको समय नभत्र प्रत्यक्ष रूपमध िध विद्यतुीय मधध्यम (online form) िधट ििीकरण गिा सवकिे छ । ििीकरण 

गिा आउाँदध तोवकएकध आिश्यक कधगजधतकध सधथ ििीकरणको सक्कक्कलै कधडा अनििधया रुपमध नलएर आउि ुपिेछ 
। विद्यनुतय मधध्यमबधट ििीकरणको लधनग कधगजधत पेि गदधा २०७८/०७९ मध िविकरण गरेको कधडाको िक्कल 
प्रनत समेत पेि गिुा पिेछ  । सधथै, विद्यनुतय प्रणधली (Online form) बधट कधगजधत पेि गिे सस्थधहरुले प्रत्यक्ष 
रुपमध िविकरण गिा आउदध विद्यनुतय मधध्यममध पेि गरेकध कधगजधत र सक्कलै कधडा अनििधया रुपमध नलएर आउि ु
पिेछ । 

(छ)  पररषदबधट सम्बन्र्ि प्रधप्त गदधाको सम्बन्र्ि स्िीकृनत पत्र / थप कधयाक्रम / िधमसधरी, स्िधनमत्ि हस्तधन्तरण पत्र 
समेतको पत्रको प्रनतनलवप समधिेि गिुा पिेछ । 

(ज) मधनथ उल्लेशखत प्रमधण, कधगजधत सवहत देहधयको रकम पररषद् कधयधालयले तोकेको रधविय िधशणज्य बैंक, सधिोठिमी, 
भक्तपरु शस्थत CTEVT िधमको खधतध िं. १७३०१०००००००९००६ मध जम्मध गिुा पिेछ । उक्त रकम जम्मध 
गदधा बैङ भौचरमध संस्थधको िधम र सम्पका  िम्बर अनििधया रूपमध उल्लेख गिुा पिेछ । 

(झ) उपरोक्त अिसुधरको कधगजधत सवहत संस्थधले ििीकरणको लधनग संस्थधको लेटर प्यधडमध अिरुोर् पत्र सवहत पररषद् 
कधयधालयमध नििेदि ठदि ुपिेछ । सधथै विद्यतुीय मधध्यम (ONLINE) बधट आिेदि पेि गिा पररषदको Quick Link 
को www.tinyurl.com/short7980  मध मधत्र पिधउि ुपिेछ । अन्यथध ििीकरणको लधनग योग्य मधनििे छैि । 

  
(ञ) ििीकरण सम्बन्र्मध थप जधिकधरी एिं सहजीकरण आिश्यक भएमध िेपधल तधनलम तथध रोजगधर व्यधिसधयी महधसंि, 

नतिकुिे (fpten.nepal@gmail.com) लधई समेत सम्पका  गरी जधिकधरी नलि सवकिे छ ।  
२. ििीकरण िलु्क सम्बन्र्ी व्यिस्थध 

क. संस्थधले सम्बन्र्ि पत्र प्रधप्त गरेको नमनत अिसुधर यस आ. ि. को नमनत ििधिेको अिस्थधमध प्रनत कधयाक्रम ििीकरण 
दस्तरु रु. १००० र TMIS बधपत रु २०००/- सम्बन्र्ि प्रधप्त गरेको नमनत िधिेको अिस्थधमध प्रनत कधयाक्रम 
ििीकरण दस्तरु रु. २००० र   TMIS बधपत रु २०००/- लधग्िे छ । प्रधविनर्क शिक्षध तथध व्यिसधवयक 
तधलीम पररषद् प्रधविनर्क तथध व्यधिसधवयक शिक्षध र तधलीम कधयाक्रम सम्बन्र्ि कधयाविनर् २०७८ (पवहलो संसोर्ि 
सवहत) को दफध २१ क. बमोशजमको नियमधिसुधर ििीकरण गिुापिे अिर्ी देखी ५ िषा भन्दध बढी समय ििीकरण 
िगरेको अिस्थधमध उपदफध (६) बमोशजम संस्थधको ििीकरण हिु सक्किे छैि ।  

ख. ििीकरण गिुापिे अिर्ी ५ िषा भन्दध बढी भएको अिस्थधमध ििीकरण हिुे छैि । 
ग. आ. ि. ७९/८० को छोटो अिनर्कध तधनलम कधयाक्रम ििीकरण गिा क्कयू आर कोड स्क्कयधि गिुाहोस ्।  
अिलधइि फधरधम भिे नलंक: www.tinyurl.com/short7980 
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	छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाहरूले सम्बन्धन/स्वीकृतिको लागि छोटो अवधिको तालिम आवेदन फाराम साथ अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू :
	1. परिषद्को वेबसाइट www.ctevt.org.np को Publications > Useful information > Downloads बाट छोटो अवधिको तालीम आवेदन फाराम डाउनलोड गरी पूर्णरुपमा विवरण भरेर ल्याउने ।
	2. बुदा नं. १ का लागि चाहिने सम्पूर्ण विवरणहरूको पुस्ट्याई पुग्ने प्रमाणहरू ।
	3. गत आ. व. को कर चुक्ता र कम्पनी अद्यावधिक
	वा. यस आ. व. को कम्पनी नवीकरण
	4.  गत आ. व. को अडिट रिपोर्ट ।
	5. सम्बन्धन पाउँ भन्ने बारेको निवेदन (संस्थाको लेटरप्याडमा) ।
	6. प्रबन्धपत्र/विधान र नियमावली (प्रबन्धपत्र/विधानको उद्देश्यमा छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्ने स्पष्ट खुलेको हुनुपर्ने छ )।
	7. प्रति कार्यक्रम २ जना प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था (नागरिकता प्रतिलिपि, Bio-data, प्रतिबद्धता पत्र/करार सम्झौता, उच्चतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।
	8. सञ्चालन समितिको निर्णय (सञ्चालक समिति सदस्यहरूको नागरिकता, Bio-data, उच्चतम  शैक्षिक योग्यताको कागजात ।
	9. प्रशासनिक कर्मचारीहरूको विवरण (नागरिकता प्रतिलिपि, Bio-data, प्रतिबद्धता पत्र/ करार सम्झौता, उच्चतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।
	10. व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको विवरण (नागरिकता प्रतिलिपि, Bio-data, प्रतिबद्धता पत्र/सम्झौता, उच्चतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।
	11. कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय माइन्यूटको फोटोकपी ।
	12. पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमका Tools Equipment  Materials को व्यवस्था  प्रत्येक कार्यक्रमको लागि चाहिने सामाग्रीहरूको सूची ।
	13. घरजग्गा लालपुर्जा फोटोकपी, घर धनीको नागरिकता, घरजग्गा सम्झौता पत्रको फोटोकपी ।
	14. परिषद् को मिति २०७९/०२/०६ गते बसेको १८९ औं बैठक को निर्णय नम्बर ११०२ विविध(ग) बाट छोटो अवधीको तालिम संचालन स्वीकृति कार्यविधि २०७२ मा संसोधन गर्ने गरी भएको निर्णयानुसार छोटो अवधीको तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन प्राप्त गर्न जुनसुकै बेला निबेदन पेश गर्न...
	15. देहाय बमोजिम को लिंक बाट अनलाइन आवेदन फाराम भर्नु पर्नेछ: http://202.166.206.52:9080/ ।

