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मा. मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत न्त्मन्त्त २०७८।१०।२८ 

 

व्यावसान्त्िक तथा सीपमूलक तान्त्लम सञ्चालन सम्बरधी काियन्त्वन्त्ध,२०७८ 

प्रस्तावनााः 

नेपालको संन्त्वधानले प्रत्िेक नागररकलाई रोजगारीको हक सुन्त्नन्त्ित गरेको छ। हरेक नागररकले काम गनयपाउने अवसर 
सुन्त्नन्त्ित गनय श्रमशन्त्िलाई दक्ष र व्यावसान्त्िक बनाउनु जरुरी छ। श्रमशन्त्िलाई समसामन्त्िक रुपमा दक्षता र व्यावसान्त्िकताको 
अन्त्िबृन्त्ि गनय नसकु्नले पन्त्न बेरोजगारीलाई बढोत्तरी गरररहकेो हुरछ। न्त्वपन्न घरपररवार, मुि कमलरी, कमैिा, हन्त्लिा, दन्त्लत, 
जनजान्त्त, िून्त्महीन, मुन्त्स्लम लगाित लन्त्क्षत वगय, जनिुि, जनआरदोलन तथा मधेस आरदोलनका शहीद, घाइत ेर बेपत्ता लगाित 
द्वरद्वप्रिान्त्वत पररवारका साथ ै बेरोजगार िुवा, मन्त्हला, अपाङ्गता िएका व्यन्त्ि, एकल मन्त्हला, लैन्त्ङ्गक तथा िौन्त्नक 
अल्पसङ््िक, कोन्त्िड-१९ समेतका महामारी र अरि न्त्वपद्का कारण रोजगारी गुमाएकाहरु एवम् बैदेन्त्शक रोजगारीबाट 
न्त्वन्त्िन्न कारणले स्वदेश फकेका नागररकहरुका लान्त्ग श्रम बजारको माग र उनीहरुको क्षमता तथा आवश्िकता पन्त्हचानका 
आधारमा व्यावसान्त्िक तथा सीपमूलक तान्त्लम एवम् परम्परागत सीप प्रवियन तथा तान्त्लम काियक्रमहरुलाई पारदशी, व्यवन्त्स्थत 
र प्रिावकारी ढङ्गल ेसञ्चालन एवम् कािायरविन गनय लुन्त्म्बनी प्रदेश सरकारद्वारा सुशासन न्त्निमावली, 2077 को न्त्निम -९ 
बमोन्त्जम श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालिबाट िो काियन्त्वन्त्ध तिार गररएको हो। 

१.सनं्त्क्षप्त नाम र प्रारम्िाः 

(१) िो काियन्त्वन्त्धको नाम ''व्यावसान्त्िक तथा सीपमूलक तान्त्लम सञ्चालन काियन्त्वन्त्ध, २०७८”  रहकेो छ। 

(२) िोकाियन्त्वन्त्ध मरिालिबाट स्वीकृत िएको न्त्मन्त्तदेन्त्ि लागू हुनेछ। 

(३) िो काियन्त्वन्त्ध लुन्त्म्बनी प्रदशेिर लाग ूहुनछे। 

२.  पररिाषााः न्त्वषि वा प्रसङ्गल ेअको अथय नलागमेा िस काियन्त्वन्त्धमााः 

(क) "उद्यमशीलता न्त्वकास तान्त्लम" िन्नाल े आधारिूत सीपमूलक तान्त्लम वा सीप अन्त्िबृन्त्ि तान्त्लमको अरतमा 
प्रन्त्शक्षाथीलाई उद्यमी बन्न वा स्वरोजगारमूलक व्यवसाि सञ्चालन गनय ददइन ेतान्त्लम सम्झनुपदयछ। 

(ि) "काियक्रम" िन्नाले िस न्त्नदेन्त्शका बमोन्त्जम तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािद्वारा सञ्चालन गररने व्यावसान्त्िक तथा सीपमूलक 
तान्त्लम काियक्रम वा िुवाहरुलाई स्वरोजगार तलु्िाउनका लान्त्ग प्रेररत गने वा उद्यमशीलता प्रवियन गन ेवा श्रम, 
रोजगारसँग सम्बन्त्रधत अरि तान्त्लम काियक्रम समेत सम्झनुपदयछ। 

(ग) "काियक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन सन्त्मन्त्त" िन्नाल ेदफा ४(१) बमोन्त्जमको सन्त्मन्त्त सम्झनुपदयछ। 
(घ) "कािायलि" िन्नाले प्रदेश सरकार मातहतका कािायलि सम्झनुपदयछ। 
(ङ) "छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्त" िन्नाले दफा ५(१) बमोन्त्जमको सन्त्मन्त्त सम्झनुपदयछ। 
(च) “तान्त्लम प्रदािक न्त्नकाि”िन्नाल ेमरिालि वा प्रदेश सरकार मातहतका न्त्नकाि वा स्थानीि तह वा कानून बमोन्त्जम 

स्थापना वा दताय िई सञ्चालनमा रहकेा सरकारी वा सावयजन्त्नक वा गैर सरकारी तान्त्लम प्रदािक संस्थालाई 
सम्झनुपछय। 

(छ) "न्त्नदेशक सन्त्मन्त्त" िन्नाले दफा ३(१) बमोन्त्जमको सन्त्मन्त्त सम्झनुपदयछ। 
(ज) "व्यावसान्त्िक तथा सीपमुलक तान्त्लम" िन्नाले सीपमलूक तान्त्लम वा उद्यमशीलता न्त्वकास तान्त्लम वा परम्परागत 

सीपमा आधाररत तान्त्लम लगाित तान्त्लम पिात ्रोजगारी सृजना गनय सके्न तान्त्लमलाइय सम्झनु पछय।  
झ) “परम्परागत सीपमा आधाररत तान्त्लम” िन्नाले न्त्नन्त्ित शनै्त्क्षक िोग्िताको आवश्िकता नपने तर नेपाली नागररकहरुल े

परम्परागत पशेाको रुपमा अगँाल्दै आएका छालाको काम, राडीपािी, िांग्रा, संगीतका सामाग्री, माटोका िाँडाहरु, 
धातुका सामाग्रीहरु, सुनचाँदीका गरगहना, मूर्तय, डोको, डालो, थरुसे, नाम्लो, नाङ्लो, काठका ठेकी, आरी, ढदकिा, 
छतरी, गरुरी बनाउन ेलगाित मरिालिल ेतोकेका अरि परम्परागत सीपमा आधाररत तान्त्लमलाई समेत सम्झनुपछय। 

(ञ) "प्रस्ताव" िन्नाल ेतान्त्लम प्रदािक संस्थाल ेकाियक्रम सञ्चालनको लान्त्ग पेश गरेको प्रान्त्वन्त्धक तथा आर्थयक प्रस्ताव वा 
तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािबाट पेश िएका अरि प्रस्तावलाई सम्झनुपदयछ। 

(ट) "प्रन्त्शक्षाथी" िन्नाल ेकाियक्रममा सहिागी हुन दफा ११ बमोन्त्जम छनौट िएका नपेाली नागररकलाई सम्झनुपदयछ। 
(ठ) “मरिालि” िन्नाले श्रम,रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालि, लुन्त्म्बनी प्रदेशलाई सम्झनुपछय। 
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(ड) "सीपमूलक तान्त्लम" िन्नाले तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािद्वारा सञ्चान्त्लत व्यावसान्त्िक सीप हान्त्सल गनयका लान्त्ग सैिान्त्रतक 
र व्यावहाररक ज्ञान सन्त्हत ददइने तान्त्लमलाई सम्झनुपदयछ। 

(ढ) "स्थानीि तह" िन्नाल े नेपालको संन्त्वधान बमोन्त्जम गठन िएका लुन्त्म्बनी प्रदेश अरतगयतका स्थानीि तहलाई 
सम्झनुपदयछ। 

३. न्त्नदेशक सन्त्मन्त्ताः 
(१) व्यवन्त्स्थत र प्रिावकारी रुपमा काियक्रम कािायरवि गनय आवश्िक नीन्त्तगत न्त्नदेशनकालान्त्ग देहािबमोन्त्जमको न्त्नदेशक 

सन्त्मन्त्त रहनेछाः 
क) मरिी,श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालि -संिोजक 

ि) सन्त्चव, मु्िमरिी तथा मन्त्रिपररषद् को कािायलि -सदस्ि  
ग) सन्त्चव, श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालि -सदस्ि 

घ) सम्बन्त्रधत महाशािा प्रमुि, मरिालि     -सदस्ि सन्त्चव 

 

(२) सन्त्मन्त्तको बैठकआवश्िकता अनुसार बस्नेछ। 
(३) सन्त्मन्त्तको बैठकमा आवश्िकता अनुसार न्त्वषिन्त्वज्ञलाई आमरिण गनय सदकनेछ। 
(४) संिोजकको न्त्नदेशनमा वा संिोजकसंगको परामशयमा सदस्ि सन्त्चवले सन्त्मन्त्तको बैठक बोलाउनेछ। 
(५) सन्त्मन्त्तको सन्त्चवालि श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालिमा रहनछे। 
(६) न्त्नदेशक सन्त्मन्त्तको काम, कतयव्य र अन्त्धकार देहािमबोन्त्जम हुनेछ। 

क. व्यावसान्त्िक तथा सीपमूलक तान्त्लम लगाित अरि तान्त्लम काियक्रमका लान्त्ग न्त्वषिगत पाठ्यक्रमका 
न्त्वषिवस्तुहरुका सम्बरधमा दफा ४ बमोन्त्जमको सन्त्मन्त्तलाई न्त्नदेशन ददने। 

ि. तान्त्लम सञ् चालन हुने स्थानका सम्बरधमा मरिालिलाई सुझाव ददने। 
ग. काियक्रम सञ्चालनमा लागत साझेदारी आवश्िक िएमा साझेदार न्त्नकािको छनौट तथा लागत 

साझेदारीको सम्बरधमा दफा ४ बमोन्त्जमको सन्त्मन्त्तलाई आवश्िक न्त्नदेशन ददने। 
घ. काियक्रम सञ्चालन लगाित अरि आवश्िक न्त्बषिमा दफा ४ बमोन्त्जमको सन्त्मन्त्तलाई न्त्नदेशन ददने।  
ङ. काियक्रमको प्रिाव मूल्िाङ्कन गन/ेगराउने। 
च. काियक्रम कािायरविनको सरदियमा कुनै समस्िा आइपरेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी मरिालिलाई 

सुझाव ददने। 
छ. मरिालिमा गुनासो परेको न्त्नवेदकहरुको हकमा उपिुिताको आधारमा तान्त्लममा सहिागी गराउन 

मरिालिलाइ सुझाव ददने। 
४. काियक्रम सञ्चालन तथा अनगुमन सन्त्मन्त्ताः 

(१) काियक्रम सञ्चालनका लान्त्ग आवश्िकता पन्त्हचान, बजार मागको अवस्था अध्ििन, काियक्रमको मूल्िाङ्कन तथा काियक्रम 
सञ्चालन सम्बरधमा मरिालिलाइयआवश्िक राि तथा न्त्सफाररस पेश गनयका लान्त्ग देहाि बमोन्त्जमको काियक्रम सञ्चालन तथा 
अनुगमन सन्त्मन्त्त रहनछेाः- 

क) सन्त्चव, सम्बन्त्रधत मरिालि       -संिोजक 

ि) उपसन्त्चवस्तर प्रन्त्तन्त्नन्त्ध, मु्िमरिी तथा मन्त्रिपररषद् को कािायलि    -सदस्ि 

ग) सम्बन्त्रधत महाशािा प्रमुि, श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालि  -सदस्ि 

घ) अन्त्धकृतस्तर प्रन्त्तन्त्नधी, आर्थयक मान्त्मला तथा सहकारी मरिालि -सदस्ि 

ङ) सम्बन्त्रधत शािा प्रमुि, मरिालि    -सदस्ि सन्त्चव 

 

(२) सम्बन्त्रधत मरिालिल ेरोजगारदाता र टे्रड िुन्त्निन लगाित अरि न्त्वषिन्त्वज्ञलाई आवश्िकता अनुसार आमरिण 
गनयसके्नछ। 

(३) सन्त्मन्त्तको बैठक आवश्िकता अनुसार बस्नछे। 
(४) संिोजकको न्त्नदेशनमा वा संिोजकसँगको परामशयमा सदस्ि सन्त्चवले सन्त्मन्त्तको बैठक बोलाउनेछ।  
(५) सन्त्मन्त्तको सन्त्चवालि मरिालिमा रहनछे। 
(६) सन्त्मन्त्तको काम कतयव्य र अन्त्धकार देहािमबोन्त्जम हुनेछ। 



 

3 

 

क) छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तबाट प्राप्त न्त्सफाररसलाई आवश्िकता अनुसार पररमाजयन समते गरी काियक्रम 
सञ्चालनको लान्त्ग तान्त्लमको न्त्वषिगत क्षेिका सम्बरधमा मरिालिमा न्त्सफाररस गने। 

ि) तान्त्लम सञ्चालन हुने स्थानका सम्बरधमा न्त्नदेशक सन्त्मन्त्तलाई न्त्सफाररस गने। 
ग) माग र सम्िाव्यता समेतका आधारमा तान्त्लम काियक्रमको लान्त्ग पाठ्यक्रमकोमस्िौदा तिार गरी न्त्नदशेक 

सन्त्मन्त्तलाई न्त्सफाररस गने। 
घ) मरिालिको स्वीकृत वार्षयक न्त्वकास काियक्रमहरु अरतगयत सञ् चालन हुने तान्त्लम काियक्रमलाई दफा ६(१) मा 

उल्लेन्त्ित माध्िमहरु मध्िे के कन्त्त तान्त्लम कुन माध्िमबाट सञ् चालन गने िन्न े न्त्बषिमा मरिालिमा 
न्त्सफाररस गने। 

ङ) तान्त्लम काियक्रमको अनगुमन तथा मूल्िाङ्कन गने।  
च) तान्त्लम समापन पिात त्िसका समग्र पक्षको मूल्िाङ्कन गरी मरिालि र न्त्नदेशक सन्त्मन्त्तसमक्ष प्रन्त्तवेदन 

पेश गने। 
 

५. छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्ताः 
(१) काियक्रमसँग सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथी छनौट, तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािको छनौट, लगाित न्त्वन्त्वध न्त्बषिमा मरिालि 

वाकाियक्रम सञ् चालन तथाअनगुमन सन्त्मन्त्तमा न्त्सफाररस पेश गने काियका लान्त्ग देहाि बमोन्त्जमको छनौट तथा 
न्त्सफाररस सन्त्मन्त्त रहनेछाः- 

क. महाशािा प्रमुि, मरिालि    - संिोजक 

ि. अन्त्धकृतस्तर प्रन्त्तन्त्नन्त्ध,मु्िमरिी तथा मन्त्रिपररषद् को कािायलि - सदस्ि 

ग. लेिा प्रमुि, मरिालि - सदस्ि 

घ. सम्बन्त्रधत शािा प्रमुि, मरिालि - सदस्ि सन्त्चव 

(२) सन्त्मन्त्तको बैठकमा आवश्िकता अनुसार न्त्वषिन्त्वज्ञलाई आमरिण गनय सदकनेछ। 
(३) सन्त्मन्त्तको बैठक आवश्िकता अनुसार बस्नछे। 
(४) संिोजकको न्त्नदेशनमा वा संिोजकसँगको परामशयमा सदस्ि सन्त्चवले सन्त्मन्त्तको बैठक बोलाउनेछ।  

           (५) सन्त्मन्त्तको सन्त्चवालि मरिालिमा रहनेछ। 
          (६) दफा ६(१) ङ बमोन्त्जमको तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािबाट सञ्चालन गररने तान्त्लम काियक्रममा प्रन्त्शक्षाथी छनौट         गनय 

सम्बन्त्रधत तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािको प्रन्त्तन्त्नन्त्ध सदस्िको रुपमा रहनछेन्। 
           (७) सन्त्मन्त्तको काम कतयव्य र अन्त्धकार देहाि बमोन्त्जम हुनेछ। 

क) काियक्रम सञ्चालन सम्बरधमा आवश्िक तिारी गने। 
ि) तान्त्लमको लान्त्ग प्रन्त्शक्षाथी तथा तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािको छनौट गरी मरिालिमा न्त्सफाररस गने। 
ग) काियक्रम सञ् चालन गनय सम्बन्त्रधत तान्त्लमका न्त्वषिगत क्षिे र तान्त्लम सञ्चालन हुने स्थान सम्बरधमा 

काियक्रम सञ्चालन तथा अनगुमन सन्त्मन्त्तमा न्त्सफाररस गने। 
घ) मरिालिसँग समरवि गरी सञ्चालनका रहकेा तान्त्लम काियक्रमहरुको स्थलगत न्त्नरीक्षण गरी प्रन्त्तवेदन पशे 

गने। 
ङ) तान्त्लम समापन पिात त्िसका समग्र पक्षको मूल्िाङ्कन गरी अनुगमन तथा मूल्िाङ्कन सन्त्मन्त्तसमक्ष 

प्रन्त्तवेदन पशे गने। 
च) प्रन्त्शक्षाथी छनौट गनय दफा ११ को उपदफा ३ का अन्त्तररि थप आधारहरु न्त्नधायरण गने। 
छ) मरिालि र काियक्रम सञ् चालन तथा अनुगमन सन्त्मन्त्तले समि समिमा ददएका न्त्नदेशन अनुसार कािय 

सञ् चालन गने। 
६. काियक्रम सञ्चालनाः  

(१) मरिालिले देहाि बमोन्त्जमको न्त्नकाि वा माध्िममाफय त तान्त्लम काियक्रम सञ्चालन गनय सके्नछ। 
क) मरिालिबाट, 

ि) प्रदेश सरकार मातहतका न्त्नकािहरु, 

ग) स्थानीि तहवा स्थानीि तह मातहतका तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािहरु, 

घ) तान्त्लम प्रदािक संस्थाहरुबाट सावयजन्त्नक िररद ऐन, २०६३ तथा सावयजन्त्नक िररद न्त्निमावली, २०६४ बमोन्त्जम 
परामशय सेवा िररद (आउटसोर्सयङ) गरी 
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ङ) तान्त्लम काियक्रम पिात प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई रोजगारीको सुन्त्नन्त्ितता गनगेरी प्रन्त्तविता सन्त्हतको प्रस्ताव गन े
रोजगारदाता सघं, संस्था वा कम्पनी, 

(२) मरिालिको स्वीकृत वार्षयक न्त्वकास काियक्रमहरु अरतगयत सञ् चालन हुने तान्त्लम काियक्रमलाई उपदफा (१) मा उल्लेन्त्ित 
माध्िमहरु मध्ि ेके कन्त्त तान्त्लम कुन माध्िमबाट सञ् चालन गन ेन्त्नणयि दफा ३ बमोन्त्जम गरठत सन्त्मन्त्तको सुझाव समेतको 
आधारमा मरिालिले गनछे। 

 (3) तान्त्लम काियक्रम सञ्चालनका लान्त्ग स्थानीि तहवा स्थानीि तह मातहतका तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािहरुबाट प्रस्ताव माग गरी 
प्राप्त प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गरठत छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तले मलू्िाङ् कन गरी उपिुि प्रस्ताव छनौट गनछे। 

(4) उपदफा (3) बमोन्त्जम छनौट िएको प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गरठत छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तको न्त्सफाररस समेतको 
आधारमा मरिालिले प्रस्ताव स्वीकृत गरी काियक्रम सञ् चालनको लान्त्ग सम्बन्त्रधत स्थानीि तहवा स्थानीि तह मातहतका 
तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािहरुसँग अनुसूची३ बमोन्त्जम सम्झौता गनेछ। 

(५) लागत साझेदारीमा तान्त्लम काियक्रम सञ्चालनका लान्त्ग स्थानीि तहवा स्थानीि तह मातहतका तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािहरुबाट 
प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गरठत छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तले मूल्िाङ् कन गरी उपिुि प्रस्ताव 
छनौट गनछे। स्थानीि तहको लागत साझेदारी लागत अनुमानको कम्तीमा २० प्रन्त्तशत हुनछे। 

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम छनौट िएको प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गरठत छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तको न्त्सफाररस समेतको 
आधारमा मरिालिले प्रस्ताव स्वीकृत गरी काियक्रम सञ् चालनको लान्त्ग सम्बन्त्रधत स्थानीि तहवा स्थानीि तह मातहतका 
तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािहरुसँग अनुसूची ३ बमोन्त्जम सम्झौता गनछे। 

(७) उपदफा (1) को घ बमोन्त्जमका तान्त्लम प्रदािक संस्थाबाट प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावलाइय अनुसूची ५ बमोन्त्जमका 
मापदण्डका आधारमादफा 9 बमोन्त्जम गरठत मूल्िाङ् कन सन्त्मन्त्तबाट मूल्िाङ् कन गरी दफा 5 बमोन्त्जमको छनौट तथा 
न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तमा पेश िएकाप्रस्तावहरुलाइय छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तले आवश्िक मूल्िाङ् कन गरी उपिुि प्रस्ताव 
स्वीकृन्त्तको लान्त्ग मरिालिमा न्त्सफाररस गनेछ। प्रस्ताव पेश गने संस्थाले अनुसूची ७ बमोन्त्जमको ढाँचामा न्त्नवेदन ददई 
मरिालिमा सून्त्चकृत िएको हुनुपनछे। 

(८) उपदफा (5) बमोन्त्जम न्त्सफाररस िएका प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गरठत छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तको न्त्सफाररस 
समेतको आधारमा मरिालिल े प्रस्ताव स्वीकृत गरी काियक्रम सञ् चालनको लान्त्ग सम्बन्त्रधत तान्त्लम प्रदािक संस्थासँग 
अनुसूची३ बमोन्त्जम सम्झौता गनेछ। 

(९) उपदफा (1) को ङ बमोन्त्जमका तान्त्लम काियक्रम पिात प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई रोजगारीको सुन्त्नन्त्ितता गनगेरी प्रन्त्तविता 
सन्त्हतको प्रस्ताव गन ेरोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीबाट मरिालिल ेप्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावलाइय अनुसूची ५ 
बमोन्त्जमका मापदण्डका आधारमा दफा 9 बमोन्त्जम गरठत मूल्िाङ् कन सन्त्मन्त्तबाट मूल्िाङ् कन गरी दफा 5 बमोन्त्जमको 
छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तमा पेश िएका प्रस्तावहरुलाइय छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तल ेआवश्िक मलू्िाङ् कन गरी 
उपिुि प्रस्ताव स्वीकृन्त्तको लान्त्ग मरिालिमा न्त्सफाररस गनछे। 

(१०) उपदफा 7 बमोन्त्जम न्त्सफाररस िएका प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गरठत छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तको न्त्सफाररस 
समेतको आधारमा मरिालिल े प्रस्ताव स्वीकृत गरी काियक्रम सञ् चालनको लान्त्ग सम्बन्त्रधत तान्त्लम काियक्रम पिात 
प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई रोजगारीको सुन्त्नन्त्ितता गनगेरी प्रन्त्तविता सन्त्हतको प्रस्ताव गने रोजगारदाता संघ, संस्था वा 
कम्पनीसँग अनुसूची ३ बमोन्त्जम सम्झौता गनछे। 

(११) काियक्रम सञ् चालनको लान्त्ग आवश्िक तान्त्लम सामग्री (मेन्त्शनरी आदद), कच्चापदाथय, स्टेशनरी, प्रन्त्शक्षक ित्ता, प्रन्त्शक्षाथी 
ित्ता, िाजा र तान्त्लमका लान्त्ग आवश्िक अरि िचय सम्बरधी व्यवस्थािस काियन्त्वन्त्ध र अनसूुची  १ मा तोदकए बमोन्त्जम 

हुनेछ। 
(1२) सञ् चालन गररन ेकाियक्रमहरु अनुसूची २ मा उल्लेि िए बमोन्त्जम  हुनछेन्। 

 

७. रोजगारदाता सघं, ससं्था वा कम्पनीमाफय त सञ्चालन गररन ेकाियक्रम सम्बरधमा थप व्यवस्थााः 
(१) तान्त्लम काियक्रम पिात रोजगारीको सुन्त्नन्त्ितता गन े रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीमा मरिालिबाट छनोट िई 

तान्त्लमको लान्त्ग सहिागी हुन े कम्तीमा ३ जनादेन्त्ि २० जनासम्म प्रन्त्शक्षाथीहरुको लान्त्ग मरिालिल े बढीमा ३ मन्त्हनाको 
लान्त्ग प्रन्त्शक्षाथीलाई नै तान्त्लम शुल्क उपलव्ध गराउनछे।िसरी तान्त्लम शलु्क उपलब्ध गराउँदा सम्बन्त्रधत तान्त्लम काियक्रमको 
स्वीकृत लागतलाई २० जना प्रन्त्शक्षाथीको कुल लागत मानी प्रन्त्त प्रन्त्शक्षाथी लागत बराबरको रकमसम्म उपलब्ध गराउन 
सदकनेछ। सो िरदा बढी शलु्क लागेमा सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथीले नै व्यहोनुयपनछे। 
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(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको तान्त्लम शुल्क िुिानीको लान्त्ग सम्बन्त्रधत रोजगारदाता संघ, संस्था कम्पनील े मन्त्हना िुिान 
िइसकेपन्त्छ प्रन्त्शक्षाथीको हान्त्जरी न्त्ववरण पेश गनुयपनछे। प्रन्त्शक्षाथी मान्त्सक रुपमा कम्तीमा २५ ददन रुजु हान्त्जर िई प्रन्त्शक्षण 
न्त्लएको हुनुपनछे।  

 (३) तेस्रो मन्त्हनाको शुल्क िुिानी हुनुिरदा अगान्त्ड रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनील ेप्रन्त्शक्षाथीलाई रोजगारीको लान्त्ग न्त्निुन्त्ि 
प्रदानगरेको हुनुपनछे। 

(४) सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथीसँग नपुग तान्त्लम शुल्क न्त्लन ेदान्त्ित्व सम्बन्त्रधत रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीको हुनछे। 
(५) दफा ६ को उपदफा (१) ङ मा उल्लेन्त्ित तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािले दफा ८ बमोन्त्जम प्रान्त्वन्त्धक प्रस्ताव पेश गनय नसके्न अवस्था 

िएमा आर्थयक प्रस्ताव मािबाट पन्त्न मलू्िाङ्  कन गरी छनौट गनय सदकनेछ। 
८. आर्थयक तथा प्रान्त्वन्त्धक प्रस्तावको माग र मलू्िाङ्कनाः 
(१) सून्त्चकृत िएकातान्त्लम प्रदािक संघसंस्थाहरु बाट प्रचन्त्लत काननू बमोन्त्जमको अनुसूची ६ बमोन्त्जमको प्रान्त्वन्त्धक र आर्थयक 

प्रस्ताव माग गररनछे।  
(२) प्रान्त्वन्त्धक प्रस्ताव मलू्िाङ्कनको लान्त्ग सावयजन्त्नक िररद ऐन, २०६३ र सावयजन्त्नक िररद न्त्निमावली, २०६४ का साथ ै

देहािका थप आधारहरु समेत समावेश गरी मूल्िाङ्कनका गररन े छ। मूल्िाङ्कनको अकंिार मरिालिबाट न्त्नधायरण िए 
बमोन्त्जम हुनेछ।  

क. तान्त्लम केररको िौन्त्तक पूवायधारको अवस्था र क्षमता। 
ि. तान्त्लम प्रदान गने न्त्वषिन्त्वज्ञको उपलव्धता। 
ग. न्त्वगतमा तान्त्लम चलाएको अनुिव। 
घ. काननूी मारिताको अवस्था। 
ङ. लुन्त्म्बनी प्रदेशका न्त्जल्लामा दताय िएका तान्त्लम प्रदािक संघ सस्थाहरु।  
च. सम्बन्त्रधत लन्त्क्षत वगयलाई ददईने तान्त्लमका सम्बरधमा लन्त्क्षत वगय काियक्षेि हुनेसंग सम्बन्त्रधत। 
छ. मरिालिल ेन्त्नधायरण गरेका अरि न्त्वषि। 

(३) प्रान्त्वन्त्धक प्रस्तावबाट उत्तीणय तान्त्लम प्रदािक संस्थाको आर्थयक प्रस्तावको मूल्िाङ्कन सावयजन्त्नक िररद ऐन, २०६३ 
रसावयजन्त्नक िररद न्त्निमावली, २०६४ बमोन्त्जम गररनछे।मूल्िाङ्कनको अंकिार मरिालिबाट न्त्नधायरण िए बमोन्त्जम हुनछे।  

(४) छनौट िएका तान्त्लम प्रदािक संस्थालेमरिालिबाट तोदकएको स्थानमा तान्त्लम सञ्चालन गनेछ। 
९. मलू्िाङ्कन सन्त्मन्त्ताः 
(१) दफा ८ बमोन्त्जमको प्रान्त्वन्त्धक र आर्थयक प्रस्तावको मूल्िाङ्कन गनय देहाि बमोन्त्जमको मलू्िाङ्कन सन्त्मन्त्त रहनेछ।  

क. सम्बन्त्रधत महाशािा प्रमुि, मरिालि      -संिोजक 

ि. प्रमुि, आर्थयक प्रशासन शािा, मरिालि     -सदस्ि 

ग. कानुन अन्त्धकृत, मन्त्हला बालवान्त्लका तथा ज्िेष्ठ नागररक मरिालि            -सदस्ि 

घ. सम्बन्त्रधत शािा प्रमुि,मरिालि                                                                        -सदस्ि सन्त्चव 

(२) सन्त्मन्त्तको बैठकमा आवश्िकता अनुसार न्त्वषिन्त्वज्ञलाई आमरिण गनय सदकनेछ। 
१०. तान्त्लमको अवन्त्धाः  
(१) िस काियन्त्वन्त्ध अनुसार सञ्चालन हुन ेतान्त्लमको अवन्त्ध न्त्वषिगत सीपका आधारमा स्वीकृत वार्षयक काियक्रम अनुसार मरिालिल े

न्त्नधायरण गरे बमोन्त्जम हुनछे। 
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम तान्त्लम अवन्त्ध न्त्नधायरण गदाय प्रन्त्तददन ६ घण्टाका दरल ेतान्त्लम सञ्चालन हुनगेरी गनुयपनेछ। 
(३) िस दफाबमोन्त्जमको तान्त्लम सञ्चालन गदाय तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािले मरिालिले न्त्नधायरण गरे बमोन्त्जमको काियतान्त्लका तिार 

गरी मरिालिबाट स्वीकृत गराई तान्त्लम सञ्चालन गनुयपनेछ। 
११. प्रन्त्शक्षाथीको िोग्िता र छनौटाः  
(१) स्थानीि तह वा मातहतका न्त्नकािहरुबाट सञ्चालन हुने तान्त्लम काियक्रमको लान्त्ग सम्बन्त्रधत स्थानीि तहल ेप्रन्त्शक्षाथी छनोट 

गरी अनुसूची ८ को ढाँचामा मरिालिलाई पेश गनुयपनेछ। 
(२) उपदफा १ बमोन्त्जमको न्त्नकाि बाहके अरि तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािबाट सञ्चालन हुने तान्त्लम काियक्रमको लान्त्ग मरिालिबाट 

प्रन्त्शक्षाथीहरुको लान्त्ग सुचना प्रकान्त्शत गरी सो बमोन्त्जम प्राप्त न्त्नवेदनहरु मध्िेबाट स्थानीि तहले अनुसूची ४ बमोन्त्जमको 
आधारमा छनौट गरी अनुसूची ८ बमोन्त्जमको ढाँचामा मरिालिमा न्त्सफाररस गनेछ र सो सम्बरधमा मरिालिले अन्त्रतम 
न्त्नणयि गनछे। प्रन्त्शक्षाथीका िोग्िता उपदफा (३) बमोन्त्जम हुनछेन्। 
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(३) प्रन्त्शक्षाथी हुनको लान्त्ग १८ वषय पुरा िएको लन्त्क्षत समूहको नेपाली नागररक हुनपुनछे। तर न्त्बशेष तान्त्लमको लान्त्ग मरिालिल े
थप िोग्िता न्त्नधायरण गनय सके्नछ। 

(४) कम्तीमा १५ ददनको म्िाद ददई प्रन्त्शक्षाथी छनौटका लान्त्ग मरिालिल ेसावयजन्त्नक सूचना प्रकाशन गनछे। 
(५) उपदफा (३) बमोन्त्जम प्रकाशन गररन ेसूचनामा अरि कुराका अन्त्तररि प्रन्त्शक्षाथीको िोग्िता, तान्त्लमका लान्त्ग प्रन्त्शक्षाथी कोटा 

सं्िा, तान्त्लमको न्त्वषि क्षेि,तान्त्लम सञ्चालन हुन ेस्थान रसमिावन्त्धजस्ता न्त्वषिहरु उल्लेि गनुयपनेछ। 
(६) उपदफा (३) बमोन्त्जमको िोग्िता िएका इच्छुक व्यन्त्िले मरिालिले न्त्नधायरण गरे बमोन्त्जमको ढाँचामा सूचनामा उल्लेन्त्ित 

न्त्नकािमा न्त्नवेदन ददनुपनछे।  
(७) मरिालिल ेप्रन्त्शक्षाथी छनोट गनुयपन ेिएमा उपदफा (६) बमोन्त्जम प्राप्त न्त्नवेदनहरु मध्िबेाट स्थानीि तहबाट प्राप्त अनसूुची ८ 

बमोन्त्जमको न्त्सफाररसको आधारमा दफा ५ बमोन्त्जम गरठत छनौट तथा न्त्सफाररस सन्त्मन्त्तल ेसन्त्मन्त्तबाट न्त्नधायररत प्रकृिाबाट 
प्रन्त्शक्षाथी छनौट गनछे। 

 

१२. पाठ्यक्रम सम्बरधी व्यवस्थााः  
(१) न्त्नदेशक सन्त्मन्त्तल े िसन्त्नदेन्त्शका बमोन्त्जम सञ्चालन गररन े तान्त्लम काियक्रमका लान्त्ग आवश्िक पन े पाठ्यक्रम न्त्वषिक्षेिगत 

रुपमा तिार गनुयपनछे। िसरी पाठ्यक्रम न्त्नधायरण गदाय सैिान्त्रतक र वास्तन्त्वक काियस्थलको प्रिोगात्मक न्त्सकाइ बीच सरतलुन 
कािम गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम न्त्नदेशक सन्त्मन्त्तबाट पाठ्यक्रम न्त्नधायरण नहुदँासम्मको लान्त्ग प्रान्त्वन्त्धक न्त्शक्षा तथा व्यावसान्त्िक तान्त्लम 
पररषद ्वा व्यावसान्त्िक तथा सीप न्त्वकास तान्त्लम प्रन्त्तष्ठानबाट न्त्नधायरण िएका पाठ्यक्रम अनुसार काियक्रम सञ्चालन गनुयपनछे। 

1३. तान्त्लम सञ्चालन न्त्वन्त्धाः  
(१) प्रन्त्शक्षाथीलाई ददइन े सैिान्त्रतक प्रन्त्शक्षण, आधारिूत प्रिोगात्मक अभ्िास तथा काियस्थल प्रन्त्शक्षण पाठ्यक्रममा उल्लेि िए 

बमोन्त्जम हुनेछ। 
(२) प्रन्त्शक्षक/सुपरीवेक्षकले प्रन्त्शक्षाथीहरुको सीप न्त्सकाइ, व्यावहाररक पक्ष तथा काियसम्पादनको न्त्नररतर मलू्िाङ्कन गरी सोको 

अन्त्िलेिका आधारमा अन्त्रतम मूल्िाङ्कन गनुयपनछे। 
१४. तान्त्लमका प्रकाराः 
िस काियन्त्वन्त्ध बमोन्त्जम मरिालिको न्त्नणयि बमोन्त्जमतान्त्लम काियक्रमका प्रकार देहाि बमोन्त्जम हुनछेन्। १ मन्त्हन ेतान्त्लमको अवन्त्ध 
१६० काियघण्टा हुनेछ। 

(१) आधारिूत सीपमलूक तान्त्लमाः प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई न्त्वषिगत तान्त्लम पाठ्यक्रम अनुसार सैिान्त्रतक न्त्वषिका साथै 
प्रिोगात्मक न्त्वन्त्धबाट प्रदान गररने १ मन्त्हन,े ३ मन्त्हने वा ६ मन्त्हनतेान्त्लम। 

(२) व्यावसान्त्िक तथा प्रान्त्वन्त्धक तालीमाः प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई न्त्वषिगत तान्त्लम पाठ्यक्रम अनुसार सैिान्त्रतक न्त्वषिका साथ ै
प्रिोगात्मक न्त्वन्त्धबाट प्रदान गररने १ मन्त्हन,े ३ मन्त्हने वा ३ मन्त्हने तान्त्लम। 

(३) सीप अन्त्िबृन्त्ि तान्त्लमाः आधारिूत सीपमूलक तान्त्लमवा व्यवसान्त्िक तथा प्रान्त्वन्त्धक तान्त्लम न्त्लइको वा कुनै पशेा वा 
व्यवसाि गरररहकेो वा परम्परागत सीप अनुसारको व्यवसाि सञ् चालन गरररहकेो व्यन्त्िलाई सोही न्त्वषिमा पशेागत 
दक्षता अन्त्िबृन्त्ि गनय न्त्नधायररत पाठ्यक्रममा आधाररत िई सीप अन्त्िबृन्त्ि गररने १ मन्त्हन,े ३ मन्त्हने वा ६ मन्त्हन ेतान्त्लम। 

(४) उद्यमशीलता न्त्वकास तान्त्लमाः उपदफा १ वा २ बमोन्त्जमको आधारिूत सीपमलूक तान्त्लम वा ब्िावसान्त्िक तथा प्रान्त्वन्त्धक 
तान्त्लमवा उपदफा ३ बमोन्त्जम सीप अन्त्िबृन्त्ि तान्त्लमको अरतमा प्रन्त्शक्षाथीलाई उद्यमी बन्न वा स्वरोजगारमलूक 
व्यवसाि सञ्चालन गनय स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोन्त्जम प्रदान गररने १ मन्त्हन,े ३ मन्त्हन ेवा ६ मन्त्हने तान्त्लम। 

(५) छोटो अवन्त्धको आधारिूत सीपमूलक घुम्ती तान्त्लमाः तान्त्लममा सबैको पहुचँ बढाउन तान्त्लमका सहिागीहरु रहकेो 
नन्त्जकको स्थानमा तान्त्लम संरचना एवम् पूवायधारको उपिोग गरी सञ् चालन गररने तान्त्लम। िस प्रकारको तान्त्लम १६० 
काियघण्टािरदा कम अवन्त्धको हुनेछ। 

१५.प्रन्त्शक्षकको व्यवस्थााः तान्त्लम प्रदािक संस्थाल े प्रन्त्शक्षकको व्यवस्था गनेछ। सामारितिा २० जना प्रन्त्शक्षाथीको 
लान्त्ग एकजना प्रन्त्शक्षक रहनछे। िसको अन्त्तररि १ जना सहािक प्रन्त्शक्षक वा १ जना प्रन्त्शक्षण सहािक समेत रहनछे। 
तान्त्लम काियक्रमको आवश्िक व्यवस्थापन गनयको लान्त्ग सरकारी वा सावयजन्त्नक न्त्नकािबाट सञ् चालन गररने तान्त्लमको 
हकमा एकजना तान्त्लम संिोजक र तान्त्लम प्रदािक संस्थाबाट प्रदान गररन ेतान्त्लमको हकमा एकजना सहिोगी कमयचारी 
रहनेछन्।    

(१) प्रन्त्शक्षकहरुलाई मु्ि र सहािक प्रन्त्शक्षक बनाउदा सहािक प्रन्त्शक्षक एक तहमुन्त्नको हुनेछ। 
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(२) मरिालि वा मातहतका अरि तान्त्लमप्रदािक सरकारी न्त्नकािल ेतान्त्लम सञ्चालनगदाय सकेसम्म आफ्न ैकािायलिमा काियरत 

प्रन्त्शक्षकलाई न ैप्रन्त्शक्षकको रुपमा िटाउनुपन ेछ। कािायलिमा प्रन्त्शक्षकको अिाव िएमा माि बाह्यश्रोतबाट सेवाकरारमा 
न्त्लन सदकनेछ। 

(३) तान्त्लमप्रदािक संस्थाले प्रस्ताव पेश गदाय प्रन्त्शक्षककोसूची पेशगनुयपनेछ। 
 

१६. पाररश्रन्त्मक सन्त्हत काियस्थलमा िटाउन ेसम्वरधी व्यवस्थााः 
(१) मरिालिको स्वीकृत वार्षयक काियक्रममा तान्त्लम पिात प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई पाररश्रन्त्मक सन्त्हत काियस्थलमा िटाउन ेिनी उल्लेि 

िएका तान्त्लम काियक्रम सम्पन्न प्रिात सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई मरिालिबाट न्त्नधायरण िए बमोन्त्जमको सम्झौता गरी 
पाररश्रन्त्मक सन्त्हत काियस्थलमा िटाउन सदकनेछ। 

१७. प्रन्त्शक्षकको िोग्िता तथा सुन्त्वधााः 
(१) तान्त्लम सञ्चालन गनय तान्त्लम प्रदािक ससं्था/न्त्नकािसगँ दहेाि बमोन्त्जम प्रन्त्शक्षकहरु हुनपुनछे। 

क्र.स.ं पद शनै्त्क्षक िोग्िता, तान्त्लम वा अनिुव सेवा सनु्त्वधा 
१ प्रन्त्शक्षक मारिताप्राप्त न्त्शक्षण ससं्था/न्त्वश्वन्त्वद्यालिबाट सम्बन्त्रधत न्त्वषिमा 

स्नातक तह उपाधी प्राप्त गरी प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षणको तान्त्लम न्त्लएको वा 
सम्बन्त्रधत न्त्वषिमा प्रमाण पि न्त्डप्लोमा तह उत्तीणय गरेको प्रन्त्शक्षक 
प्रन्त्शक्षण तान्त्लम न्त्लएको र कम्तीमा ५ वषयको कािय अनिुव िएको वा 
सम्बन्त्रधत न्त्वषिमा सीप तह-२ उत्तीणय गरी ५ वषयको कािय अनिुव 
िएको। 

अन्त्धकृत छैठौं तहको  शरुु 
तलव स्केल 

२ प्रन्त्शक्षक न्त्नन्त्ित शनै्त्क्षक िोग्िता निएको तर परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रन्त्वन्त्धको 
हस्तारतरण गन ेसीप तथा क्षमता िएको प्रन्त्शक्षक। 

सहािक पाचँौं तहको शरुु 
तलव स्केल 

३ सहािक  
प्रन्त्शक्षक 

मारिताप्राप्त न्त्शक्षण ससं्था/न्त्वश्वन्त्वद्यालिबाट प्रमाणपि तह/न्त्डप्लोमा 
तह उत्तीणय गरी न्त्शक्षण प्रन्त्शक्षण तान्त्लम न्त्लएको वा सीप तह-३ उत्तीणय 
िएको वा प्रान्त्वन्त्धक एस.एल.सी. वा सीप तह-१ उत्तीणय गरी ३ वषयको 
कािय अनिुव िएको। 

सहािक पाचँौं तहको शरुु 
तलव स्केल 

४ प्रन्त्शक्षण 
सहािक 

सम्बन्त्रधत न्त्वषिमा प्रान्त्वन्त्धक एस.एल.सी उत्तीणय गरी सम्बन्त्रधत 
न्त्वषिको तान्त्लम न्त्लएको। 

सहािक चौंथो तहको शरुु 
तलव स्केल 

५ तान्त्लम 
सिंोजक 

कन्त्म्तमा अन्त्धकृत छैठौं तहको कमयचारी। लनु्त्म्बनी प्रदेशको सावयजन्त्नक 
िचयको मापदण्ड काियन्त्वन्त्ध र 
न्त्मतव्यन्त्िता सम्बरधी 
न्त्नदेन्त्शका, २०७५ बमोन्त्जम 

६ सहिोगी 
कमयचारी 

साधारण लिेपढ गनय सके्न। तहन्त्वहीन कमयचारीको शरुु 
तलवस्केल 

 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्त्िएको िएतापन्त्न १५ ददनसम्मको सीप न्त्वकास तान्त्लमको लान्त्ग प्रन्त्तददन १.५ घण्टाको ४ वटा 
कक्षा हुनुपनछे। प्रन्त्शक्षण वापत लुन्त्म्बनीप्रदेशको सावयजन्त्नक िचयको मापदण्ड काियन्त्वन्त्ध र न्त्मतव्यन्त्िता सम्बरधी न्त्नदेन्त्शका, 
२०७५ अनुसारको पाररश्रन्त्मक उपलव्ध गराइनछे। 

१८. तान्त्लम प्रदािक ससं्थाको दान्त्ित्वाः  
(१) िस काियन्त्वन्त्ध बमोन्त्जम छनौट हुने तान्त्लम प्रदािक संस्थाको दान्त्ित्व देहाि बमोन्त्जम हुनेछाः 

क) सीपमूलक तान्त्लमका लान्त्ग आवश्िक उपकरण सन्त्हतको उपििु तान्त्लम हल व्यवस्था गन,े 

ि) तान्त्लम सामग्री उपलब्ध गराउने, 
ग) िोग्ि प्रन्त्शक्षकको व्यवस्था गन,े 

घ) तान्त्लम व्यवन्त्स्थत, अनुशान्त्सत र गुणस्तरीि ढङ्गबाट सञ्चालन गन,े 

ङ) मरिालिबाट हुने अनगुमन तथा मूल्िाङ्कनमा सहजीकरण गने, 
च) मरिालिबाट तोदकएको ढाँचामा तान्त्लम सञ्चालन काियतान्त्लका न्त्नमायण गन,े 
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छ) मरिालिबाट हुने न्त्नदशेनतथा सुझाव बमोन्त्जम तान्त्लम सञ्चालन गन,े 

ज) िस काियन्त्वन्त्ध तथा प्रचन्त्लत कानून बमोन्त्जम काियस्थल तथा तान्त्लम स्थलमा उपिुि व्यवस्था न्त्मलाउन,े 

झ) अनुसूची ५ बमोन्त्जम मरिालिमा प्रगन्त्त प्रन्त्तवेदन पेश गन े
(२) उपदफा (१) बाहकेका अरि काियहरु मरिालि र तान्त्लम प्रदािक संस्थाको आपसी सहमन्त्तमा ति गनय सदकनेछ। 
१९. प्रन्त्शक्षाथील ेपालना गनुयपन ेआचारसनं्त्हतााः 
(१) प्रन्त्शक्षाथील ेपालना गनुयपने आचारसंन्त्हता देहाि बमोन्त्जम हुनेछाः 

क) तान्त्लमको लान्त्ग तोदकएको समि पालना गनुयपन,े 

ि) प्रन्त्शक्षक, सुपरीवेक्षक वा व्यवस्थापकल ेददएको न्त्नदेशन अनुसार तान्त्लममा सहिागी हुनुपन,े 

ग) तान्त्लम अवन्त्धिर न्त्निन्त्मत उपन्त्स्थत हुनुपन,े 

घ) तान्त्लम अवन्त्धिर प्रन्त्शक्षक, सुपररवेक्षक, व्यवस्थापक, कमयचारी, एवम् सहकमीप्रन्त्त आदरपूवयक व्यवहार गनुयपन,े 

ङ) मानवीि मूल्ि र मिायदाप्रन्त्त संवेदनशील रही सोको पालना गनुयपन,े 

 

2०. काियक्रमको अनगुमनाः 
(१) मरिालि वा मरिालिसंग समरवि गरी काियन्त्वन्त्ध बमोन्त्जम गरठत सन्त्मन्त्तहरुबाट काियक्रमको न्त्निन्त्मत रुपमा अनगुमन 

गररनछे। 
(२) अनुगमनकतायल ेन्त्लन्त्ित पषृ्ठपोषण सन्त्हत मरिालिल ेन्त्नधायरण गरेको ढाँचा बमोन्त्जमको प्रन्त्तवेदन पशे गनुयपनेछ। 

२१. मलू्िाङ्कन न्त्वन्त्ध तथा प्रमाणपिाः  
(१) काियक्रमको मूल्िाङ्कन मरिालिले आरतररक वा बाह्य न्त्वज्ञद्वारा गराउन सके्नछ। 
(२) सैिान्त्रतक तथा प्रिोगात्मक न्त्वषिको आरतररक मलू्िाङ्कन मोड्यलुगत न्त्सकाइ उपलन्त्ब्ध मापन (Learning 

Achievement Measurement) न्त्वन्त्धको प्रिोग गरी मरिालिवा तान्त्लम प्रदािक संस्थाल ेगनुयपनेछ र सो काियका लान्त्ग 
मरिालि वा तान्त्लम प्रदािक संस्थाल ेएकजना प्रन्त्शक्षक वा सहािक प्रन्त्शक्षकलाई सुपरीवेक्षक तोकु्नपनेछ। 

(३) मरिालि वा तान्त्लम प्रदािक संस्थाले प्रन्त्शक्षाथीको मलू्िाङ्कन गदाय मरिालिल ेन्त्नधायरण गरे बमोन्त्जमको मलू्िाङ्कन 
परीक्षण सूची (Evaluation Check-list) का आधारमा गनुयपनेछ र सोको अन्त्रतम मूल्िाङ्कन प्रन्त्तवेदन मरिालिसमक्ष 
पेश गनुयपनेछ। 

(४) काियक्रम सफलतापूवयक सम्पन्न गन े प्रन्त्शक्षाथीलाई सम्बन्त्रधत तान्त्लम प्रदािक संस्थाको मूल्िाङ्कन प्रन्त्तवेदनको 
आधारमा मरिालि र तान्त्लम प्रदािक संस्थाले संििु रुपमा मरिालिल ेन्त्नधायरण गरे बमोन्त्जमको ढाँचाको प्रमाणपि 
प्रदान गनछे। 

(५) तान्त्लम प्रदािक संस्थाले प्रन्त्शक्षाथीको दैन्त्नक हान्त्जर गराइ सोको न्त्ववरण मरिालिले न्त्नधायरण गरे बमोन्त्जमको ढाँचामा 
मरिालिलाई न्त्निन्त्मत रुपमा उपलब्ध गराउनुपनछे। 

2२. ििुानी सम्बरधी व्यवस्थााः 
(१) तान्त्लम प्रदािक न्त्नकािलाई सम्झौता िइसकेपन्त्छ िुिानी हुने कुल रकमको बीस प्रन्त्तशत रकम पेश्कीको रुपमा 

उपलव्ध गराइनछे र कािायरविनको चरणमा कािय प्रगन्त्तको आधारमा र कािय सम्पन्न प्रन्त्तवेदन सन्त्हतको बील िरपाई 
पेश गरेपन्त्छ प्रचन्त्लत कानुन अनुसार पेश्की फर्छ्यौट गरी िुिानी गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको दोश्रो र अन्त्रतम दकस्ता रकम ििुानीका लान्त्ग देहािका कागजातहरु पशे गनुयपनेछाः  
   (क) तान्त्लम र प्रन्त्शक्षाथीको न्त्ववरण,  

  (ि) उपन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण, 
  (ग) िचयका न्त्वल िपायइहरु, 
  (घ) तान्त्लम सञ्चालनका फोटोहरु, 
  (ङ) सम्बन्त्रधत स्थानीि तह/वडा कािायलिबाट तान्त्लम सञ् चालन वा सम्पन िएको पि, 
  (च) तान्त्लम प्रदािक संस्थाले पशे गरेको तान्त्लम काियक्रमको प्रगन्त्त वा सम्पन्न प्रन्त्तवेदन, 
  (छ) उत्पादनमलूक तान्त्लमको हकमा उत्पाददत सामानहरुको फोटोसन्त्हतको न्त्ववरण। 

(३) िुिानी सम्वरधी अरि व्यवस्था प्रचन्त्लत काननू बमोन्त्जम हुनेछ  
२३. प्रचन्त्लत काननू बमोन्त्जम हुनाेः िस काियन्त्वन्त्धमा उल्लेि निएका न्त्वषिहरु प्रचन्त्लत कानून बमोन्त्जम हुनछे। 
२४.बाधा अड्काउ फुकाउन े अन्त्धकाराः िस काियन्त्वन्त्धको कािायरविन मा कुनै बाधा अड्काउ परेमा मरिालिल े त्िस्तो 

बाधाअड्काउ फुकाउन सके्नछ। 
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अनसुचूी -१ 

दफा ६ को उपदफा (११) सँग सम्बन्त्रधत 

सीपमूलक तान्त्लम सञ् चालनका लान्त्ग आवश्िक िचयको मापदण्ड 

नोटाः अरि व्यवस्था लुन्त्म्बनी प्रदेशको सावयजन्त्नक िचयको मापदण्ड काियन्त्वन्त्ध र न्त्मतव्यन्त्िता सम्बरधी न्त्नदेन्त्शका, 
२०७५बमोन्त्जम हुनेछ। 

  

न्त्स.न ं िोग्िता ित्ता कैदफित 

१. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथी िाजा िचय प्रन्त्तददन प्रन्त्तव्यन्त्ि रु.१००।-  

2. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथी िातािात िचय प्रन्त्तव्यन्त्ि प्रन्त्तददन रु.१००।-  

3. प्रन्त्शक्षण उपकरण िाडा रु. २०,०००/- दने्त्ि रु. ५०,०००/- सम्म  लागत अनमुानका 
आधारमा 

४ तान्त्लम सामग्री (कच्चा पदाथय, नमनूा, 
सानान्त्तना औजार) 

 प्रन्त्त सहिागी प्रन्त्त मन्त्हना रु.२,०००/- दने्त्ि 
रु.३,०००/- सम्म। 

 प्रन्त्त सहिागी प्रन्त्त मन्त्हना रु.१,५००/- दने्त्ि 
रु.२,५००/- सम्म छोंटो अवन्त्धको लान्त्ग। 

प्रचन्त्लत बजार दर र 
लागत अनमुानका 
आधारमा 

5. हलिाडा लामो अवन्त्धको लान्त्ग प्रन्त्त मन्त्हना रु. 15000/- र  
छोंटो अवन्त्धको लान्त्ग प्रन्त्तददनरु. १,०००।– दने्त्ि 
रु.१,५००।– सम्म वा प्रचन्त्लत बजार दरमध्ि े जनु 
कम हुरछ सोही बमोन्त्जम हुने। 

स्थानीि बजारिाउका 
आधारमा 

6. अन्त्िमिुीकरण/प्रन्त्शक्षाथी छनौट रु.३०,०००/-  

7. अनगुमन/मलू्िाङ्कन (भ्रमण िचय न्त्निमावली बमोन्त्जम दनै्त्नक भ्रमण ित्ता 
पाउन े ठाउँमा भ्रमण िचय न्त्निमावली बमोन्त्जम र 
दनै्त्नक भ्रमणित्ता नपाउन े ठाउँमा प्रन्त्तपटक 
रु.1,५00।– अनगुमन ित्ता ददन सदकनछे। 

प्रत्िके तान्त्लममा २ 
पटकिरदा बदढ अनगुमन 
ित्ता न्त्लन पाइनेछैन। 

8. प्रशासन्त्नक/व्यवस्थापन िचय (तान्त्लम 
उद ् घाटन, समापन, प्रमाणपि छपाई, 
न्त्वतरण, प्रन्त्तवदेन, न्त्वन्त्वध) 

तान्त्लमको अवन्त्ध अनसुार रु.3०,०००।– दने्त्ि रु. 
५०,०००।– सम्म) 

लागत अनमुानका 
आधारमा 

९. प्रन्त्त सहिागी प्रन्त्तमन्त्हना मसलरद सामग्री रु. १५०/-  

1०. सीप परीक्षण प्रन्त्त व्यन्त्ि रु.२,५००।-  

११. ड्राईन्त्िङ प्रन्त्शक्षण प्रन्त्त सहिागी रु.१५०००/- न्त्स.न.ं १ र २ बाहेक 
अरि शीषयकको  रकम 
िसमैा समावशे िएको। 

१२ स्वास््ि सामग्री (Sanitization and First 

aid) 

प्रन्त्त मन्त्हना रु.५,०००/-  
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अनसुचूी -२ 

(दफा ६ को उपदफा (१२) सँग सम्बन्त्रधत) 
सञ् चालन गररन ेतान्त्लमहरुको सूची : 

क्र. स.ं एक मन्त्हन ेतान्त्लमको 
शीषयक 

  

तीन मन्त्हन ेतान्त्लमको न्त्शषयक क्र.स.ं  
१.  मोवाईल ममयत १.  प्लम्बर 

२.  न्त्सलाई-कटाई २.  हाउस वािररङ 

३.  हिेरकरटङ ३.  न्त्सकमी र डकमी 

४.  ब्िूरटन्त्सिन ४.  अटोमेकान्त्नक्स 

५.  कम्प्िूटर आधारिुत तान्त्लम ५.  बुनाई (ढाका, अल्लो, स्वीटर लगाित) 

६.  ड्राइन्त्िङ प्रन्त्शक्षण ६.  हाते कडाई 

७.  कुदकङ तान्त्लम 

८.  बाँसका हस्तकला सामाग्री 
९.  होमस्टे 

१०.  साबुन बनाउने 
११.  

होन्त्जिारी 
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अनसुचूी -३ 

दफा ६ को उपदफा (४), (६), (८) र (१०) सगँ सम्बन्त्रधत 

सावयजन्त्नक िररद काननू बमोन्त्जम मरिालि रतान्त्लम प्रदािक ससं्थाबीच हुन े

सम्झौता पि 

………………………………………… मरिालि, लुन्त्म्बनी प्रदशे, मुकामाः बुटवल (िस पन्त्छ प्रथम पक्ष िन्त्नएको) र तान्त्लम 
प्रदािक संस्था ........................................ (िसपन्त्छ दोश्रो पक्ष िन्त्नएको) बीच तपन्त्सल बमोन्त्जमको शतयहरुको 
अन्त्धनमा रही .................................. तान्त्लम सञ् चालन गने/गराउने गरी दवुै पक्षको सहमन्त्तमा िो सम्झौता गरी 
एक एक प्रन्त्त बुझी न्त्लिौं ददिौं। 

शतयहरु : 
१. दोश्रो पक्षले न्त्नम्न न्त्वषिको तान्त्लम सञ् चालन गनुय पनेछ। 
तान्त्लमको न्त्वषि प्रन्त्तददन कािय घण्टा तान्त्लमको अवन्त्ध जम्मा प्रन्त्शक्षाथी सं् िा कैदफित 

     

२. प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको पाठ्यक्रम बमोन्त्जम दोश्रो पक्षले.... ..... .... ......तान्त्लम सञ् चालन गनुयपनेछ।  
३. .... ..... ....... तान्त्लमको लान्त्ग प्रन्त्शक्षकको व्यवस्था तोदकएको िोग्िताको आधारमा दोश्रो पक्षले गनुयपनेछ र 

आवश्िकता अनुसार प्रथम पक्षले सो बारेमा अनुगमन गनय सके्नछ। 
४. ... ... .... ...तान्त्लमको लान्त्ग लाग्ने लागत रु......... (अक्षरेपी रु.......) प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई  प्रचन्त्लत काननू र 

िस काियन्त्वन्त्ध बमोन्त्जम ििुानी गनेछ। 
४.१. लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुन ेतान्त्लम काियक्रमको हकमा दहेाि बमोन्त्जम हुनेछ। 

क. मरिालिले व्यहोने .... प्रन्त्तशत रकम रु. ............अक्षरुपी ...................................... 
 ि. साझेदारले व्यहोन े.... प्रन्त्तशत रकम रु. ............अक्षरुपी ...................................... 

५. प्रथम पक्षले व्यहोन ेसम्झौता बमोन्त्जमको रकमको ििुानी न्त्नम्नानुसार तीन दकस्तामा गनेछ। 
(क) तान्त्लम सञ्चालनको सम्झौता पिात तान्त्लम शुरु िएपन्त्छ - २० प्रन्त्तशत। 
(ि) तान्त्लम सञ्चालन अवन्त्धमा काियप्रगन्त्तको आधारमा- बदढमा ४० प्रन्त्तशत। 
(ि) तान्त्लम सम्पन्न िएपन्त्छ –बाँकी रकम। 

६. तान्त्लम सञ्चालनको क्रममा कुनै समस्िा उत्पन्न िएमा प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्षबीच सामून्त्हक बैठक गरी समाधान 
गररनेछ। सहमन्त्तबाट समस्िाको समाधान हुन नसकेमा प्रथम पक्षबाट िएको न्त्नणयि न ैअन्त्रतम हुनेछ। 

८. दोश्रो पक्षले प्रन्त्शक्षाथीवाट िस काियन्त्वन्त्ध वमोन्त्जम बाहके तान्त्लमको लान्त्ग कुनै प्रकारको शुल्क न्त्लन पाउने छैन।  
९. प्रन्त्शक्षकको व्यन्त्िगत, शैन्त्क्षक वा अरि कुनै मुल्िाङ्कनको लान्त्ग प्रथम पक्षले कुनै मौन्त्िक वा न्त्लन्त्ित रुपमा बुझ्न 

िोजेमा वा कुनै न्त्ववरण माग गरेमा दोश्रो पक्षले अन्त्वलम्ब उपलब्ध गराउनुपनेछ। 
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१०. प्रथम पक्षबाट तान्त्लमको न्त्निन्त्मत तथा आकन्त्स्मक अनुगमन हुनसके्नछ।अनुगमनबाट  ददइएको सुझाव एवम् 
न्त्नदशेन दोश्रो पक्षले पालना गनुयपनेछ।  

११. तान्त्लम सञ्चालनको न्त्नन्त्मत्त आवश्िक कोठा फर्नयचर, न्त्वजुली, िानेपानी सरसफाई शौचालि आददको व्यवस्था 
दोश्रो पक्षले प्रिावकारी रुपमा गनुयपनेछ। साथै तान्त्लमस्थल पिायप्त मािामा प्रकाश एवम् हावाको व्यवस्था िएको 
प्रदषुणमुि हुनुपनेछ।  

१२.तान्त्लममा सहिागी प्रन्त्शक्षाथीलाई दवुै पक्षको समरविमा प्रमाणपि तिार गरी न्त्वतरण गररनेछ। 
१३. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई आवश्िक पने सम्पूणय तान्त्लम सामग्री लगाित आवश्िक उपकरणहरु दोश्रो पक्षले 

उपलब्ध गराउनु पनेछ। 
१४. काियक्रम सम्पन्न िएपन्त्छ दोश्रो पक्षलेतीन प्रन्त्त तान्त्लम सम्पन्न प्रन्त्तवेदन प्रथम पक्षलाई पेश गनुयपनेछ। प्रन्त्तवेदनमा 

काियक्रम सञ् चालनको संन्त्क्षप्त व्यहोरा, प्रन्त्शक्षकको न्त्ववरण तथा हान्त्जरी, प्रन्त्शक्षाथीको न्त्ववरण तथा हान्त्जरी, 
तान्त्लम उदघाटन, सञ् चालन तथा समापनको सामुन्त्हक फोटो समावेश गनुयपनेछ। 

१५. िस सम्झौता बमोन्त्जम काियक्रम सञ् चालन गने न्त्सलन्त्सलामा कुनै दघुयटना वा िन्त्वतव्य हुनगई जनधनको क्षन्त्त 
िएको िण्डमा सो घटनाको पूणय न्त्जम्मेवारी दोस्रो पक्षले न्त्लनुपनेछ।  

१६. सम्झौता मुतान्त्वकका कािय निएमा वा उपलब्ध श्रोतको दरुुपिोग िएको पाइएमा प्रथम पक्षले जुनसकैु 
समिमा एकतर्फय  रुपमा सम्झौता िङ्ग गरी दोस्रो पक्षबाट दरुुपिोग िए बराबरको रकम सरकारी बाँकी सरह 
असुल उपर गरी आवश्िक कारबाही अगाडी बढाउनेछ। 

१७. प्रथम पक्षका तफय बाट कुनै पन्त्न समिमा हुने काियक्रमको न्त्नरीक्षण र अनुगमन काियमा सहिोग गनुयपनेछ। 
१५. िस सम्झौतामा उल्लेि निएका न्त्वषि प्रचन्त्लत कानून बमोन्त्जम हुनेछ। 

पनुिाः िस सम्झौतामा मरिालिले आवश्िक प्रावधानहरु थप गनय सके्नछ। 
 

दोश्रो पक्षको तफय वाट 

नाम थराः 
पदाः 
संघ/संस्था 
संस्थाको छापाः 
 

 

 

 

इन्त्त सम्वत २० ...... साल.... मन्त्हना .... गते ..... 
रोज.......शुिम्। 

  

साक्षीाः 
नाम, थर 

पदाः 

प्रथम पक्षको तफय वाट 

नाम थराः 
पदाः 
प्रन्त्तष्ठान : 
छापाः 
 



 

14 

 

अनसुचूी -४ 

(दफा ११ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्त्रधत) 

प्रन्त्शक्षाथी छनौट गन ेमलू्िाङ्कनका आधार 

क्र.स.ं मलू्िाङ्कनका आधार अन्त्धकतम अङ्क  

1 लन्त्क्षत वगय (१०) बहु-न्त्बशेषताििु  १० 

एकल न्त्बशषेताििु ५ 

२ रोजगारीको अवस्था (5) घरपररवारमा कसकैो रोजगारी निएको 5 

३ िौगोन्त्लक अंक (5) क वगय 
ि वगय 
ग वगय 

5 

४ 

३ 
४ अरतवायताय (३०) आत्म न्त्वश्वास 

तान्त्लम प्रन्त्तको दनृ्त्िकोण, 
तान्त्लम परूा गन ेप्रन्त्तबिता 
तान्त्लमपिात ्रोजगारीका लान्त्ग िोजना 
उद्यमशीलता 
अरि 

३० 

   ५० जम्मा ५0 

 

िौगोन्त्लक क्षिेाः क- रुकुम पूवय, 
ि- रोल्पा, प्िूठान, गुल्मी, अघायिाँची, पाल्पा र बर्दयिा 
ग- रुपरदहेी, नवलपरासी पन्त्िम, कन्त्पलवस्तु, बाँके र दाङ। 

नोटाः 1. रोजगारीको अवस्थाको सम्बरधमा सम्बन्त्रधत स्थानीि तहको न्त्सफाररसलाई आधार मान्त्ननेछ। 
2.तान्त्लम पिात प्रन्त्शक्षाथीले व्यवसाि सञ्चालन गदाय प्रदशे सरकारवाट तान्त्लम प्राप्त गरी व्यवसाि सञ्चालन गरेको व्यहोरा 
उल्लेि गरी व्यवसाि सञ्चालन गने स्थानमा राख्नु पनेछ।  
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अनसुचूी -५ 

(दफा १८ (१) सँग सम्बन्त्रधत) 
प्रगन्त्त प्रन्त्तवदेनको ढाचँा 

1. तान्त्लम प्रदािक संस्थाको नाम: 
2. संचान्त्लत तान्त्लमको न्त्ववरणाः 

क्र. स.ं न्त्वषि तान्त्लम अवन्त्ध 
जम्मा प्रन्त्शक्षाथी 

सं् िा 
दनै्त्नक समि कुल कािय घण्टा 

      

      

3. तान्त्लम सञ् चालन स्थल: 
4. हालसम्मको उपलन्त्ब्ध: 
5. मु्ि समस्िा/चनुौन्त्त: 
6. िुिानी न्त्ववरण: 
7. सुझाव: 
सलंग्न गनुयपन:े प्रन्त्शक्षाथीको दनै्त्नक हान्त्जरी, काियक्रम सञ्चालनका तस्वीरहरु र मूल्िांकन न्त्ववरण। 
प्रन्त्शक्षकको नाम र हस्ताक्षर:    व्यवस्थापकको नाम र हस्ताक्षर: 
न्त्मन्त्त:       न्त्मन्त्त: 
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अनसुचूी -६ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्त्रधत) 
व्यावसान्त्िक तथा सीपमूलक तान्त्लम सञ् चालनको न्त्वस्ततृ प्रान्त्वन्त्धक तथा आर्थयक प्रस्तावको ढाँचा 

 

श्रीमान् सन्त्चवज्िू, 

श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालि 

लुन्त्म्बनी प्रदेश, बुटवल। 
 न्त्वषिाः ......................................................................... तान्त्लम सञ् चालन गनयका लान्त्ग प्रान्त्वन्त्धक 
तथा आर्थयक प्रस्ताव पशे गरेको बारे। 
 

महोदि, 

हाम्रो ...................................................... फमय/संस्थाबाट ....................... न्त्जल्ला, 
............................म.न.पा./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पावडान.ं अरतगयत ................. ............ स्थानमा 
............................................ तान्त्लम सञ् चालन गन ेउदे्दश्िल ेदताय िएकोल े त्िस मरिालिबाट आव्हान गररएको 
......................................................... तान्त्लम सञ् चालन गनयका लान्त्ग तपन्त्सल बमोन्त्जमका कागजातहरु संलग्न 
रािी िो आवेदन पेश गरेका छौ। 

१. फमय/संस्था/कम्पनीको नाम तथा ठेगाना: 
२. फमय/संस्था/कम्पनीको संन्त्क्षप्त पररचिाः 
३. िस अन्त्घ सञ् चालन गरेका तान्त्लमहरुको न्त्बवरणाः 
४. प्रस्तान्त्वत तान्त्लम सञ् चालन गनय सदकने स्थानाः 
५. तान्त्लम सञ् चालनका लान्त्ग आवश्िक जनशन्त्ि  
६. तान्त्लम सञ् चालनको न्त्वस्तृत आर्थयक प्रस्तावको न्त्ववरण: 

क. आधारिूत तान्त्लमको नामाः .........................................................अवन्त्ध ........... सहिागी सं्िा ….. 
न्त्स. न ं िोग्िता रकम कैदफित 

१ प्रन्त्शक्षक पाररश्रन्त्मक   

२ सहािक प्रन्त्शक्षक पाररश्रन्त्मक   

३ प्रन्त्शक्षण सहािक पाररश्रन्त्मक   

४ तान्त्लम सिंोजक/सहिोगी कमयचारी   

५. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथीिाजािचय   

६. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथीिातािातिचय   

७. प्रन्त्शक्षण उपकरण िाडा   

८. तान्त्लम सामग्री (कच्चा पदाथय, नमनूा, सानान्त्तना औजार)   

९. हलिाडा   

१०. अन्त्िमिुीकरण/प्रन्त्शक्षाथी छनौट   

११. अनगुमन/मलू्िाङ्कन   

१२. प्रशासन्त्नक/व्यवस्थापन िचय (तान्त्लम उद् घाटन, समापन, 
प्रमाणपि छपाई, न्त्वतरण, प्रन्त्तवदेन, न्त्वन्त्वध) 

  

१३. प्रन्त्त सहिागी प्रन्त्तमन्त्हना मसलरद सामग्री   

1४. सीप परीक्षण   

१५. ड्राईन्त्िङ प्रन्त्शक्षण   
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नोटाः ड्राइन्त्िङ प्रन्त्शक्षणको सरदियमा मान्त्थ न्त्स.नं. १५ माि िनुयपनेछ। सबै तान्त्लमको पाठिोजना छुटै्ट संलग्न रािी पेश गनुयपनेछ। प्रन्त्शक्षाथीहरुको 
सुन्त्वधा सम्बरधी व्यवस्था प्रदशे सरकारको सावयजन्त्नक िचयको मापदण्ड, काियन्त्वन्त्ध र न्त्मतव्यीता समबरधी न्त्नदने्त्शका, २०७५ न्त्िि रहरे गनुयपनेछ। 

तपन्त्सल: 

(१) संस्था/कम्पनी/फमयको दतायको प्रमाण-पिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(२) संस्था/कम्पनी/फमयको स्थािी लेिा न.ं प्रमाणपिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(३ संस्था/कम्पनी/फमयको पन्त्छल्लो आ.व.को लेिापरीक्षण प्रन्त्तवेदनको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(४) संस्था/कम्पनी/फमयको करचुिा प्रमाण-पिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(५) संस्था/कम्पनी/फमय संचालकको नागररकता प्रमाणपिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

 

न्त्नवदेकको 
फमय/संस्था सञ्चालकको नामाः 
दस्तिताः 
ठेगानााः 
सम्पकय  नाः 
मोबाइल नाः 
इमेलाः 
न्त्मन्त्त: 

 
  

१६. स्वास््ि सामग्री (Sanitization and First aid)   

जम्मा   
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अनसुचूी -७ 

(दफा ६ को उपदफा (७) सँग सम्बन्त्रधत) 
सूची दतायको लान्त्ग आवेदन-पिको ढाँचा 

 

श्रीमान् सन्त्चवज्िू, 
श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालि 

लुन्त्म्बनी प्रदशे, मुकामाः बुटवल। 
 न्त्वषिाः ................................... तान्त्लम सञ् चालनको लान्त्ग सनू्त्चकृत हुन ेसम्बरधमा। 
महोदि, 

हाम्रो ......................................................... फमय/संस्थाबाट ....................... न्त्जल्ला, 
............................म.न.प./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,........वडानं. अरतगयत................. ............ 
स्थानमा............................................ तान्त्लम सञ् चालन गने उद्देश्िले दताय िएकोले त्िस मरिालिबाट आह्वान गररएको 
.................................................................. तान्त्लम सञ् चालन गनयका लान्त्ग तपन्त्सल बमोन्त्जमका कागजातहरु संलग्न रािी िो आवेदन 
पेश गरेका छौ। 

१. फमय/संस्थाको नामाः 
२. फमय/संस्था/कम्पनीको संन्त्क्षप्त पररचिाः 
३. िस अन्त्घ सञ् चालन गरेका तान्त्लमहरुको न्त्बवरणाः 
४. प्रस्तान्त्वत तान्त्लम सञ् चालन गनय सदकने स्थानाः 
५. तान्त्लम सञ् चालनको न्त्वस्तृत न्त्ववरण: 

क्र.स. तान्त्लमको नाम तान्त्लमको अवन्त्ध मन्त्हना/ददन सहिागी सं् िा (२०) कैदफित 

१     

२     

नोट: सबै तान्त्लमको पाठ िोजना छुटै्ट संलग्न रािी पेश गनुयपनेछ। 

तपन्त्सल: 

(१)  संस्था/कम्पनी/फमयको दतायको प्रमाण-पिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(२) संस्था/कम्पनी/फमयकोस्थािी लेिा नं. प्रमाणपिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(३ संस्था/कम्पनी/फमयको पन्त्छल्लो आ.व.को लेिापररक्षण प्रन्त्तवेदनको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(४) संस्था/कम्पनी/फमयको करचुिाप्रमाण-पिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

(५) संस्था/कम्पनी/फमय संचालककोनागरीकता प्रमाणपिको प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

न्त्नवेदकको 
फमय/संस्था सञ्चालकको नामाः 
दस्तिताः 
ठेगानााः 
सम्पकय  नाः 
मोबाइल नाः 
इमेलाः 
न्त्मन्त्त:  
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अनसुचूी -८ 

(दफा ११ को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 
............................ तान्त्लम काियक्रमका स्थानीि तहको न्त्सफाररसको नमूना 

 

श्री श्रम, रोजगार तथा िातािात व्यवस्था मरिालि 

लुन्त्म्बनी प्रदेश, मुकामाः बुटवल। 
 

तहाँ मरिालिको न्त्मन्त्त …………………… मा प्रकान्त्शत सूचना अनुसार .........................तान्त्लम काियक्रमका 
लान्त्ग िस …………………… पान्त्लकामा पनय आएका न्त्नवेदनहरु मध्िे प्राथन्त्मकताक्रम अनुसार ……………… जना मु्ि 
उम्मेदवार तथा ………………  जना वैकन्त्ल्पक उम्मेदवारको सूची तिार गरी न्त्नजहरुको सक्कल न्त्नवेदन समेत िसै साथ 
संलग्न रािी पठाइएको ब्िहोरा जानकारीको लान्त्ग अनरुोध छ। 

तपन्त्सल 

क. मु् ि उम्मदे्वार (२० जना) 
न्त्स न ं नाम थर ठेगाना सम्पकय  न.ं लन्त्क्षत वगय समहू 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

ि. वकैन्त्ल्पक उम्मदेवार (१० जनासम्म) 

न्त्स न ं नाम थर ठेगाना सम्पकय  न.ं लन्त्क्षत वगय समहू 

१     

२     

३     

 

हस्ताक्षराः …………………………………………..  

नाम, थराः  ………………………………………….. 
पदाः  ………………………………………….. 
कािायलि/न्त्नकािाः ………………………………………….. 
कािायलि/न्त्नकािको छापाः ………………………………………….. 

 


