नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

व्यावसाययक शिक्षा तथा ताशिम अशिवद्
ृ धि परियोजना (दोस्रो)
वद्
ु धनगर¸काठमाडौं ।

नयतजामा आिारित छोटो अवधिको सीपमि
ू क ताशिम संचािन हुने सम्बन्िी सच
ू ना ।
यस पररयोजनाले ववशिन्त्न ताशलम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत तपशसलका ववषयमा यही २०७४ साल र्ागुन महहनादे खि ववशिन्त्न
जजल्लाहरुमा नततजामा आधाररत ३ महहने (३९० घण्टे ) सीपमल
ू क ताशलम संचालन गनफ लागेको हुुँदा इच्छुक गररव बेरोजगार युवाहरुले आवेदन
र्ारम सम्बजन्त्धत ताशलम प्रदायक संस्थामार्फत िनुफ हुन यो सच
ू ना प्रकाशित गररएको छ ।

सीपमूिक ताशिमका ववषयहरु:
कम्युतनहट एग्रिकल्चर एशसस्टे न्त्ट

मोवाइल र्ोन ररपेयर टे जननशसयन

कजन्त्टनेन्त्टल कुक

जुतनयर पोजल्ि टे जननशसयन

कन्त्स्िनसन वकफर

कमी-III

कम्यतु नटी लाइिस्टक एशसस्टे न्त्ट

ब्रिकलेयर मेिन

एशसस्टे न्त्ट वेटर

शिलेज एतनमल हे ल्थ वकफर

जुतनयर प्लम्बर

हाउस ककवपङ/जनलनर

प्लास्टरर

ररसेप्सतनष्ट

ब्रबजल्डंग पेन्त्टर

एशसस्टे न्त्ट व्युहटशसयन

आकफ वेल्डर

सुनयुररटी गाडफ

थारु ह्याण्डीक्राफ्ट

ईशसडड र्ेशसशलटे टर

थान्त्का (पुवाफ) आटफ

टे लररंग

ह्याण्ड ईम्िोइडरी

ड्रेस मेकर

इलेनिीकल मोटर ररपेयरर

कापेट वेिर

र्ेिन डडजाइनर

रे किजेरेिन एण्ड एयर कजण्डिन जुतनयर मेकातनक

ईजण्डयन कुक

र्तनफचर मेकर

एिीकल्चर जुतनयर टे जननकल अशसस्टे न्त्ट
वेमौसमी तरकारी उत्पादक
ब्रबजल्डङ ईलेजनिशसयन
ईण्डजष्ियल ईलेजनिशसयन
मोटरसाइकल सशिफस मेकातनक
जुतनयर कम्प्यट
ु र हाडफवेर टे जननशसयन

ताशिम चल्ने जजल्िाहरु

प्रदे ि १ १.ताप्लेजुंग २. पांचथर ३.इलाम ४.झापा ५.मोरं ग ६.सुनसरी ७.िोटांग ८.तेह्रथुम ९.संिुवासिा
प्रदे ि २ १.पसाफ २.बारा ३.रौतहट ४.सलाफही ५.महोत्तरी ६.धनुषा ७.शसराहा

प्रदे ि ३ १.ग्रचतवन २.मकवानपरु ३.शसन्त्धल
ु ी ४.रामेछाप ५.शसन्त्धप
ु ाल्चोक ६.काभ्रेपलान्त्चोक ७.धाहदंग

प्रदे ि ४ १.नवलपरासी पुवफ २.तनहुुँ ३.गोरिा ४.लमजुंग ५.कास्की ६.स्याङजा
प्रदे ि ५ १.नवलपरासी पजचचम २.रुपन्त्दे ही ३.पाल्पा ४.गुल्मी ५.अघाफिाुँची ६.दाङ ७.कवपलवस्तु ८.रुकुम पुवफ ९.बाुँके १०.बहदफ या
प्रदे ि ६. १.रुकुम पजचचम २.सुिेत ३.दै लेि ४.काशलकोट
प्रदे ि ७ १..कैलाली २.कंचनपुर ३.बाजुरा

ताशिमका वविेषताहरु:





ताशलम तथा सीप परीक्षण तनिुल्करुपमा संचालन हुने र ताशलमको समयमा िाजाको व्यवस्था हुने ।
गररब¸महहला¸दशलत¸अपाङ्ग¸लोपोन्त्मि
ु तथा सीमान्त्तकृत जनजाती¸वपछडडएको क्षेरमा बसोवास गने व्यजनतलाई प्राथाशमकता हदइने छ ।
ताशलम पचचात संस्थाहरुबाट रोजगारीका लाग्रग सहजजकरण हुने ।
१६ वषफ दे खि ४० वषफसम्मका युवाहरु ताशलममा समावेि हुन पाउने ।

प्रािजम्िक छनौट िई अन्तिवाताामा सहिागी हुुँदा अयनवाया रुपमा पेि गनप
ुा ने कागजातहरु:
 नागररकता प्रमाणपरको प्रततशलवप
 दशलत¸अपाङ्ग¸लोपोन्त्मि
ु तथा सीमान्त्तकृत जनजाततको सूचीकृत जाती बाहे क अन्त्य जातीको हकमा प्रमाण िुल्ने कागजातको प्रततशलवप
थप जानकािीका िाधग:
व्यावसातयक शिक्षा तथा ताशलम अशिवद्
ृ ग्रध पररयोजना (दोस्रो)

वद्
ु धनगर¸काठमाडौं ।

र्ोन नं. ०१४७८६३११¸४७८६४११

टोल कि नं. १६६००१६७७७७ (यो नम्बरमा र्ोन गदाफ पैसा लाग्दै न)
वेवसाट: www.event.gov.np¸
ईमेल:info@event.gov.np

