
थम पटक कािशत िमितः २०७८/०८/१६ 
ािविधक िश ा तथा यावसाियक तालीम प रषद,् परी ा िनय ण कायालय, सानोिठमी, भ पुरको िमित २०७८/०४/३०, २०७८/०५/१८ 

र िमित २०७८/०५/०२ गते शिै क स  २०७८/७९ का लािग गोरखाप  राि य दैिनक पि कामा कािशत सचूना बमोिजम 
िड लोमा/ माणप  तथा ि -िड लोमा तहको वग कृत (िनःशु क) छा विृ  कोटामा िव ाथ  छनौटका लािग तोिकएको िमित र समय िभ  
Online फाराम भरेका यो य आवेदकह  म येबाट िड लोमा/ माणप  तहको वेश परी ा स चालन, छा विृ  िवतरण एवं भना स ब धी 
िनदिशका २०७४ (चौथो सशंोधन २०७८) तथा ि -िड लोमा तहको वेश परी ा स चालन, छा विृ  िवतरण एवं भना स ब धी िनदिशका 
२०७७ (चौथो संशोधन २०७८) तथा उ लेिखत सचूना अनसुार यस कायालयबाट िमित २०७८/०६/०७ र २०७८/०६/०८ गते थम चरण, 
िमित २०७८/०७/०२ गते दो ो चरण तथा िमित २०७८/०७/१८ गते ते ो चरणमा कािशत नितजा बमोिजम िसफा रस ग रएको िश ण 
सं थामा तोिकएको िमित र समय िभ  भना हन नआई र  रहकेो कोटाह मा तपिसल बमोिजमका यो यता म अनसुारका िव ाथ ह  पुनः 
िसफा रस ग रएको यहोरा सिूचत ग र छ । वग कृत छा विृ मा िसफा रस भएका िव ाथ ह ले िमित २०७८/०८/२३ गते स म कायालय 
समय िभ  अिनवाय पमा आ नो शैि क यो यता, नाग रकता, आफुँ वग कृत छा विृ को जुन समहुमा छनौट भएको हो, सो को स कल 

माणप ह  र Online छा विृ  छनौट आवेदन फाराम भदा ा  भएको वेश प  सिहत भना भई स नुपनछ । स बि धत िश ण 
सं थाह ले समेत यस ैसचूनालाई आधार मानी उ लेिखत सूचना तथा िनदिशका बमोिजम िव ाथ ह  भना गन गराउनहुन र तोिकएको िमित र 
समय िभ  भना हन नआई र  रहकेो कोटा, भना हन नआएको िश ाथ को नाम, अनमुित न.ं, वग कृत छा विृ को समहु समेत उ लेख 
गरी ३ (तीन) िदन िभ  यस कायालयको ईमले ठेगाना exam@ctevtbagmati.org.np मा र सो को बोधाथ प रषद,् परी ा िनय ण 

कायालय (oce.ctevt@gmail.com) मा पठाउनहुन अनरुोध छ । 
िनदशक 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ािविधक िश ा तथा यावसाियक तालीम प रषद ्

बागमती देश कायालय 

हटे डा, मकवानपरु 
िड लोमा/ माणप  तथा ि -िड लोमा तहको वग कृत (िनःशु क) छा वृि  कोटाको वैकि पक सूचीमा रहेका 

उ मेदवारह को नितजा काशन स ब धी 
अ य त ज री सूचना । 


