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श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत मममत २०७९।०६।१४ 

व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम सञ् ाालन एवम ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायययवलध,२०७९ 
प्रस्तावनााः 

नेपालको संयवधानले प्रत्येक नागरिकलाई िोजगािीको हक सलुनश् ात गिेको छ। हिेक नागरिकले काम गनय 
पाउन ेअवसि सलुनश् ात गनय श्रमशशिलाई दक्ष ि व्यावसाययक बनाउन ुजरुिी छ। बेिोजगाि यवुा शशि, लशक्षत वगय 
ि द्वन्द्वप्रभायवत परिवािका लालग सीपमूलक ताललम सञ् ाालन गनुयका साथै ताललम प्राप् त गिी सीप पिीक्षण उत्तीणय गिेका 
प्रशशक्षाथीहरुलाई प्रयवलध हस्तान्तिण (बस्तगुत टेवा) प्रदान गनय एवम ्बैदेशशक िोजगािीबाट यवलभन्न सीप हालसल गिी 
स्वदेश फकेका नागरिकहरुका लालग श्रम बजािको माग ि उनीहरुको क्षमता तथा आव्यकता पयहाानका आधािमा 
सीप पिीक्षण गिी व्यावसाययक तथा उद्यमशील बनाउन लशुम्बनी प्रदेश सिकािद्वािा जािी सशुासन लनयमावली, 2077 
को लनयम -९ बमोशजम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालयबाट यो कायययवलध तयाि गरिएको हो। 

१.संशक्षप् त नाम ि प्रािम्भाः 
(१)  यो कायययवलधको नाम ''व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम सञ् ाालन एवम ् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायययवलध, २०७९"  िहेको छ। 

(२)  यो कायययवलध मन्रालयबाट स्वीकृत भएको लमलतदेशि लागू हनुेछ। 

(३)  यो कायययवलध मन्रालय ि मन्रालयले अशततयािी प्रदान गिी वा सम्झौता गिेका लनकायहरुले समेत 
प्रयोग गनेगिी लशुम्बनी प्रदेशभि लागू हनुेछ। 

२.  परिभाषााः यवषय वा प्रसङ् गले अको अथय नलागेमा यस कायययवलधमााः 
(क)  "काययक्रम" भन् नाले यस लनदेशशका बमोशजम ताललम प्रदायक लनकायद्वािा सञ् ाालन गरिने व्यावसाययक 

तथा सीपमूलक ताललम काययक्रम वा यवुाहरुलाई स्विोजगाि तलु्याउनका लालग प्ररेित गने वा 
उद्यमशीलता प्रवर्द्यन गने वा श्रम, िोजगािसँग सम्बशन्धत अन्य ताललम काययक्रम समेत सम्झनपुछय। 

(ि)  "लनदेशक सलमलत" भन् नाले दफा ३ बमोशजमको सलमलत सम्झनपुछय। 

(ग)  "कायायलय" भन् नाले प्रदेश सिकाि मातहतका कायायलय सम्झनपुछय। 

(घ)  "छनौट तथा मूल्याङ् कन सलमलत" भन् नाले दफा ४ बमोशजमको सलमलत सम्झनपुछय। 

(ङ)  "ताललम प्रदायक लनकाय" भन् नाले संघ, प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोशजम स्थापना भई सञ् ाालनमा 
िहेका सिकािी वा सावयजलनक लनकाय तथा फमय वा कम्पनीलाई समेत सम्झनपुछय।  

ा)  “फमय वा कम्पनी” भन् नाले ताललम सञ् ाालनको उदेशे्य िािी प्राललत कानून बमोशजम दताय भई 
सञ् ाालनमा िहेका नाफामूलक ताललम प्रदायक लनकायलाई मार सम्झनपुछय।  

(छ)  "व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम" भन् नाले सीपमूलक ताललम वा उद्यमशीलता यवकास ताललम 
लगायत ताललमपश्चात ्िोजगािी सजृना गनय सक्ने ताललमलार्य सम्झनपुछय।  

(ज)  "प्रस्ताव" भन् नाले ताललम प्रदायक लनकायले काययक्रम सञ् ाालनको लालग पेश गिेको प्रायवलधक तथा 
आलथयक प्रस्ताव वा अन्य प्रस्तावलाई समेत सम्झनपुछय। 

झ)  "प्रशशक्षाथी" भन् नाले ताललम काययक्रममा सहभागी हनु यस कायययवलध बमोशजम छनौट भएका नेपाली 
नागरिकलाई सम्झनपुछय। 

(ञ)  "मन्रालय" भन् नाले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय, लशुम्बनी प्रदेशलाई सम्झनपुछय। 
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(ट)  "स्थानीय तह" भन् नाले नेपालको संयवधान बमोशजम गठन भएका लशुम्बनी प्रदेश अन्तगयतका स्थानीय 
तहलाई सम्झनपुछय। 

३. लनदेशक सलमलत: 
(१)  व्यवशस्थत ि प्रभावकािी रुपमा काययक्रम कायायन्वयन गनय आव्यक नीलतगत लनदेशनका लालग देहाय 

बमोशजमको लनदेशक सलमलत िहनेछाः 
क) मन्री, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय -संयोजक 

ि) सशाव, मतुयमन्री तथा मशन्रपरिषद् को कायायलय -सदस्य  

ग) सशाव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय -सदस्य 

घ) सम्बशन्धत महाशािा प्रमिु, मन्रालय     -सदस्यसशाव 

(२)  सलमलतको बैठक आव्यकता अनसुाि बस्नछे। 

(३)  सलमलतको बैठकमा आव्यकता अनसुाि यवषय-यवज्ञलाई आमन्रण गनय सक्नेछ। 

(४)  संयोजकको लनदेशनमा वा संयोजकसँगको पिामशयमा सदस्य-सशावले सलमलतको बैठक बोलाउनेछ। 

(५)  सलमलतको सशावालय श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालयमा िहनेछ। 
(६)  लनदेशक सलमलतको काम, कतयव्य ि अलधकाि देहाय बमोशजम हनुेछ। 

क. व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम लगायत अन्य ताललम काययक्रमका लालग यवषयगत 
पाठ् यक्रमका यवषयवस्तहुरुका सम्बन्धमा दफा ४ बमोशजमको सलमलतलाई लनदेशन ददने। 

ि. ताललम सञ् ाालन हनुे स्थान ि यवषयका सम्बन्धमा मन्रालयलाई लनदेशन ददन।े 

ग. काययक्रम सञ् ाालन लगायत अन्य आव्यक यवषयमा दफा ४ बमोशजमको सलमलतलाई लनदेशन 
ददन।े 

घ. मन्रालयको स्वीकृत वायषयक यवकास काययक्रमहरु अन्तगयत सञ् ाालन हनुे ताललम 
काययक्रमलाई दफा ५(१) मा उल्लेशित माध्यमहरुमध्ये के-कलत ताललम कुन माध्यमबाट 
सञ् ाालन गने भने्न यवषयमा मन्रालयलाई लनदेशन ददन।े 

ङ. काययक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गने/गिाउने। 

ा. काययक्रम कायायन्वयनको सन्दभयमा कुनै समस्या आर्पिेमा सिोकािवालाहरुसँग छलफल गिी 
समस्या समाधानका लालग मन्रालयलाई आव्यक लनदेशन ददने। 

छ. मन्रालयमा पिेका ताललम सम्बन्धी गनुासाहरुका सम्बन्धमा मन्रालयलाई आव्यक लनदेशन 
ददन।े 

ज. ताललम काययक्रमको अनगुमन गिी ताललम प्रदायक लनकायलाई पषृ्ठपोषण प्रदान गने। 

४. छनौट तथा मूल्याङ् कन सलमलताः 
(१)  काययक्रमसँग सम्बशन्धत प्रशशक्षाथी छनौट, प्रायवलधक तथा आलथयक प्रस्ताव मूल्याङ् कन गिी प्रस्ताव 

स्वीकृलतका लालग मन्रालयमा लसफारिस गने लगायतका कायय गनय मन्रालयमा देहाय बमोशजमको 
छनौट तथा मूल्याङ् कन सलमलत िहनेछाः- 
क. सम्बशन्धत महाशािा प्रमिु, मन्रालय      - संयोजक 

ि. कानून अलधकृत, आन्तरिक मालमला, कानून तथा सञ् ााि मन्रालय   - सदस्य  
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ग. अलधकृत प्रलतलनलध, अथय तथा सहकािी मन्रालय   - सदस्य 

घ. लेिा प्रमिु, मन्रालय   - सदस्य 

ङ. सम्बशन्धत शािा प्रमिु, मन्रालय   - सदस्यसशाव 

(२)  मन्रालयको स्वीकृत वायषयक काययक्रममा समावेश गरिएका सीपमूलक ताललम काययक्रम संघ वा प्रदेश 
मातहतका लनकाय वा प्रदेशलभरका स्थानीय तहमा अशततयािी ददई सञ्चालन गनुयपिेमा देहाय 
बमोशजमको बढीमा ४ सदस्यीय छनौट तथा मूल्याङ् कन सलमलत िहनेछ: 
क. सम्बशन्धत लनकाय प्रमिु,       - संयोजक 

ि. लेिा प्रमिु, सम्बशन्धत लनकाय   - सदस्य 

ग. को.ले.लन.का./ प्रदेश लेिा र्काई कायायलयको प्रलतलनलध   -सदस्य 

घ. सम्बशन्धत लनकायको ताललम/योजना हेने कमयाािी,    - सदस्यसशाव  

(३)  सलमलतको बैठकमा आव्यकतानसुाि यवषययवज्ञलाई आमन्रण गनय सयकनेछ। 

(४)  सलमलतको बैठक आव्यकतानसुाि बस्नेछ। 

(५)  संयोजकको लनदेशनमा वा संयोजकसँगको पिामशयमा सदस्य-सशावले सलमलतको बैठक बोलाउनेछ।  

(६)  सलमलतको सशावालय सम्बशन्धत लनकायमा िहनछे।  

(७) सलमलतको काम, कतयव्य ि अलधकाि देहाय बमोशजम हनुछे: 
क) काययक्रम सञ् ाालन सम्बन्धमा आव्यक तयािी गने। 

ि) ताललमको लालग प्रशशक्षाथी तथा ताललम प्रदायक लनकायको छनौट गिी स्वीकृलतका लालग 
सम्बशन्धत लनकायमा लसफारिस गने।  

ग) सम्बशन्धत लनकायसँग समन्वय गिी सञ् ाालनका िहेका ताललम काययक्रमहरुको स्थलगत 
लनिीक्षण गिी प्रलतवेदन पेश गने। 

घ) ताललम समापनप् ाात ् त्यसका समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गिी मन्रालयसमक्ष प्रलतवेदन पेश 
गने। 

ङ) प्रशशक्षाथी छनौट गनय दफा ८ को उपदफा (१), अनसूुाी-२ का अलतरिि थप आधािहरु 
लनधायिण गने। 

ा) सम्बशन्धत लनकाय ि लनदेशक सलमलतले समय समयमा ददएका लनदेशन अनसुाि कायय सञ् ाालन 
गने। 

छ) दफा ६ बमोशजमको प्रायवलधक ि आलथयक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गिी स्वीकृलतको लालग 
सम्बशन्धत लनकायमा पेश गने। 

५. काययक्रम सञ् ाालन:  

(१)  मन्रालयले देहाय बमोशजमको लनकाय वा माध्यममाफय त ताललम काययक्रम सञ् ाालन गनय सक्नेछ। 

क) मन्रालयबाट, 

ि) नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकाि मातहतका लनकायहरु वा स्थानीय तहलाई अशततयािी प्रदान 
गिी, 
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ग) सावयजलनक िरिद ऐन, २०६३ तथा सावयजलनक िरिद लनयमावली, २०६४ बमोशजम नेपाल 
सिकाि वा प्रदेश सिकाि वा स्थानीय तह मातहतका ताललम प्रदायक लनकायहरुबाट जी टु 
जी माफय त सोझै िरिद गिी, 

घ) ताललम प्रदायक लनकायबाट सावयजलनक िरिद ऐन, २०६३ तथा सावयजलनक िरिद 
लनयमावली, २०६४ बमोशजम पिामशय सेवा िरिद (आउटसोलसयङ) गिी,  

(२)  मन्रालयको स्वीकृत वायषयक काययक्रमहरु अन्तगयत सञ् ाालन हनुे ताललम काययक्रमलाई उपदफा (१) 
मा उल्लेशित माध्यमहरुमध्ये के-कलत ताललम कुन लनकाय वा माध्यमबाट सञ् ाालन गने लनणयय दफा 
३ बमोशजम गदठत सलमलतको लनदेशन समेतको आधािमा मन्रालयले गनेछ। 

 (3)  मागका आधाि तथा मन्रालयबाट गरिएको प्रस्ताव आह्ववानका आधािमा नेपाल सिकाि वा प्रदेश 
सिकाि वा स्थानीय तह मातहतका ताललम प्रदायक लनकायहरुमाफय त प्रदान गरिने ताललम काययक्रमको 
प्रस्तावहरुलार्य दफा ४ बमोशजम गदठत छनौट तथा मूल्याङ् कन सलमलतले उपयिुताको आधािमा 
काययक्रमको प्रस्ताव छनौट गनय सक्नेछ। 

(4)  उपदफा (१) को िण्ड (ग) अनसुािको ताललम प्रदायक लनकायको प्रस्ताव स्वीकृत गिी काययक्रम 
सञ् ाालनको लालग सम्बशन्धत ताललम प्रदायक लनकायहरुसँग मन्रालयले सम्झौता गनेछ। 

(५)  उपदफा (1) को िण्ड (घ) बमोशजमका ताललम प्रदायक लनकायबाट प्रस्ताव माग गिी प्राप् त 
प्रस्तावलार्य दफा ४ बमोशजम गदठत छनौट तथा मूल्याङ् कन सलमलतबाट मूल्याङ् कन गिी उपयिु 
प्रस्ताव स्वीकृलतको लालग मन्रालयमा लसफारिस गनेछ। प्रस्ताव पेश गने संस्थाले अनसूुाी -६ 
बमोशजमको ढाँाामा लनवेदन ददई मन्रालयमा सूाीकृत भएको हनुपुनेछ। 

(६)   दफा ४ बमोशजम गदठत छनौट तथा मूल्याङ् कन सलमलतबाट उपदफा (5) बमोशजम लसफारिस भएका 
प्रस्ताव समेतको आधािमा मन्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गिी काययक्रम सञ् ाालनको लालग सम्बशन्धत 
ताललम प्रदायक लनकायसँग अनसूुाी -१ बमोशजम सम्झौता गनेछ। 

(७)   ताललम काययक्रम सञ् ाालनको लालग आव्यक ताललम सामग्री (मेशशनिी आदद), कच्ाापदाथय, स्टेशनिी, 
प्रशशक्षक भत्ता, प्रशशक्षाथी भत्ता, िाजालगायत ताललमका लालग आव्यक अन्य िाय सम्बन्धी व्यवस्था 
सावयजलनक िरिद ऐन, २०६३ ि लनयमावली, २०६४, आलथयक कायययवलध तथा यवत्तीय उत्तिदाययत्व 
ऐन, २०७६ ि लनयमावली, २०७७ तथा लशुम्बनी प्रदेश सिकािबाट जािी सावयजलनक िाय व्यवस्थापन 
लनदेशशका, २०७९ बमोशजम हनुेछ। उपिोि कानूनमा उल्लेशित यवषयमा बाहेक अन्य शीषयकमा िाय 
लेख्नपुिेमा अथय तथा सहकािी मन्रालयको सहमलतमा मन्रालयको लनणयय बमोशजम हनुेछ। 

(८)  सञ् ाालन गरिन े ताललमका यवषयहरु दफा ३ बमोशजम गदठत सलमलतको लनदेशनसमेतको आधािमा 
मन्रालयले लनणयय गिेबमोशजम हनुेछन।् 

६. आलथयक तथा प्रायवलधक प्रस्तावको माग ि मूल्याङ्कनाः 
(१)  सूाीकृत भएका ताललम प्रदायक लनकायबाट प्राललत कानून बमोशजम प्रायवलधक ि आलथयक प्रस्ताव 

अनसूुाी ४ ि ५ बमोशजमको ढाँाामा माग गरिनछे।  

(२)  प्रायवलधक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको लालग सावयजलनक िरिद ऐन, २०६३ ि सावयजलनक िरिद लनयमावली, 
२०६४ का अलतरिि देहायका थप आधािहरु समेत समावेश गिी मूल्याङ्कन गरिनेछ। मूल्याङ्कनको 
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अंकभाि ऐ. ऐन तथा लनयमावलीको परिलधलभर िही अनसूुाी -४ का अलतरिि मन्रालयले लनधायिण 
गिेबमोशजम गणना गरिनेछ।  

क.  ताललम प्रदान गने प्रशशक्षक तथा सहायक प्रशशक्षकको स्वघोषणाको उपलव्धता। 

ि.  यवगतमा ताललम ालाएको अनभुव। 

ग.  कानूनी मान्यताको अवस्था। 

घ.  मन्रालयले लनधायिण गिेका अन्य यवषय। 
(३)  प्रायवलधक प्रस्तावबाट उत्तीणय ताललम प्रदायक लनकायको आलथयक प्रस्तावको मूल्याङ्कन सावयजलनक िरिद 

ऐन, २०६३ ि सावयजलनक िरिद लनयमावली, २०६४ बमोशजम गरिनेछ। मूल्याङ्कनको अङ्कभाि ऐ. ऐन 
तथा लनयमावलीको परिलधलभर िही मन्रालयबाट लनधायिण भए बमोशजम हनुछे।  

(४)  छनौट भएका ताललम प्रदायक लनकायले मन्रालयले तोकेको स्थानमा ताललम सञ् ाालन गनुयपनेछ। 

७. ताललमको अवलधाः  

(१)  यस कायययवलध अनसुाि सञ् ाालन हनु े ताललमको अवलध यवषयगत सीपका आधािमा स्वीकृत वायषयक 
काययक्रम अनसुाि ३ मयहन ेवा ६ मयहने हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम ताललम अवलध लनधायिण गदाय प्रलतददन ६ घण्टाका दिले ताललम सञ् ाालन 
हनुगेिी गनुयपनेछ। 

(३)  यस दफा बमोशजमको ताललम सञ् ाालन गदाय ताललम प्रदायक लनकायले मन्रालयले लनधायिण गिे 
बमोशजमको काययताललका तयाि गिी मन्रालयबाट स्वीकृत गिाई ताललम सञ् ाालन गनुयपनेछ। 

८. प्रशशक्षाथीको योग्यता ि छनौटाः  

१)  प्रशशक्षाथी योग्यता: 
क)  १८ वषय पिुा भएको नेपाली नागरिक।  

ि)  ताललमको प्रकृलतको आधािमा आव्यक भएमा मन्रालयले थप योग्यता लनधायिण गनय 
सक्नेछ।  

ग)  लशुम्बनी प्रदेशलभर स्थायी रुपमा बसोबास गिेको। 

२)  प्रशशक्षाथी छनौट: 
क)  मन्रालयबाट सञ् ाालन गरिने ताललमको लालग मन्रालयले स्थानीय तहबाट प्रशशक्षाथी माग 

गिी सोको लसफारिसको आधािमा वा मन्रालय आफैले सूाना सावयजलनक गिी प्राप् त 
लनवेदनका आधािमा दफा ४ बमोशजम गदठत सलमलतले प्रशशक्षाथी छनौट गनेछ। 

ि)  नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकाि मातहतका लनकायले सञ् ाालन गने ताललमका लालग 
सम्बशन्धत लनकायले स्थानीय तहबाट प्रशशक्षाथी माग गिी सोको लसफारिसको आधािमा वा 
लनकाय आफैले सूाना सावयजलनक गिी प्राप् त लनवेदनका आधािमा प्रशशक्षाथी छनौट गनेछ।  

ग)  स्थानीय तहको मागको आधािमा स्थानीय तह आफै वा मातहतबाट सञ् ाालन गरिने 
ताललमको लालग स्थानीय तह आफैले प्रशशक्षाथी छनौट गनेछ। 

घ)  दफा ५ (१) को िण्ड (घ) बमोशजमको माध्यमबाट सञ् ाालन हनु ेताललम काययक्रमको लालग 
मन्रालयले स्थानीय तहबाट प्रशशक्षाथी माग गिी सोको लसफारिसको आधािमा वा मन्रालय 
आफैले सूाना सावयजलनक गिी प्राप् त लनवेदनका आधािमा दफा ४ बमोशजम गदठत सलमलतले 
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प्रशशक्षाथी छनौटका लालग मन्रालयमा लसफारिस गनेछ ि सो सम्बन्धमा मन्रालयले अशन्तम 
लनणयय गनेछ।  

(ङ)  ताललम सञ् ाालन गने लनकायले सावयजलनक सूानामाफय त प्रशशक्षाथी छनौट गदाय कशम्तमा १५ 
ददनको म्याद ददई प्रशशक्षाथी छनौटका लालग सावयजलनक सूाना प्रकाशन गनुयपनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोशजम प्रकाशन गरिन े सूानामा अन्य कुिाका अलतरिि प्रशशक्षाथीको योग्यता, 
ताललमका लालग प्रशशक्षाथी कोटा संतया, ताललमको यवषय क्षेर, ताललम सञ् ाालन हनुे स्थान ि 
समयावलधजस्ता यवषयहरु उल्लेि गनुयपनेछ। 

(४)  उपदफा (१) बमोशजमको योग्यता भएका र्च्छुक व्यशिले आफूले ललन ााहेको ताललमको यवषय 
उल्लेि गिी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपरको छायाँकपी संलग्न िािी सूानामा उशल्लशित लनकायमा 
लनवेदन ददनपुनेछ। लशक्षत वगय ि द्वन्द्वपीलडत परिवािको हकमा उि कुिा िलु्न े प्रमाण पेश 
गनुयपनेछ।  

९. पाठ् यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थााः  

(१)  लनदेशक सलमलतले यस लनदेशशका बमोशजम सञ् ाालन गरिने ताललम काययक्रमका लालग आव्यक पने 
पाठ् यक्रम यवषय-क्षेरगत रुपमा तयाि गनुयपनेछ। यसिी पाठ् यक्रम लनधायिण गदाय सैर्द्ाशन्तक ि 
वास्तयवक काययस्थलको प्रयोगात्मक लसकाईबीा सन्तलुन कायम गनुयपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम लनदेशक सलमलतबाट पाठ् यक्रम लनधायिण नहुँदासम्मको लालग प्रायवलधक शशक्षा 
तथा व्यावसाययक ताललम परिषद् वा व्यावसाययक तथा सीप यवकास ताललम प्रलतष्ठानबाट लनधायिण 
भएका पाठ् यक्रम अनसुाि काययक्रम सञ् ाालन गनुयपनेछ। 

1०. ताललम सञ् ाालन यवलधाः  

(१)  प्रशशक्षाथीलाई ददर्न े सैर्द्ाशन्तक प्रशशक्षण, आधािभतू प्रयोगात्मक अभ्यास तथा काययस्थल प्रशशक्षण 
पाठ् यक्रममा उल्लेि भए बमोशजम हनुेछ। 

(२)  प्रशशक्षक/सपुिीवेक्षकले प्रशशक्षाथीहरुको सीप लसकाई, व्यावहारिक पक्ष तथा काययसम्पादनको लनिन्ति 
मूल्याङ्कन गिी सोको अलभलेिका आधािमा अशन्तम मूल्याङ्कन गनुयपनेछ। 

११. प्रशशक्षक, संयोजक तथा सहयोगी कमयाािी सम्बन्धी व्यवस्थााः  ताललम काययक्रम सञ् ाालनको लालग प्रशशक्षक, 
संयोजक तथा सहयोगी कमयाािी सम्बन्धी व्यवस्था लशुम्बनी प्रदेश सिकािबाट जािी सावयजलनक िाय व्यवस्थापन 
लनदेशशका, २०७९ बमोशजम हनुेछ। 
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१२. प्रशशक्षकको योग्यता तथा सयुवधााः 
(१)  ताललम सञ् ाालन गनय ताललम प्रदायक लनकाय/लनकायसगँ देहाय बमोशजम प्रशशक्षकहरु हनुपुनेछ। 

क्र. 
सं. 

पद शैशक्षक योग्यता, ताललम वा अनभुव कैयफयत 

१ प्रशशक्षक मान्यताप्राप् त शशक्षण संस्था/यवश्वयवद्यालयबाट सम्बशन्धत यवषयमा स्नातक तह 
उपालध प्राप् त गिी प्रशशक्षक प्रशशक्षणको ताललम ललएको वा सम्बशन्धत यवषयमा 
प्रमाणपर लडप्लोमा तह उत्तीणय गिेको, प्रशशक्षक प्रशशक्षण ताललम ललएको ि 
कम्तीमा ५ वषयको कायय अनभुव भएको वा सम्बशन्धत यवषयमा सीप तह-२ 
उत्तीणय गिी ५ वषयको कायय अनभुव भएको। 

 

२ सहायक  

प्रशशक्षक 

मान्यताप्राप् त शशक्षण संस्था/यवश्वयवद्यालयबाट प्रमाणपर तह/लडप्लोमा तह उत्तीणय 
गिी शशक्षण प्रशशक्षण ताललम ललएको वा सीप तह-३ उत्तीणय भएको वा 
प्रायवलधक एस.एल.सी. वा सीप तह-१ उत्तीणय गिी ३ वषयको कायय अनभुव 
भएको। 

 

३ ताललम 
संयोजक 

कशम्तमा अलधकृत छैटौं तहको कमयाािी।  

४ सहयोगी 
कमयाािी 

साधािण लेिपढ गनय सक्न।े  

 

१३. ताललम प्रदायक लनकायको दाययत्वाः  

(१)  यस कायययवलध बमोशजम छनौट हनुे ताललम प्रदायक लनकायको दाययत्व देहाय बमोशजम हनुेछाः 
क) सीपमूलक ताललमका लालग आव्यक उपकिण सयहतको उपयिु ताललम हल व्यवस्था गने, 

ि) ताललम सामग्री उपलब्ध गिाउन,े 

ग) योग्य प्रशशक्षकको व्यवस्था गने, 

घ) ताललम व्यवशस्थत, अनशुालसत ि गणुस्तिीय ढङ्गबाट सञ् ाालन गने, 

ङ) मन्रालयबाट हनुे अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा सहजीकिण गने, 

ा) मन्रालयबाट तोयकएको ढाँाामा ताललम सञ् ाालन काययताललका लनमायण गने, 

छ) मन्रालयबाट हनुे लनदेशन तथा सझुाव बमोशजम ताललम सञ् ाालन गने, 

ज) यस कायययवलध तथा प्राललत कानून बमोशजम काययस्थल तथा ताललम स्थलमा उपयिु 
पूवायधािसयहतको व्यवस्था लमलाउन,े 

झ) अनसूुाी -३ बमोशजम मन्रालयमा प्रगलत प्रलतवेदन पेश गने 

ञ) प्रशशक्षक तथा सहायक प्रशशक्षक परिवतयन गनुयपिेमा मन्रालय वा कायायलयको पूवयस्वीकृलत 
अलनवायय रुपमा ललनपुनेछ। 

ट) प्रशशक्षक ि प्रशशक्षाथीको हाशजिी िशजष्टिको प्रमाशणत प्रलतललयप मन्रालय वा कायायलयमा 
मालसक रुपमा अलनवायय पेश गनुयपनेछ। 
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(२)  उपदफा (१) बाहेकका अन्य काययहरु मन्रालय ि ताललम प्रदायक लनकायको आपसी सहमलतमा तय 
गनय सयकनेछ। 

१४. प्रशशक्षाथीले पालना गनुयपने आाािसंयहतााः 
(१)  प्रशशक्षाथीले पालना गनुयपने आाािसंयहता देहाय बमोशजम हनुेछाः 

क) ताललमको लालग तोयकएको समय पालना गनुयपने, 

ि) प्रशशक्षक, सपुिीवेक्षक वा व्यवस्थापकले ददएको लनदेशन अनसुाि ताललममा सहभागी हनुपुने, 

ग) ताललम अवलधभि लनयलमत उपशस्थत हनुपुने, 

घ) ताललम अवलधभि प्रशशक्षक, सपुिीवेक्षक, व्यवस्थापक, कमयाािी, एवम ्सहकमीप्रलत आदिपूवयक 
व्यवहाि गनुयपने, 

ङ) मानवीय मूल्य ि मयायदाप्रलत संवेदनशील िही सोको पालना गनुयपने, 

१५. ताललमको अनगुमन तथा प्रगलत प्रलतवेदन: 
(१)  मन्रालय वा मन्रालयसगँ समन्वय गिी कायययवलध बमोशजम गदठत सलमलतहरुबाट वा सम्बशन्धत 

लनकायबाट काययक्रमको लनयलमत रुपमा अनगुमन गरिनछे। 

(२)  अनगुमनकतायले ललशित पषृ्ठपोषणसयहत मन्रालयले लनधायिण गिेको ढाँाा बमोशजमको प्रलतवेदन पेश 
गनुयपनेछ। 

(३) ताललम प्रदायक लनकाय वा लनकायले अनसूुाी ३ बमोशजमको ढाँाामा मालसक प्रगलत प्रलतवेदन अलनवायय 
रुपमा पेश गनुयपनेछ।  

१६. मूल्याङ्कन यवलध तथा प्रमाणपराः  

(१)  काययक्रमको मूल्याङ्कन मन्रालयले लनयलमत रुपमा गनेछ। सोका लालग आव्यकतानसुाि बाह् य यवज्ञ 
परिाालन गनय सक्नछे। 

(२)  सैर्द्ाशन्तक तथा प्रयोगात्मक यवषयको आन्तरिक मूल्याङ्कन मोड्युलगत लसकार् उपलशब्ध मापन 
(Learning Achievement Measurement) यवलधको प्रयोग गिी मन्रालय वा ताललम प्रदायक लनकायले 
गनुयपनेछ ि सो काययका लालग मन्रालय वा ताललम प्रदायक लनकायले एकजना प्रशशक्षक वा सहायक 
प्रशशक्षकलाई सपुिीवेक्षक तोक्नपुनेछ। 

(३)  मन्रालय वा ताललम प्रदायक लनकायले प्रशशक्षाथीको मूल्याङ्कन गदाय मन्रालयले लनधायिण गिे 
बमोशजमको मूल्याङ्कन पिीक्षण सूाी (Evaluation Check-list) का आधािमा गनुयपनेछ ि सोको अशन्तम 
मूल्याङ्कन प्रलतवेदन मन्रालयसमक्ष पेश गनुयपनेछ। 

(४)  काययक्रम सफलतापूवयक सम्पन्न गने प्रशशक्षाथीलाई सम्बशन्धत ताललम प्रदायक लनकायको मूल्याङ्कन 
प्रलतवेदनको आधािमा मन्रालय ि ताललम प्रदायक लनकायले संयिु रुपमा अनसूुाी -८ बमोशजमको 
ढाँााको प्रमाणपर प्रदान गनेछ। 

(५)  ताललम प्रदायक लनकायले प्रशशक्षाथीको दैलनक हाशजि गिाई सोको यवविण मन्रालयले लनधायिण गिे 
बमोशजमको ढाँाामा मन्रालयलाई लनयलमत रुपमा उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

१७. सीप पिीक्षण: 

(१)  मरालयबाट सञ् ााललत ३ मयहने वा ६ मयहने ताललम समापनप् ाात ् प्रशशक्षाथीले ललएको यवषयगत 
ताललमको सीप पिीक्षण गरिनेछ। नेपाल सिकािद्वािा सीप पिीक्षणका लालग मान्यताप्राप् त लनकायबाट 
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प्रलतव्यशि लाग्ने िायको स्वीकृत लागतका आधािमा मन्रालयबाट िाय व्यहोनेगिी सीप पिीक्षणको 
लागत अनमुान तयाि गरिनछे । 

(२)  वैदेशशक िोजगािीबाट फकेका नेपाली नागरिकको सीप पिीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: वैदेशशक िोजगािीका 
क्रममा लसकेको सीपलाई स्वदेशमा फयकय एपलछ उपयोग गिी उद्यमशील ि स्वावलम्वी बन्न ााहनेहरुका 
लालग मन्रालयले ७५% ब्यहोनेगिी लागत सहभालगतामा सीप पिीक्षण गिी प्रमाणपर ददने व्यवस्था 
गरिनेछ। 

(३)  उपदफा (२) को प्रयोजनका लालग मन्रालयले सूाना प्रकाशन गिी यवलभन् न सीप, क्षमता ि दक्षता 
भएकाहरुका लालग सीप पिीक्षण गिाई सो यवषयको यवज्ञताको उपयोग गने प्रयोजनका लालग लनवेदन 
माग गनय सूाना प्रकाशन गनेछ। वैदेशशक िोजगािीका क्रममा कशम्तमा पाँा बषय लगाताि काम 
गिेको के्षरका हकमा यो लनयम लागू हनुेछ। सोका लालग प्रशशक्षाथीले कामको के्षर तथा अनभुव 
िलुाउन े कागजातहरु वा स्वघोषणा संलग्न गिी लनवेदन ददनपुनेछ। लनवेदनका साथमा स्वदेशमै 
उद्यमी तथा स्विोजगाि बने्न प्रलतवर्द्ता पेश गनुयपनेछ। प्राप् त लनवेदनका आधािमा यवषयगत वगीकिण 
तथा सीप पिीक्षण गिाउन दफा ४ बमोशजमको गदठत सलमलतले छनौट गिी मन्रालयमा लसफारिस 
गनेछ ि सो लसफारिस समेतका आधािमा मन्रालयले आव्यक लनणयय गिी सम्बशन्धत लनकायलाई 
पराााि गनेछ। 

(४)  सीप पिीक्षण गिाउँदा यवषयगत रुपमा बगीकिण (क्लष्टरिङ) गिी सीपका तहगत पिीक्षा उत्तीणय गने 
पिीक्षाथीहरुको नामावली मन्रालयले आफ्नो वेवसार्टमा प्रकाशन गनेछ ि उपिोि सफल 
पिीक्षाथीहरुलाई आव्यकताको आधािमा मतुय प्रशशक्षक वा सहायक प्रशशक्षकको रुपमा प्रयोग गनय 
सक्नेछ। 

(५)  सीप पिीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्रालयले तोकेबमोशजम हनुेछ। 

१८. भिुानी सम्बन्धी व्यवस्थााः 
(१)  ताललम प्रदायक लनकाय वा लनकायलाई सम्झौता भर्सकेपलछ सावयजलनक िरिद ऐन, २०६३ तथा ऐ. 

लनयमावली, २०६४ बमोशजम पे्की उपलव्ध गिाउन सयकनछे ि कायायन्वयनको ािणमा कायय 
प्रगलतको आधािमा ि कायय सम्पन्न प्रलतवेदन सयहतको लबल भिपाई पेश गिेपलछ प्राललत कानून 
अनसुाि पे्की फर्छ्यौट गिी भिुानी गरिनछे। 

(२)  मन्रालय वा कायायलयले ताललम काययक्रम अनगुमनको लालग अलधकृतस्तिको कमयाािीलाई 
टोलीप्रमिुको रुपमा िटाउन सक्नछे। उि टोलीले ताललमको समग्रताको मूल्याङ्कन गिी भिुानीका 
लालग लसफारिससमेत गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको दोस्रो ि अशन्तम यकस्ता िकम भिुानीका लालग देहायका कागजातहरु पेश 
गनुयपनेछाः  

(क)  ताललम ि प्रशशक्षाथीको यवविण,  
(ि)  प्रशशक्षक, सहायक प्रशशक्षक ि प्रशशक्षाथीको दैलनक उपशस्थलत यवविण, 
(ग)  िायका लबल भिपाईहरु, 

(घ)  ताललम सञ् ाालनका फोटोहरु, 
(ङ)  सम्बशन्धत स्थानीय तह/वडा कायायलयबाट ताललम सम्पन्न भएको पर, 
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(ा)  ताललम प्रदायक लनकायले पेश गिेको ताललम काययक्रमको प्रगलत वा सम्पन्न प्रलतवेदन, 
(छ)  उत्पादनमूलक ताललमको हकमा उत्पाददत सामानहरुको फोटोसयहतको यवविण। 

(४)  पूवयस्वीकृलत नललई प्रशशक्षक तथा सहायक प्रशशक्षक परिवतयन गिेको सन्दभयमा मन्रालय तथा कायायलय 
उि शीषयकको िकम भिुानी गनय वाध्य हनुछैेन।  

(५) भिुानी सम्वन्धी अन्य व्यवस्था प्राललत कानून बमोशजम हनुेछ। 

१९. प्रयवलध हस्तान्तिण (बस्तगुत टेवा ) सम्बन्धी व्यवस्थााः 
(१)  मन्रालयबाट सञ् ााललत ६ मयहने ताललममा सहभागी भई सीप पिीक्षणमा उत्तीणय भएका 

प्रशशक्षाथीहरुका लालग मन्रालयले लशुम्बनी प्रदेशको सावयजलनक िाय व्यवस्थापन लनदेशशका, २०७९ 

बमोशजम उद्यमशीलता प्रवर्द्यन गनय प्रयवलध हस्तान्तिण (बस्तगुत टेवा) को व्यवस्था गनेछ।  

(२)  बस्तगुत टेवा प्राप्त गने प्रशशक्षाथीले कशम्तमा ३ बषय आफूले उि उद्यम वा व्यवसाय सञ् ाालन गने 
ललशित प्रलतवर्द्ता ि न्यूनतम ३ वषयसम्म वायषयक रुपमा तोके बमोशजमको प्रगलत प्रलतवेदन अलनवायय 
रुपमा मन्रालयमा पेश गनुयपनेछ। 

२०.  प्राललत कानून बमोशजम हनुाेः यस कायययवलधमा उल्लेि नभएका यवषयहरु प्राललत कानून बमोशजम हनुेछ। 
२१. बाधा अड्काउ फुकाउ: यस कायययवलधको कायायन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पिेमा मन्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ 

फुकाउन सक्नछे। 
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अनसूुाी -१ 

दफा ५ को उपदफा (४) ि (६) सँग सम्बशन्धत 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय ि ताललम प्रदायकबीा हनु े

सम्झौता-पर 

………………………………………… मन्रालय, लशुम्बनी प्रदेश, मकुामाः बटुवल (यस पलछ प्रथम पक्ष भलनएको) ि 
ताललम प्रदायक ........................................ (यसपलछ दोस्रो पक्ष भलनएको) बीा तपलसल बमोशजमको 
शतयहरुको अलधनमा िही .................................. ताललम सञ् ाालन गने/गिाउनेगिी दवैु पक्षको 
सहमलतमा यो सम्झौता गिी एक-एकप्रलत बझुी ललयौं ददयौं। 

शतयहरु: 
१.  दोस्रो पक्षले लनम्न यवषयको ताललम सञ् ाालन गनुयपनेछ। 

ताललमको यवषय प्रलतददन कायय घण्टा ताललमको अवलध जम्मा प्रशशक्षाथी संतया कैयफयत 

     

२.  प्रथम पक्षले उपलब्ध गिाएको पाठ् यक्रम बमोशजम दोस्रो पक्षले .... ..... .... ......ताललम सञ् ाालन 
गनुयपनेछ।  

३.  .... ..... ....... ताललमको लालग प्रशशक्षकको व्यवस्था तोयकएको योग्यताको आधािमा दोस्रो पक्षले 
गनुयपनेछ। कुनै कािणवश प्रशशक्षक परिवतयन गनुयपने भएमा अलनवायय रुपमा तोयकएकै योग्यता भएको 
प्रशशक्षकको कागजातसयहत परिवतयन गनुयपनायको कािण ललशित रुपमा प्रथम पक्षसमक्ष पेश गनुय दोस्रो 
पक्षको दाययत्व हनुेछ।  

४.  ... ... .... ... ताललमको लालग लाग्ने लागत रु. ........ (अक्षिेपी रु. ..................) प्रथम पक्षले दोस्रो 
पक्षलाई  प्राललत कानून ि यस कायययवलध बमोशजम भिुानी गनेछ। दोस्रो पक्षले भिुानीका लालग 
आव्यक कागजातका साथै एकमषु्ठ रुपमा लबलयवजक पेश गनुयपनेछ। 

५.  प्रथम पक्षले व्यहोने सम्झौता बमोशजमको िकमको भिुानी लनम्नानसुाि तीन यकस्तामा गनेछ। 

(क) ताललम सञ् ाालनको सम्झौता प् ाात ्ताललम शरुु भएपलछ - २० प्रलतशत पे्कीस्वरुप। 

(ि) ताललम सञ् ाालन अवलधमा काययप्रगलतको आधािमा बढीमा काययप्रगलतको ६० प्रलतशत। 

(ि) ताललम सम्पन्न भएपलछ बाँकी िकम। 

६.  ताललम सञ् ाालनको क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा प्रथम पक्षको लनणयय नै अशन्तम हनुेछ। 

७. दोस्रो पक्षले आफूले कबोल गिेको िकमबाट अलनवायय रुपमा मौसम अनसुािको स्वास््यवर्द्यक िाजा 
उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

८.  दोस्रो पक्षले प्रशशक्षाथीलाई हाशजिीका आधािमा प्रलतव्यशि प्रलतददन रु. १००/- का दिले यातायात 
िाय उपलब्ध गिाई सोको सक्कल भिपाई पेश गनुयपनेछ।दोस्रो पक्षले प्रशशक्षाथीबाट ताललमको लालग 
कुनै प्रकािको शलु्क ललन पाउनेछैन।  
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९.  प्रशशक्षकको व्यशिगत, शैशक्षक वा अन्य कुनै मूल्याङ्कनको लालग प्रथम पक्षले कुनै मौशिक वा ललशित 
रुपमा बझु्न िोजेमा वा कुनै यवविण माग गिेमा दोस्रो पक्षले अयवलम्ब उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

१०. प्रथम पक्षबाट ताललमको लनयलमत तथा आकशस्मक अनगुमन हनुसक्नेछ। अनगुमनबाट  ददर्एको 
सझुाव एवम ्लनदेशन दोस्रो पक्षले पालना गनुयपनेछ।  

११. ताललम सञ् ाालनको लनलमत्त आव्यक कोठा फलनयाि, यवजलुी, िानेपानी, सिसफाई, शौाालय आददको 
व्यवस्था दोस्रो पक्षले प्रभावकािी रुपमा गनुयपनेछ। साथै ताललमस्थल पयायप्त मारामा प्रकाश एवम ्
हावाको व्यवस्था भएको प्रदूषणमिु हनुपुनेछ।  

१२. ताललममा सहभागी प्रशशक्षाथीलाई प्रथम पक्षले लनधायिण गिेको ढाँाामा दोस्रो पक्षले प्रमाणपर छपाई 
गिी यवतिण गनुयपनेछ। 

१३. प्रशशक्षक/प्रशशक्षाथीहरुलाई आव्यक पने सम्पूणय ताललम सामग्री लगायत आव्यक उपकिणहरु 
दोस्रो पक्षले उपलब्ध गिाउनपुनेछ। 

१४. काययक्रम सम्पन्न भएपलछ दोस्रो पक्षले ताललम सम्पन्न प्रलतवेदन प्रथम पक्षलाई पेश गनुयपनेछ। 
प्रलतवेदनमा काययक्रम सञ् ाालनको संशक्षप् त व्यहोिा, प्रशशक्षकको यवविण तथा हाशजिी, प्रशशक्षाथीको 
यवविण तथा हाशजिी, ताललम उदघाटन, सञ् ाालन तथा समापनको सामूयहक फोटो समावेश गनुयपनेछ। 

१५. यस सम्झौता बमोशजम काययक्रम सञ् ाालन गने लसललसलामा कुनै दघुयटना वा भयवतव्य हनुगई 
जनधनको क्षलत भएको िण्डमा सो घटनाको पूणय शजम्मेवािी दोस्रो पक्षले ललनपुनेछ।  

१६. सम्झौता मतुायवकका कायय नभएमा वा उपलब्ध श्रोतको दरुुपयोग भएको पार्एमा प्रथम पक्षले 
जनुसकैु समयमा एकतफी रुपमा सम्झौता भङ्ग गिी दोस्रो पक्षबाट दरुुपयोग भए बिाबिको िकम 
सिकािी बाँकीसिह असलुउपि गिी आव्यक कािबाही अगालड बढाउनेछ। 

१७. प्रथम पक्षका तफय बाट कुनैपलन समयमा हनुे काययक्रमको लनिीक्षण ि अनगुमन काययमा सहयोग 
गनुयपनेछ। 

१८. यस सम्झौतामा उल्लेि नभएका यवषय प्राललत कानून बमोशजम हनुेछ। 

पनु् ा: यस सम्झौतामा प्रथम पक्षले आव्यक प्रावधानहरु थप गनय सक्नेछ। 
 

दोस्रो पक्षको तफय वाट 

नाम थिाः 
पदाः 
संघ/संस्था 
संस्थाको छापाः 

 
 
 

 

र्लत सम्वत ्२० ...... साल.... मयहना .... गते ..... िोज .......शभुम।् 

साक्षीाः 
नाम, थि 

पदाः 

प्रथम पक्षको तफय वाट 

नाम थिाः 
पदाः 
मन्रालय/कायायलय : 
छापाः 
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अनसूुाी -२ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 

प्रशशक्षाथी छनौट गने मूल्याङ्कनका आधाि 

क्र.सं. मूल्याङ्कनका आधाि यवशेषता अलधकतम अङ्क 

1 लशक्षत वगय/द्वन्द्वपीलडत (१०) 
बह-ुलबशेषतायिु  १० 

एकल लबशेषतायिु ५ 
२ िोजगािीको अवस्था (5) घिपरिवािमा कसैको िोजगािी नभएको 5 

३ भौगोललक अंक (5) 
क वगय 
ि वगय 
ग वगय 

5 

४ 

३ 

४ अन्तवायताय (३०) 

 आत्म यवश्वास 

 ताललम प्रलतको दृयष्टकोण, 
 ताललम पूिा गने प्रलतबर्द्ता 
 ताललमपश्चात ्िोजगािीका लालग योजना 
 उद्यमशीलता 
 अन्य 

३० 

   ५० जम्मा ५0 
 

भौगोललक क्षरेाः  

क- रुकुम पूवय, 
ि- िोल्पा, प्यूठान, गलु्मी, अघायिाँाी, पाल्पा ि बददयया 
ग- रुपन्देही, नवलपिासी पशश्चम, कयपलवस्त,ु बाँके ि दाङ। 

नोटाः  

1. िोजगािीको अवस्थाको सम्बन्धमा स्वघोषणा अलनवायय पेश गनुयपनेछ। 

2.ताललमप् ाात ् प्रशशक्षाथीले व्यवसाय सञ् ाालन गदाय प्रदेश सिकािबाट ताललम प्राप् त गिी व्यवसाय सञ् ाालन गिेको व्यहोिा 
उल्लेि गिी व्यवसाय सञ् ाालन गने स्थानमा िाख्नपुनेछ।  
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अनसूुाी -३ 

(दफा १३ सँग सम्बशन्धत) 

प्रगलत प्रलतवेदनको ढााँा 
1. ताललम प्रदायक लनकायको नाम: 
2. संााललत ताललमको यवविणाः 

क्र. सं. यवषय ताललम अवलध 
जम्मा प्रशशक्षाथी 

संतया 
दैलनक समय 

कुल कायय 
ददन 

  

 

 

 

 

   

3. ताललम सञ् ाालन स्थान: 
4. हालसम्मको उपलशब्ध: 
5. मतुय समस्या/ानुौलत: 
6. सझुावहरु: 
क) 

ि) 

ग) 

 

 

 

संलग्न गनुयपने: प्रशशक्षाथीको दैलनक हाशजिी, काययक्रम सञ् ाालनका तस्वीिहरु ि मूल्यांकन यवविण। 

 

प्रशशक्षकको नाम:      व्यवस्थापकको नाम:  

हस्ताक्षि:       हस्ताक्षि:     

लमलत:       लमलत: 
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अनसूुाी -४ 

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

 व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम सञ् ाालनको यवस्ततृ प्रायवलधक प्रस्ताव 

प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 

मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शशलबन्दी प्रायवलधक प्रस्ताव 

ताललमको यवषय: ................................................................................................................ 
 

ताललमको अवलध ……………………………… मयहने  

 

व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम सञ् ाालन सम्बन्धी शशलबन्दी प्रायवलधक प्रस्ताव पेश गने फमय/कम्पनीको यवविण 

 

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

 

फमय/कम्पनीको/आलधकारिक ब्यशिको  

                           नामाः……………………………………………………….. 

सम्पकय  फोन/मोबार्ल नं.: ........................... 
र्मेल ठेगाना: .......................................... 
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प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 

मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८० 

ताललम  काययक्रम सञ् ाालन सम्बन्धी प्रायवलधक प्रस्ताव पेश गने फमय/कम्पनीको यवविण 

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

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

सम्पकय  फोन न.: ................................................... मोबार्ल नं.: .................................... 

र्मेल ठेगाना: ........................................................... 

सम्पकय  ब्यशिको नाम: ........................................................... 

ताललमको यवषय: .................................................................................................................. 

ताललमको अवलध : ................................. मयहन े

ताललम सञ् ाालन गने शजल्ला: ................... स्थानीय तह: ....................................................... 

प्रशशक्षाथीको सङ् तया: २० जना  

 

फमय/कम्पनीको आलधकारिक ब्यशिको 

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

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

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

 

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

फमय/कम्पनीको छाप 
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प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 
मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८० 

ताललम  काययक्रम सञ् ाालन सम्बन्धी प्रायवलधक मूल्याङ् कन यवविण 

सावयजलनक िरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (ा) तथा सावयजलनक िरिद लनयमावली, २०६४ को लनयम ७१(६) अनसुाि 

क्र.सं. प्रस्ताव मूल्याङ् कन ि तलुना गने आधाि अङ्कभाि 
१ प्रस्तावदाताको िास कामको अनभुव २० 

 १.१  कुनै सीपमूलक ताललम सञ् ाालन गिेको अनभुव प्रलत ताललम १ अंकका दिले बढीमा ६ अंक ६ 
 १.२ सम्बशन्धत यवषयमा सीपमूलक ताललम ददएको अनभुव प्रलत ताललम २ अंकका दिले बढीमा १४ अंक १४ 

२ काययसम्पादन गने तरिका ि कायय क्षेरगत शतयप्रलतको प्रभावग्रायहता ३० 
 २.१ सीप पिीक्षण १० 
 २.१.१ सीप पिीक्षण गिाउने लनकायको प्रलतबर्द्ता पर ५ 
 २.१.२ सीप पिीक्षण गिाएको ताललमको ५ वा सोभन्दा बढीको अनभुव ५ 
 २.१.३ सीप पिीक्षण गिाएको ताललमको १ देशि ४ सम्मको अनभुव ३ 
 २.२ प्रस्ताव पेश गदाय नै सम्बशन्धत स्थानमा ताललम सञ् ाालन गनयसक्ने लसफारिस/अनमुलत भएको १० 
 २.३ पाठयोजना भएको १० 

३ मतुय-मतुय जनशशिको योग्यता ि अनभुव ४० 
 ३.१ प्रशशक्षक/सहायक प्रशशक्षक १० 
 ३.१.१ सम्बशन्धत यवषयको प्रशशक्षक भएको ५ 
 ३.१.२ सम्बशन्धत यवषयको सहायक प्रशशक्षक भएको ५ 
 ३.२ प्रलतबर्द्ता-पर  १० 
 ३.२.१ सम्बशन्धत यवषयको प्रशशक्षकसँगको प्रलतबर्द्ता (सम्बशन्धत प्रशशक्षकको स्वयं प्रमाशणत प्रलतबर्द्तापर) ५ 

 ३.२.२ 
सम्बशन्धत यवषयको सहायक प्रशशक्षकसँगको प्रलतबर्द्ता (सम्बशन्धत सहायक प्रशशक्षकको स्वयं 
प्रमाशणत प्रलतबर्द्तापर) 

५ 

 ३.३ योग्यता ि अनभुव २० 
 ३.३.१ सम्बशन्धत यवषयको प्रशशक्षकको न्यूनतम ्शैशक्षक योग्यता ५ 
 ३.३.२ सम्बशन्धत यवषयको प्रशशक्षकको अनभुव (कशम्तमा ३ वटा ताललममा प्रशशक्षण गिेको) ५ 
 ३.३.३ सम्बशन्धत यवषयको सहायक प्रशशक्षकको न्यूनतम ्शैशक्षक योग्यता ५ 
 ३.३.४ सम्बशन्धत यवषयको सहायक प्रशशक्षकको अनभुव (कशम्तमा ३ वटा ताललममा प्रशशक्षण गिेको) ५ 

४ प्रयवलध हस्तान्तिण वा ताललम १० 
 ४.१ कूल अवलधको ५० प्रलतशत भन्दा बढी अवलध ब्यावहारिक ताललम ददने फमय/कम्पनीको प्रलतबर्द्ता ५ 
 ४.२ कूल अवलधको ५० प्रलतशत भन्दा कम अवलध ब्यवहारिक ताललम ददने फमय/कम्पनीको प्रलतबर्द्ता ३ 
 ४.३ िोजगािीका लालग पहल गने प्रलतबर्द्ता गने संस्था ५ 

कूल जम्मा अङ् क १०० 
पनुश्च: क्र.सं. ३.१ ि ३.२ मा कुनै अंक प्राप्त नगिेमा प्रायवलधक प्रस्तावमा स्वत: अनतु्तीणय भएको मालननछे। 



18 
 

प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 
मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८० 

प्रायवलधक प्रस्ताव सम्बन्धी थप व्यवस्था तथा शतयहरु: 

१) प्रायवलधक प्रस्ताव पेश गदाय फमय/कम्पनीको दताय प्रमाणपर, किदताय प्रमाणपर, यस आ.व. २०७९।८० मा 
दताय भएको अवस्थामा बाहेक फमय/कम्पनी नवीकिण प्रमाण पर (कम्पनीको हकमा कम्पनी अद्यावलधक 
प्रमाणपरसमेत) ि किािुा प्रमाणपर अलनवायय रुपमा छुटै्ट संलग्न िािी पेश गनुयपनेछ। यीमध्ये कुनै कागजात 
अपगु भएमा प्रायवलधक प्रस्ताव मूल्याङ् कन हनुेछैन।  

२) प्रायवलधक प्रस्ताव मूल्याङ् कन ि तलुना गने आधािको लस.नं. १ देशि ४ सम्मका बुदँाहरुको आधािमा प्रस्ताव 
मूल्याङ्कन हनेुछ। 

३) मालथ उल्लेशित यवलभन् न शीषयक उपशीषयकहरुमा ददर्एको आधािलाई पषु्ट्याई कागजात अलनवायय रुपमा संलग्न 
भई आउनपुनेछ। 

४) प्रायवलधक प्रस्ताव मूल्याङ्कन यवविणको क्र.सं. ३.३.१ ि ३.३.३ को प्रशशक्षक ि सहायक प्रशशक्षकको न्यूनतम 
शैशक्षक योग्यता ब्यवसाययक तथा सीपमूलक ताललम सञ् ाालन सम्बन्धी कायययवलध, २०७९  बमोशजम हनुछे। 

५) प्रायवलधक प्रस्ताव मूल्याङ्कन यवविणको क्र.सं. २.१.१ को सीप पिीक्षण प्रलतबर्द्ताको लालग सीप पिीक्षण गनय 
कानून बमोशजम अनमुलत पाएका लनकायबाट सम्बशन्धत फमय/कम्पनीबाट ताललम ददएका प्रशशक्षाथीहरुको सीप 
पिीक्षण गरिददने प्रलतबर्द्तापर पेश गनुयपनेछ। 

६) प्रायवलधक प्रस्ताव मूल्याङ्कन यवविणको क्र.सं. ४.१, ४.२  ि ४.३ को लालग सम्बशन्धत फमय/कम्पनीको 
आलधकारिक ब्यशिको छुट्टाछुटै्ट प्रलतबर्द्ता गिेको कागजात पेश गिेको हनुपुनेछ। 

७) सावयजलनक िरिद लनयमावली, २०६४ को लनयम ७१(४) क बमोशजम गणुस्ति ि लागत यवलध अपनाई प्रस्ताव 
छनौट गरिनेछ। साथै,  प्रायवलधक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भाि ७० प्रलतशत ि आलथयक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भाि 
३० प्रलतशत कायम गरिनेछ। 

८) प्रायवलधक प्रस्तावको न्यूनतम ६० प्रलतशत वा सोभन्दा बढी अङ् क प्राप् त गने फमय/कम्पनीको मार आलथयक 
प्रस्ताव िोललनेछ। 

९) एउटा ताललम प्रदायक लनकायले यवलभन् न यवषयमा यवलभन् न स्थानमा ताललम सञ् ाालनको माग गनय पाउनेछ। 
ति, १ जना प्रशशक्षक/सहायक प्रशशक्षकको कुनै १ यवषयको १ स्थानमा सञ् ाालन हनुे ताललमको लालग मार 
आवर्द्तापर ललन पार्नेछ। १ भन्दा बढी यवषय वा स्थानमा आवर्द्ता भएको पार्एमा प्रायवलधक प्रस्तावमा 
उल्लेशित पयहलो क्रमानसुािको स्थानलाई मार मान्यता ददर्नछे। साथै, एउटै प्रशशक्षक/सहायक प्रशशक्षकको 
एकभन्दा बढी फमय/कम्पनीसँग आवर्द्ता भएको पार्एमा प्रस्ताव पेश गने फमय/कम्पनीमध्ये अगालडको दताय 
नं. भएकोलाई मार मान्यता ददर्नेछ। 
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१०) प्रस्ताव पेश गने फमय/कम्पनीले १ यवषयको ताललमको लालग एउटा शशलबन्दी प्रायवलधक प्रस्ताव पेश 
गनुयपनेछ। यसिी पेश हनुे यवषयगत प्रायवलधक प्रस्तावमा ताललम सञ् ाालन गनय ााहेको स्थान (१ वा १ भन्दा 
बढी) प्रष्ट िोली शशलबन्दी आलथयक प्रस्तावसमेत संलग्न गनुयपनेछ।  

११) प्रस्ताव पेश गने फमय/कम्पनीले यवषयगत प्रायवलधक प्रस्तावलाई िामबन्दी गिी उि यवषयको लालग 
स्थानयपच्छे एउटै वा फिक फिक आलथयक प्रस्ताव अलग-अलग तयाि गिी िामबन्दी गिी प्रायवलधक प्रस्ताव ि 
आलथयक प्रस्ताव/हरु पनु: एउटै िाममा संलग्न िािी शशलबन्दी गिी लाहाछाप लगाई पेश गनुयपनेछ। आलथयक 
ि प्रायवलधक प्रस्तावको प्रत्येक पानामा आलधकारिक ब्यशिबाट दस्तित गिी फमय/कम्पनीको अलनवायय रुपमा 
स्पष्ट छापसमेत लगाएको हनुपुनेछ। 

१२) फमय/कम्पनीबाट पेश भएका कागजातहरु आलधकारिक ब्यशिबाट प्रमाशणत गिी पेश गनुयपनेछ। 

१३) प्रस्ताव दताय गदाय फमय/कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ् ाालकबाहेक अन्य प्रलतलनलध तोकी पठाएमा लनजलाई 
आलधकारिक प्रलतलनलध तोयकएको पर ि प्रलतलनलधको परिायपर अलनवायय संलग्न गनुयपनेछ। 

१४) झठुा ब्यहोिा पेश गिी/गिाएको पार्एमा त्यसको सम्पूणय जवाफदेयहता फमय/कम्पनी स्वयं हनुपुनेछ। 

१५) फमय/कम्पनी कालोसूाीमा पिे/नपिेको ब्यहोिा ि स्व:घोषणा गिी फमय/कम्पनी प्रमिुबाट प्रमाशणत गिाई पेश 
गनुयपनेछ। अन्यथा मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनछैेन। 

१६) जनु फमय/कम्पनीको नाममा ताललम स्वीकृत हनु्छ, सोही संस्थाले ताललम सञ् ाालन गनुयपनेछ, अको 
संस्थामाफय त काम लगाउन पार्नेछैन ि सो कुिाको प्रलतबर्द्ता पेश गनुयपनेछ। 

१७) ताललम सञ् ाालन हनुे शजल्लाको स्थानीय तहसँग फमय/कम्पनी आफैले नै समन्वय गनुयपनेछ। साथै ताललम 
सञ् ाालन हनुे स्थानको सम्बशन्धत शजल्ला प्रशासन कायायलय वा स्थानीय तहबाट लसफारिस/अनमुलत ललएको 
हनुपुनेछ।  

१८) ताललम सञ् ाालन गने/नगने अशन्तम लनणयय यस मन्रालयमा लनयहत हनुेछ।  

१९) थप जानकािीको लालग मन्रालयको सम्पकय  नं. ०७१-५४२७३४ ि ९८५७०७७७८५ मा सम्पकय  गनुयहनु 
अनिुोध छ। 

 

  



20 
 

अनसूुाी -५  

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललमको आलथयक प्रस्ताव 
प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 
मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८०  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

शशलबन्दी आलथयक प्रस्ताव 

ताललमको यवषय: ………………………………………………………………………………………………………….… 
 

ताललम सञ् ाालन गने शजल्ला: ....................... स्थानीय तह: ................................................. 
 

 ताललमको अवलध …………………………….. मयहने  

व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम सञ् ाालन सम्बन्धी शशलबन्दी आलथयक प्रस्ताव पेश गने फमय/कम्पनीको यवविण 
 

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

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

फमय/कम्पनीको आलधकारिक ब्यशिको:  

नाम: ...........................  
सम्पकय  फोन/मोबार्ल नं.: ........................... 
र्मेल ठेगाना: .......................................... 
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प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 
मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८० 

व्यावसाययक तथा सीपमूलक ताललम सञ् ाालन सम्बन्धी शशलबन्दी आलथयक प्रस्ताव पेश गने फमय/कम्पनीको यवविण 
 

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

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

सम्पकय  फोन न.: .................................................. मोबार्ल नं.: ............................................. 

र्मेल ठेगाना: ........................................................... 

सम्पकय  ब्यशिको नाम: ........................................................... 

ताललमको नाम: .................................................................................................................. 

ताललमको अवलध: ………………………………. मयहन े 

प्रशशक्षाथीको सङ् तया: २० जना  

फमय/कम्पनीको आलधकारिक ब्यशिको   

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

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

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

.............................. 
फमय/कम्पनीको छाप 
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प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 
मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८० 

………………………….मयहन ेताललमका लालग प्रस्तायवत एकमषु्ठ दििेट 

ताललमको यवषय: ................................................................................................................. 
समूह: २० जना       
क्र. 
सं. 

यवषय प्रस्तायवत दििेट 
संस्थाले कबोल गिेको िकम 

कै. 
अङ् कमा अक्षिमा 

१ प्रशशक्षक  पारिश्रलमक 

दफा ५ को उपदफा ७ 
बमोशजम सम्बशन्धत कानूनको 

परिलधलभर हनुेगिी 
  

 

२ सहायक प्रशशक्षक पारिश्रलमक 

३ सहयोगी  कमयाािी भत्ता 
४ प्रशशक्षाथीको िाजा 
५ संयोजक भत्ता 
६ सहभागीको मसलन्द सामाग्री 
७ प्रशशक्षण मसलन्द 
८ प्रशशक्षाथी  यातायात िाय  

९ प्रशशक्षण उपकिण भाडा  

१० 
ताललम सामाग्री (कच्ाा पदाथय, नमनुा 
सानालतना औजाि) 

११ 
यवयवध िाय (मास्क, स्यालनटार्जेसन, 

प्रमाणपर आदद) 

१२ प्रलतवेदन लेिन 
१३ ताललम उद्  घाटन तथा समापन िाय 
१४ हलभाडा 
१५ सीप पिीक्षण 

जम्मा रु.    

भ्याट िकम रु.    

कूल जम्मा िकम रु.     

 
 

फमय/कम्पनीको आलधकारिक ब्यशिको 
नाम: ................................... 
दस्तित: ................................... 
पद: ................................... फमय/कम्पनीको छाप   
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प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 
मकुाम: बटुवल 

आलथयक वषय २०७९।८० 
 

आलथयक प्रस्ताव पेश गदाय देहाय बमोशजम हनुपुनेछ: 
१) यस मन्रालयबाट उपलब्ध गिार्एको यवविण बमोशजम लागत यवविण भिी सोको प्रयोजनसयहतको कागजात 

छुटै्ट आफूले तयाि गिी पेश गनुयपनेछ। 

२) कबोल िकम ददर्एको महलको लनददयष्ट स्थानमा मार अङ् क ि अक्षिमा प्रष्ट पािी केिमेट नगिी पेश 
गनुयपनेछ। अङ् क ि अक्षिमा फिक पिेमा अक्षिमा लेशिएको िकमलाई मान्यता ददर्नेछ। कूल िकम 
अलनवायय रुपमा अङ् क ि अक्षि दबैुमा उल्लेि गनुयपनेछ। 

३) दििेट भदाय केिमेट भएमा सहीछाप गनुयपनेछ ि सम्बशन्धत महलबाहेक लभन्दै स्थानमा कबोल अङ् कलाई प्रभाव 
पानेगिी कुनै कुिा उल्लेि गनय पार्नेछैन। 

४) मन्रालयबाट प्रस्तायवत दििेटमा प्राललत लनयमानसुािका किहरु समावेश गरिएको छ। 

५) कबोल अङ् क प्राललत लनयमानसुािका किसयहतको िकम हनुेछ। 

६) अन्य कुिा एवम ्शतय सावयजलनक िरिद ऐन, २०६३  ि  ऐ. लनयमावली, २०६४ (संशोधनसयहत) एवम ्पलछ 
सम्झौता हुँदाको शतयमा उल्लेि भए बमोशजम हनुेछन।् 

७) ताललम सञ् ाालन गने/नगने अशन्तम लनणयय यस मन्रालयमा लनयहत हनुेछ।  

८) थप जानकािीको लालग मन्रालयको सम्पकय  नं. ०७१-५४२७३४ ि ९८५७०७७७८५ मा सम्पकय  गनुयहनु 
अनिुोध छ। 
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अनसूुाी -६ 

(दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्बशन्धत) 

सूाी दतायको लालग आवेदन-परको ढाँाा 
 

श्रीमान ्सशावज्यू, 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 

लशुम्बनी प्रदेश, मकुामाः बटुवल। 

 

यवषयाः ................................... ताललम सञ् ाालनको लालग सूाीकृत हनु ेसम्बन्धमा। 

महोदय, 

हाम्रो ......................................................... फमय/कम्पनीबाट ....................... शजल्ला, 
............................म.न.प./उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा., ........ वडा नं. अन्तगयत ................. ............ स्थानमा 
.......................... .................. ताललम सञ् ाालन गने उदेशे्यले दताय भएकोले त्यस मन्रालयबाट आह् वान गरिएको 
.................................................................. ताललम सञ् ाालन गनयका लालग तपलसल बमोशजमका कागजातहरु संलग्न 
िािी यो आवेदन पेश गिेका छौ। 

१. फमय/कम्पनीको नामाः  

२. फमय/कम्पनीको संशक्षप् त परिायाः 
३. यसअशघ सञ् ाालन गिेका ताललमहरुको लबविणाः 
४. ताललम सञ् ाालनको यवस्ततृ यवविण: 

क्र. सं. ताललमको नाम ताललमको अवलध मयहना/ददन सहभागी संतया (२०) कैयफयत 

१  
 
 

 

   

तपलसल: 

१) कम्पनी/फमयको दतायको प्रमाण-परको प्रलतललयप 

(२) कम्पनी/फमयको स्थायी लेिा नं. प्रमाणपरको प्रलतललयप 

(३) कम्पनी/फमयको किािुा प्रमाण-परको प्रलतललयप 

(४) फमयको हकमा नवीकिण ि कम्पनीको हकमा कम्पनी अद्यावलधकको प्रलतललयप 

 

लनवेदकको: 
फमय/संस्था सञ्चालकको नामाः 
दस्तिताः 
ठेगानााः 
सम्पकय  नाः 
मोबार्ल नाः 
र्मेलाः 
लमलत:  
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अनसूुाी -७ 

 (दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत)  

............................ ताललम काययक्रमका स्थानीय तहको लसफारिसको नमूना 
 

श्री श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय, 
लशुम्बनी प्रदेश, मकुामाः बटुवल। 

 

तहाँ मन्रालयको लमलत …………………… मा प्रकाशशत सूाना अनसुाि ......................... ताललम काययक्रमका 
लालग यस …………………… पाललकामा पनय आएका लनवेदनहरुमध्ये प्राथलमकताक्रम अनसुाि ……………… जना मतुय 
उम्मेद् वाि तथा ………………  जना वैकशल्पक उम्मेद् वािको सूाी तयाि गिी लनजहरुको सक् कल लनवेदनसमेत यसैसाथ 
संलग्न िािी पठार्एको ब्यहोिा जानकािीको लालग अनिुोध छ। 

तपलसल: 
क. मतुय उम्मेद् वाि (२० जना) 
क्र. 
सं. नाम थि ठेगाना सम्पकय  नं. लशक्षत वगय समूह 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

     

     

क. वैकशल्पक उम्मेदवाि (बढीमा १० जनासम्म) 

क्र. 
सं. नाम थि ठेगाना सम्पकय  नं. लशक्षत वगय समूह 

१     

२     

३     

     

     

 

हस्ताक्षिाः …………………………………………..  

नाम, थिाः  ………………………………………….. 

पदाः  …………………………………………..      पाललकाको छाप 
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अनसूुाी -८ 

(दफा १६ को (४) सँग सम्बशन्धत) 

प्रमाणपरको ढााँा 
 

प्रदेश सिकाि 

लशुम्बनी प्रदेश 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय 

मकुाम: बटुवल, नपेाल 

 

 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय, लशुम्बनी प्रदेशको आयोजनामा लमलत  …………………………….. देशि ……………………….. सम्म 

………………………………………………………………….. माफय त ……………………………… शजल्लाको ………………………………………… पाललकामा सञ्चाललत 

…………………………………. मयहन े ……………………………………………………………………………….. सीपमूलक ताललम काययक्रममा तपाईं  

श्री ……………………………………………………………………. सयक्रयतापूवयक सहभागी भई ताललम प्राप् त गनुयभएकोमा यो प्रमाण-पर प्रदान गरिएको छ। ताललममा 

प्राप् त सीप तथा लसकाईले यहालँाई स्विोजगाि तथा उद्यमी बन्न सहयोग गनेछ भन्न ेअपेक्षासयहत शभुकामना! 

लमलत: 
 
 

    
     

      
 

……………………………….. 

मतुय प्रशशक्षक 

……………………………….. 

सशाव 

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय, लशुम्बनी प्रदेश  

संस्थाको छाप 

प्रमाण-पर 


