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डिप्लोमा तथा  प्रमाणपत्र तहको पूनाािुल्ककय  तर्ा को नयतजा प्रकािन  सम्बन्िी अत्यन्त जरुिी सूचना । 
प्रथम पटक प्रकाशित : २०७८/०६/१२ 

प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक तालीम परिषद,् प्रदेि २ अन्तर्गतका विप्लोमा / प्रमाणपत्र तह पूणग िूवककि तर्ग  अध्ििन 

र्नग वमवत २०७८/०४/३० ि २०७८/०५/१८ र्ते र्ोिखापत्र िाविि दैवनक पवत्रकामा प्रकावित सूचना बमोविम विप्लोमा 

तथा प्रमाणपत्र तह पूणग िूवककि तर्ग  प्रिेि भनाग प्रकृिामा छनौटका लावर् तोककएको वमवत ि समिमा अनलाईन र्ािम 

इन्री र्रिएका िोग्ि आिेदकहरु मध्िेबाट विप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रिेि पिीक्षा संचालन, छात्रिृती वितिण एिं 

भनाग वनदेविका २०७४ (चौथो संसोिन २०७८) तथा उकलेवखत सूचना बमोविम िोग्िताक्रम अनसुाि नवतिा प्रकािन 

र्रिएको व्यहोिा सूवचत र्रिन्छ | सम्बवन्ित विक्षण संस्थाहरुले नवतिा तिाि पने क्रममा प्रविक्षाथीहरुको SLC / SEE 

/ TSLC तहको पिीक्षामा प्राप्त र्िेको प्राप्तांकमा र्िक पनग र्ई िा नवतिा तिािीमा कुनै ककवसमको त्रुटी देवखन आएमा 

सोको विम्मेिाि सम्बवन्ित विक्षण संस्थाहरुनै हुने व्यहोिा समेत िानकािी र्िाइन्छ | 

  छनौट भएका मुख्ि उम्मेदिािहरुले िस ैसूचना लाइ अिाि मावन सम्बवन्ित विक्षण संस्थामा नवतिा प्रकािन भएको 

वमवतले १५ कदन वभत्र ि सोकदन वबदा पिेमा कािागलि खुलेको कदन कािागलि समिमा आफ्नो िैवक्षक िोग्िताका सक्कल ै

कार्िपत्र, नार्रिक्ता / िन्मदताग कार्ि , लवक्षत िर्गमा छनौट भएको भए सोको प्रमाणपत्रहरु ि प्रबेिपत्रको एक / एक 

प्रवत प्रवतवलवप ि पस्स्पोटग साइिको चाि प्रवत र्ोटो सवहत सम्बवन्ित विक्षण संस्थामा भनाग भई सकु्न पने छ | सम्बवन्ित 

विक्षण संस्थाहरुल ेिस ैसूचनालाई आिाि मावन सम्बवन्ित उम्मेदिािका िैवक्षक िोग्िताका सक्कलै कार्िात GPA / 

प्रवतित तथा अध्ििन र्नग चावहने िोग्िताका आिश्िक प्रमाण वभिाई िककन र्रि भनाग र्नग र्िाउन हुन् अनुिोि छ | साथ ै

सूचनामा उकलेख भए बमोविमका भनाग प्रकक्रिाका कुिाहरुमा र्िक पािी भनाग र्न ेएिं भनाग सम्बवन्ि वनदेविका २०७४ 

(चौथो ससंोिन २०७८)  वबपरित भनाग र्न ेर्िाउने कािग भएमा सोको विम्मेिािी स्ििं सम्बवन्ित विक्षण संस्थाको प्राचािग 

हुने ि उक्त परिक्षाथीको िविििेन  नहुन े व्यहोिा समेत सूवचत र्रिन्छ | नवतिा  परिषद्को website: 

www.ctevt.org.np ि प्रदेि कािागलिको website: www.ctevtp2.org.np मा हनेग सककन्छ । 
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