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मा. मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत मममत २०७८।१०।२८, संशोधन मममत: २०७८।११।१८ 
 

व्यावसाययक तथा सीपमूलक तामलम सञ्चालन सम्बरधी कायययवमध,२०७८ 

प्रस्तावनााः 

नेपालको संयवधानले प्रत्येक नागररकलाई रोजगारीको हक समुनन्त्ित गरेको छ। हरेक नागररकले काम 
गनयपाउने अवसर समुनन्त्ित गनय श्रमशन्त्िलाई दक्ष र व्यावसाययक बनाउन ु जरुरी छ। श्रमशन्त्िलाई समसामययक 
रुपमा दक्षता र व्यावसाययकताको अमिबृयि गनय नसक्नलेु पमन बेरोजगारीलाई बढोत्तरी गरररहेको हरुछ। यवपन्न 
घरपररवार, मिु कमलरी, कमैया, हमलया, दमलत, जनजामत, िमूमहीन, मनु्त्स्लम लगायत लन्त्क्षत वगय, जनयिु, 
जनआरदोलन तथा मधेस आरदोलनका शहीद, घाइते र बेपत्ता लगायत द्वरद्वप्रिायवत पररवारका साथै बेरोजगार यवुा, 
मयहला, अपाङ्गता िएका व्यन्त्ि, एकल मयहला, लैयङ्गक तथा यौमनक अल्पसङ्ख्यक, कोमिड-१९ समेतका महामारी र 
अरय यवपद्का कारण रोजगारी गमुाएकाहरु एवम ् बैदेन्त्शक रोजगारीबाट यवमिन्न कारणले स्वदेश फकेका 
नागररकहरुका लामग श्रम बजारको माग र उनीहरुको क्षमता तथा आवश्यकता पयहचानका आधारमा व्यावसाययक 
तथा सीपमूलक तामलम एवम ्परम्परागत सीप प्रवियन तथा तामलम काययक्रमहरुलाई पारदशी, व्यवन्त्स्थत र प्रिावकारी 
ढङ्गले सञ्चालन एवम ् कायायरवयन गनय लनु्त्म्बनी प्रदेश सरकारद्वारा सशुासन मनयमावली, 2077 को मनयम -९ 
बमोन्त्जम श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालयबाट यो कायययवमध तयार गररएको हो। 

१.संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्िाः 

(१) यो कायययवमधको नाम ''व्यावसाययक तथा सीपमूलक तामलम सञ्चालन कायययवमध, २०७८”  रहेको छ। 

(२) योकायययवमध मरिालयबाट स्वीकृत िएको मममतदेन्त्ि लागू हनेुछ। 

(३) यो कायययवमध लनु्त्म्बनी प्रदेशिर लागू हनेुछ। 

२.  पररिाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस कायययवमधमााः 

(क) "उद्यमशीलता यवकास तामलम" िन्नाले आधारितू सीपमूलक तामलम वा सीप अमिबृयि तामलमको अरतमा 
प्रन्त्शक्षाथीलाई उद्यमी बन्न वा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गनय ददइने तामलम सम्झनपुदयछ। 

(ि) "काययक्रम" िन्नाले यस मनदेन्त्शका बमोन्त्जम तामलम प्रदायक मनकायद्वारा सञ्चालन गररने व्यावसाययक तथा 
सीपमूलक तामलम काययक्रम वा यवुाहरुलाई स्वरोजगार तलु्याउनका लामग प्रेररत गने वा उद्यमशीलता 
प्रवियन गने वा श्रम, रोजगारसगँ सम्बन्त्रधत अरय तामलम काययक्रम समेत सम्झनपुदयछ। 

(ग) "काययक्रम सञ्चालन तथा अनगुमन समममत" िन्नाले दफा ४(१) बमोन्त्जमको समममत सम्झनपुदयछ। 

(घ) "कायायलय" िन्नाले प्रदेश सरकार मातहतका कायायलय सम्झनपुदयछ। 

(ङ) "छनौट तथा मसफाररस समममत" िन्नाले दफा ५(१) बमोन्त्जमको समममत सम्झनपुदयछ। 

(च) “तामलम प्रदायक मनकाय”िन्नाले मरिालय वा प्रदेश सरकार मातहतका मनकाय वा स्थानीय तह वा 
कानून बमोन्त्जम स्थापना वा दताय िई सञ्चालनमा रहेका सरकारी वा सावयजमनक वा गैर सरकारी तामलम 
प्रदायक संस्थालाई सम्झनपुछय। 

(छ) "मनदेशक समममत" िन्नाले दफा ३(१) बमोन्त्जमको समममत सम्झनपुदयछ। 
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(ज) "व्यावसाययक तथा सीपमलुक तामलम" िन्नाले सीपमूलक तामलम वा उद्यमशीलता यवकास तामलम वा 
परम्परागत सीपमा आधाररत तामलम लगायत तामलम पिात ् रोजगारी सजृना गनय सक्ने तामलमलाइय 
सम्झन ुपछय।  

झ) “परम्परागत सीपमा आधाररत तामलम” िन्नाले मनन्त्ित शैन्त्क्षक योग्यताको आवश्यकता नपने तर नेपाली 
नागररकहरुले परम्परागत पेशाको रुपमा अगँाल्दै आएका छालाको काम, राडीपािी, िांग्रा, संगीतका 
सामाग्री, माटोका िाँडाहरु, धातकुा सामाग्रीहरु, सनुचादँीका गरगहना, मूमतय, डोको, डालो, थरुसे, नाम्लो, 
नाङ्खलो, काठका ठेकी, आरी, ढयकया, छतरी, गरुरी बनाउने लगायत मरिालयले तोकेका अरय 
परम्परागत सीपमा आधाररत तामलमलाई समेत सम्झनपुछय। 

(ञ) "प्रस्ताव" िन्नाले तामलम प्रदायक संस्थाले काययक्रम सञ्चालनको लामग पेश गरेको प्रायवमधक तथा आमथयक 
प्रस्ताव वा तामलम प्रदायक मनकायबाट पेश िएका अरय प्रस्तावलाई सम्झनपुदयछ। 

(ट) "प्रन्त्शक्षाथी" िन्नाले काययक्रममा सहिागी हनु दफा ११ बमोन्त्जम छनौट िएका नेपाली नागररकलाई 
सम्झनपुदयछ। 

(ठ) “मरिालय” िन्नाले श्रम,रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालय, लनु्त्म्बनी प्रदेशलाई सम्झनपुछय। 

(ड) "सीपमूलक तामलम" िन्नाले तामलम प्रदायक मनकायद्वारा सञ्चामलत व्यावसाययक सीप हामसल गनयका लामग 
सैिान्त्रतक र व्यावहाररक ज्ञान सयहत ददइने तामलमलाई सम्झनपुदयछ। 

(ढ) "स्थानीय तह" िन्नाले नेपालको संयवधान बमोन्त्जम गठन िएका लनु्त्म्बनी प्रदेश अरतगयतका स्थानीय 
तहलाई सम्झनपुदयछ। 

३. मनदेशक समममताः 
(१) व्यवन्त्स्थत र प्रिावकारी रुपमा काययक्रम कायायरवय गनय आवश्यक नीमतगत मनदेशनकालामग 

देहायबमोन्त्जमको मनदेशक समममत रहनेछाः 
क) मरिी,श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालय -संयोजक 

ि) सन्त्चव, मु् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद् को कायायलय -सदस्य  

ग) सन्त्चव, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालय -सदस्य 

घ) सम्बन्त्रधत महाशािा प्रमिु, मरिालय     -सदस्य सन्त्चव 

 

(२) समममतको बैठकआवश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(३) समममतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार यवषययवज्ञलाई आमरिण गनय सयकनेछ। 

(४) संयोजकको मनदेशनमा वा संयोजकसंगको परामशयमा सदस्य सन्त्चवले समममतको बैठक बोलाउनेछ। 

(५) समममतको सन्त्चवालय श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालयमा रहनेछ। 
(६) मनदेशक समममतको काम, कतयव्य र अमधकार देहायमबोन्त्जम हनेुछ। 

क. व्यावसाययक तथा सीपमूलक तामलम लगायत अरय तामलम काययक्रमका लामग यवषयगत पाठ्यक्रमका 
यवषयवस्तहुरुका सम्बरधमा दफा ४ बमोन्त्जमको समममतलाई मनदेशन ददने। 

ि. तामलम सञ् चालन हनेु स्थानका सम्बरधमा मरिालयलाई सझुाव ददने। 

ग. काययक्रम सञ्चालनमा लागत साझेदारी आवश्यक िएमा साझेदार मनकायको छनौट तथा लागत 
साझेदारीको सम्बरधमा दफा ४ बमोन्त्जमको समममतलाई आवश्यक मनदेशन ददने। 
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घ. काययक्रम सञ्चालन लगायत अरय आवश्यक मबषयमा दफा ४ बमोन्त्जमको समममतलाई मनदेशन ददने।  

ङ. काययक्रमको प्रिाव मूल्याङ्कन गने/गराउने। 

च. काययक्रम कायायरवयनको सरदियमा कुनै समस्या आइपरेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी 
मरिालयलाई सझुाव ददने। 

छ. मरिालयमा गनुासो परेको मनवेदकहरुको हकमा उपयिुताको आधारमा तामलममा सहिागी गराउन 
मरिालयलाइ सझुाव ददने। 

४. काययक्रम सञ्चालन तथा अनगुमन समममताः 
(१) काययक्रम सञ्चालनका लामग आवश्यकता पयहचान, बजार मागको अवस्था अध्ययन, काययक्रमको मूल्याङ्कन 
तथा काययक्रम सञ्चालन सम्बरधमा मरिालयलाइयआवश्यक राय तथा मसफाररस पेश गनयका लामग देहाय 
बमोन्त्जमको काययक्रम सञ्चालन तथा अनगुमन समममत रहनेछाः- 

क) सन्त्चव, सम्बन्त्रधत मरिालय       -संयोजक 

ि) उपसन्त्चवस्तर प्रमतमनमध, मु् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद् को कायायलय    -सदस्य 

ग) सम्बन्त्रधत महाशािा प्रमिु, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालय  -सदस्य 

घ) अमधकृतस्तर प्रमतमनधी, आमथयक माममला तथा सहकारी मरिालय -सदस्य 

ङ) सम्बन्त्रधत शािा प्रमिु, मरिालय    -सदस्य सन्त्चव 

 

(२) सम्बन्त्रधत मरिालयले रोजगारदाता र टे्रड यमुनयन लगायत अरय यवषययवज्ञलाई आवश्यकता अनसुार 
आमरिण गनयसक्नेछ। 

(३) समममतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(४) संयोजकको मनदेशनमा वा संयोजकसँगको परामशयमा सदस्य सन्त्चवले समममतको बैठक बोलाउनेछ।  

(५) समममतको सन्त्चवालय मरिालयमा रहनेछ। 

(६) समममतको काम कतयव्य र अमधकार देहायमबोन्त्जम हनेुछ। 

क) छनौट तथा मसफाररस समममतबाट प्राप्त मसफाररसलाई आवश्यकता अनसुार पररमाजयन समेत गरी 
काययक्रम सञ्चालनको लामग तामलमको यवषयगत क्षेिका सम्बरधमा मरिालयमा मसफाररस गने। 

ि) तामलम सञ्चालन हनेु स्थानका सम्बरधमा मनदेशक समममतलाई मसफाररस गने। 

ग) माग र सम्िाव्यता समेतका आधारमा तामलम काययक्रमको लामग पाठ्यक्रमकोमस्यौदा तयार गरी 
मनदेशक समममतलाई मसफाररस गने। 

घ) मरिालयको स्वीकृत वायषयक यवकास काययक्रमहरु अरतगयत सञ् चालन हनेु तामलम काययक्रमलाई 
दफा ६(१) मा उल्लेन्त्ित माध्यमहरु मध्ये के कमत तामलम कुन माध्यमबाट सञ् चालन गने िने्न 
मबषयमा मरिालयमा मसफाररस गने। 

ङ) तामलम काययक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने।  

च) तामलम समापन पिात त्यसका समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गरी मरिालय र मनदेशक समममतसमक्ष 
प्रमतवेदन पेश गने। 
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५. छनौट तथा मसफाररस समममताः 
(१) काययक्रमसँग सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथी छनौट, तामलम प्रदायक मनकायको छनौट, लगायत यवयवध मबषयमा 

मरिालय वाकाययक्रम सञ् चालन तथाअनगुमन समममतमा मसफाररस पेश गने काययका लामग देहाय 
बमोन्त्जमको छनौट तथा मसफाररस समममत रहनेछाः- 

क. महाशािा प्रमिु, मरिालय    - संयोजक 

ि. अमधकृतस्तर प्रमतमनमध,मु् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद् को कायायलय - सदस्य 

ग. लेिा प्रमिु, मरिालय - सदस्य 

घ. सम्बन्त्रधत शािा प्रमिु, मरिालय - सदस्य सन्त्चव 

(२) समममतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार यवषययवज्ञलाई आमरिण गनय सयकनेछ। 

(३) समममतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(४) संयोजकको मनदेशनमा वा संयोजकसँगको परामशयमा सदस्य सन्त्चवले समममतको बैठक बोलाउनेछ।  

           (५) समममतको सन्त्चवालय मरिालयमा रहनेछ। 

          (६) दफा ६(१) ङ बमोन्त्जमको तामलम प्रदायक मनकायबाट सञ्चालन गररने तामलम काययक्रममा प्रन्त्शक्षाथी छनौट         

गनय सम्बन्त्रधत तामलम प्रदायक मनकायको प्रमतमनमध सदस्यको रुपमा रहनेछन।् 

           (७) समममतको काम कतयव्य र अमधकार देहाय बमोन्त्जम हनेुछ। 

क) काययक्रम सञ्चालन सम्बरधमा आवश्यक तयारी गने। 

ि) तामलमको लामग प्रन्त्शक्षाथी तथा तामलम प्रदायक मनकायको छनौट गरी मरिालयमा मसफाररस 
गने। 

ग) काययक्रम सञ् चालन गनय सम्बन्त्रधत तामलमका यवषयगत क्षेि र तामलम सञ्चालन हनेु स्थान 
सम्बरधमा काययक्रम सञ्चालन तथा अनगुमन समममतमा मसफाररस गने। 

घ) मरिालयसँग समरवय गरी सञ्चालनका रहेका तामलम काययक्रमहरुको स्थलगत मनरीक्षण गरी 
प्रमतवेदन पेश गने। 

ङ) तामलम समापन पिात त्यसका समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गरी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
समममतसमक्ष प्रमतवेदन पेश गने। 

च) प्रन्त्शक्षाथी छनौट गनय दफा ११ को उपदफा ३ का अमतररि थप आधारहरु मनधायरण गने। 

छ) मरिालय र काययक्रम सञ् चालन तथा अनगुमन समममतले समय समयमा ददएका मनदेशन अनसुार 
कायय सञ् चालन गने। 

६. काययक्रम सञ्चालनाः  

(१) मरिालयले देहाय बमोन्त्जमको मनकाय वा माध्यममाफय त तामलम काययक्रम सञ्चालन गनय सक्नेछ। 

क) मरिालयबाट, 

ि) प्रदेश सरकार मातहतका मनकायहरु, 

ग) स्थानीय तहवा स्थानीय तह मातहतका तामलम प्रदायक मनकायहरु, 

घ) तामलम प्रदायक संस्थाहरुबाट सावयजमनक िररद ऐन, २०६३ तथा सावयजमनक िररद मनयमावली, २०६४ 
बमोन्त्जम परामशय सेवा िररद (आउटसोमसयङ) गरी 
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ङ) तामलम काययक्रम पिात प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई रोजगारीको समुनन्त्ितता गनेगरी प्रमतविता सयहतको प्रस्ताव गने 
रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनी, 

(२) मरिालयको स्वीकृत वायषयक यवकास काययक्रमहरु अरतगयत सञ् चालन हनेु तामलम काययक्रमलाई उपदफा (१) 
मा उल्लेन्त्ित माध्यमहरु मध्ये के कमत तामलम कुन माध्यमबाट सञ् चालन गने मनणयय दफा ३ बमोन्त्जम 
गदठत समममतको सझुाव समेतको आधारमा मरिालयले गनेछ। 

 (3) तामलम काययक्रम सञ्चालनका लामग स्थानीय तहवा स्थानीय तह मातहतका तामलम प्रदायक मनकायहरुबाट 
प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गदठत छनौट तथा मसफाररस समममतले मूल्याङ्ख कन गरी 
उपयिु प्रस्ताव छनौट गनेछ। 

(4) उपदफा (3) बमोन्त्जम छनौट िएको प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गदठत छनौट तथा मसफाररस समममतको 
मसफाररस समेतको आधारमा मरिालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी काययक्रम सञ् चालनको लामग सम्बन्त्रधत स्थानीय 
तहवा स्थानीय तह मातहतका तामलम प्रदायक मनकायहरुसँग अनसूुची३ बमोन्त्जम सम्झौता गनेछ। 

(५) लागत साझेदारीमा तामलम काययक्रम सञ्चालनका लामग स्थानीय तहवा स्थानीय तह मातहतका तामलम प्रदायक 
मनकायहरुबाट प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गदठत छनौट तथा मसफाररस समममतले 
मूल्याङ्ख कन गरी उपयिु प्रस्ताव छनौट गनेछ। स्थानीय तहको लागत साझेदारी लागत अनमुानको कम्तीमा 
२० प्रमतशत हनेुछ। 

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम छनौट िएको प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गदठत छनौट तथा मसफाररस समममतको 
मसफाररस समेतको आधारमा मरिालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी काययक्रम सञ् चालनको लामग सम्बन्त्रधत स्थानीय 
तहवा स्थानीय तह मातहतका तामलम प्रदायक मनकायहरुसँग अनसूुची ३ बमोन्त्जम सम्झौता गनेछ। 

(७) उपदफा (1) को घ बमोन्त्जमका तामलम प्रदायक संस्थाबाट प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावलाइय अनसूुची ५ 
बमोन्त्जमका मापदण्डका आधारमादफा 9 बमोन्त्जम गदठत मूल्याङ्ख कन समममतबाट मूल्याङ्ख कन गरी दफा 5 
बमोन्त्जमको छनौट तथा मसफाररस समममतमा पेश िएकाप्रस्तावहरुलाइय छनौट तथा मसफाररस समममतले 
आवश्यक मूल्याङ्ख कन गरी उपयिु प्रस्ताव स्वीकृमतको लामग मरिालयमा मसफाररस गनेछ। प्रस्ताव पेश गने 
संस्थाले अनसूुची ७ बमोन्त्जमको ढाँचामा मनवेदन ददई मरिालयमा सून्त्चकृत िएको हनुपुनेछ। 

(८) उपदफा (5) बमोन्त्जम मसफाररस िएका प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गदठत छनौट तथा मसफाररस समममतको 
मसफाररस समेतको आधारमा मरिालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी काययक्रम सञ् चालनको लामग सम्बन्त्रधत तामलम 
प्रदायक संस्थासँग अनसूुची३ बमोन्त्जम सम्झौता गनेछ। 

(९) उपदफा (1) को ङ बमोन्त्जमका तामलम काययक्रम पिात प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई रोजगारीको समुनन्त्ितता गनेगरी 
प्रमतविता सयहतको प्रस्ताव गने रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीबाट मरिालयले प्रस्ताव माग गरी प्राप्त 
प्रस्तावलाइय अनसूुची ५ बमोन्त्जमका मापदण्डका आधारमा दफा 9 बमोन्त्जम गदठत मूल्याङ्ख कन समममतबाट 
मूल्याङ्ख कन गरी दफा 5 बमोन्त्जमको छनौट तथा मसफाररस समममतमा पेश िएका प्रस्तावहरुलाइय छनौट तथा 
मसफाररस समममतले आवश्यक मूल्याङ्ख कन गरी उपयिु प्रस्ताव स्वीकृमतको लामग मरिालयमा मसफाररस 
गनेछ। 

(१०) उपदफा 7 बमोन्त्जम मसफाररस िएका प्रस्तावलाइय दफा 5 बमोन्त्जम गदठत छनौट तथा मसफाररस समममतको 
मसफाररस समेतको आधारमा मरिालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी काययक्रम सञ् चालनको लामग सम्बन्त्रधत तामलम 
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काययक्रम पिात प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई रोजगारीको समुनन्त्ितता गनेगरी प्रमतविता सयहतको प्रस्ताव गने 
रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीसगँ अनसूुची ३ बमोन्त्जम सम्झौता गनेछ। 

(११) काययक्रम सञ् चालनको लामग आवश्यक तामलम सामग्री (मेन्त्शनरी आदद), कच्चापदाथय, स्टेशनरी, प्रन्त्शक्षक ित्ता, 
प्रन्त्शक्षाथी ित्ता, िाजा र तामलमका लामग आवश्यक अरय िचय सम्बरधी व्यवस्थायस कायययवमध र अनसूुची  १ मा 
तोयकए बमोन्त्जम हनेुछ। 

(1२) सञ् चालन गररने काययक्रमहरु अनसूुची २ मा उल्लेि िए बमोन्त्जम  हनेुछन।् 

 

७. रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीमाफय त सञ्चालन गररने काययक्रम सम्बरधमा थप व्यवस्थााः 
(१) तामलम काययक्रम पिात रोजगारीको समुनन्त्ितता गने रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीमा मरिालयबाट छनोट 

िई तामलमको लामग सहिागी हनेु कम्तीमा ३ जनादेन्त्ि २० जनासम्म प्रन्त्शक्षाथीहरुको लामग मरिालयले बढीमा 
३ मयहनाको लामग प्रन्त्शक्षाथीलाई नै तामलम शलु्क उपलव्ध गराउनेछ।यसरी तामलम शलु्क उपलब्ध गराउँदा 
सम्बन्त्रधत तामलम काययक्रमको स्वीकृत लागतलाई २० जना प्रन्त्शक्षाथीको कुल लागत मानी प्रमत प्रन्त्शक्षाथी 
लागत बराबरको रकमसम्म उपलब्ध गराउन सयकनेछ। सो िरदा बढी शलु्क लागेमा सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथीले नै 
व्यहोनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको तामलम शलु्क ििुानीको लामग सम्बन्त्रधत रोजगारदाता संघ, संस्था कम्पनीले मयहना 
ििुान िइसकेपमछ प्रन्त्शक्षाथीको हान्त्जरी यववरण पेश गनुयपनेछ। प्रन्त्शक्षाथी मामसक रुपमा कम्तीमा २५ ददन 
रुज ुहान्त्जर िई प्रन्त्शक्षण मलएको हनुपुनेछ।  

 (३) तेस्रो मयहनाको शलु्क ििुानी हनुिुरदा अगामड रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीले प्रन्त्शक्षाथीलाई रोजगारीको 
लामग मनयनु्त्ि प्रदानगरेको हनुपुनेछ। 

(४) सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथीसगँ नपगु तामलम शलु्क मलने दाययत्व सम्बन्त्रधत रोजगारदाता संघ, संस्था वा कम्पनीको 
हनेुछ। 

(५) दफा ६ को उपदफा (१) ङ मा उल्लेन्त्ित तामलम प्रदायक मनकायले दफा ८ बमोन्त्जम प्रायवमधक प्रस्ताव पेश 
गनय नसक्ने अवस्था िएमा आमथयक प्रस्ताव मािबाट पमन मूल्याङ् कन गरी छनौट गनय सयकनेछ। 

८. आमथयक तथा प्रायवमधक प्रस्तावको माग र मूल्याङ्कनाः 
(१) सून्त्चकृत िएकातामलम प्रदायक संघसंस्थाहरु बाट प्रचमलत कानून बमोन्त्जमको अनसूुची ६ बमोन्त्जमको प्रायवमधक र 

आमथयक प्रस्ताव माग गररनेछ।  

(२) प्रायवमधक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको लामग सावयजमनक िररद ऐन, २०६३ र सावयजमनक िररद मनयमावली, २०६४ का 
साथै देहायका थप आधारहरु समेत समावेश गरी मूल्याङ्कनका गररने छ। मूल्याङ्कनको अंकिार मरिालयबाट 
मनधायरण िए बमोन्त्जम हनेुछ।  

क. तामलम केररको िौमतक पूवायधारको अवस्था र क्षमता। 

ि. तामलम प्रदान गने यवषययवज्ञको उपलव्धता। 

ग. यवगतमा तामलम चलाएको अनिुव। 

घ. कानूनी मारयताको अवस्था। 

ङ. लनु्त्म्बनी प्रदेशका न्त्जल्लामा दताय िएका तामलम प्रदायक संघ सस्थाहरु।  

च. सम्बन्त्रधत लन्त्क्षत वगयलाई ददईने तामलमका सम्बरधमा लन्त्क्षत वगय काययक्षेि हनेुसंग सम्बन्त्रधत। 
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छ. मरिालयले मनधायरण गरेका अरय यवषय। 
(३) प्रायवमधक प्रस्तावबाट उत्तीणय तामलम प्रदायक संस्थाको आमथयक प्रस्तावको मूल्याङ्कन सावयजमनक िररद ऐन, 

२०६३ रसावयजमनक िररद मनयमावली, २०६४ बमोन्त्जम गररनेछ।मूल्याङ्कनको अंकिार मरिालयबाट मनधायरण िए 
बमोन्त्जम हनेुछ।  

(४) छनौट िएका तामलम प्रदायक संस्थालेमरिालयबाट तोयकएको स्थानमा तामलम सञ्चालन गनेछ। 

९. मूल्याङ्कन समममताः 
(१) दफा ८ बमोन्त्जमको प्रायवमधक र आमथयक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गनय देहाय बमोन्त्जमको मूल्याङ्कन समममत रहनेछ।  

क. सम्बन्त्रधत महाशािा प्रमिु, मरिालय      -संयोजक 

ि. प्रमिु, आमथयक प्रशासन शािा, मरिालय     -सदस्य 

ग. काननु अमधकृत, मयहला बालवामलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय            -सदस्य 

घ. सम्बन्त्रधत शािा प्रमिु,मरिालय                                                                        -सदस्य सन्त्चव 

(२) समममतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार यवषययवज्ञलाई आमरिण गनय सयकनेछ। 

१०. तामलमको अवमधाः  

(१) यस कायययवमध अनसुार सञ्चालन हनेु तामलमको अवमध यवषयगत सीपका आधारमा स्वीकृत वायषयक काययक्रम 
अनसुार मरिालयले मनधायरण गरे बमोन्त्जम हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम तामलम अवमध मनधायरण गदाय प्रमतददन ६ घण्टाका दरले तामलम सञ्चालन हनेुगरी गनुयपनेछ। 

(३) यस दफाबमोन्त्जमको तामलम सञ्चालन गदाय तामलम प्रदायक मनकायले मरिालयले मनधायरण गरे बमोन्त्जमको 
काययतामलका तयार गरी मरिालयबाट स्वीकृत गराई तामलम सञ्चालन गनुयपनेछ। 

११. प्रन्त्शक्षाथीको योग्यता र छनौटाः  

(१) स्थानीय तह वा मातहतका मनकायहरुबाट सञ्चालन हनेु तामलम काययक्रमको लामग सम्बन्त्रधत स्थानीय तहले 
प्रन्त्शक्षाथी छनोट गरी अनसूुची ८ को ढाँचामा मरिालयलाई पेश गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोन्त्जमको मनकाय बाहेक अरय तामलम प्रदायक मनकायबाट सञ्चालन हनेु तामलम काययक्रमको लामग 
मरिालयबाट प्रन्त्शक्षाथीहरुको लामग सचुना प्रकान्त्शत गरी सो बमोन्त्जम प्राप्त मनवेदनहरु मध्येबाट स्थानीय तहले 
अनसूुची ४ बमोन्त्जमको आधारमा छनौट गरी अनसूुची ८ बमोन्त्जमको ढाँचामा मरिालयमा मसफाररस गनेछ र 
सो सम्बरधमा मरिालयले अन्त्रतम मनणयय गनेछ। प्रन्त्शक्षाथीका योग्यता उपदफा (३) बमोन्त्जम हनेुछन।् 

(३) प्रन्त्शक्षाथी हनुको लामग १८ वषय परुा िएको लन्त्क्षत समूहको नेपाली नागररक हनुपुनेछ। तर मबशेष तामलमको 
लामग मरिालयले थप योग्यता मनधायरण गनय सक्नेछ। 

(४) कम्तीमा १५ ददनको म्याद ददई प्रन्त्शक्षाथी छनौटका लामग मरिालयले सावयजमनक सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोन्त्जम प्रकाशन गररने सूचनामा अरय कुराका अमतररि प्रन्त्शक्षाथीको योग्यता, तामलमका लामग 
प्रन्त्शक्षाथी कोटा सं्या, तामलमको यवषय क्षेि,तामलम सञ्चालन हनेु स्थान रसमयावमधजस्ता यवषयहरु उल्लेि 
गनुयपनेछ। 

(६) उपदफा (३) बमोन्त्जमको योग्यता िएका इच्छुक व्यन्त्िले मरिालयले मनधायरण गरे बमोन्त्जमको ढाँचामा सूचनामा 
उल्लेन्त्ित मनकायमा मनवेदन ददनपुनेछ।  
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(७) मरिालयले प्रन्त्शक्षाथी छनोट गनुयपने िएमा उपदफा (६) बमोन्त्जम प्राप्त मनवेदनहरु मध्येबाट स्थानीय तहबाट प्राप्त 
अनसूुची ८ बमोन्त्जमको मसफाररसको आधारमा दफा ५ बमोन्त्जम गदठत छनौट तथा मसफाररस समममतले 
समममतबाट मनधायररत प्रकृयाबाट प्रन्त्शक्षाथी छनौट गनेछ। 

 
१२. पाठ्यक्रम सम्बरधी व्यवस्थााः  

(१) मनदेशक समममतले यसमनदेन्त्शका बमोन्त्जम सञ्चालन गररने तामलम काययक्रमका लामग आवश्यक पने पाठ्यक्रम 
यवषयक्षेिगत रुपमा तयार गनुयपनेछ। यसरी पाठ्यक्रम मनधायरण गदाय सैिान्त्रतक र वास्तयवक काययस्थलको 
प्रयोगात्मक मसकाइ बीच सरतलुन कायम गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम मनदेशक समममतबाट पाठ्यक्रम मनधायरण नहुँदासम्मको लामग प्रायवमधक न्त्शक्षा तथा व्यावसाययक 
तामलम पररषद् वा व्यावसाययक तथा सीप यवकास तामलम प्रमतष्ठानबाट मनधायरण िएका पाठ्यक्रम अनसुार काययक्रम 
सञ्चालन गनुयपनेछ। 

1३. तामलम सञ्चालन यवमधाः  

(१) प्रन्त्शक्षाथीलाई ददइने सैिान्त्रतक प्रन्त्शक्षण, आधारितू प्रयोगात्मक अभ्यास तथा काययस्थल प्रन्त्शक्षण पाठ्यक्रममा 
उल्लेि िए बमोन्त्जम हनेुछ। 

(२) प्रन्त्शक्षक/सपुरीवेक्षकले प्रन्त्शक्षाथीहरुको सीप मसकाइ, व्यावहाररक पक्ष तथा काययसम्पादनको मनररतर मूल्याङ्कन गरी 
सोको अमिलेिका आधारमा अन्त्रतम मूल्याङ्कन गनुयपनेछ। 

१४. तामलमका प्रकाराः 
यस कायययवमध बमोन्त्जम मरिालयको मनणयय बमोन्त्जमतामलम काययक्रमका प्रकार देहाय बमोन्त्जम हनेुछन।् १ मयहने 
तामलमको अवमध १६० काययघण्टा हनेुछ। 

(१) आधारितू सीपमूलक तामलमाः प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई यवषयगत तामलम पाठ्यक्रम अनसुार सैिान्त्रतक यवषयका साथै 
प्रयोगात्मक यवमधबाट प्रदान गररने १ मयहने, ३ मयहने वा ६ मयहनेतामलम। 

(२) व्यावसाययक तथा प्रायवमधक तालीमाः प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई यवषयगत तामलम पाठ्यक्रम अनसुार सैिान्त्रतक 
यवषयका साथै प्रयोगात्मक यवमधबाट प्रदान गररने १ मयहने, ३ मयहने वा ३ मयहने तामलम। 

(३) सीप अमिबृयि तामलमाः आधारितू सीपमूलक तामलमवा व्यवसाययक तथा प्रायवमधक तामलम मलइको वा कुनै 
पेशा वा व्यवसाय गरररहेको वा परम्परागत सीप अनसुारको व्यवसाय सञ् चालन गरररहेको व्यन्त्िलाई सोही 
यवषयमा पेशागत दक्षता अमिबृयि गनय मनधायररत पाठ्यक्रममा आधाररत िई सीप अमिबृयि गररने १ मयहने, ३ 
मयहने वा ६ मयहने तामलम। 

(४) उद्यमशीलता यवकास तामलमाः उपदफा १ वा २ बमोन्त्जमको आधारितू सीपमूलक तामलम वा ब्यावसाययक 
तथा प्रायवमधक तामलमवा उपदफा ३ बमोन्त्जम सीप अमिबयृि तामलमको अरतमा प्रन्त्शक्षाथीलाई उद्यमी बन्न वा 
स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गनय स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोन्त्जम प्रदान गररने १ मयहने, ३ मयहने वा ६ 
मयहने तामलम। 

(५) छोटो अवमधको आधारितू सीपमूलक घमु्ती तामलमाः तामलममा सबैको पहुँच बढाउन तामलमका सहिागीहरु 
रहेको नन्त्जकको स्थानमा तामलम संरचना एवम ् पूवायधारको उपयोग गरी सञ् चालन गररने तामलम। यस 
प्रकारको तामलम १६० काययघण्टािरदा कम अवमधको हनेुछ। 
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१५.प्रन्त्शक्षकको व्यवस्थााः तामलम प्रदायक संस्थाले प्रन्त्शक्षकको व्यवस्था गनेछ। सामारयतया २० जना प्रन्त्शक्षाथीको 
लामग एकजना प्रन्त्शक्षक रहनेछ। यसको अमतररि १ जना सहायक प्रन्त्शक्षक वा १ जना प्रन्त्शक्षण सहायक समेत 
रहनेछ। तामलम काययक्रमको आवश्यक व्यवस्थापन गनयको लामग सरकारी वा सावयजमनक मनकायबाट सञ् चालन गररने 
तामलमको हकमा एकजना तामलम संयोजक र तामलम प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गररने तामलमको हकमा एकजना 
सहयोगी कमयचारी रहनेछन।्    

(१) प्रन्त्शक्षकहरुलाई मु् य र सहायक प्रन्त्शक्षक बनाउदा सहायक प्रन्त्शक्षक एक तहममुनको हनेुछ। 

(२) मरिालय वा मातहतका अरय तामलमप्रदायक सरकारी मनकायले तामलम सञ्चालनगदाय सकेसम्म आफ्नै कायायलयमा 
काययरत प्रन्त्शक्षकलाई नै प्रन्त्शक्षकको रुपमा िटाउनपुने छ। कायायलयमा प्रन्त्शक्षकको अिाव िएमा माि 

बाह्यश्रोतबाट सेवाकरारमा मलन सयकनेछ। 

(३) तामलमप्रदायक संस्थाले प्रस्ताव पेश गदाय प्रन्त्शक्षककोसूची पेशगनुयपनेछ। 

 

१६. पाररश्रममक सयहत काययस्थलमा िटाउने सम्वरधी व्यवस्थााः 
(१) मरिालयको स्वीकृत वायषयक काययक्रममा तामलम पिात प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई पाररश्रममक सयहत काययस्थलमा िटाउने 

िनी उल्लेि िएका तामलम काययक्रम सम्पन्न प्रिात सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई मरिालयबाट मनधायरण िए 
बमोन्त्जमको सम्झौता गरी पाररश्रममक सयहत काययस्थलमा िटाउन सयकनेछ। 

१७. प्रन्त्शक्षकको योग्यता तथा सयुवधााः 
(१) तामलम सञ्चालन गनय तामलम प्रदायक संस्था/मनकायसगँ देहाय बमोन्त्जम प्रन्त्शक्षकहरु हनुपुनेछ। 

क्र.सं. पद शैन्त्क्षक योग्यता, तामलम वा अनिुव सेवा सयुवधा 
१ प्रन्त्शक्षक मारयताप्राप्त न्त्शक्षण संस्था/यवश्वयवद्यालयबाट सम्बन्त्रधत यवषयमा 

स्नातक तह उपाधी प्राप्त गरी प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षणको तामलम मलएको 
वा सम्बन्त्रधत यवषयमा प्रमाण पि मडप्लोमा तह उत्तीणय गरेको 
प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षण तामलम मलएको र कम्तीमा ५ वषयको कायय 
अनिुव िएको वा सम्बन्त्रधत यवषयमा सीप तह-२ उत्तीणय गरी ५ 
वषयको कायय अनिुव िएको। 

अमधकृत छैठौं तहको  शरुु 
तलव स्केल 

२ प्रन्त्शक्षक मनन्त्ित शैन्त्क्षक योग्यता निएको तर परम्परागत ज्ञान, सीप र 
प्रयवमधको हस्तारतरण गने सीप तथा क्षमता िएको प्रन्त्शक्षक। 

सहायक पाँचौं तहको शरुु 
तलव स्केल 

३ सहायक  

प्रन्त्शक्षक 

मारयताप्राप्त न्त्शक्षण संस्था/यवश्वयवद्यालयबाट प्रमाणपि 
तह/मडप्लोमा तह उत्तीणय गरी न्त्शक्षण प्रन्त्शक्षण तामलम मलएको वा 
सीप तह-३ उत्तीणय िएको वा प्रायवमधक एस.एल.सी. वा सीप तह-
१ उत्तीणय गरी ३ वषयको कायय अनिुव िएको। 

सहायक पाँचौं तहको शरुु 
तलव स्केल 

४ प्रन्त्शक्षण 
सहायक 

सम्बन्त्रधत यवषयमा प्रायवमधक एस.एल.सी उत्तीणय गरी सम्बन्त्रधत 
यवषयको तामलम मलएको। 

सहायक चौंथो तहको शरुु 
तलव स्केल 

५ तामलम 
संयोजक 

कन्त्म्तमा अमधकृत छैठौं तहको कमयचारी। लनु्त्म्बनी प्रदेशको सावयजमनक 
िचयको मापदण्ड कायययवमध 
र ममतव्यययता सम्बरधी 
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क्र.सं. पद शैन्त्क्षक योग्यता, तामलम वा अनिुव सेवा सयुवधा 
मनदेन्त्शका, २०७५ बमोन्त्जम 

६ सहयोगी 
कमयचारी 

साधारण लेिपढ गनय सक्ने। तहयवहीन कमयचारीको शरुु 
तलवस्केल 

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको िएतापमन १५ ददनसम्मको सीप यवकास तामलमको लामग प्रमतददन १.५ 
घण्टाको ४ वटा कक्षा हनुपुनेछ। प्रन्त्शक्षण वापत लनु्त्म्बनीप्रदेशको सावयजमनक िचयको मापदण्ड कायययवमध र 
ममतव्यययता सम्बरधी मनदेन्त्शका, २०७५ अनसुारको पाररश्रममक उपलव्ध गराइनेछ। 

१८. तामलम प्रदायक संस्थाको दाययत्वाः  

(१) यस कायययवमध बमोन्त्जम छनौट हनेु तामलम प्रदायक संस्थाको दाययत्व देहाय बमोन्त्जम हनेुछाः 
क) सीपमूलक तामलमका लामग आवश्यक उपकरण सयहतको उपयिु तामलम हल व्यवस्था गने, 

ि) तामलम सामग्री उपलब्ध गराउने, 

ग) योग्य प्रन्त्शक्षकको व्यवस्था गने, 

घ) तामलम व्यवन्त्स्थत, अनशुामसत र गणुस्तरीय ढङ्गबाट सञ्चालन गने, 

ङ) मरिालयबाट हनेु अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गने, 

च) मरिालयबाट तोयकएको ढाँचामा तामलम सञ्चालन काययतामलका मनमायण गने, 

छ) मरिालयबाट हनेु मनदेशनतथा सझुाव बमोन्त्जम तामलम सञ्चालन गने, 

ज) यस कायययवमध तथा प्रचमलत कानून बमोन्त्जम काययस्थल तथा तामलम स्थलमा उपयिु व्यवस्था 
ममलाउने, 

झ) अनसूुची ५ बमोन्त्जम मरिालयमा प्रगमत प्रमतवेदन पेश गने 
(२) उपदफा (१) बाहेकका अरय काययहरु मरिालय र तामलम प्रदायक संस्थाको आपसी सहममतमा तय गनय सयकनेछ। 

१९. प्रन्त्शक्षाथीले पालना गनुयपने आचारसंयहतााः 
(१) प्रन्त्शक्षाथीले पालना गनुयपने आचारसंयहता देहाय बमोन्त्जम हनेुछाः 

क) तामलमको लामग तोयकएको समय पालना गनुयपने, 

ि) प्रन्त्शक्षक, सपुरीवेक्षक वा व्यवस्थापकले ददएको मनदेशन अनसुार तामलममा सहिागी हनुपुने, 

ग) तामलम अवमधिर मनयममत उपन्त्स्थत हनुपुने, 

घ) तामलम अवमधिर प्रन्त्शक्षक, सपुररवेक्षक, व्यवस्थापक, कमयचारी, एवम ्सहकमीप्रमत आदरपूवयक व्यवहार 
गनुयपने, 

ङ) मानवीय मूल्य र मयायदाप्रमत संवदेनशील रही सोको पालना गनुयपने, 

 

2०. काययक्रमको अनगुमनाः 
(१) मरिालय वा मरिालयसंग समरवय गरी कायययवमध बमोन्त्जम गदठत समममतहरुबाट काययक्रमको मनयममत रुपमा 

अनगुमन गररनेछ। 

(२) अनगुमनकतायले मलन्त्ित पषृ्ठपोषण सयहत मरिालयले मनधायरण गरेको ढाचँा बमोन्त्जमको प्रमतवेदन पेश गनुयपनेछ। 

२१. मूल्याङ्कन यवमध तथा प्रमाणपिाः  
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(१) काययक्रमको मूल्याङ्कन मरिालयले आरतररक वा बाह्य यवज्ञद्वारा गराउन सक्नेछ। 

(२) सैिान्त्रतक तथा प्रयोगात्मक यवषयको आरतररक मूल्याङ्कन मोडु्यलगत मसकाइ उपलन्त्ब्ध मापन (Learning 

Achievement Measurement) यवमधको प्रयोग गरी मरिालयवा तामलम प्रदायक संस्थाले गनुयपनेछ र सो 
काययका लामग मरिालय वा तामलम प्रदायक संस्थाले एकजना प्रन्त्शक्षक वा सहायक प्रन्त्शक्षकलाई सपुरीवेक्षक 
तोक्नपुनेछ। 

(३) मरिालय वा तामलम प्रदायक संस्थाले प्रन्त्शक्षाथीको मूल्याङ्कन गदाय मरिालयले मनधायरण गरे बमोन्त्जमको 
मूल्याङ्कन परीक्षण सूची (Evaluation Check-list) का आधारमा गनुयपनेछ र सोको अन्त्रतम मूल्याङ्कन प्रमतवेदन 
मरिालयसमक्ष पेश गनुयपनेछ। 

(४) काययक्रम सफलतापूवयक सम्पन्न गने प्रन्त्शक्षाथीलाई सम्बन्त्रधत तामलम प्रदायक संस्थाको मूल्याङ्कन प्रमतवेदनको 
आधारमा मरिालय र तामलम प्रदायक संस्थाले संयिु रुपमा मरिालयले मनधायरण गरे बमोन्त्जमको ढाँचाको 
प्रमाणपि प्रदान गनेछ। 

(५) तामलम प्रदायक संस्थाले प्रन्त्शक्षाथीको दैमनक हान्त्जर गराइ सोको यववरण मरिालयले मनधायरण गरे बमोन्त्जमको 
ढाँचामा मरिालयलाई मनयममत रुपमा उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

2२. ििुानी सम्बरधी व्यवस्थााः 
(१) तामलम प्रदायक मनकायलाई सम्झौता िइसकेपमछ ििुानी हनेु कुल रकमको बीस प्रमतशत रकम पेश्कीको 

रुपमा उपलव्ध गराइनेछ र कायायरवयनको चरणमा कायय प्रगमतको आधारमा र कायय सम्पन्न प्रमतवेदन 
सयहतको बील िरपाई पेश गरेपमछ प्रचमलत काननु अनसुार पेश्की फर्छ्यौट गरी ििुानी गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको दोश्रो र अन्त्रतम यकस्ता रकम ििुानीका लामग देहायका कागजातहरु पेश गनुयपनेछाः  

   (क) तामलम र प्रन्त्शक्षाथीको यववरण,  
  (ि) उपन्त्स्थमत यववरण, 
  (ग) िचयका यवल िपायइहरु, 
  (घ) तामलम सञ्चालनका फोटोहरु, 
  (ङ) सम्बन्त्रधत स्थानीय तह/वडा कायायलयबाट तामलम सञ् चालन वा सम्पन िएको पि, 
  (च) तामलम प्रदायक संस्थाले पेश गरेको तामलम काययक्रमको प्रगमत वा सम्पन्न प्रमतवेदन, 
  (छ) उत्पादनमूलक तामलमको हकमा उत्पाददत सामानहरुको फोटोसयहतको यववरण। 

(३) ििुानी सम्वरधी अरय व्यवस्था प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनेुछ  

२३. प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनेुाः यस कायययवमधमा उल्लेि निएका यवषयहरु प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनेुछ। 
२४.बाधा अड्काउ फुकाउने अमधकाराः यस कायययवमधको कायायरवयन मा कुनै बाधा अड्काउ परेमा मरिालयले त्यस्तो 

बाधाअड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची -१ 

दफा ६ को उपदफा (११) सँग सम्बन्त्रधत 

सीपमूलक तामलम सञ् चालनका लामग आवश्यक िचयको मापदण्ड 

नोटाः अरय व्यवस्था लनु्त्म्बनी प्रदेशको सावयजमनक िचयको मापदण्ड कायययवमध र ममतव्यययता सम्बरधी मनदेन्त्शका, 
२०७५बमोन्त्जम हनेुछ। 

  

मस.नं योग्यता ित्ता कैयफयत 

१. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथी िाजा िचय प्रमतददन प्रमतव्यन्त्ि रु.१००।-  

2. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथी यातायात िचय प्रमतव्यन्त्ि प्रमतददन रु.१००।-  

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

४ तामलम सामग्री (कच्चा पदाथय, नमूना, 
सानामतना औजार) 

 प्रमत सहिागी प्रमत मयहना रु.२,०००/- देन्त्ि 
रु.३,०००/- सम्म। 

 प्रमत सहिागी प्रमत मयहना रु.१,५००/- देन्त्ि 
रु.२,५००/- सम्म छोंटो अवमधको लामग। 

प्रचमलत बजार दर र 
लागत अनमुानका 
आधारमा 

5. हलिाडा लामो अवमधको लामग प्रमत मयहना रु. 
15000/- र  छोंटो अवमधको लामग 
प्रमतददनरु. १,०००।– देन्त्ि रु.१,५००।– 
सम्म वा प्रचमलत बजार दरमध्ये जनु कम हरुछ 
सोही बमोन्त्जम हनेु। 

स्थानीय बजारिाउका 
आधारमा 

6. अमिमिुीकरण/प्रन्त्शक्षाथी छनौट रु.३०,०००/-  
7. अनगुमन/मूल्याङ्कन (भ्रमण िचय मनयमावली बमोन्त्जम दैमनक भ्रमण 

ित्ता पाउने ठाउँमा भ्रमण िचय मनयमावली 
बमोन्त्जम र दैमनक भ्रमणित्ता नपाउने ठाउँमा 
प्रमतपटक रु.1,५00।– अनगुमन ित्ता ददन 
सयकनछे। 

प्रत्येक तामलममा २ 
पटकिरदा बयढ 
अनगुमन ित्ता मलन 
पाइनेछैन। 

8. प्रशासमनक/व्यवस्थापन िचय (तामलम 
उद्  घाटन, समापन, प्रमाणपि छपाई, 
यवतरण, प्रमतवेदन, यवयवध) 

तामलमको अवमध अनसुार रु.3०,०००।– 
देन्त्ि रु. ५०,०००।– सम्म) 

लागत अनमुानका 
आधारमा 

९. प्रमत सहिागी प्रमतमयहना मसलरद सामग्री रु. १५०/-  
1०. सीप परीक्षण प्रमत व्यन्त्ि रु.२,५००।-  
११. ड्राईमिङ प्रन्त्शक्षण प्रमत सहिागी रु.१५०००/- मस.नं. १ र २ बाहेक 

अरय शीषयकको  रकम 
यसैमा समावेश 
िएको। 

१२ स्वास््य सामग्री (Sanitization and First 

aid) 

प्रमत मयहना रु.५,०००/-  
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अनसूुची -२ 

(दफा ६ को उपदफा (१२) सँग सम्बन्त्रधत) 
सञ् चालन गररने तामलमहरुको सूची : 

क्र. सं. 
एक मयहने तामलमको 

शीषयक 

  

तीन मयहने तामलमको न्त्शषयक क्र.सं.  
१.  मोवाईल ममयत १.  प्लम्बर 

२.  मसलाई-कटाई २.  हाउस वायररङ 

३.  हेयरकयटङ ३.  मसकमी र डकमी 
४.  ब्यूयटमसयन ४.  अटोमेकामनक्स 

५.  कम्प्यूटर आधारितु तामलम ५.  बनुाई (ढाका, अल्लो, स्वीटर लगायत) 
६.  ड्राइमिङ प्रन्त्शक्षण ६.  हाते कडाई 

७.  कुयकङ तामलम 

८.  बाँसका हस्तकला सामाग्री 
९.  होमस्टे 

१०.  साबनु बनाउने 

११.  होन्त्जयारी 
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अनसूुची -३ 

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

सावयजमनक िररद कानून बमोन्त्जम मरिालय रतामलम प्रदायक संस्थाबीच हनेु 

सम्झौता पि 

………………………………………… मरिालय, लनु्त्म्बनी प्रदेश, मकुामाः बटुवल (यस पमछ प्रथम पक्ष िमनएको) र 
तामलम प्रदायक संस्था ........................................ (यसपमछ दोश्रो पक्ष िमनएको) बीच तपमसल 
बमोन्त्जमको शतयहरुको अमधनमा रही .................................. तामलम सञ् चालन गने/गराउने गरी दवैु 
पक्षको सहममतमा यो सम्झौता गरी एक एक प्रमत बझुी मलयौं ददयौं। 

शतयहरु : 
१. दोश्रो पक्षले मनम्न यवषयको तामलम सञ् चालन गनुय पनेछ। 

तामलमको यवषय प्रमतददन कायय घण्टा तामलमको अवमध जम्मा प्रन्त्शक्षाथी सं्या कैयफयत 

     

२. प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको पाठ्यक्रम बमोन्त्जम दोश्रो पक्षले.... ..... .... ......तामलम सञ् चालन 
गनुयपनेछ।  

३. .... ..... ....... तामलमको लामग प्रन्त्शक्षकको व्यवस्था तोयकएको योग्यताको आधारमा दोश्रो पक्षले 
गनुयपनेछ र आवश्यकता अनसुार प्रथम पक्षले सो बारेमा अनगुमन गनय सक्नेछ। 

४. ... ... .... ...तामलमको लामग लाग्ने लागत रु......... (अक्षरेपी रु.......) प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई  
प्रचमलत कानून र यस कायययवमध बमोन्त्जम ििुानी गनेछ। 

४.१. लागत साझेदारीमा सञ्चालन हनेु तामलम काययक्रमको हकमा देहाय बमोन्त्जम हनेुछ। 

क. मरिालयले व्यहोने .... प्रमतशत रकम रु. ............अक्षरुपी ...................................... 
 ि. साझेदारले व्यहोने .... प्रमतशत रकम रु. ............अक्षरुपी ...................................... 

५. प्रथम पक्षले व्यहोने सम्झौता बमोन्त्जमको रकमको ििुानी मनम्नानसुार तीन यकस्तामा गनेछ। 

(क) तामलम सञ्चालनको सम्झौता पिात तामलम शरुु िएपमछ - २० प्रमतशत। 

(ि) तामलम सञ्चालन अवमधमा काययप्रगमतको आधारमा- बयढमा ४० प्रमतशत। 

(ि) तामलम सम्पन्न िएपमछ –बाँकी रकम। 

६. तामलम सञ्चालनको क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न िएमा प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्षबीच सामूयहक बैठक 
गरी समाधान गररनेछ। सहममतबाट समस्याको समाधान हनु नसकेमा प्रथम पक्षबाट िएको मनणयय 
नै अन्त्रतम हनेुछ। 

८. दोश्रो पक्षले प्रन्त्शक्षाथीवाट यस कायययवमध वमोन्त्जम बाहेक तामलमको लामग कुनै प्रकारको शलु्क मलन 
पाउने छैन।  

९. प्रन्त्शक्षकको व्यन्त्िगत, शैन्त्क्षक वा अरय कुनै मलु्याङ्कनको लामग प्रथम पक्षले कुनै मौन्त्िक वा मलन्त्ित 
रुपमा बझु्न िोजेमा वा कुनै यववरण माग गरेमा दोश्रो पक्षले अयवलम्ब उपलब्ध गराउनपुनेछ। 
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१०. प्रथम पक्षबाट तामलमको मनयममत तथा आकन्त्स्मक अनगुमन हनुसक्नेछ।अनगुमनबाट  ददइएको 
सझुाव एवम ्मनदेशन दोश्रो पक्षले पालना गनुयपनेछ।  

११. तामलम सञ्चालनको मनममत्त आवश्यक कोठा फमनयचर, यवजलुी, िानेपानी सरसफाई शौचालय आददको 
व्यवस्था दोश्रो पक्षले प्रिावकारी रुपमा गनुयपनेछ। साथै तामलमस्थल पयायप्त मािामा प्रकाश एवम ्
हावाको व्यवस्था िएको प्रदषुणमिु हनुपुनेछ।  

१२.तामलममा सहिागी प्रन्त्शक्षाथीलाई दवैु पक्षको समरवयमा प्रमाणपि तयार गरी यवतरण गररनेछ। 

१३. प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथीहरुलाई आवश्यक पने सम्पूणय तामलम सामग्री लगायत आवश्यक उपकरणहरु 
दोश्रो पक्षले उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

१४. काययक्रम सम्पन्न िएपमछ दोश्रो पक्षलेतीन प्रमत तामलम सम्पन्न प्रमतवेदन प्रथम पक्षलाई पेश 
गनुयपनेछ। प्रमतवेदनमा काययक्रम सञ् चालनको संन्त्क्षप्त व्यहोरा, प्रन्त्शक्षकको यववरण तथा हान्त्जरी, 
प्रन्त्शक्षाथीको यववरण तथा हान्त्जरी, तामलम उदघाटन, सञ् चालन तथा समापनको सामयुहक फोटो 
समावेश गनुयपनेछ। 

१५. यस सम्झौता बमोन्त्जम काययक्रम सञ् चालन गने मसलमसलामा कुनै दघुयटना वा ियवतव्य हनुगई 
जनधनको क्षमत िएको िण्डमा सो घटनाको पूणय न्त्जम्मेवारी दोस्रो पक्षले मलनपुनेछ।  

१६. सम्झौता मतुायवकका कायय निएमा वा उपलब्ध श्रोतको दरुुपयोग िएको पाइएमा प्रथम पक्षले 
जनुसकैु समयमा एकतयफय  रुपमा सम्झौता िङ्ग गरी दोस्रो पक्षबाट दरुुपयोग िए बराबरको रकम 
सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गरी आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउनेछ। 

१७. प्रथम पक्षका तफय बाट कुनै पमन समयमा हनेु काययक्रमको मनरीक्षण र अनगुमन काययमा सहयोग 
गनुयपनेछ। 

१५. यस सम्झौतामा उल्लेि निएका यवषय प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनेुछ। 

पनुिाः यस सम्झौतामा मरिालयले आवश्यक प्रावधानहरु थप गनय 
सक्नेछ। 

दोश्रो पक्षको तफय वाट 

नाम थराः 
पदाः 
संघ/संस्था 
संस्थाको छापाः 
 
 
 

 

इमत सम्वत २० ...... साल.... मयहना .... गते ..... रोज.......शिुम।् 
  

साक्षीाः 
नाम, थर 

पदाः 

प्रथम पक्षको तफय वाट 

नाम थराः 
पदाः 
प्रमतष्ठान : 
छापाः 
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अनसूुची -४ 

(दफा ११ को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 

प्रन्त्शक्षाथी छनौट गने मूल्याङ्कनका आधार 

क्र.सं. मूल्याङ्कनका आधार अमधकतम अङ्क  

1 लन्त्क्षत वगय (१०) बह-ुमबशेषतायिु  १० 

एकल मबशेषतायिु ५ 
२ रोजगारीको अवस्था (5) घरपररवारमा कसैको रोजगारी निएको 5 
३ िौगोमलक अंक (5) क वगय 

ि वगय 
ग वगय 

5 

४ 

३ 
४ अरतवायताय (३०) आत्म यवश्वास 

तामलम प्रमतको दृयिकोण, 
तामलम पूरा गने प्रमतबिता 
तामलमपिात ्रोजगारीका लामग योजना 
उद्यमशीलता 
अरय 

३० 

   ५० जम्मा ५0 

 

िौगोमलक क्षिेाः क- रुकुम पूवय, 
ि- रोल्पा, प्यूठान, गलु्मी, अघायिाँची, पाल्पा र बददयया 
ग- रुपरदेही, नवलपरासी पन्त्िम, कयपलवस्त,ु बाँके र दाङ। 

नोटाः 1. रोजगारीको अवस्थाको सम्बरधमा सम्बन्त्रधत स्थानीय तहको मसफाररसलाई आधार मामननेछ। 

2.तामलम पिात प्रन्त्शक्षाथीले व्यवसाय सञ्चालन गदाय प्रदेश सरकारवाट तामलम प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको व्यहोरा 
उल्लेि गरी व्यवसाय सञ्चालन गने स्थानमा राख्न ुपनेछ।  
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अनसूुची -५ 

(दफा १८ (१) सँग सम्बन्त्रधत) 

प्रगमत प्रमतवेदनको ढाचँा 
1. तामलम प्रदायक संस्थाको नाम: 
2. संचामलत तामलमको यववरणाः 

क्र. सं. यवषय तामलम अवमध 
जम्मा प्रन्त्शक्षाथी 

सं्या 
दैमनक समय 

कुल कायय 
घण्टा 

      

      

3. तामलम सञ् चालन स्थल: 
4. हालसम्मको उपलन्त्ब्ध: 
5. मु् य समस्या/चनुौमत: 
6. ििुानी यववरण: 
7. सझुाव: 
संलग्न गनुयपने: प्रन्त्शक्षाथीको दैमनक हान्त्जरी, काययक्रम सञ्चालनका तस्वीरहरु र मूल्यांकन यववरण। 

प्रन्त्शक्षकको नाम र हस्ताक्षर:    व्यवस्थापकको नाम र हस्ताक्षर: 
मममत:       मममत: 
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अनसूुची -६ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्त्रधत) 

व्यावसाययक तथा सीपमूलक तामलम सञ् चालनको यवस्ततृ प्रायवमधक तथा आमथयक प्रस्तावको ढाँचा 
अनसूुची ६(क) प्रायवमधक प्रस्ताव 

प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

न्त्शलबरदी प्रायवमधक प्रस्ताव 

तामलमको यवषय: ................................................................................................................ 
 

तामलम सञ् चालन सम्बरधी न्त्शलबरदी प्रायवमधक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीको यववरण 

 

संस्था/फमय/कम्पनीको नाम: ........................................................................................................... 
ठेगाना: ........................................................................................................... 

संस्था/फमय/कम्पनीको/आमधकाररक ब्यन्त्िको  

सम्पकय  फोन/मोबाइल नं.: ........................... 
इमेल ठेगाना: .......................................... 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

 

तामलम  काययक्रम सञ् चालन सम्बरधी प्रायवमधक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीको यववरण 

संस्था/फमय/कम्पनीको नाम: .................................................................................................... 

ठेगाना: ........................................................... 

सम्पकय  फोन न.: ................................................... मोबाइल नं.: .................................... 

इमेल ठेगाना: ........................................................... 

सञ् चालक (संस्थाको हकमा अध्यक्ष) को नाम: ........................................................... 

सम्पकय  ब्यन्त्िको नाम: ........................................................... 

तामलमको यवषय: .................................................................................................................. 

तामलमको अवमध (३ मयहने/१ मयहने) : .............................................. 

तामलम सञ् चालन गने न्त्जल्ला: ................... स्थानीय तह: ....................................................... 

प्रन्त्शक्षाथीको सङ्ख ्या: २० जना  

 

संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको 

नाम: ............................................................. 

दजाय: ............................... 

दस्तित: ............................... 

 

....................................... 

संस्था/फमय/कम्पनीको छाप 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

तामलम  काययक्रम सञ् चालन सम्बरधी प्रायवमधक मूल्याङ्ख कन यववरण 

सावयजमनक िररद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (च) तथा सावयजमनक िररद मनयमावली, २०६४ को मनयम ७१(६) अनसुार 

क्र.सं. प्रस्ताव मूल्याङ्ख कन र तलुना गने आधार अङ्किार 
१ प्रस्तावदाताको िास कामको अनिुव २० 

 १.१  ५ वटािरदा बढी कुनै सीपमूलक तामलम सञ् चालन गरेको अनिुव १० 
 १.२ ५ वटासम्म कुनै सीपमूलक तामलम सञ् चालन गरेको अनिुव ५ 
 १.३ सम्बन्त्रधत यवषयमा सीपमूलक तामलम ददएको अनिुव १० 

२ काययसम्पादन गने तररका र कायय क्षिेगत शतयप्रमतको प्रिावग्रायहता ३० 
 २.१ कानूनी मारयता र सीप परीक्षण २० 
 २.१.१ सीप परीक्षणको प्रमतबिता १० 
 २.१.२ प्रस्ताव पेश गदाय नै सम्बन्त्रधत स्थानमा तामलम सञ् चालन गनयसक्न ेमसफाररस/अनमुमत िएको १० 
 २.२ कायय क्षिेगत शतय ५ 
 २.२.१ लन्त्क्षत वगय काययक्षेि िएको २ 
 २.२.२ लनु्त्म्बनी प्रदेशमिि रहेका मनकायहरुमा दताय िएको ३ 
 २.३ पाठयोजना िएको ५ 

३ मु् य-मु् य जनशन्त्िको योग्यता र अनिुव ४० 
 ३.१ प्रन्त्शक्षक/सहायक प्रन्त्शक्षक १० 
 ३.१.१ सम्बन्त्रधत यवषयको प्रन्त्शक्षक िएको ५ 
 ३.१.२ सम्बन्त्रधत यवषयको सहायक प्रन्त्शक्षक िएको ५ 
 ३.२ प्रमतबिता-पि  १० 
 ३.२.१ प्रन्त्शक्षकसँगको प्रमतबिता (सम्बन्त्रधत प्रन्त्शक्षकको स्वयं प्रमान्त्णत प्रमतबितापि) ५ 
 ३.२.२ सहायक प्रन्त्शक्षकसगँको प्रमतबिता (सम्बन्त्रधत सहायक प्रन्त्शक्षकको स्वयं प्रमान्त्णत प्रमतबितापि) ५ 
 ३.३ योग्यता र अनिुव २० 
 ३.३.१ प्रन्त्शक्षकको रयूनतम ्शैन्त्क्षक योग्यता ५ 
 ३.३.२ प्रन्त्शक्षकको अनिुव (कन्त्म्तमा ३ वटा तामलममा प्रन्त्शक्षण गरेको) ५ 
 ३.३.३ सहायक प्रन्त्शक्षकको रयूनतम ्शैन्त्क्षक योग्यता ५ 
 ३.३.४ सहायक प्रन्त्शक्षकको अनिुव (कन्त्म्तमा ३ वटा तामलममा प्रन्त्शक्षण गरेको) ५ 

४ प्रयवमध हस्तारतरण वा तामलम १० 
 ४.१ कूल अवमधको ५० प्रमतशत िरदा बढी अवमध ब्यवहाररक तामलम ददने संस्थाको प्रमतबिता ५ 
 ४.२ कूल अवमधको ५० प्रमतशत िरदा कम अवमध ब्यवहाररक तामलम ददने संस्थाको प्रमतबिता ३ 
 ४.३ रोजगारीका लामग पहल गने प्रमतबिता गने संस्था ५ 

कूल जम्मा अङ्ख क १०० 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

प्रायवमधक तथा आमथयक प्रस्ताव सम्बरधी थप ब्यवस्था तथा शतयहरु: 

१) प्रायवमधक प्रस्ताव पेश गदाय संस्था/फमय/कम्पनीको दताय प्रमाणपि, करदताय प्रमाणपि, यस आ.व. 
२०७८।७९ मा दताय िएको अवस्थामा बाहेक संस्था वा फमय नवीकरण प्रमाण पि (कम्पनीको हकमा 
कम्पनी अद्यावमधक प्रमाणपिसमेत) र करचिुा प्रमाणपि अमनवायय रुपमा छुटै्ट संलग्न रािी पेश गनुयपनेछ। 
यीमध्ये कुनै कागजात अपगु िएमा प्रायवमधक प्रस्ताव मूल्याङ्ख कन हनेुछैन।  

२) प्रायवमधक प्रस्ताव मूल्याङ्ख कन र तलुना गने आधारको मस.नं. १ देन्त्ि ४ सम्मका बुदँाहरुको आधारमा प्रस्ताव 
मूल्याङ्कन हनेुछ। 

३) मामथ उल्लेन्त्ित यवमिन्न शीषयक उपशीषयकहरुमा ददइएको आधारलाई पषु्ट्याई कागजात अमनवायय रुपमा संलग्न 
िई आउनपुनेछ। 

४) प्रायवमधक प्रस्ताव मूल्याङ्कन यववरणको क्र.सं. ३.३. १ र ३.३.३ को प्रन्त्शक्षक र सहायक प्रन्त्शक्षकको 
रयूनतम शैन्त्क्षक योग्यता ब्यवसाययक तथा सीपमूलक तामलम सञ् चालन सम्बरधी कायययवमध, २०७८  बमोन्त्जम 
हनेुछ। 

५) प्रायवमधक प्रस्ताव मूल्याङ्कन यववरणको क्र.सं. २.१.१ को सीप परीक्षण प्रमतबिताको लामग सीप परीक्षण गनय 
कानून बमोन्त्जम अनमुमत पाएका मनकायबाट सम्बन्त्रधत संस्था/फमय/कम्पनीबाट तामलम ददएका 
प्रन्त्शक्षाथीहरुको सीप परीक्षण गररददने प्रमतबितापि पेश गनुयपनेछ। 

६) सीपमूलक तामलमको पाठ्यक्रम CTEVT को सम्बन्त्रधत यवषयको पाठ्यक्रममा आधाररत हनेुछ। 

७) प्रायवमधक प्रस्ताव मूल्याङ्कन यववरणको क्र.सं. ४.१, ४.२  र ४.३ को लामग सम्बन्त्रधत 
संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको छुट्टाछुटै्ट प्रमतबिता गरेको कागजात पेश गरेको हनुपुनेछ। 

८) प्रायवमधक प्रस्ताव मूल्याङ्कन यववरणको क्र.सं. २.२.१ लन्त्क्षत वगय काययक्षेि िएको सम्बरधमा तामलम 
काययक्रमको शीषयक अनसुार प्लन्त्म्बङ तामलमको लामग सो तामलम सञ् चालन गने, यवुा स्वरोजगारको लामग 
स्वरोजगार तामलम सञ् चालन गने, लन्त्क्षत वगय वा द्वरद्वपीमडतको लामग लन्त्क्षत वगय वा द्वरद्वपीमडतको क्षेिमा 
काम गने संस्था/फमय/कम्पनी िनी यकटानी िएको संस्था/फमय/कम्पनीको उदे्दश्य वा प्रमाणपि वा 
प्रबरधपिमा उल्लेि िएको हनुपुनेछ। 

९) सावयजमनक िररद मनयमावली, २०६४ को मनयम ७१(४) क बमोन्त्जम गणुस्तर र लागत यवमध अपनाई 
प्रस्ताव छनौट गररनेछ। साथै,  प्रायवमधक प्रस्तावको मूल्याङ्कन िार ७० प्रमतशत र आमथयक प्रस्तावको 
मूल्याङ्कन िार ३० प्रमतशत कायम गररनेछ। 

१०) प्रायवमधक प्रस्तावको रयूनतम ६० प्रमतशत वा सोिरदा बढी अङ्ख क प्राप् त गने संस्था/फमय/कम्पनीको माि 
आमथयक प्रस्ताव िोमलनेछ। 
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११) एउटा तामलम प्रदायक संस्था/फमय/कम्पनीले यवमिन्न यवषयमा यवमिर न स्थानमा तामलम सञ् चालनको माग गनय 
पाउनेछ। तर, १ जना प्रन्त्शक्षक/सहायक प्रन्त्शक्षकको कुनै १ यवषयको १ स्थानमा सञ् चालन हनेु तामलमको 
लामग माि आवितापि मलन पाइनेछ। १ िरदा बढी यवषय वा स्थानमा आविता िएको पाइएमा प्रायवमधक 
प्रस्तावमा उल्लेन्त्ित पयहलो क्रमानसुारको स्थानलाई माि मारयता ददइनेछ। साथै, एउटै प्रन्त्शकक्षक/सहायक 
प्रन्त्शक्षकको एकिरदा बढी संस्था/फमय/कम्पनीसँग आविता िएको पाइएमा प्रस्ताव पेश गने 
संस्था/फमय/कम्पनीमध्ये अगामडको दताय नं. िएकोलाई माि मारयता ददइनेछ। 

१२) प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीले १ यवषयको तामलमको लामग एउटा न्त्शलबरदी प्रायवमधक प्रस्ताव पेश 
गनुयपनेछ। यसरी पेश हनेु यवषयगत प्रायवमधक प्रस्तावमा तामलम सञ् चालन गनय चाहेको स्थान (१ वा १ िरदा 
बढी) प्रि िोली न्त्शलबरदी आमथयक प्रस्तावसमेत संलग्न गनुयपनेछ।  

१३) प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीले यवषयगत प्रायवमधक प्रस्तावलाई िामबरदी गरी उि यवषयको लामग 
स्थानयपच्छे एउटै वा फरक फरक आमथयक प्रस्ताव अलग-अलग तयार गरी िामबरदी गरी प्रायवमधक प्रस्ताव 
र आमथयक प्रस्ताव/हरु पनु: एउटै िाममा संलग्न रािी न्त्शलबरदी गरी लाहछाप लगाई पेश गनुयपनेछ। 
आमथयक र प्रायवमधक प्रस्तावको प्रत्येक पानामा आमधकाररक ब्यन्त्िबाट दस्तित गरी संस्था/फमय/कम्पनीको 
अमनवायय रुपमा स्पि छापसमेत लगाएको हनुपुनेछ। 

१४) संस्था/फमय/कम्पनीबाट पेश िएका कागजातहरु आमधकाररक ब्यन्त्िबाट प्रमान्त्णत गरी पेश गनुयपनेछ। 

१५) प्रस्ताव दताय गदाय संस्था/फमय/कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ् चालकबाहेक अरय प्रमतमनमध तोकी पठाएमा मनजलाई 
आमधकाररक प्रमतमनमध तोयकएको पि र प्रमतमनमधको पररचयपि अमनवायय संलग्न गनुयपनेछ। 

१६) झठुा ब्यहोरा पेश गरी/गराएको पाइएमा त्यसको सम्पूणय जवाफदेयहता संस्था/फमय/कम्पनी स्वयं हनुपुनेछ। 

१७) संस्था/फमय/कम्पनी कालोसूचीमा परे/नपरेको ब्यहोरा र स्व: घोषणा गरी संस्था/फमय/कम्पनी प्रमिुबाट 
प्रमान्त्णत गराई पेश गनुयपनेछ। 

१८) जनु संस्था/फमय/कम्पनीको नाममा तामलम स्वीकृत हरुछ, सोही संस्थाले तामलम सञ् चालन गनुयपनेछ, अको 
संस्थामाफय त काम लगाउन पाइनेछैन र सो कुराको प्रमतबिता पेश गनुयपनेछ। 

१९) तामलम सञ् चालन हनेु न्त्जल्लाको स्थानीय तहसँग संस्था/फमय/कम्पनी आफैले नै समरवय गनुयपनेछ। साथै 
तामलम सञ् चालन हनेु स्थानको सम्बन्त्रधत न्त्जल्ला प्रशासन कायायलय वा स्थानीय तहबाट मसफाररस/अनमुमत 
मलएको हनुपुनेछ।  

२०) तामलम सञ् चालन गने/नगने अन्त्रतम मनणयय यस मरिालयमा मनयहत हनेुछ।  

२१) थप जानकारीको लामग मरिालयको सम्पकय  नं. ०७१-५४२७३४, ९८५७०७७७८५ वा 
९८५१२४२६३३ मा सम्पकय  गनुयहनु अनरुोध छ। 
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अनसूची ६(ि)१ 

 १ मयहने (२७ काययददने) सीपमूलक तामलमको आमथयक प्रस्ताव 

प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

न्त्शलबरदी आमथयक प्रस्ताव 

 
 

तामलमको यवषय: ………………………………………………………………………………………………………….… 

 

तामलम सञ् चालन गने न्त्जल्ला: ....................... स्थानीय तह: ................................................. 
 

१ मयहने (१६० घण्टा/२७ काययददन) तामलम सञ् चालन सम्बरधी न्त्शलबरदी आमथयक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीको यववरण 

 

संस्था/फमय/कम्पनीको नाम: ........................................................................................................... 
 

ठेगाना: ........................................................................................................... 
 

संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको:  

सम्पकय  फोन/मोबाइल नं.: ........................... 
 

इमेल ठेगाना: .......................................... 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

तामलम  काययक्रम सञ् चालन सम्बरधी न्त्शलबरदी आमथयक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीको यववरण 

संस्था/फमय/कम्पनीको नाम: .................................................................................................... 

ठेगाना: ........................................................... 

सम्पकय  फोन न.: .................................................. मोबाइल नं.: ............................................. 

इमेल ठेगाना: ........................................................... 

सञ् चालक (संस्थाको हकमा अध्यक्ष) को नाम: ............................................................................ 

सम्पकय  ब्यन्त्िको नाम: ........................................................... 

तामलमको नाम: .................................................................................................................. 

तामलमको अवमध: १ मयहने (१६० घण्टा/२७ काययददन) 

प्रन्त्शक्षाथीको सङ्ख ्या: २० जना  

संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको   

नाम......................................................... 

दस्तित: .............................. 

दजाय: ............................... 

.............................. 
संस्था/फमय/कम्पनीको छाप 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

तामलमको यवषय: .................................................................................................................  
समूह: २० जना       

क्र. 
सं. यवषय प्रस्तायवत दररेट 

संस्थाले कबोल गरेको रकम 
कै. 

अङ्ख कमा अक्षरमा 

१ प्रन्त्शक्षक पाररश्रममक 

ब्यावसाययक तथा सीपमूलक तामलम सञ्चालन सम्बरधी 
कायययवमध, २०७८ को दफा १७ (१) क्र.सं. १ 

बमोन्त्जम 

   

२ सहायक प्रन्त्शक्षक पाररश्रममक ऐ.ऐ. कायययवमध को  दफा १७ (१) क्र.सं. ३ बमोन्त्जम    

३ सहयोगी कमयचारी पाररश्रममक ऐ.ऐ. कायययवमध को  दफा १७ (१) क्र.सं. ६ बमोन्त्जम    

४ प्रन्त्शक्षकसमेत सहिागीको िाजा ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. १ बमोन्त्जम    

५ सहिागीको मसलरद सामाग्री ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ९बमोन्त्जम    

६ प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथी यातायात िचय  ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. २ बमोन्त्जम    

७ प्रन्त्शक्षक उपकरण िाडा  ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ३ बमोन्त्जम    

८ तामलम सामाग्री (कच्चा पदाथय, नमनुा 
सानामतना औजार) 

ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ४ बमोन्त्जम    

९ 

प्रशासमनक व्यवस्थापन िचय (तामलम 
उदघाटन, समापन, मास्क, 
स्यामनटाइजसेन, प्रमाणपि, प्रमतवेदन, 

प्रन्त्शक्षण मसलरद,  यवयवध आदद) 

ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ८ र १२  

बमोन्त्जम 
   

१० हलिाडा ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ५ बमोन्त्जम    

११ सीप परीक्षण ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. १० बमोन्त्जम    

जम्मा रु.     

भ्याट रकम रु.     

कूल जम्मा रकम रु.      

नोटाः ड्राइमिङ प्रन्त्शक्षणको सरदियमा िाजा िचय, यातायात िचय र मसलरद िचयसयहत २० जना प्रन्त्शक्षाथीको कूल प्रन्त्शक्षण 
रकममाि कबोल गनुयपनेछ। 
संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको 
नाम: ................................... 
दस्तित: ................................... 
पद: ................................... संस्था/फमय/कम्पनीको छाप 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

 

प्रन्त्शक्षण िचय यववरण पेश गदाय देहाय बमोन्त्जम हनुपुनेछ: 
१) यस मरिालयबाट उपलब्ध गराइएको यववरण बमोन्त्जम लागत यववरण िरी सोको प्रयोजनसयहतको कागजात 

छुटै्ट आफूले तयार गरी पेश गनुयपनेछ। 

२) कबोल रकम ददइएको महलको मनददयि स्थानमा माि अङ्ख क र अक्षरमा प्रि पारी केरमेट नगरी पेश 
गनुयपनेछ। अङ्ख क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेन्त्िएको रकमलाई मारयता ददइनेछ। कूल रकम 
अमनवायय रुपमा अङ्ख क र अक्षर दबैुमा उल्लेि गनुयपनेछ। 

३) दररेट िदाय केरमेट िएमा सहीछाप गनुयपनेछ र सम्बन्त्रधत महलबाहेक मिरदै स्थानमा कबोल अङ्ख कलाई 
प्रिाव पानेगरी कुनै कुरा उल्लेि गनय पाइनेछैन। 

४) मरिालयबाट प्रस्तायवत दररेटमा प्रचमलत मनयमानसुारका करहरु समावेश गररएको छ। 

५) कबोल अङ्ख क प्रचमलत मनयमानसुारका करसयहतको रकम हनेुछ। 

६) अरय कुरा एवम ्  शतय सावयजमनक िररद ऐन, २०६३  र  ऐ. मनयमावली, २०६४ (संशोधनसयहत) एवम ्पमछ 
सम्झौता हुँदाको शतयमा उल्लेि िए बमोन्त्जम हनेुछन।् 

७) तामलम सञ् चालन गने/नगने अन्त्रतम मनणयय यस मरिालयमा मनयहत हनेुछ।  

८) थप जानकारीको लामग मरिालयको सम्पकय  नं. ०७१-५४२७३४, ९८५७०७७७८५ वा 
९८५१२४२६३३ मा सम्पकय  गनुयहनु अनरुोध छ। 
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अनसूुची ६(ि) २   

३ मयहने (८० काययददने) सीपमूलक तामलमको आमथयक प्रस्ताव 
प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

न्त्शलबरदी आमथयक प्रस्ताव 

 

तामलमको यवषय: ………………………………………………………………………………………………………………….… 

तामलम सञ् चालन गने न्त्जल्ला: .....................  स्थानीय तह: ................................................. 

३ मयहने (४८० घण्टा/८० काययददन) तामलम सञ् चालन सम्बरधी न्त्शलबरदी आमथयक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीको यववरण 

संस्था/फमय/कम्पनीको नाम: ........................................................................................................... 

ठेगाना: ........................................................................................................... 

संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको:  

सम्पकय  फोन/मोबाइल नं.: ........................... 

इमेल ठेगाना: .......................................... 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 
 

तामलम  काययक्रम सञ् चालन सम्बरधी न्त्शलबरदी आमथयक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमय/कम्पनीको यववरण 

संस्था/फमय/कम्पनीको नाम: ........................................................................................................... 

ठेगाना: ........................................................... 

सम्पकय  फोन न.: ..................................................... मोबाइल नं.: ............................................. 

इमेल ठेगाना: ........................................................... 

सञ् चालक (संस्थाको हकमा अध्यक्ष) को नाम: .................................................................................. 

सम्पकय  ब्यन्त्िको नाम: ........................................................... 

तामलमको नाम: ......................................................................................................................... 

तामलमको अवमध: ३ मयहने (४८० घण्टा/८० काययददन) 

प्रन्त्शक्षाथीको सङ्ख ्या: २० जना  

संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको   

नाम......................................................... 

दस्तित: .............................. 

दजाय: ............................... 

....................................... 
संस्था/फमय/कम्पनीको छाप 
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प्रदेश सरकार 

लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

३ मयहने (४८० घण्टा/८० काययददन) तामलमका लामग प्रस्तायवत दररेट 

तामलमको यवषय: ..........................................................................................................................  

समूह: २० जना       

क्र. 
सं. यवषय प्रस्तायवत दररेट 

संस्थाले कबोल गरेको रकम 
कै. 

अङ्ख कमा अक्षरमा 

१ प्रन्त्शक्षक पाररश्रममक 

ब्यावसाययक तथा सीपमूलक तामलम सञ्चालन 

सम्बरधी कायययवमध, २०७८ को दफा १७ (१) 
क्र.सं. १ बमोन्त्जम 

   

२ सहायक प्रन्त्शक्षक पाररश्रममक 
ऐ.ऐ. कायययवमध को  दफा १७ (१) क्र.सं. ३ 

बमोन्त्जम 
   

३ सहयोगी कमयचारी पाररश्रममक 
ऐ.ऐ. कायययवमध को  दफा १७ (१) क्र.सं. ६ 

बमोन्त्जम 
   

४ प्रन्त्शक्षकसमेत सहिागीको िाजा ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. १ बमोन्त्जम    

५ सहिागीको मसलरद सामाग्री ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ९बमोन्त्जम    

६ प्रन्त्शक्षक/प्रन्त्शक्षाथी यातायात िचय  ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. २ बमोन्त्जम    

७ प्रन्त्शक्षक उपकरण िाडा  ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ३ बमोन्त्जम    

८ तामलम सामाग्री (कच्चा पदाथय, नमनुा 
सानामतना औजार) 

ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ४ बमोन्त्जम    

९ 

प्रशासमनक व्यवस्थापन िचय (तामलम 
उदघाटन, समापन, मास्क, 
स्यामनटाइजसेन, प्रमाणपि, प्रमतवेदन, 

प्रन्त्शक्षण मसलरद,  यवयवध आदद) 

ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ८  र १२ 
बमोन्त्जम 

   

१० हलिाडा ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. ५ बमोन्त्जम    

११ सीप परीक्षण ऐ.ऐ. कायययवमध को  अनसूुची १ क्र.सं. १० बमोन्त्जम    

जम्मा रु.     

भ्याट रकम रु.     

कूल जम्मा रकम रु.      

संस्था/फमय/कम्पनीको आमधकाररक ब्यन्त्िको 
नाम: ................................... 
दस्तित: ................................... 
पद: ................................... संस्था/फमय/कम्पनीको छाप 
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प्रदेश सरकार 
लनु्त्म्बनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मरिालय 
मकुाम: बटुवल 

आमथयक वषय २०७८।७९ 

प्रन्त्शक्षण िचय यववरण पेश गदाय देहाय बमोन्त्जम हनुपुनेछ: 

१) यस मरिालयबाट उपलब्ध गराइएको यववरण बमोन्त्जम लागत यववरण िरी सोको प्रयोजनसयहतको कागजात 
छुटै्ट आफूले तयार गरी पेश गनुयपनेछ। 

२) कबोल रकम ददइएको महलको मनददयि स्थानमा माि अङ्ख क र अक्षरमा प्रि पारी केरमेट नगरी पेश 
गनुयपनेछ। अङ्ख क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेन्त्िएको रकमलाई मारयता ददइनेछ। कूल रकम 
अमनवायय रुपमा अङ्ख क र अक्षर दबैुमा उल्लेि गनुयपनेछ। 

३) दररेट िदाय केरमेट िएमा सहीछाप गनुयपनेछ र सम्बन्त्रधत महलबाहेक मिरदै स्थानमा कबोल अङ्ख कलाई 
प्रिाव पानेगरी कुनै कुरा उल्लेि गनय पाइनेछैन। 

४) मरिालयबाट प्रस्तायवत दररेटमा प्रचमलत मनयमानसुारका करहरु समावेश गररएको छ। 

५) कबोल अङ्ख क प्रचमलत मनयमानसुारका करसयहतको रकम हनेुछ। 

६) अरय कुरा एवम ्  शतय सावयजमनक िररद ऐन, २०६३  र  ऐ. मनयमावली, २०६४ (संशोधनसयहत) एवम ्पमछ 
सम्झौता हुँदाको शतयमा उल्लेि िए बमोन्त्जम हनेुछन।् 

७) तामलम सञ् चालन गने/नगने अन्त्रतम मनणयय यस मरिालयमा मनयहत हनेुछ।  

८) थप जानकारीको लामग मरिालयको सम्पकय  नं. ०७१-५४२७३४, ९८५७०७७७८५ वा 
९८५१२४२६३३ मा सम्पकय  गनुयहनु अनरुोध छ। 
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अनसूुची -७ 

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

 

श्रीमान ्सन्त्चवज्यू, 

श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालय 

लनु्त्म्बनी प्रदेश, मकुामाः बटुवल। 

 

 यवषयाः ................................... तामलम सञ् चालनको लामग सून्त्चकृत हनेु सम्बरधमा। 

महोदय, 

हाम्रो ......................................................... फमय/संस्थाबाट ....................... न्त्जल्ला, 
............................म.न.प./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,........वडानं. अरतगयत................. ............ 
स्थानमा............................................ तामलम सञ् चालन गने उदे्दश्यले दताय िएकोले त्यस मरिालयबाट आह्वान गररएको 
.................................................................. तामलम सञ् चालन गनयका लामग तपमसल बमोन्त्जमका कागजातहरु संलग्न 
रािी यो आवेदन पेश गरेका छौ। 

१. फमय/संस्थाको नामाः 
२. फमय/संस्था/कम्पनीको संन्त्क्षप्त पररचयाः 
३. यस अन्त्घ सञ् चालन गरेका तामलमहरुको मबवरणाः 
४. प्रस्तायवत तामलम सञ् चालन गनय सयकने स्थानाः 
५. तामलम सञ् चालनको यवस्ततृ यववरण: 

क्र.स. तामलमको नाम तामलमको अवमध मयहना/ददन सहिागी सं्या (२०) कैयफयत 

१     

२     

तपमसल: 

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

(२) संस्था/कम्पनी/फमयकोस्थायी लेिा नं. प्रमाणपिको प्रमतमलयप 

(३) संस्था/कम्पनी/फमयको करचिुाप्रमाण-पिको प्रमतमलयप 

(४) संस्था/कम्पनी/फमय संचालककोनागरीकता प्रमाणपिको प्रमतमलयप 

मनवेदकको 
फमय/संस्था सञ्चालकको नामाः 
दस्तिताः 
ठेगानााः 
सम्पकय  नाः 
मोबाइल नाः 
इमेलाः 
मममत:  
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अनसूुची -८ 

(दफा ११ को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 
............................ तामलम काययक्रमका स्थानीय तहको मसफाररसको नमूना 

 

श्री श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मरिालय 

लनु्त्म्बनी प्रदेश, मकुामाः बटुवल। 

 

तहाँ मरिालयको मममत …………………… मा प्रकान्त्शत सूचना अनसुार .........................तामलम काययक्रमका 
लामग यस …………………… पामलकामा पनय आएका मनवेदनहरु मध्ये प्राथममकताक्रम अनसुार ……………… जना मु् य 
उम्मेदवार तथा ………………  जना वैकन्त्ल्पक उम्मेदवारको सूची तयार गरी मनजहरुको सक्कल मनवेदन समेत यसै साथ 
संलग्न रािी पठाइएको ब्यहोरा जानकारीको लामग अनरुोध छ। 

तपमसल 

क. मु् य उम्मेद्वार (२० जना) 
मस नं नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं. लन्त्क्षत वगय समूह 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

क. वकैन्त्ल्पक उम्मेदवार (१० जनासम्म) 

मस नं नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं. लन्त्क्षत वगय समूह 

१     

२     

३     

 

हस्ताक्षराः …………………………………………..  

नाम, थराः  ………………………………………….. 

पदाः  ………………………………………….. 

कायायलय/मनकायाः ………………………………………….. 

कायायलय/मनकायको छापाः ………………………………………….. 

 


