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पररचय 

१ ऩषृ्ठबसूभ : 

नेऩारभा यव.सॊ. १९९३ सारभा यवयाटनगय जटुसभर स्थाऩना बए ऩश्चात दऺ श्रसभक आऩूसतिको 
आवश्मकता भहशसु हुॉदै आएको देजखन्त्छ । यव.सॊ. २०१३ सारभा मोजनावि यवकासको थारनी 
बएऩसछ यवसॊ २०१६ सारभा यवयाटनगयभा व्मावसायमक प्रजशऺण केन्त्र स्थाऩना गयी तासरभ ददइ दऺ 
जनशजि उत्ऩादन गनि थारनी बएको ऩाइन्त्छ । यव.सॊ. २०३३ सारभा हेटौँडाभा श्रसभक आऩूसति 
केन्त्र य यव.सॊ. २०३४ सारभा काठभाडौंभा केश कतिन तासरभ केन्त्रको स्थाऩना ऩश्चात सयकायी 
सनकामफाट सॊस्थागतरूऩभा व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभहरू क्रभश् सनमसभतरूऩभा सञ्चारन 
हुॉदै आएका छन।्  

श्रभ फजायको भाग अनरुूऩ दऺ जनशजि उत्ऩादन गयी स्वदेशभै योजगायीका अवसय ससजिना गनि, 
उद्यभशीरता यवकास भापि त उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा असबवयृि गनि तत्कारभा यवसबन्न नाभभा 
सञ्चासरत तासरभ कामिक्रभ तथा सनकामराई एकीकृत गयी केन्त्रीम तासरभ प्रदामक सनकामको रुऩभा 
आसथिक वषि २०६१।०६२ भा यवबाग स्तयीम कामािरमको रूऩभा व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र बैसेऩाटी स्थाऩना बएको हो । नेऩार सयकाय भजन्त्रऩरयषदको सनणिमानसुाय यव.सॊ. 
२०७५ सारभा उि तासरभ केन्त्रको नाभ ऩरयवतिन बई व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ 
प्रसतष्ठान बैसेऩाटी कामभ बएको छ । सायवकभा व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ केन्त्र 
बैंसेऩाटी य अन्त्तयगित देशका यवसबन्न जजसराभा यहेका १५ वटा तासरभ केन्त्रहरु सभेत यहेकोभा 
भरुकुभा नमाॉ सॊयवधान जायी बई सॊघीमता राग ुबए ऩश्चात नेऩार सयकाय भजन्त्रऩरयषदको सनणिमानसुाय 
१३ वटा व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ केन्त्रहरु सम्पवजन्त्धत प्रदेश सयकायभा हस्तान्त्तयण बई 
हार तत/्तत ्प्रदेश सयकाय भापि त सञ्चासरत छन ्। सनुसयीको ईटहयी य रूऩन्त्देहीको वटुवर जस्थत 
व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ केन्त्रहरू श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम 
अन्त्तयगत व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठानकै रूऩभा सञ्चासरत छन ्। नेऩार सयकाय 
भजन्त्रऩरयषदको सभसत २०७५।०६।१२ गतेको सनणिमानसुाय व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ 
प्रसतष्ठान बैंसेऩाटीको कामिकायी सनदेशक नेऩार सयकायको सहसजचव यहने गयी नमाॉ सॊगठानात्भक य 
सॊयचनात्भक ऩरयभाजिन गरयएको छ । मस प्रसतष्ठानभा हार २१ जनाको स्थामी दयफन्त्दी यहेको छ 
।प्रसतष्ठानको सॊगठनात्भक सॊयचना य कामियत कभिचायीको यववयण अनसूुची १ भा याजखएको छ । 
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मस प्रसतष्ठानको दीघिकारीन सोच, रक्ष्म, यणनीसत य उद्दशे्म देहाम फभोजजभ यहेको छ : 

२ दीघिकारीन सोच: 

श्रभ फजायको भाग य आवश्मकता अनरुूऩ दऺ, ससऩमिु, प्रसतष्ऩधॉ य उद्यभशीर जनशजि यवकास 
गयी योजगायीका अवसय ससजिना भापि त गरयफी सनवायणभा मोगदान ऩमुािउने ।  

३ रक्ष्म: 

श्रभमोग्म जनशजिको रासग धमावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ भापि त योजगायीको अवसय सजृना 
गयी नागरयकको आमस्तयभा सधुाय गने ।   

४ यणनीसत : 
 श्रभ फजायको भाग य आऩूसतिको यवश्लषेण तथा भूसमाङ्कन गयी व्मावसायमक ससऩ यवकासको 

भाऩदण्ड तथा ऩाठ्यक्रभ तजुिभा गयी ससऩभूरक तथा उद्यभशीरता यवकास तासरभ कामिक्रभ 
सञ्चारन, यवस्ताय तथा सधुाय गदै जाने । 

 आन्त्तरयक श्रभ फजायको भाग य आवश्मकता अनरुूऩ दऺ य व्मावसायमक जनशजि उत्ऩादन 
गने । 

 अन्त्तयाियष्डम श्रभ फजायभा प्रसतस्ऩधाि गनिसक्ने ससऩमिु श्रभ शजिको उत्ऩादन गने । 
 व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभभा रजऺत सभूहको सहज ऩहुॉच स्थाऩना गने । 
 असबभखुीकयण तासरभ भापि त वैदेजशक योजगायीभा जाने व्मजिहरूको वैदेजशक योजगायीराई 

सयुजऺत, भमािददत, बयऩदो य प्रसतपरमिु फनाउन तथा उनीहरूरे ऩठाउने यवप्रषेणराई 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा ऩरयचारन गनि प्रोत्साहन गने। 

५ उद्देश्म :  

 स्वदेशभानै भमािददत योजगायका अवसयहरु सजृनाद्वाया फेयोजगायी न्त्मूनीकयण गनि व्मावसायमक 
तथा ससऩमिु एवॊ उद्यभशीरता यवकास तासरभहरू सञ्चारन गने गयाउने। 

 नेऩार सयकायरे यवसबन्न देशका सयकायसॉग गयेको श्रभ सम्पझौता फभोजजभ वैदेजशक योजगायभा 
जाने व्मजिहरूराई असबभखुीकयण तासरभ सञ्चारन गने । 

 स्थानीम भाग आवश्मकता य यायष्डम तथा अन्त्तयाियष्डम श्रभ फजायभा योजगायी सजृनाको 
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सॊबावनाराई ध्मानभा याखी आधायबतू ससऩभूरक तासरभ, ससऩ असबवयृि, उद्यभशीरता यवकास, 
प्रजशऺक प्रजशऺण तथा य असबभखुीकयण कामिक्रभ सञ्चारन गने । 

 तासरभ आवश्मकताको ऩयहचान य प्रबाव भूसमाॊकन गने । 
 नमाॉ सॊबाव्म यवषम (Trade) को ऩयहचान य छनौट गयी तासरभको ऩाठ्यक्रभको सनभािण, भौजदुा 

ऩाठ्यक्रभको अद्यावसधक वा ऩरयभाजिन गने । 
 ससऩ यवकास तथा उद्यभशीरता यवकास तासरभ ऩाठ्यक्रभ स्वीकृत गने । 

६ प्रसतष्ठानरे सञ्चारन गने ससऩ यवकास तासरभहरू : 

क आधायबतू ससऩभूरक (Basic) तासरभ् 
मस प्रसतष्ठानरे नेऩार सयकायफाट स्वीकृत वायषिक कामिक्रभ अनसुाय सनधािरयत मोग्मता ऩयुा गयेका 
प्रजशऺाथॉहरूराई स्वीकृत ऩाठ्यक्रभका आधायभा यवषमगत रूऩभा प्रमोगात्भक य सैिाजन्त्तक यवसधफाट 
सीऩभूरक तासरभ ७२० घण्टासम्पभको सञ्चारन गने गयेकोभा हार कजम्पतभा १६० देजख फयढभा 
४६० घण्टा अवसध सम्पभका व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ सञ्चारन गदै आएको छ ।जनु 
तासरभफाट फजायभा अधिदऺ काभदायको आऩूसति हुॉदै आएको छ ।  

ख ससऩ असबवयृि (Advanced) तासरभ्  

आधायबतू व्मावसायमक तथा ससऩभूरक तासरभ प्राप्त गयी ससऩ अनरुूऩको ऩेशा वा व्मवसाम गरययहेको 
व्मजिराई सोही यवषमभा ऩेशागत दऺता असबवयृि गनि सनधािरयत ऩाठ्यक्रभभा आधारयत बई ससऩ 
असबवयृि गनि ससऩ असबवयृि तासरभ सञ्चारन हुॉदैं आएको छ । स्वीकृत ऩाठ्यक्रभका आधायभा 
यवषमगत रूऩभा प्रमोगात्भक य सैिाजन्त्तक यवसधफाट सीऩभूरक तासरभ १९५ घण्टा अवसध सम्पभका 
व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ सञ्चारन गदै आएको छ ।जनु तासरभफाट फजायभा दऺ 
काभदायको आऩूसति हुॉदै आएको छ । 

ग उद्यभशीरता यवकास (Entrepreneurship  Development) तासरभ् 
प्रजशऺाथॉराई योजगायी प्रसत उत्प्ररेयत तथा आकयषित गनि, योजगायी प्राप्त गने यवसध, प्रयक्रमा य उऩामका 
फायेभा जानकायी ददन, प्रजशऺाथॉभा यहेको ऻान, ससऩ य अनबुवको व्मावसायमक उऩमोसगता असबवयृि 
गनि, योजगायीभा सॊरग्न यहेकाहरूको व्मवसायमक असबवयृि गनि वा सपर उद्यभी फन्ने उऩामका फायेभा 
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आवश्मक ससऩ, ऻान य व्मफहायभा सकयात्भक ऩरयवतिन समाउॉन उद्यभशीरता यवकास तासरभ (EDP) 
सञ्चारन हुॉदैं आएको छ ।मो तासरभ हार प्रसतष्ठानफाट अन्त्म टे्रडयवषमसॉग एकीकृत गयेय ददने 
व्मवस्था यहेको छ । 

 घ प्रजशऺक प्रजशऺण (ToT) 

व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ एवॊ उद्यभशीरता यवकास तासरभको प्रबावकारयता असबवयृि 
गनि, तासरभ व्मवस्थाऩन, मोजना तजुिभा, प्रसतवेदन रेखन, तासरभ भूसमाङ्कन रगामतका कामि गनि दऺ 
प्रजशऺक एवॊ व्मवस्थाऩकको आवश्मकता ऩने बएकोरे श्रभ फजायभा दऺ प्रजशऺकको सहज 
आऩूसतिका रासग यवसबन्न अवसधका प्रजशऺक प्रजशऺण (ToT) कामिक्रभ सञ्चारन गने गरयन्त्छ ।  

 ङ ऩूविप्रस्थान असबभखुीकयण (PDOT) :  
वैदेजशक योजगायीका रासग  नेऩार सयकायरे अन्त्म भरुकुसॉग गयेको श्रभ सम्पझौताको आधाय य 
वैदेजशक योजगाय यवबागको अनयुोध फभोजजभ स्वीकृत बएको ऩाठ्यक्रभ य भाऩदण्डभा आधारयत बई 
यवसबन्न भरुकुभा वैदेजशक योजगायीभा जाने काभदायहरूको रासग ऩूविप्रस्थान असबभखुीकयण कामिक्रभ 
सञ्चारन हुॉदै आएको छ । प्रसतष्ठानरे वैदेजशक योजगाय फोडिरे स्वीकृत गयेको ऩाठ्यक्रभ अनसुाय २ 
ददने य दईु देशफीच सम्पझौता बए अनसुाय स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ अनसुायको तासरभ सञ्चारन गदिछ । 
सोही अनसुाय हार दजऺण कोरयमा जाने श्रसभकहरूको रासग ६ ददने असबभखुीकयण कामिक्रभ सञ्चारन 
गदै आइयहेको छ बने मस २०७८।०७९भा इजयारमका दीघिकारीन स्माहाय केन्त्रभा सहामक 
काभदायको रूऩभा जाने काभदायहरूराई २ ददने कामिक्रभ सञ्चारन गयेको छ।  

च कामिस्थरभा आधारयत (Apprenticeship) तासरभ : 
व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभको उद्देश्म तासरभ ऩश्चात प्रजशऺाथॉराई योजगायी ससजिना गनुि हो 
। श्रभ फजायको भाग अनरुूऩ तासरभ ददॉदै आएता ऩसन तासरभ ऩश्चात सफै प्रजशऺाथॉहरू ससऩ 
अनरुूऩको योजगायीभा सॊरग्न बएको ऩाइदैन ।त्मसैरे तासरभ ऩश्चात योजगायीको ससुनश्चतता गनि तथा 
योजगायदाताको भाग य आवश्मकता अनरुूऩ दऺ काभदाय स्वदेशभै सहजरूऩभा प्राप्त गनि मस प्रसतष्ठान 
य सम्पफजन्त्धत उद्योग प्रसतष्ठानको रागत साझेदायीभा उद्योग प्रसतष्ठान ऩरयसयभै सञ्चारन गरयने 
तासरभराई कामिस्थरभा आधारयत (Apprenticeship) तासरभ बसनन्त्छ । नेऩार सयकायफाट स्वीकृत 
बई आएभा प्रसतष्ठानरे मस प्रकायको तासरभ सभेत सञ्चारन गने गदिछ । 
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छ. तासरभ आवश्मकता ऩयहचान तथा तासरभ प्रबावकारयता अध्ममन : 

मस प्रसतष्ठानरे प्रयवसधको यवकास, फजायको भाग य आवश्मकताराई भध्मनजय गयी उऩमिु यवषम 

(Trade)  को ऩयहचान य छनौट गनि स्वीकृत कामिक्रभ अनसुाय तासरभ आवश्मकता ऩयहचान 
सम्पफन्त्धभा अध्ममन [Training Need Assessment(TNA)] गने गदिछ । साथै मस प्रसतष्ठानफाट 
सञ्चासरत तासरभ कामिक्रभहरूको प्रबावकारयता कस्तो यह्यो ? तासरभ ऩश्चात प्रजशऺाथॉहरुरे ससऩ 
अनरुूऩको योजगायी प्राप्त गनि सके सकेनन ्? योजगायी प्राप्त गनि के कस्ता कदठनाई ऩमो ? योजगायीको 
ससुनजश्चतता गनि आगाभी ददनभा तासरभ कामिक्रभभा के कस्तो सधुाय आवश्मक छ ? रगामतका 
यवषमभा ऩषृ्ठऩोषण तथा प्रसतवेदन गनि तासरभ प्रबावकारयता अध्ममन [Training Impact Evaluation 

(TIE)] गने गरयन्त्छ । 

ज. प्रजशऺाथॉको मोग्मता छनौट, प्रजशऺण यवसध : 

१. प्रजशऺाथॉ हनुऩुने आवश्मक मोग्मता :  

क. नेऩारी नागरयक, 

ख. १८ वषि ऩयुा बई ४५ वषि उभेय ननाघेको, 
ग. ऩाठ्यक्रभभा तोयकए फभोजजभको शैजऺक मोग्मता बएको, 
घ. तासरभ सम्पफन्त्धी सूचनाभा तोयकएका अन्त्म मोग्मता बएको । 

२. प्रजशऺाथॉ छनौट प्रयक्रमा :   

तासरभको रासग प्रकाजशत सूचना अनसुाय ऩेश हनेु आवेदनहरू उऩय प्रजशऺाथॉ छनौट 
ससभसतद्वाया प्रजशऺाथॉ छनौटका आधायभा अन्त्तयवाताि सरइ प्रजशऺाथॉ छनौट गरयन्त्छ । 

३. प्रजशऺण यवसध :  

क. सैद्दाजन्त्तक ऻानको रासग व्माख्मान यवसध (२०%), 

ख. व्मफहारयक ऻानको रासग प्रमोगात्भक यवसध (८०%), 

ग. तासरभको यवषम य प्रमोजन हेयी स्थरगत अवरोकन, 

घ. नभनुा उत्ऩादन । 
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ङ. प्रजशऺाथॉ प्रजशऺक अनऩुात :  सैद्दाजन्त्तक यवषमभा २०:१ प्रमोगात्भक यवषमभा १०:१ 

च. तासरभभा सहबागी प्रजशऺाथॉ न्त्मूनतभ ८० प्रसतशत रूज ुहाजजय हनुऩुनेछ । 

छ.  सफै ससऩभरुक तासरभको सभम दैसनक ६ घण्टाको हनेुछ । 

ज. तासरभ सम्पऩन्न बए ऩसछ सनधािरयत ढाॉचाभा प्रजशऺाथॉहरूराई तासरभ सम्पऩन्नताको प्रभाणऩर 
ददइनेछ । 

झ. तासरभ सम्पऩन्न बए ऩसछ यवषम हेयी ससऩ ऩयीऺणको रासग सम्पफजन्त्धत सनकामभा सभन्त्वम 
गरयनेछ । 

झ. तासरभका सम्पबाव्म ऺेरहरू 

१. कृयष ऺेर ३. करा ऺेर ५. होजजमयी तथा तमायी ऩोशाक ७. सनभािण ऺेर    

२. सेवा ऺेर ४. ऩमिटन ऺेर ६. खाद्य साभग्री प्रशोधन ८. अन्त्म ऺेर 

ञ. तासरभका प्रकायहरू : 

फजायको सॊबाव्मता अध्ममन तथा तासरभको आवश्मकता ऩयहचानद्वाया छनौट बएका यवसबन्न यवषम 

(Trade) का आधायबतु (Basic) तथा ससऩ असबवयृि (Advanced) तासरभ, उद्यभशीरता यवकास तासरभ 
(EDP), कामिस्थरभा आधारयत तासरभ, प्रजशऺक प्रजशऺण (ToT), ऩूविप्रस्थान असबभखुीकयण तासरभ 

(PDOT) आदद ।उऩमुिि तासरभहरू भध्मे केयह तासरभहरू प्रसतष्ठानको आफ्नै प्रत्मऺ व्मवस्थाऩनभा य 
केयह तासरभहरू अन्त्म तासरभ प्रदामक सॊस्थाहरू भापि त सेवा खरयद गयी तथा प्रदेश स्थानीम तह 
सयकायी सॊस्था वा सनजी ऺेरसॉग रागत साझेदायीभा य तासरभ सॊयचना बएका स्थानभा तासरभ 
सञ्चारन गने व्मवस्था यहेको छ। 

ट. प्रसतष्ठानफाट सम्पऩादन हनेु अन्त्म कामिहरू  : 
१. ऩाठ्यक्रभ सनभािण २. तासरभ आवश्मकता ऩयहचान ३. तासरभ प्रबावकारयता अध्ममन ४.कभिचायी 
ऺभता असबवयृि  ५. व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ सम्पफन्त्धभा प्रचाय प्रसाय आदद । 
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७. प्रसतष्ठानफाट आ.व.२०७८/७९ सम्पभ तासरभ प्राप्त गनेहरुको यववयण 

आ.व. भयहरा  ऩरुुष  जम्पभा  

स्थाऩना कार देजख २०५३/०५४ सम्पभ  १६५०७ 23136 39643 

२०५४/०५५ २२७८ 2987 5265 

२०५५/०५६ २२३८ 2980 5218 

२०५६/०५७ २६३९ 3118 5757 

२०५७/०५८ २५९६ 3239 5835 

२०५८/०५९ ३४७१ 3887 7358 

२०५९/०६० २०४४ 2489 4533 

२०६०/०६१ २०४० 2493 4533 

२०६१/०६२ २२६५ 4343 6608 

२०६२/०६३ ३४३२ 3633 7065 

२०६३/०६४ ७४५७ 6596 14053 

२०६४/०६५ ९७१६ 6432 16148 

२०६५/०६६ १२७०२ 9039 21741 

२०६६/०६७ 13305 9257 22562 

२०६७/०६८ 12530 9600 22130 

२०६८/०६९ 8045 8507 16552 

२०६९/०७० 7586 7521 15107 

२०७०/0७१ 8278 9050 17328 

२०७१/०७२ 7750 8129 15879 

२०७२/०७३ 6947 10546 17493 

२०७३/०७४ 9३77 10689 20066 

२०७४/०७५ 10018 9671 19689 

२०७५/०७६ 168 178 346 

२०७६/०७७ 534 653 1187 

२०७७/०७८ 117 446 563 

२०७८/०७९ २४६१ ३७३५ ६१९६ 
जम्पभा १५६५०१ 1६२३५४ ३१८८५५ 
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वायषिक कामिक्रभ य प्रगसत 

१ आ व २०७८।०७९को वायषिक कामिक्रभको जस्थसत् 
मस प्रसतष्ठानराई आसथिक वषि २०७८।०७९का रासग देहाम अनसुाय फजेट प्राप्त बएकोरे 
सोही अनसुाय कामािन्त्वमन बएका भखु्मभखु्म कामिक्रभहरूको यवश्लषेण सयहतको तथमाॊकभा 
प्रगसत यववयण याजखएको छ ।वायषिक कामिक्रभ अनसूुची २ भा यहेको छ । 

फजेट उऩशीषिक नॊ ३७१०३०११ 

आमोजनाको नाभ् व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठान (३७१०३३४०१) 

वायषिक फजेट् रू.१७,११,२१,०००।०० 

क) आन्त्तरयक १ नेऩार सयकाय् रू.५,०९,२१,०००।०० 

   २ नेऩार सयकाय/ आन्त्तरयक ऋण् (०१) रू.१२,०२,००,०००।०० 

२ आम व्मम यववयण 

क्र 
सॊ 

शीषिक यवसनमोजजत फजेट सनकासा खचि फाॉकी 

१ चार ुखचि १६,६९,५१,०००।०० १३,१६,९९,२९४।०० १३,१६,९९,२९४।०० ०० 

२ ऩूॉजीगत खचि ४१,७०,०००।०० ३६,८३,५०६।०० ३६,८३,५०६।०० ०० 

कुर जम्पभा १७११२१०००।०० 13,53,82,800।०० 13,53,82,800।०० ०० 

३ भखु्मभखु्म सम्पऩाददत कामिक्रभहरूको प्रगसत यवश्लषेण 

क) तासरभ कामिक्रभको आवश्मकताको ऩयहचान य प्रबाव भूसमाॊकन 

प्रसतष्ठानरे सञ्चारन गने तासरभको आवश्मकता ऩयहचान य प्रबाव भूसमाॊकन गने कामि फाह्य स्रोतफाट प्रचसरत 
कानूनका असधनभा यहेय यवऻ सेवा खरयद गयी गयाइएको य तथमाॊकीम यवश्लषेण गयी सझुाव सयहतको प्रसतवेदन 
प्राप्त बएको छ । 

 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ तासरभ आ.व.श्मकता 
ऩयहचान-TNA 

४१५००० ४१३७२१।०० १ १  

२ तासरभ प्रबाव भूसमाॊकन-TIE ८३०००० ८२४९००।०० १ १  
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ख) ससऩ यवकास तासरभ 

मस प्रकायका तासरभहरू प्रसतष्ठानरे दईु प्रकायरे सञ्चारन गने गयेको छ । 

 ऩयहरो प्रसतष्ठानको प्रत्मऺ व्मवस्थाऩनभा प्रजशऺण प्रमोगशाराभा । 

 दोस्रो सनधािरयत रागत अनभुानको आधायभा भान्त्मता प्राप्त तासरभ प्रदामक सॊस्था भापि त प्रचसरत 
कानूनरे तोकेको प्रकृमा अनसुाय फाह्य ऩऺ (आउट सोससिङ)सेवा खरयद गयेय ।  

आधायबतू ससऩ यवकास तासरभ 

मस आ.व.भा प्रसतष्ठानको व्मवस्थाऩन तथा ऩरयसयभा यहेको प्रजशऺण प्रमोगशाराभा ५ वटा टे्रडयवषमभा दईु 
ऩटक २०७८।०७।०७देजख २०७८।१०।१४सम्पभ य सभसत२०७८।११।०१ देजख २०७९।०२।१५ 
सम्पभ सञ्चारन गयी २९१ जनारे ३९० घण्टाको तासरभ सम्पऩन्न गयेका छन ्। 

क्र 
स 

टे्रडयवषम 
सहबागी सॊख्मा 

कैयपमत 
भयहरा ऩरुूष जम्पभा 

१ व्मयुटससमन ६३ ०० ६३  

२ कटाइ ससराइ ५५ ०१ ५६  

३ अटोभेकासनक्स ०२ ५४ ५६  

४ इरेजक्ट्रकर ०२ ५५ ५७  

५ भोटयसाइकर भभित ०१ ५८ ५९  

 प्रसतष्ठानको समावभा सॊचासरत 
तासरभको जम्पभा 

१२३ १६८ २९१  

 

दोस्रो तरयकाफाट २३ वटा छनोट बएका सॊस्थाहरू भापि त १७ वटा टे्रडयवषमभा दईु ऩटक २०७८ असोज य 
२०७९ वैशाख भयहनाभा सरुू गयी देहामको सॊख्माभा ऩाठ्यक्रभ फभोजजभ १६० घण्टा देजख ४६० 
घण्टासम्पभका तासरभ सम्पऩन्न बएको छ । 
क्र.सां. तासरभ प्रदामक सॊस्था टे्रडयवषम सहबागी सॊख्मा 

 

कैयपमत 

भयहरा ऩरुूष जम्पभा 
१ एजशमा टेजक्नकर टे्रसनङ इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 

कास्की 
भोवाइर पोन भभित १६ १४४ १६० ३९० घण्टे 

हाउस यकयऩङ्ग २४ १६ ४० ३९० घण्टे 

२ करेज अप इम्प्रोइभेन्त्ट प्रासर बयतऩयु 
जचतवन 

कम्प्मटु्टय रययऩएय 
एण्ड भेन्त्टेनेन्त्स 

३३ २७ ६० ३९० घण्टे 

३ काजन्त्तऩयु फह ुप्रायवसधक जशऺारम जचतवन इरेजक्ट्रकर 
(यवजसडङ्ग 
इरेजक्ट्रससमन) 

१६+५ ८४+३५ १४० ३९० घण्टे 
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टामर भाविर 
यपयटङ्ग 

०१ ७९ ८० ३९० घण्टे 

वेजसडङ्ग ०० ८० ८० ३९० घण्टे 

कटाइ ससराइ १०० ०० १००  ३९० घण्टे 

्रजम्पफङ्ग ०५ १५५ १६०  ३९० घण्टे 

डकभॉ ०१ १९ २० ३९० घण्टे 
पसनिचय ०४ ९६  १०० ३९० घण्टे 

४ गण्डकी ऩोसरटेजक्नकर इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 
काठभाडौ 

कटाइ ससराइ २०० ०० २०० ३९० घण्टे 

५ जजसनमस भजसट टेजक्नकर इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 
ऩोखया 

सेकुरययट गाडि ०० १४० १४० १६० घण्टे 

वेटय वैटे्रस ३२ ८८ १२० ३९० घण्टे 

कुक ७८ २०२ २८० ३९० घण्टे 
६ जीव करयमय इजन्त्स्टच्मटु प्रासर काठभाडौं इरेजक्ट्रकर 

(यवजसडङ्ग 
इरेजक्ट्रससमन) 

१३+० ८७+८० १८० ३९० घण्टे 

भोवाइर पोन भभित ०० ४० ४०  ३९० घण्टे 

७ टे्रडसरङ्क टेजक्नकर इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 
काठभाडौं 

्रजम्पफङ्ग ००+०० ६०+४० १०० ३९० घण्टे 

कम्प्मटु्टय रययऩएय 
एण्ड भेन्त्टेनेन्त्स 

२६ ७४ १००  ३९० घण्टे 

भोवाइर पोन भभित ११ ८९ १००  ३९० घण्टे 

८ नवयत्न टेजक्नकर टे्रसनङ इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 

काठभाडौं 
पेसन सडजाइनय १६० ०० १६० ४६० घण्टे 

कुक १५४ १२६ २८०  ३९० घण्टे 

वेटय वैटे्रस ४३ ५७ १००  ३९० घण्टे 

९ नायामणी ऩोसरटेजक्नकर इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 
जचतवन 

डकभॉ ४४ १५६ २०० ३९० घण्टे 

१० यऩयासभड टेजक्नकर इजन्त्स्टच्मटु प्रासर सनुसयी सेकुरययट गाडि ००+०४ १४०+९६ २४० १६० घण्टे 

११ वडिसरङ्क टेजक्नकर टे्रसनङ्ग इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 

काठभाडौं 
व्मयुटससमन २०० ०० २०० ३९० घण्टे 

्रजम्पफङ्ग ०५ १३५ १४० ३९० घण्टे 

इरेजक्ट्रकर 
(यवजसडङ्ग 
इरेजक्ट्रससमन) 

२३ ११७ १४०  ३९० घण्टे 

भोवाइर पोन भभित ६१ ५९  १२० ३९० घण्टे 

कुक १७ ८३ १००  ३९० घण्टे 

१२ सिसरमण्ट भेनऩावय टे्रसनङ्ग सेन्त्टय प्रासर 
काठभाडौ 

वेकय ८१ ८४ १६५ १६० घण्टे 

कुक ४१ १५९ २००  ३९० घण्टे 

हाउस यकयऩङ्ग ८६ ७४ १६०  ३९० घण्टे 
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वेटय वैटे्रस ४७ ७३ १२०  ३९० घण्टे 

१३ यक्रमयटफ जस्कर प्रासर ऩसाि भोवाइर पोन भभित ०० २० २० ३९० घण्टे 

१४ नेशनर भानस यवकास टे्रसनङ्ग इजन्त्स्टच्मटु 
प्रासर फाॉके 

डकभॉ ०६ ७४ ८० ३९० घण्टे 

१५ साना व्मवसाम तथा ऩयाभशि केन्त्र ऩसाि इरेजक्ट्रकर 
(यवजसडङ्ग 
इरेजक्ट्रससमन) 

०५ १५ २० ३९० घण्टे 

१६ टे्रस प्रासर कैरारी कुक १४१ ५९ २०० ३९० घण्टे 

१७ मनुाइटेड टेजक्नकर टे्रसनङ्ग एजकेुशनर प्रासर 
काठभाडौ 

कुक ६९ ७१ १४० ३९० घण्टे 

१८ काठभाडौं इजन्त्स्टच्मटु अप हजस्ऩटासरयट 
म्पमानेजभेन्त्ट रसरतऩयु 

हाउस यकयऩङ्ग ०० ४० ४० ३९० घण्टे 

१९ स्वयोजगाय तासरभ केन्त्र काठभाडौं हाउस यकयऩङ्ग ४२ ५८ १०० ३९० घण्टे 

२० इराइट इन्त्रास्ट्रकचय डेबरऩभेन्त्ट 
कन्त्ससटेन्त्ट बिऩयु 

हाउस यकयऩङ्ग ६४ ३६ १००  ३९० घण्टे 

वेटय वैटे्रस ३८ ६२ १००  ३९० घण्टे 

२१ गौयीबि होटर म्पमानेजभेन्त्ट एण्ड 
टेक्नोरोजी भोयङ 

वेटय वैटे्रस ४४ १६ ६० ३९० घण्टे 

२२ ओरयमन्त्टर हजस्ऩटासरटी एण्ड टुरयजभ टे्रसनङ 
सेन्त्टय काठभाडौं 

फारयष्डा २० २० ४० १६० घण्टे 

२३ नेशनर इम्प्रोइभेन्त्ट टे्रसनङ सेन्त्टय काठभाडौं फारयष्डा ५८ १०२ १६० १६० घण्टे 

आधायबतु ससऩ यवकास तासरभको जम्पभा  २०१८ ३५६७ ५५८५  
नोट् जनयर भेकासनक्स, सैरनु, इम्पिोइडयी(कामिक्रभ सॊशोधन बएको) टे्रडयवषमको तासरभ बने उऩमिु प्रस्ताव 
नऩयेकोरे सॊचारनभा समाउन सयकएन ।  

ससऩ असबवयृि तासरभ 

क्र स 

 
तासरभ प्रदामक सॊस्था 

 

टे्रडयवषम 

 

सहबागी सॊख्मा 
 कैयपमत 

 भयहरा ऩरुूष जम्पभा 

१ 
काजन्त्तऩयु फह ुप्रायवसधक जशऺारम जचतवन 

कटाइ ससराइ 
एडबान्त्स  १६०  ०० १६० 

१९५ घण्टे 

२ 
वडिसरङ्क टेजक्नकर टे्रसनङ्ग इजन्त्स्टच्मटु प्रासर 
काठभाडौं 

व्मयुटससमन एडबान्त्स 
 १६०  ००  १६० 

१९० घण्टे 

ससऩ असबवयृि तासरभको जम्पभा ३२० ०० ३२०  

आधायबतु ससऩ यवकास तासरभको जम्पभा  २०१८ ३५६७ ५५८५  

प्रसतष्ठानको आफ्नै व्मवस्थाऩनभा १२३ १६८ २९१  
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कूर जम्पभा २४६१ ३७३५ ६१९६  

नोट् ्रजम्पफङ्ग एडबान्त्स टे्रडयवषमको तासरभ बने उऩमिु प्रस्ताव नऩयेकोरे सॊचारनभा समाउन सयकएन।  
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मस आ.व.२०७८।०७९भा फजेट यवसनमोजन बएका तासरभहरूको प्रगसत यववयण 

आधायबतू ससऩभूरक तासरभ 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ टामर भाविर यपयटङ्ग २०००००० १९९९६१६।०० १०० ८०  

१ इरेजक्ट्रकर(यवजसडङ 
इरेजक्ट्रससमन) 

१२१४५१२० १२०१२५९४।०० ५२० ५३७  

२ डकभॉ ७२२७००० ७२२४०४१।०० ३०० ३००  

३ अटोभेकासनक्स/अटोभोवाइर १०००००० ८९००७१।०० ४० ५६  

४ इरेक्ट्रोसनक्स/भोवाइर/AC यरज 
भभित 

१००२२७६० ९६६३९३९।०० ४४० ४४०  

५ सेक्मरुययट गाडि ५५८९८०० ५३०६७७२।०० ३८० ३८०  

६ जनयर भेकासनक्स ५००००० ०० २० ०० सॊचारन हनु नसकेको । 

७ व्मयुटससमन ६०००००० ५२१७९९४।०० २४० २६३  

८ कटाइ ससराइ ७९१९९६० ७१५०९५६।०० ३४० ३५७  

९ हाउस यकयऩङ्ग ४८००००० ४३०१९१०।०० ४८० ४४०  

१० कुक १५०९५७६० १४५९५०८०।०० १२४० १२००  

११ ्रजम्पफङ्ग ९९२६००० ९५६६६१४।०० ४०० ४००  

१२ भोटयसाइकर भभित १०००००० ९९९०२५।०० ४० ५९  

१३ वेटय वैटे्रस तासरभ ४६६८७२० ३९१६५८०।०० ५६० ५००  

१४ फारयष्डा ४९३४८२० ४४३४१२०।०० २२० २००  

१५ पसनिचय (यपसनससङ काऩेन्त्टय) २९७९९६०।०० २४७९८९८।०० १२० १००  

१६ सैरनु ४६०००० ०० २० ०० सॊचारन हनु नसकेको । 

१७ इम्पिोइडयी तासरभ ०००००००० ०० ०००० ०० सॊचारन हनु नसकेको । 

१८ वेजसडङ्ग १२००००० ११९९५७६।०० १०० ८०  

१९ कम्प्मटुय रययऩएय एण्ड भेन्त्टेनेन्त्स ४०००००० ३४०३७८४।०० २०० १६०  

२० फेकय २४००००० २३७५५५१।०० २०० १६४  

२१ पास्ट पुड कुक ५४३००० ०० २० ०० सॊचारन हनु नसकेको । 

२२ पेसन सडजाइनय ४८००००० ४३६४३५१।०० १६० १६०  

ससऩ असबवयृि तासरभ 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ व्मयुटससमन एडबान्त्स १९० घण्टा ३२००००० ३१६११२७।०० २०० १६०  

२ ्रजम्पफङ्ग एडबान्त्स तासरभ ३२००००० ३७४६।०० २०० ००० सॊचारन हनु नसकेको । 

३ कटाइ ससराइ एडबान्त्स तासरभ ३२००००० ३१४८८९४।०० २०० १६०  
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ग) उद्यभशीरता यवकास तासरभ 

आसथिक वषि २०७८।०७९भा मो तासरभ स्वीकृत कामिक्रभभा सभावेश सथएन । 

घ) प्रजशऺक प्रजशऺण (ToT) तासरभ 

मस आवभा प्रसतष्ठानरे प्रजशऺक प्रजशऺण (ToT) कामिक्रभ यवसबन्न टे्रडयवषमका यायष्डम ससऩ ऩयीऺण तह उत्तीणि 
गयेकाफाट सनवेदन आह्वान गयेय जचतवन, ऩोखया य काठभाडौ उऩत्मकाभा केन्त्र यहने गयी अनराईन आवेदन 
गयेकोभा ७०० जना बन्त्दा फढीफाट आवेदन ऩयेको य यवऻसयहतको टोरीफाट तीन वटै केन्त्रभा ऩगुी सहबागी 
छनोट गरयएको सथमो। 

प्रसतष्ठानरे भखु्म प्रजशऺक प्रजशऺण तासरभ सरएको योष्टय सूचीफाट प्रजशऺक छनोट गयी कास्कीभा 
२०७९।०२।१७ गते य जचतवनभा २०७९।०२।१८ गतेफाट १।१वटा य प्रसतष्ठानको आफ्नै तासरभ 
हरभा २०७९।०२।०६ य सभसत २०७९।०२।१८ गतेफाट २ वटा गयी ४ वटा कऺा व्मवस्थाऩन गयी 
४ वटा केन्त्रफाट ४९ भयहरा ४५ ऩरुूष  जना गयी कूर ९४ जनारे तासरभ प्राप्त गयेका छन ् । 
सहबागीहरूको यवस्ततृ यववयण अनसूुची ३ भा यहेको छ । 
क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१  यवसबन्न यवषमको 
Trainer’s Training 

१९,०६,९६०।०० १८६५६९०।०० ८० ९४  

 

ङ) रागत साझेदायीभा सॊचारन गने तासरभ(Apprenticeship Training) 

मो प्रकायको तासरभका रासग मस प्रसतष्ठानरे सभसत २०७९।०१।०९गतेको गोयखाऩरभा साविजसनक सूचना 
प्रकाजशत गयी सनवेदन आह्वान गरयएकोभा सम्पऩूणि प्रयक्रमा ऩयुा गयी रयतऩूविक आवेदन गने सॊस्थाहरू नबएको 
कायण मो कामिक्रभ सञ्चारनभा समाउन सयकएन । 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ सनजी ऺेरसॉग 
साझेदायीभा सॊचारन गने 
कामिस्थरभा आधारयत 
ससऩभूरक तासरभ 
(Apprenticeship 
Training) 

११९८००८० १७०७२७।०० २४० ००  
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च) असबभखुीकयण कामिक्रभ(PDOT) 

मो कामिक्रभ नऩेार सयकाय स्वमॊ काभदाय बनाि प्रयक्रमाभा सॊरग्न हनु ेगयी दईुऩऺीम श्रभ सम्पझौता वा 
सभझदायी (G to G) बएको भरुकुहरूभा जाने काभदायहरूको रासग स्वीकृत ऩाठ्यक्रभ य भाऩदण्डका 
आधायभा वैदेजशक योजगायभा जाने काभदायहरूका रासग ऩूविप्रस्थान असबभखुीकयण तासरभ सञ्चारन मस 
प्रसतष्ठानरे गनुिऩने व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ सञ्चारन सनदेजशका २०७७ भा कानूनी 
व्मवस्था गरयएको छ । 

मस प्रसतष्ठानरे कोरयमाभा इयऩएस प्रणारीभापि त छनोट बएका काभदायहरूका रासग वैदेजशक योजगाय 
यवबाग इयऩएस शाखासॉगको सभझदायी अनसुाय प्रसत सहबागी ६३ डरय जम्पभा गनि रगाएय ६ ददन े
ऩूविप्रस्थान असबभखुीकयण तासरभ सञ्चारन गदै आएको छ ।मस कामिक्रभ यवगत वषि देजख सनमसभत य 
व्मवजस्थतरूऩभा सञ्चारन हुॉदै आएको छ ।मो आसथिक फषिभा सभसत २०७९ असाय भसान्त्तसम्पभभा 
३९८४    जनारे तासरभ सरइसकेका छन ्। 

मस आसथिक फषिभा इजयामरका दीघिकारीन स्माहाय केन्त्रभा सहामक काभदायहरू ऩठाउन नेऩार 
सयकायरे सम्पझौता गये फभोजजभ छनोट बएका भध्मे योजगायदाता कम्पऩनीरे कयाय गयी वैदेजशक योजगाय 
यवबाग भापि त उऩरधध गयाएको व्मजिहरूराई तासरभ सञ्चारन गरयएको सथमो । मस आसथिक फषिभा 
सभसत २०७८।०९।३० देजख २०७९।०३।३० गते सम्पभभा सञ्चारन बएको इजयामर जाने 
काभदायहरूका रासग दईु ददने  ऩूविप्रस्थान असबभखुीकयण तासरभ (PDOT) भा ३४६ ऩरुूष य ७०१ 
भयहरा गयी कूर १०४७ जना सहबागी बई तासरभ सम्पऩन्न गयेका छन ्। 

 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१  इयऩएसभापि त कोरयमा 
जाने काभदायहरूका 
रासग ६ ददने PDOT 

   ३९८४ प्रसत सहबागी ६३ डरयरे हनुे 
यकभफाट । 

2 इजयामर जाने सहामक 
काभदायहरूका रासग २ 
ददने PDOT 

० ७,३२,९००/- 
सहबागीफाट 
उठेको य 
६,७९,४५१/- 
यकभ वैदेजशक 
योजगाय 
यवबागफाट प्राप्त 
बएको । 

११७५ १०४७ ऩरुूष सहबागीसॉग रू ७००का दयरे 
उठाएको यकभ तथा ८२१ जना 
भयहराराई यपताि गने यकभ मस 
प्रसतष्ठानभा वैदेजशक योजगाय वोडिफाट एक 
भषु्ठ प्रसत सहबागी ७००।का दयरेहनु े
यकभ (रू.५,७४,७००।यकभ प्राप्त 
बएकारे भयहरा सहबागीराई सनशसुक 
गरयएको) य वैयो यवबागफाट नऩगु थऩ 
यकभ। 

वैदेजशक योजगाय यवबागफाट सहबागीको 
नाभ प्राप्त हनु आएकोराई सहबागी 
गयाउने व्मवस्था अनसुाय प्राप्त सॊख्मा 
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अनसुाय नै तासरभ सम्पऩन्न बएको । 
छ) तासरभ ऩाठ्यक्रभ सनभािण तथा ऩरयभाजिन् 

मस आसथिक फषिका रासग ऩाठ्यक्रभ सनभािण य ऩरयभाजिन शीषिकभा एक वटा ऩाठ्यक्रभ सनभािण गने गयी ४ 
राख १५हजायभार फजेट यवसनमोजजत बई आएको य आजको सडजजटर मगुभा सडजजटर भाकेयटङ्गको उऩमोग 
हनुे य योजगायीको सजृनासभेत हनुे सम्पबावना देजखएकोरे सोही टे्रडयवषमको ऩाठ्यक्रभ फनाउने सनणिम बए 
फभोजजभ प्रसतष्ठानभा सूचीकृत बएका सॊस्थाहरूफाट कोटेशन भाग गयी प्रचसरत कानून फभोजजभ कभ भूसम 
कवरु गने ग्रोकर प्रा सर रसरतऩयुफाट यवऻ सेवा खरयद गयी ऩाठ्यक्रभको भस्मौदा सनभािण बई व्मावसायमक 
तथा ससऩ यवकास तासरभ सञ्चारन सनदेजशका २०७७ को  दपा १० फभोजजभ गदठत ऩाठ्यक्रभ सनभािण तथा 
ऩरयभाजिन सहजीकयण ससभसतको सभसत २०७८।१०।०८ गतेको फैठकफाट भस्मौदा ऩाठ्यक्रभ ऩरयभाजिन 
सयहत स्वीकृसतका रासग ससपारयस बए अनसुाय ऩरयभाजिन बई ऩेश बएको ऩाठ्यक्रभ मस प्रसतष्ठानफाट 
२०७८।१०।१० गते स्वीकृत बएको छ । 

श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभको च नॊ १७५ सभसत 
२०७८।०९।११ को ऩरफाट व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ सञ्चारन सनदेजशका २०७७को  दपा 
९(२)फभोजजभ ऩाठ्यक्रभराई अजन्त्तभरूऩ ददन ६ वटा ऩाठ्यक्रभ भस्मौदा प्राप्त हनु आएकोभा यवऻ सयहतको 
सोही सनदेजशकाको दपा १० फभोजजभको ससभसतफाट ससपारयस बए अनसुाय ऩरयभाजिन गयी प्राप्त हनु आएको 
देहामका टे्रडयवषमका ऩाठ्यक्रभ ऩसन प्रसतष्ठानफाट सभसत २०७८।११।०१ गते स्वीकृत गयी ऩठाइएको। 

क्र 
सॊ 

टे्रडयवषम सभमावसध कैयपमत 

१ जीवन उऩमोगी ससऩ उद्यभशीरता यवकास य 
यवजत्तम व्मवस्थाऩन तथा असबरेखीकयण 

५० घण्टा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ भापि त सनभािण 
बएको 

२ डकभॉ २४० घण्टा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ भापि त सनभािण 
बएको 

३ सडक भभितकभॉ २४० घण्टा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ भापि त सनभािण 
बएको 

४ ्रम्पफय २४० घण्टा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ भापि त सनभािण 
बएको 

५ घय वाइरयङ य यवद्यतुीम उऩकयण भभितकभॉ २४० घण्टा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ भापि त सनभािण 
बएको 

६ साधायण ससकभॉ २४० घण्टा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ भापि त सनभािण 
बएको 

आसथिक फषि २०७८।०७९भा यवसनमोजजत फजेटको प्रगसत 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 
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१ ऩाठ्यक्रभ सनभािण य 
ऩरयभाजिन 

४१५००० ४१४७१०।०० १ १ Digital Marketing को 
ऩाठ्यक्रभ सनभािण बएको  

ज) कभिचायी ऺभता असबवयृि कामिक्रभ 

प्रसतष्ठानभा कामियत कभिचायीहरूको कामिऺ भताभा ह्रास हनु नददई आफ्नो कामिभा उत्सायहत फनाई थऩ ऺभता 
आजिन गने अवसय प्रदान गने उदे्दश्मरे याजखएको मस कामिक्रभभा नऩेार प्रशाससनक प्रजशऺण प्रसतष्ठान(Staff 

College)सॉग कयाय गयी  प्रसतष्ठानका कभिचायीसयहत इटहयी फटुवरभा यहेका प्रसतष्ठानका २।२जना भन्त्रारम,  
वैदेजशक योजगाय यवबाग, श्रभ यवबागका कभिचायीहरूको सहबासगताभा मसै प्रसतष्ठानको तासरभ हरभा सभसत 
२०७९।०१।०५ देजख २०७९।०१।०९ सम्पभ ५ ददने कभिचायीको ऺभता असबवयृिका रासग प्रजशऺक 
प्रजशऺण कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको सथमो ।त्मसै गयी भन्त्रारमफाट अनयुोध बए फभोजजभ सभसत 
२०७९।०३।२५ गते श्रभ अदारतका भाननीम अध्मऺ तथा सदस्म य यजजष्टायको सहजीकयणभा श्रभ 
सम्पवि कानून तथा न्त्माम सम्पफन्त्धी ऺभता असबवयृि तासरभसभेत सम्पऩन्न गरयएको सथमो ।दवैु तासरभभा 
सहबागीहरूको यववयण अनसूुची ४ भा यहेको छ । 
क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ कभिचायी ऺभता 
असबवयृि कामिक्रभ 

४१५००० ३८३५७५।०० १ २ स्टाप करेजको सहजजकयणभा मस 
प्रसतष्ठानका अरवा इटहयी य फटुवर 
तथा भन्त्रारम य केन्त्रीम यवबागस्तयीम 
कामािरमका कभिचायीहरू सहबागी गयाई 
प्रजशऺक प्रजशऺण तासरभ तथा श्रभ 
अदारतको सहजीकयणभा श्रभ सम्पफि 
कानून तथा न्त्मामसम्पफन्त्धी ऺभता 
असबवयृि तासरभ सभेत सञ्चारन 
गरयएको । 

झ) प्रसतष्ठान/ सॊघ/ भहासॊघसॉग अन्त्तययक्रमा गोष्ठी 
मो कामिक्रभ सयोकायवाराहरूसॉग छरपर गयी आगाभी नीसत कामिक्रभ सञ्चारनभा ठोस याम सझुाव प्राप्त हनुे 
य प्रसतष्ठानका काभ कावािही सयोकायवाराहरूसॉग प्रचायप्रसाय बई कामािन्त्वमनभा समाउन सहज हनुे तथा 
Apprenticeship कामिक्रभको भहत्व फझुाउने उदे्दश्मरे याजखएको हो ।मस आसथिक फषिभा ऩाटन औद्योसगक 
ऺरेभा, जचतवन, कास्की य फाया जजसराका सयोकायवाराहरूसॉग छरपर अन्त्तययक्रमा गयी सम्पऩन्न गरयएको छ 
।उि गोष्ठीभा प्रसतष्ठानको तपि फाट कामिकायी सनदेशक ज्मूफाट कामिऩर प्रस्ततु गने य सयोकायवाराहरूका 
तपि फाट ऩसन कामिऩर प्रस्ततु गयी साभूयहक छरपर गने य सनष्कषिभा ऩगुी अन्त्तययक्रमा टुङ्याउने यवसध 
अऩनाइएको सथमो ।सभसत २०७९।१।१८ गते ऩोखयाभा आमोजना गरयएको कामिक्रभभा भन्त्रारमका सजचव 
श्री एकनायामण अमािरको सभेत उऩजस्थसतभा गरयएको सथमो। 

क्र कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 



 

18 
 

ञ) प्र
देश 
य 
स्था
नीम 

तहसॉग अन्त्तययक्रमा गोष्ठी 
मो कामिक्रभ स्थानीम तहभा सञ्चारन हनुे ससऩ यवकास तासरभको सञ्चारन सयोकायवारसम्पभ ऩमुािउने तथा 
अनगुभन फायेभा जनप्रसतसनसधहरूसॉग छरपर गयी आगाभी नीसत कामिक्रभ सञ्चारनभा ठोस याम सझुाव प्राप्त 
गनि  तथा प्रसतष्ठानका काभ कावािही स्थानीम तहसॉग प्रचायप्रसाय बई कामािन्त्वमनभा समाउन सहज हनुे तथा 
प्रसतष्ठानरे स्थानीम तहभा यवसबन्न सॊघसॊस्थाहरू भापि त सञ्चारन गयेका ससऩ यवकास तासरभहरूको सनमसभत 
अनगुभन य भूसमाॊकन गने कामिको भहत्व फझुाई जनप्रसतसनसधहरूफाट सभेत आफ्नो ऺेरभा यहेका फेयोजगाय 
जनशजिराई ससऩ ससक्न प्रोत्साहन गयी सभिृ नेऩार सनभािणभा सहमोग ऩमुािउने उदे्दश्मरे याजखएको हो ।मस 
आसथिक फषिभा ऩोखया भहानगयऩासरका,कास्की जजसराका जनप्रसतसनसधहरू, कभिचायी तथा ऩरकायहरूसॉग सभसत 
२०७९।०१।१७गते छरपर अन्त्तययक्रमा गयी सम्पऩन्न गरयएको छ ।उि गोष्ठीभा प्रसतष्ठानको तपि फाट 
कामिकायी सनदेशक ज्मूफाट कामिऩर प्रस्ततु गने य स्थानीम तहका तपि फाट ऩसन कामिऩर प्रस्ततु गयी साभूयहक 
छरपर गने य सनष्कषिभा ऩगुी अन्त्तययक्रमा टुङ्याउने यवसध अऩनाइएको सथमो । 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ प्रदेश य स्थानीम तहसॉग 
अन्त्तययक्रमा गोष्ठी 

४१५००० ८४३८१।०० ५ १ कामिक्रभ सॊशोधनभा ४ 
स्थानभा गने बसनए 
फभोजजभ ऩोखया 
भहानगयऩासरकाभा सञ्चारन 
गरयएको । 

ट) ससऩ यवकास तासरभ सम्पफन्त्धी सन्त्देशभूरक सूचना तमायी य येसडमो एपएभ यटसबफाट प्रचायप्रसाय 

मो कामिक्रभ रजऺत वगिसम्पभ ऩगेुय आवश्मक फेयोजगाय व्मजिहरूभा उत्साह बयी ससऩ ससक्न प्रोत्साहन गनुि य 
ससऩ यवकास तासरभ सञ्चारन हनुेफायेभा प्रचाय प्रसाय बई रजऺत वगिको सहबासगता फढाउन ुयहेको छ ।मस 
आसथिक फषिभा फाह्य ऩऺफाट सेवा खरयद गयी प्रचाय साभग्री येसडमो सबसडमो सन्त्देश सपरताका कथाहरू सभेत 
सभेयटएको साभग्रीहरू तमाय ऩारयएको छ । 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

सॊ रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ प्रसतष्ठान/ सॊघ/ 
भहासॊघसॉग 
अन्त्तययक्रमा गोष्ठी 
 

८३०००० ५३१८९७।०० ५ ४ कामिक्रभ सॊशोधनभा ४ 
स्थानभा गने बसनए फभोजजभ 
रसरतऩयु जचतवन कास्की य 
वायाभा सञ्चारन गरयएको । 
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१ ससऩ यवकास तासरभ सम्पफन्त्धी 
सन्त्देशभूरक सूचना तमायी य 
येसडमो एपएभ यटसबफाट 
प्रचायप्रसाय 

१६६०००० १६०३८४७।०० ४ ४  

ठ) तासरभ प्रचाय प्रसाय साभग्री सनभािण तथा छऩाई 

मो कामिक्रभ रजऺत वगिसम्पभ ऩगेुय आवश्मक फेयोजगाय व्मजिहरूभा उत्साह बयी ससऩ ससक्न प्रोत्साहन गनुि य 
ससऩ यवकास तासरभ सञ्चारन हनुेफायेभा प्रचाय प्रसाय बई रजऺत वगिको सहबासगता फढाउन ु यहेको छ 
।स्थानीम ऩरऩसरका एपएभ यटसबहरूभा प्रचाय प्रसाय तथा प्रसतष्ठानका भहत्वऩूणि सूचनाहरू प्रसायणगनुिका साथै 
डामयी ऩेन तथा िोससमय तमाय गयी प्रकाशन गरयएको छ । 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ तासरभ प्रचाय प्रसाय साभग्री 
सनभािण तथा छऩाई 

४१५००० ४१३४१०।०० १ १  

ड) ससऩ ऩयीऺण कामिक्रभ 

मो कामिक्रभ ससऩभूरक तासरभ प्राप्त जनशजिको स्तय सनधाियण गने प्रमोजनका रासग याजखएको हो । यायष्डम 
ससऩ ऩयीऺण ससभसत(NSTB)भापि त गरयने बएको य मस प्रसतष्ठानरे ऩयहरो ऩटक याखेको मो कामिक्रभ यायष्डम 
ससऩ ऩयीऺण ससभसतसॉग सभन्त्वम गयी सहकामि गने गयी छरपर अगासड फढाइएको छ । मस आसथिक फषिभा 
ससभसतको सभम तासरकासॉग सभरान गनि कठीन बएकारे अको आसथिक फषिभा गने गयी काभकायवाही अगासड 
फढाउने तमायी गरयएको छ । 

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 

१ ससऩ ऩयीऺण कामिक्रभ ४८४०००० ०० २२००   
ढ) यवऻ/ प्रजशऺकको सूची सनभािण 

प्रचसरत कानून फभोजजभ यवऻ तथा सॊस्थाहरू सूचीकृत हनुे व्मवस्था गने गरयएको छ बने आवश्मकता अनसुाय 
सूचीकृत बएकाफाटै सेवा ऩयाभशि तथा साभग्रीहरू खरयद गने गरयएको छ । 

ण) अनगुभन तथा भूसमाॊकन 

मस प्रसतष्ठानफाट सञ्चारनभा समाइएका कामिक्रभहरूको अनगुभन तथा भूसमाॊकन सनमसभत रूऩभा नै गने 
गयीएको छ बने अनगुभनभा खयटएका कभिचायीहरूफाट तोयकएको ढाॉचाभा प्रसतवेदनहरू प्राप्त बएका छन।्  

क्र 
सॊ 

कामिक्रभको नाभ यवत्तीम  बौसतक कैयपमत 

रक्ष्म प्रगसत रक्ष्म प्रगसत 
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१ अनगुभन भसुमाॊकन तथा 
कामिक्रभ कामािन्त्वमन 
भ्रभण खचि 

१७८५००० १४७३३४७।००    
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 उऩरजधध  

व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठानरे मसको स्थाऩना कारदेजख ससऩ यवकास सम्पफन्त्धी तासरभहरू 
सॊचारन, व्मवस्थाऩन, ऩाठ्यक्रभ सनभािण तथा ऩरयभाजिन, अध्ममन अनसुन्त्धान, तासरभको आवश्मकताको 
ऩयहचान तथा प्रबाव भूसमाॊकन, ऺभता असबवयृिसम्पफन्त्धी कामिक्रभ तथा रजऺतवगि सम्पभ ऩगुी कामिक्रभहरूका 
फायेभा असबभखुीकयण य प्रचायप्रसाय गयी वेयोजगायहरूराई ससऩभूरक तासरभभा सहबागी गयाउॉदै आइयहेको छ 
।मो वायषिक प्रसतवेदनरे आसथिक वषि २०७८।०७९ भा बएका प्रसतष्ठानका गसतयवसधहरू प्रसतयवम्पवन हनुे गयी 
एउटा सॊजऺप्त प्रसतवेदन तमाय  ऩारयएको छ ।मस प्रसतवेदनभा प्रसतष्ठानको ऩरयचम, दीघिकारीन सोच, 
रक्ष्म,यणनीसत,उदे्दश्म, सॊगठनात्भक जस्थसत, कामिक्रभहरूको  सॊजऺप्त जानकायी, आसथिक फषि २०७८।०७९भा 
गरयएका कामिक्रभहरूको यववयणसयहत उऩरजधधहरू प्रस्ततु गरयएको छ । 

व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठानको स्थाऩना कारदेजख हारसम्पभ ससऩभूरक तासरभ सञ्चारन 
गयी देशभा आवश्मक अधिदऺ जनशजि यवकास गयी  फजायभा आऩूतॉ गदै आएको छ । २०३४ सारभा 
केश कतिन तासरभ केन्त्र ऩतुरीसडक काठभाडौंभा स्थाऩना बई सञ्चारनभा आएको व्मावसायमक तथा ससऩ 
यवकास तासरभ यवसबन्न आमोजना य कामिक्रभ कामािन्त्वमन गदै हारको प्रसतष्ठानका रूऩभा बैंसेऩाटी रसरतऩयुभा 
स्थामी सॊयचनासयहत सञ्चारनभा यहेको छ । २०७२ सारको यवनासकायी बकूम्पऩफाट ऺती बएको मसको 
बवन ऩनुसनिभािण बई २०७८।०८।२७ गते श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्री भाननीम श्री 
कृष्णकुभाय शे्रष्ठफाट उद्घाटन बएय नमाॉ बवनफाट कामिसम्पऩादन हुॉदै आएको छ । 

 

नमाॉ बवन नॊ १ भा ५ वटा, ऩयुानो बवन नॊ २ भा ८ वटा बवन नॊ ४ भा ६ वटा हर गयी कूर जम्पभा १९ 
वटा हरभध्मे एक वटा स्टाप सभयटङ हर य अको एउटा सेसभनाय हरका रूऩभा प्रमोगभा समाइएको छ य 
अरू १७ वटा तासरभ हर यहेका छन ्बने बवन नॊ ३ भा सोधऩछु य इयऩएस तासरभको प्रशाससनक काभ 
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सम्पऩादन हनु्त्छ बने नमाॉ बवनभा कामािरम प्रभखुसयहत अन्त्म शाखाहरू यहेय आआफ्ना कामिहरू सम्पऩादन हुॉदै 
आइयहेको छ । 

मस प्रसतष्ठानको प्रत्मऺ व्मवस्थाऩनभा ५ वटा टे्रडयवषमका तासरभहरू मसै ऩरयसयभा सञ्चारन गने गरयएको छ 
।मस आसथिक फषिभा ससऩ यवकास तासरभ कामिक्रभभापि त प्रसतष्ठानको प्रत्मऺ व्मवस्थाऩनभा २९१जना 
व्मजिहरू तथा सेवाप्रदामकहरू भापि त सञ्चारन बएका यवसबन्न टे्रडयवषमभा ५९०५जना अधिदऺ जनशजिका 
रूऩभा फजायभा उऩरधध बएका छन ्।मसको स्थाऩनाकार देजख हारसम्पभ ३,१८,८५५जनारे ससऩ यवकास 
तासरभ सम्पऩन्न गयी सकेका छन ् बने अध्ममनफाट झण्डै ७० प्रसतशत जनशजि योजगायभा सॊरग्न बएको 
ऩाइएको छ । 

मस आसथिक फषिभा यवसबन्न यवषमको १० ददन े प्रजशऺक प्रजशऺण (ToT) तासरभफाट जचतवन, कास्की, 
रसरतऩयुभा गयी ८० जना रक्ष्म यहेकोभा ९४ जना व्मजिहरू फजायभा उऩरधध बएका छन ् ।मसफाट 
फजायभा तासरभ प्राप्त प्रजशऺकहरूको अबाव केही भाराभा बए ऩसन आऩूसति हनुेछ ।ऺभता असबवयृि 
कामिक्रभभापि त ५ ददने प्रजशऺक प्रजशऺण तासरभ य श्रभ अदारतभा ऩेश हनु ेभदु्दाहरूभा असबमोजन गने उजचत 
तरयकाहरूको फायेभा १ ददने कामिशाराफाट भन्त्रारम यवबाग तथा प्रसतष्ठानभा कामियत जनशजिको ऺभताभा 
असबवयृि हनु गै कामिदऺता य कामिसम्पऩादनभा फढोत्तयी हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 
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इयऩएस कोरयमा कामिक्रभ भापि त कोरयमा जाने काभदायहरूका रासग २०७८।०४।०१ देजख २०७९असाय 
भसान्त्तसम्पभभा कूर ३९८४ जनाराई ६ ददने तथा जी टु जी भापि त इजयामरका स्माहाय केन्त्रभा सहामक 
काभदायका रूऩभा जाने काभदायहरूका रासग सभसत २०७८।०९।३० देजख २०७९।०३।३० गते सम्पभ 
३४६ ऩरुूष य ७०१ जना भयहरा गयी कूर १०४७ जनाराई २ ददने ऩूविप्रस्थान असबभखुीकयण तासरभ 
प्रदान गरयएको छ। 

   

प्रसतष्ठानभा यवगतफाट सनभािण ऩरयभाजिन बएका यवसबन्न टे्रडयवषमका नमाॉऩयुाना गयी कूर ५६ वटा ऩाठ्यक्रभ 
यहेका छन ् ।प्रसतष्ठानसॉग यहेका ऩाठ्यक्रभको सूची अनसूुची ५ भा यहेको छ । व्मावसायमक तथा ससऩ 
यवकास तासरभ सञ्चारन सनदेजशका अनसुाय प्रसतष्ठानसॉग ऩाठ्यक्रभ बएका वा नेऩार सयकायको भान्त्मता प्राप्त 
अन्त्म सॊस्थाफाट सनभािण बई स्वीकृत बएको ऩाठ्यक्रभ प्रमोग गनुिऩने व्मवस्था बए अनसुाय आसथिक फषि 
२०७८।०७९भा प्रसतष्ठानसॉग बएका वा CTEVT सानोदठभीरे प्रमोगभा समाएका ऩाठ्यक्रभहरूको प्रमोग बएको 
देजखन्त्छ ।जसको यववयण देहाम अनसुाय छ । 
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व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी रसरतऩयु 

आसथिक फषि २०७८।०७९भा  स्वीकृत बएका कामिक्रभहरूभा 
ऩाठ्यक्रभको जस्थसत 

प्रसतष्ठानसॉग १ भयहने वा १६० घण्टे ऩाठ्यक्रभ बएका कामिक्रभहरू  

क्रसॊ ऩाठ्यक्रभ  प्रमोजन सभम(घण्टा)     कैयपमत 

      सै प्र जम्पभा भयहना अनऩुात   

१ आधायबतू सयुऺा गाडि  
Basic Security Guard 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२३ १३७ १६०   २०।८० ५५ घण्टा 
OJT 

प्रसतष्ठानसॉग ३ भयहने वा ३९० घण्टे ऩाठ्यक्रभ बएका कामिक्रभहरू 

क्रसॊ ऩाठ्यक्रभ  प्रमोजन सभम(घण्टा)     कैयपमत 

      सै प्र जम्पभा 
भयहना
भा अनऩुात   

१ डकभॉ यवषमको ऩाठ्यक्रभ 
Mason 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

२ केश शृ्रॊगाय तथा सौन्त्दमि 
सम्पफन्त्धी तासरभ Hair 

Dressing and Beauty 
Curriculum 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

३ कटाई ससराई यवषमको 
ऩाठ्यक्रभ Cutting & 

Stiching 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

४ हाउस यकयऩङ्ग ऩाठ्यक्रभ 
House Keeping 
Curriculum 

टेष्ट ऩास गयेका 
प्रजशऺाथॉहरूका रासग 

७३ २९२ ३६५ ३ २०।८०   

५ ऩाइऩ जडान यवषमको 
तासरभ Plumbing Training 

Curriculum 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

६ वेजसडङ्ग यवषमको ऩाठ्यक्रभ  

Welding 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

७ इम्पिाइडयी ऩाठ्यक्रभ  

Embroidery 

कटाई ससराई सम्पफन्त्धी 
ऻान तथा कऺा ८ 
उत्तीणि बएको 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७३ २९२ ३६५ ३ २०।८०   

८ वेटय।वेटे्रस ऩाठ्यक्रभ 
Waiter/Waitress 

टेष्ट ऩास गयेका 
प्रजशऺाथॉहरूका रासग 

१२२ ३६४ ४८६ ४ २५।७५  
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Curriculum 

९ इरेक्ट्रोसनक्स भभित 
यवषमको तासरभ 
Electronics Repair 
Training Curriculum 

कऺा १० उत्तीणि 
बएका प्रजशऺाथॉहरूको 
रासग 

१५६ २३४ ३९० ३ ४०।६०  

१० 
भोफाईर पोन रयऩेमयय 
सीऩभूरक तासरभ 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

५७ १६८ २२५ २ २५।७५ 

प्रसतष्ठानसॉग ६ भयहने वा ७२० घण्टे ऩाठ्यक्रभ बएका कामिक्रभहरू 
*
 

क्रसॊ ऩाठ्यक्रभ  प्रमोजन सभम(घण्टा)     कैयपमत 

      सै प्र जम्पभा 
भयहना
भा अनऩुात   

१ अटोभोफाइर भेकासनकर 
यवषमको(सॊशोसधत) तासरभ  

Automobile Mechanical 
Curriculum 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   

२ जनयर भेकासनकर तासरभ 
General Mechanical 
Curriculum 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८० ऩाॉचौं 
सॊशोधन 

३ भोटयसाईकर भभित 
यवषमको तासरभ 
Motorbike Repairing 
Training Curriculum 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२५५ ४७५ ७३० ६ ३५।६५   

*६भयहने तासरभको ऩाठ्यक्रभ बए ऩसन कामिक्रभहरू ३ भयहने सञ्चारन हनुे बएकारे CTEVT कै ऩाठ्यक्रभ प्रमोग 
बएको 

मस आसथिक फषिभा सयोकायवाराहरूसॉग अन्त्तययक्रमा गोष्ठी कामिक्रभभापि त श्रीभान ् सजचव एकनायामण 
अमािरज्मूको उऩजस्थसतभा ऩोखया कास्कीका, ऩाटन औद्योसगक ऺेरका, जचतवन य फाया जजसराका गयी ४ 
स्थानका उद्योग व्मवसामीहरूसॉग तथा स्थानीम तहसॉग गने कामिक्रभ अनसुाय ऩोखया भहानगयऩासरकाका 
जनप्रसतसनसधहरूसॉग योजगायी प्रवधिन सम्पफन्त्धी बए गयेका अभ्मास कानूनी व्मवस्था य प्रसतष्ठानरे ऩमुािउन े
सेवाका फायेभा कामिऩर प्रस्ततु गयी गहन छरपर अन्त्तययक्रमा सम्पऩन्न गरयमो जसरे प्रसतष्ठानराई आगाभी 
ददनभा नीसत सनमभ फनाउन कामिक्रभहरू तजुिभा गनि आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त बएको छ । 

मस आसथिक फषिभा ससऩ यवकास तासरभसम्पफन्त्धी सन्त्देशभूरक सूचना तमायी य तासरभ प्रचाय प्रसाय साभग्री 
सनभािण तथा छऩाई भापि त प्रसतष्ठानको ऩरयचम झसकने िोससमय तथा प्रगसत प्रसतवेदनको छऩाई बएको छ बन े
ससऩभूरक तासरभफाट सपर हनुेहरूको कथा सभेटेय ४ वटा येसडमो यटसबभा प्रसायण हनुे छोटो सन्त्देशभूरक 
सूचनाहरू तमाय बएका छन ्। 



 

26 
 

कभिचायी सॊगठन सॊयचना फभोजजभ १९ ऩदऩूसति बई २ ऩद रयि यहेको छ।जसरे गदाि प्रसतष्ठानको 
कामिसम्पऩादनभा सहज बएको छ ।प्रसतष्ठानको तासरभहरहरूभा आवश्मक सूचना वोडि, ऩानी तातोजचसो याख्न े
सडस्ऩेन्त्सय, ह्वाइट वोडि, प्रोजेक्टय, डससफन, सेसनटाइजय स्टेण्ड रगामतका साभग्रीहरू उऩरधध छन ् बन े
ऩरयसयभा सौन्त्दमिकयणको प्रमास बएको छ। 
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तजस्वयभा सम्पऩाददत कामिक्रभका केही झरकहरू 
भाननीम भजन्त्र कृष्णकुभाय शे्रष्ठफाट नॉमा बवन उद्घाटनका केही तजस्फयहरु 
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योजगाय प्रवधिनका रासग अन्त्तययक्रमा कामिक्रभ  
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भन्त्रारम अन्त्तगितका कभिचायीराई प्रजशऺक प्रजशऺण कामिक्रभ  
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यवसबन्न टे्रड यवषमका प्रजशऺकराई प्रजशऺण कामिक्रभ  
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ससऩ यवकास तासरभका तजस्फयहरु   
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नव सनमिु श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्री भाननीम श्री शेयफहादयु कुॉ वयराई प्रसतष्ठानभा स्वागतका तजस्वयहरू 
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अनसूुची १ 

सॊगठनात्भक सॊयचना 

 
नोट् 

१. रसरतऩयु¸ वटुवर य इटहयीभा यहेका सायवकका व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ केन्त्रका सम्पऩूणि सम्पऩसत तथा दायमत्व प्रस्तायवत व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु¸ वटुवर य इटहयीभा साने । फाॉकी १३ वटा ससऩ यवकास तासरभ केन्त्रहरु सम्पफजन्त्धत प्रदेश 
भातहत यहने गरय प्रदेश सयकायराई हस्तान्त्तयण गने ।  

२. सायवकका १४ वटा योजगाय सूचना केन्त्रहरु भध्मे यवयाटनगय¸ जनकऩयु¸ हेटौडा¸ ऩोखया¸ वटुवर¸ सखेुत य धनगढीभा यहेका योजगाय सूचना केन्त्रहरु सम्पफजन्त्धत सयकायराई य फाॉकी ७ बरऩयु¸ उदमऩयु¸ वीयगञ्ज¸ ऩवित¸ दाङ¸ जमु्परा य भहेन्त्रनगय वटा राई ती सूचना केन्त्रहरु यहेकै 
नगयऩासरकाराई हस्तान्त्तयण गने ।  
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व्मावसायमक तथा ससऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठानभा हार कामियत कभिचायीहरूको यववयण 
क्र.सॊ. ऩद कभिचायीको नाभ शाखा कैयपमत सम्पऩकि  कैयपमत 
१ कामिकायी सनदेशक 

(सहसजचव)  

श्री प्रभेरार रासभछान े कामािरम प्रभखु या.ऩ. प्रथभ (प्र./सा.प्र.)    

२ सनदेशक(उऩसजचव) श्री गोऩारयाज सतसभजससना  सनदेशक या.ऩ. दद्वतीम (प्र./सा.प्र.)    

३ शाखा असधकृत श्री नायामणप्रसाद सनयौरा ऩाठ्यक्रभ भाऩदण्ड 
सनधाियण शाखा 

या.ऩ.त.ृ  (प्रा./जशऺा प्रशासन)     

४ रेखा असधकृत श्री गोऩार असधकायी   आसथिक प्रशासन शाखा  या.ऩ.त.ृ  (प्र. /रेखा)     

५ शाखा असधकृत  श्री सनुीता थाऩा  प्रशासन  शाखा या.ऩ.त.ृ (प्र./सा.प्र.)   

६ शाखा असधकृत  श्री श्रीधय ऻवारी  तासरभ व्मवस्थाऩन शाखा या.ऩ.त.ृ (प्र./सा.प्र.)   

७ प्रजशऺक  भे.इ.श्री प्रसतबा गौतभ तासरभ व्मवस्थाऩन शाखा या.ऩ.त.ृ (प्रा./इजन्त्जसनमयीङ्ग/भे.इ)   

८ प्रजशऺक इ. श्री...... ...... ...... ...... तासरभ व्मवस्थाऩन शाखा या.ऩ.त.ृ (प्रा./ इजन्त्जसनमयीङ्ग 
/इरेजक्ट्रकर एण्ड इरेक्ट्रोसनक) 

 हार रयि यहेको 

९ रेखाऩार  श्री अभतृसागय नायऩत आसथिक प्रशासन शाखा या.ऩ.अनॊ. प्र. (प्र. /रेखा)   

१० नामव सधुफा  श्री कभरप्रसाद जघसभये प्रशासन शाखा या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्र./सा.प्र.)   

११ नामव सधुफा  श्री जचन्त्ताभणी आचामि तासरभ व्मवस्थाऩन शाखा या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्र./सा.प्र.)   

१२ कम्प्मूटय अऩयेटय  श्री ठसगन्त्र कटे्टर प्रशासन शाखा या.ऩ.अनॊ. प्रा. (यवयवध)   

१३ सहामक प्रजशऺक सफ.इ. श्री.समुिदेव शभाि तासरभ व्मवस्थाऩन शाखा या.ऩ.अनॊ.प्र. (प्रा./ईजन्त्ज./भे./ज.भे.)    

१४ सहामक प्रजशऺक सफ.इ. श्री...... ................ तासरभ व्मवस्थाऩन शाखा या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्रा./ईजन्त्ज./ईरेजक्ट्रकर 
एण्ड ईरेक्ट्रोसनक)  

 हार रयि यहेको 

१५ ड्राइबय श्री अरभान याई प्रशासन शाखा ह.स.चा. (शे्रणी यवयहन)   कयाय 
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१६ ड्राइबय श्री कुभाय ताभाङ प्रशासन शाखा ह.स.चा. (शे्रणी यवयहन)   कयाय 

१७ ड्राइबय श्री नायामण न्त्मौऩान े प्रशासन शाखा ह.स.चा. (शे्रणी यवयहन)   कयाय 

१८ कामािरम सहमोगी श्री केशयभामा जोगी प्रशासन शाखा का.स. (शे्रणी यवयहन)   कयाय 

१९ कामािरम सहमोगी श्री सयुफहादयु योकाहा प्रशासन शाखा का.स. (शे्रणी यवयहन)   कयाय 

२० कामािरम सहमोगी श्री नायामणप्रसाद ऩयाजरुी प्रशासन शाखा का.स. (शे्रणी यवयहन)   कयाय 

२१ कामािरम सहमोगी श्री गॊगा ऩौडेर प्रशासन शाखा का.स. (शे्रणी यवयहन)   कयाय 

सेवा कयायभा यहेका कभिचायीहरू 

क्र.सॊ. ऩद कभिचायीको नाभ शाखा कैयपमत सम्पऩकि  कैयपमत 

१ कम्प्मटुय अऩयेटय श्री सीता ढकार प्रशासन  या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्र./सा.प्र.)   

२ प्रयवयष्ट सहामक श्री यवश्वभजण उप्रतेी प्रशासन  या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्र./सा.प्र.)   

३ असबभखुीकयण सहजकताि श्री प्रबा आचामि प्रशासन इयऩएस या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्र./सा.प्र.)   

४ असबभखुीकयण सहजकताि श्री इन्त्राकुभायी स्वाॉय प्रशासन इयऩएस या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्र./सा.प्र.)   

५ रयसे्ससनष्ट श्री ययवन शे्रष्ठ प्रशासन इयऩएस का.स. (शे्रणी यवयहन)    

६ स्वीऩय श्री भाइरी खरी प्रशासन का.स. (शे्रणी यवयहन)    

७ स्वीऩय श्री यीभा कठहरयमा प्रशासन  का.स. (शे्रणी यवयहन)    

८ भारी सरयता योकाहा प्रशासन  का.स. (शे्रणी यवयहन)    
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अनुसूची २ 

आर्थिक बर्ि २०७८।०७९मा स्वीकृत बजेट 

 
LMBIS __ Line Ministry Budget Information System 2078-09-28.pdf  

file:///C:/Users/Dell/Downloads/LMBIS%20__%20Line%20Ministry%20Budget%20Information%20System%202078-09-28.pdf
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अनसूुची ३ 

प्रजशऺक प्रजशऺण (ToT) तासरभ १० ददने कामिक्रभभा सहबागीहरूको यववयण 

स्थान् व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी रसरतऩयु   सभसत २०७९।०२।०६ देजख 

क्र.स. सहबागीको नाभ, थय ठेगाना भोफाईर 

१ मोगेन्त्र शे्रष्ठ ठैफ-८, रसरतऩयु ९८४९१८७६८९ 

२ यचना भहजिन चोबाय-१४, काठभाण्डौं ९८४१६३९३१६ 

३ ज्मोती थाऩा गोठाटाय-०७, काठभाणडौं ९८४१८७९०८० 

४ कयवता याई साकपाया-१, इराभ ९८१९३८६३३६ 

५ सभया रासभछाने (ढकार) नीरकण्ठ-०७,धाददङ्ग ९८४९११४२१८ 

६ यससरा शाही कासरभाटी-१३, काठभाण्डौं ९८६१०२१८८८ 

७ अन्त्ज ुभहजिन काठभाण्डौं-१३, काठभाण्डौं ९८४९४१८१९९ 

८ सभना कुभायी चौधयी पूरवायी-१, कैरारी ९८६६३०५३३४ 

९ जभनुा जघसभये टुकुचा-७, काभ्र े ९८४१७३९४५५ 

१० आमषु्भा याई जचउयीडाडा-२, खोटाङ्ग ९८६१९६७११५ 

११ जानकुा ठटार (ऩरयमाय) रुम्पजाटाय-४, ओखरढुङ्गा ९८४२८०३६९९ 

१२ जानकुा सनुाय कुभयी-६, नवुाकोट ९८६०६३४०४४ 

१३ भञ्ज ुताभाङ म्पमागॊङ-3, नवुाकोट ९७४२५२३९५५ 

१४ अजुिन फ. शाही डाडापाॉमा-६, हमु्परा ९८६०३९१३३२ 

१५ टेक फहादयु तभाङ ता-दधुऩोखयी-३, दोरखा ९८५११९०९३५ 

१६ ऩूणि फहादयु काभी शाजन्त्तनगय-०४, दाङ ९८४७८०४६७६ 

१७ हस्ते याना (यवटार)ु गौभखुी-२, ्मूठान ९८६७७२००१० 

१८ नसफन कटवार बयौर-५, सनुसयी ९८६९२९००६२ 

१९ जारेन्त्र उऩकुि टी वेरवायी-१०, भोयङ्ग ९८४२१३५७१३ 

२० असनर कुभाय मादव कनकऩट्टी-३, धनषुा ९८००८७५०१९ 

२१ ददवश याई ताजम्परछा-१, उदमऩयु ९८४९३३४३७६ 

२२ सजजता डॊगोर रसरतऩयु-१६, रसरतऩयु ९८४११८०१६३ 

२३ सतरक याभ थारु कसरका-१, फददिमा ९८४३४४५५६१ 

२४ ऩदभ फहादयु फस्नेत भासरकाठाटा-२, जमु्परा ९८४१८३४५९५ 
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स्थान् व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी रसरतऩयु   सभसत २०७९।०२।१८ देजख 

क्र.स. सहबागीको नाभ, थय ठेगाना भोफाईर 

१ भेसरना आचामि ददिेर-३, खोटाङ ९८६२८१८४४३ 

२ रक्ष्भी शे्रष्ठ थाजन्त्सङ-४, नवुाकोट ९८४१८२०३३७ 

३ यीता नेऩारी  ऩोखया-३, कास्की ९८१३४९८६७७ 

४ ससभऺा के. सी. धनाि-४, दाङ ९८६८३६३३३३ 

५ रक्ष्भी कुभायी शाही गोगनऩानी-५, दैरेख ९८४८२४१२३१ 

६ ससुसरा काफ्रे सार ु-१, याभेछाऩ  ९८४९८९५९८२ 

७ सजुता राभा  गॊगा जभनुा यी-2, धाददङ्ग ९८६४६९६४९४ 

८ ससुनता शे्रष्ठ ऩकुोट-२, तनह ु ९८४९५८०७४४ 

९ सॊगीता शे्रष्ठ होक्से-३, काभ्र े ९८१८१६७०९७ 

१० रक्ष्भी शे्रष्ठ ऩाॉचखार-६, काभ्र े ९८६९४१८४६० 

११ नम्रता न्त्मौऩान े भकवानऩयुगढी-५, भकवानऩयु ९८४९०२५११५ 

१२ रुऩा शे्रष्ठ यवयाटनगय-२२, भोयङ ९८०४३०६३६९ 

१३ सागय फयार पूङसरङ-२, ता्रेजङु्ग ९८१४९५८०१३ 

१४ सोभ प्रसाद चौधयी  फादरऩयु -८, वददिमा  ९८६८०८२१४० 

१५ यवशार कुशवाय चऩयु -१, यौतहट ९८४५७९६९०४ 

१६ सयुज ऩॊगेनी वासरङ्ग-१०, स्माङ्गजा ९८५८०७०१९८ 

१७ सफुोध जघसभये यवयऩयु-४, कयऩरफस्त ु ९८५७०७०६०२ 

१८ याजेश के.सी. बीयकोट-१३, स्माङ्जा ९८००७२९३२७ 

१९ याज ुताभाङ्ग सरमगुा-७, उदमऩयु ९८४२९८८२३९ 

२० सोन ुगरुुङ अजुिनचौऩायी-४ स्माङ्जा ९८४४४७७१२० 

२१ याभभामा ढुङ्गाना यकयानचोक-१, धाददङ्ग ९८४१६२८१३२ 

२२ रजक्ष्भसनमा कुभायी ठाकुय कसमाणऩयु-३, ससयाह ९८१४८७०४१७ 

२३ शसभिरा हभार (साऩकोटा) सभरुिङ्ग-1, तनहुॉ ९८४५३१४५८० 
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 स्थान् ऩोखया कास्की                                    सभसत २०७९।०२।१७देजख 

क्र.स. सहबागीको नाभ, थय ठेगाना भोफाईर 

१ अजुिन न्त्मौऩान े तायकुघाट, रभजङु 9846162013 

२ सरर फहादयु यनऩार वासरङ्ग, स्माङ्गजा 9846178450 

३ सन्त्जम रम्पसार घाचोक, कास्की 9846637367 

४ असनशा तयाभ ु ठूरोरमु्पऩेक गसुभी 9846748586 

५ सगता कुभायी चौधयी उभाि कैरारी 9819191540 

६ खसुी भामा ऩरयमाय ऩोखया, कास्की 9803983681 

७ ससभिरा सतवायी रेखनाथ कास्की 9806748614 

८ ससता असधकायी वाग्रे सकु्रगण्डकी तनॉह ु 9846332476 

९ भहेश्वय शभाि जैसभनी फाग्रङु 9845049210 

१० हयी फहादयु घतॉ परेवाॉस ऩवित 9846779515 

११ जम याज शभाि घोडाघोडी कैरारी 9848449999 

१२ प्रसभश थाऩा बयतऩयु जचतवन 9840478004 

१३ रक्ष्भण खरी  ऩोखया, कास्की 9856036884 

१४ ससफना असधकायी असगयकोट गोयखा 9846188092 

१५ भीया शभाि  सैनाभैना -१ रुऩन्त्देही  9847471525 

१६ ददऩा ऩनु गरुुङ्ग ऩोखया -१० कास्की  9817115454 

१७ भञ्जु फास्तोरा  ऩोखया -१९ कास्की  9866061858 

१८ अचिना बण्डायी  छ्ऩाकोट -२ गसुभी  9869206944 

१९ ससभान्त्त गरुुङ्ग  बमोग -८ तनहुॉ 9816101628 

२० उभा गरुुङ्ग  गमु्पडा -६ गोयखा  9815114695 

२१ भीना कुभायी ऩरयमाय  देउयारी -९ कास्की  9846291957 

२२ प्रकाश खनार वासरङ्ग -४ स्माङ्गजा 9857058172 

२३ दीऩक अमािर  भासरका ४, गसुभी  9867341250 

२४ सभन फहादयु नेऩारी फेयेङ फाग्रङु 9848929764 
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स्थान् बयतऩयु जचतवन                                    सभसत २०७९।०२।१८देजख 

क्र.स. सहबागीको नाभ, थय ठेगाना भोफाईर 

१ सयेुश चौधयी यत्ननगय-४, जचतवन 9845565429 
२ श्माभ चौधयी पते्तऩयु, फाॉके 9848152403 
३ थानेश्वय बट्टयाई गैडाकोट-५, नवरऩयासी 9845152745 
४ सभना थाऩा ऺेरी फटुवर-३, रुऩन्त्देही 9847090349 
५ असभत कुभाय सभश्र नैनही, भहोत्तयी 9807890990 
६ ऩूजा फस्मार  बयतऩयु-१४, जचतवन 9845246036 
७ यकयण भयहठ्ठा ऩारङुटाय-७, गोयखा 9821804890 
८ सयस्वती खड्का बयतऩयु-११, जचतवन 9845395850 
९ सयोज कॉ डेर बयतऩयु-९, जचतवन 9849810528 
१० फच्च ुचेऩाङ यऩडा, धाददङ 9841717986 
११ कभर प्रसाद रोध भामादेवी-१, रुऩन्त्देही 9804487872 
१२ ऩषु्कय शभाि भजगैमा तरुसीऩयु दाङ 9847941752 
१३ ताया प्रसाद ऩरयमाय  तरुससऩयु-६, दाङ 9869474911 
१४ कभर गैहे्र वासरङ-१३, स्माङ्जा 9846802397 
१५ सधुन आचामि फडु्डीबभूी-४, कयऩरफस्त ु 9844768869 
१६ जशव ऩजण्डत बयतऩयु-२, जचतवन 9855057910 
१७ यभेश सफ.क. ऩञ्चदेवर यवनामक-२, अछाभ 9825874534 

१८ 
नायामण प्रसाद शभाि 
ऩोखयेर दोधाया चादनी-९, कञ्चनऩयु 9806424132 

१९ चन्त्र प्रसाद चौधयी  कैरारी ७ कैरारी  9814636154 
२० जनकससॊह धानकु घोडाघोडी न.ऩा. -१ कैरारी  9848802719 
२१ सॊगीता कुभायी चौधयी  घोडाघोडी न.ऩा. -१ कैरारी  9848499024 
२२ ऩषु्ऩा गाहा फटुवर, रुऩन्त्देही 9812913383 
२३ सयवता खनार आरुघाट, गोयखा 9842669590 
२४ सयस्वती कोइयारा भनकाभना, गोयखा 9845328589 
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अनसूुची ४ 

कभिचायीहरूको ऺभता असबवयृि कामिक्रभभा सहबागीहरूको यववयण 

क) प्रजशऺक प्रजशऺण कभिचायी ऺभता असबवयृि तासरभ (ToT) 

क्र.सॊ कभिचायीको नाभ थय कामियत कामािरम 

1 प्रभेरार रासभछान े व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

२ गोऩारयाज सतसभजससना व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

३ भिुा फाॉस्कोटा शेऩाि व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

४ उभेश मादव व्मवसामजन्त्म सयुऺा तथा स्वास्थम केन्त्र रसरतऩयु 
५ नायामण प्रसाद सनयौरा व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

६ सनुीता थाऩा व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

७ गोऩार असधकायी व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

८ श्रीधय ऻवारी व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

९ प्रसतबा गौतभ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

१० ध्रवुयाज बट्टयाई श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

११ यवकास कुभाय यजक श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

१२ अजस्भता सनयौरा व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान ईटहयी 
१३ सजन्त्दऩ याना व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान ईटहयी 
१४ जीवन कुभाय जघसभये श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम 

१५ ईन्त्द ुशभाि सनयौरा श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम 

१६ फरयाभ सभश्र व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान फटुवर 

१७ सभुन ऩन्त्थ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान फटुवर 

१८ जचन्त्ताभजण आचामि व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

१९ ठसगन्त्र कटे्टर व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

२० कभर जघसभये व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 
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ख) श्रभ सम्पवि कानून तथा न्त्माम सम्पफन्त्धी ऺभता असबवयृि तासरभ 

क्र.सॊ कभिचायीको नाभ थय कामियत कामािरम 

1 नायामणप्रसाद सनयौरा व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

२ ससुनता थाऩा व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तारीभ प्रसतष्ठान रसरतऩयु 

३ ध्रवुयाज बट्टयाई श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

४ गोयवन्त्दप्रसाद आचामि श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

५ चोरायभण असधकायी श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

६ नयवन ऩोखयेर श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

७ यवसनता ऩौडेर श्रभ अदारत 

८ यत्ना जघसभये श्रभ अदारत 

९ गणेश थाऩा श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

१० अभन जघसभये श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

११ गीतादेवी ऩौडेर श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

१२ यभादेवी न्त्मौऩाने श्रभ अदारत 

१३ यटकादेवी रयजार श्रभ अदारत 

१४ सूमिभोहन आचामि श्रभ अदारत 

१५ सजृना फोहोया श्रभ अदारत 

१६ कौशर दाहार श्रभ अदारत 

१७ नयेन्त्रफहादयु शाही श्रभ अदारत 

१८ याभजो ऩोखयेर श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

१९ सॊजम साह श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 

२० ससुनता रयसार श्रभ तथा व्मवसामजन्त्म सयुऺा यवबाग सभनबवन 
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अनसूुची ५ 

व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी रसरतऩयु 

पाठ्यक्रम सूची 
क्रसॊ ऩाठ्यक्रभ  आ फ प्रकाशक प्रमोजन सभम(घण्टा)     कैयपमत 

          सै प्र जम्पभा भयहनाभा अनऩुात   

१ कटाई ससराई सीऩ असबवयृि 
तासरभ ऩाठ्यक्रभ Cutting & 

Stiching(Tailoring)Upgading 
Curriculum 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

आधायबतू तासरभ प्राप्त 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

३९ १५६ १९५ १.५ २०।८०   

२ धमयुटससमन सीऩ असबवयृि 
तासरभ Beautician 

Upgrading Curriculum 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कम्पतीभा ३ भयहन े

(३९०घण्टे) आधायबतू 
तासरभ प्राप्त प्रजशऺाथॉहरूको 
रासग 

३९ १५६ १९५ १.५ २०।८०   

३ अटोभोफाइर भेकासनकर 
यवषमको(सॊशोसधत) तासरभ  

Automobile Mechanical 
Curriculum 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   

४ यवद्यतु जडान सीऩ असबवयृि 
तासरभ Electricity Upgrading 

Curriculum 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कम्पतीभा ३ भयहन े
(३९०घण्टे) आधायबतू 
तासरभ प्राप्त प्रजशऺाथॉहरूको 
रासग 

५८ १३७ १९५ १.५ ३०।७०   

५ भोटयसाईकर भभित यवषमको 
तासरभ Motorbike Repairing 

Training Curriculum 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२५५ ४७५ ७३० ६ ३५।६५   
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६ कम्प्मटुय यवषमको तासरभ 
Computer Training 
Curriculum 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

एस एर सी उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२१९ ५११ ७३० ६ ३०।७०   

७ जनयर भेकासनकर तासरभ 
General Mechanical 
Curriculum 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८० ऩाॉचौं सॊशोधन 

८ भोफाईर पोन रयऩेमयय 
सीऩभूरक तासरभ 

२०७४।०७५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

५७ १६८ २२५ २ २५।७५ छोटो अवसधको 

९ यवद्यतु जडान सीऩ असबवयृि 
तासरभ Electricity Upgrading 

Curriculum 

२०६९।०७० व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

६ भयहने आधायबतू तासरभ 
प्राप्त प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

११० २५५ ३६५ ३ ३०।७० ऩयहरो सॊशोधन 

१० ऩम्पऩसेट भेकासनक्स यवषमको 
तासरभ Pumpset Mechanics 

२०७२।०७३ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

११  फाॉस/वेत (सॊशोसधत)  यवषमको 
तासरभ Bamboo/cane Work 

२०६४।०६५ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ सनदेशनारम सैंफ ु
बैंसेऩाटी रसरतऩयु 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१८२ ५४८ ७३० ६ २५।७५   

१२ ऩाइऩ जडान यवषमको तासरभ 
Plumbing Training 
Curriculum 

२०७१।०७२ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

१३ साइकर भभित तथा सॊबाय 
ऩाठ्यक्रभ Bicycle Repair 

and Maintenance 

२०५६ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना कोऩणु्डोर रसरतऩयु 

साधायण रेखऩढको ऻान 
बएका प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   
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१४ ससकभॉ (काष्ठ कामि) यवषमको 
ऩाठ्यक्रभ  Carpentry 

२०७२।०७३ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

१५ वेजसडङ्ग यवषमको ऩाठ्यक्रभ  

Welding 

२०७२।०७३ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

१६ इरेक्ट्रोसनक्स भभित यवषमको 
तासरभ Electronics Repair 

Training Curriculum 

२०७१।०७२ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा १० उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१५६ २३४ ३९० ३ ४०।६०   

१७ केश शृ्रॊगाय तथा सौन्त्दमि 
सम्पफन्त्धी तासरभ Hair 

Dressing and Beauty 
Curriculum 

२०७१।०७२ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

१८ ढाका फनुाई Dhaka Weaving २०५६ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना अदै्वतभागि काठभाडौं 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१८२ ५४८ ७३० ६ २५।७५   

१९ डकभॉ यवषमको ऩाठ्यक्रभ 
Mason 

२०७२।०७३ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र ( यवबागस्तयीम 
कामािरम)बैंसेऩाटी 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

२० ऩाइऩ जडान असबवयृि 
ऩाठ्यक्रभ Plumbing 

Upgrading Curriculum 

२०६३ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ सनदेशनारम बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बई ्रजम्पफङ्ग 
जडानभा १६० घण्टा 
आधायबतु तासरभ 
सरइसकेको प्रजशऺाथॉहरूको 
रासग 

३८ १२२ १६० १.५ २०।८०   

२१ फाॉस।वेत यवषमको ऩाठ्यक्रभ 
Bamboo/cane Work 

२०७२।०७३ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र यवबागस्तयीम 
कामािरम बैंसेऩाटी 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

९७ २९३ ३९० ३ २५।७५   
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२२ साधायण यवद्यतु जडान 
यवषमको तासरभ ऩाठ्यक्रभ 
Basic Electricity training 
Curriculum 

२०७१।०७२ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र यवबागस्तयीम 
कामािरम बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

९८ २९२ ३९० ३ २५।७५   

२३ कटाई ससराई यवषमको 
ऩाठ्यक्रभ Cutting & Stiching 

२०७१।०७२ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र यवबागस्तयीम 
कामािरम बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

२४ इरेक्ट्रोसनक्स भभित यवषमको 
तासरभ Electronics Repair 

Training Curriculum 

२०६९।०७० व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र यवबागस्तयीम 
कामािरम बैंसेऩाटी 

कऺा १० उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२९२ ४३८ ७३० ६ ४०।६० तेस्रो सॊशोधन 

२५ सटरयङ्ग काऩेन्त्ट्री यवषमको 
ऩाठ्यक्रभ Suttering 

Carpentry 

२०७२।०७३ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र यवबागस्तयीम 
कामािरम बैंसेऩाटी 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

२६ जनयर भेकासनक्स तासरभ 
ऩाठ्यक्रभ General 

Mechanics Curriculum 

२०६९।०७० व्मावासायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र यवबागस्तयीम 
कामािरम बैंसेऩाटी 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८० चौथौ सॊशोधन 

२७ छारा तथा ससन्त्थेयटक 
सॊशोसधत ऩाठ्यक्रभ  Leather 

and Synthetic 

२०५६ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना कोऩणु्डोर रसरतऩयु 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   

२८ इम्पिाइडयी ऩाठ्यक्रभ  

Embroidery 

२०५६ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना कोऩणु्डोर रसरतऩयु 

कटाई ससराई सम्पफन्त्धी ऻान 
तथा कऺा ८ उत्तीणि बएको 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

७३ २९२ ३६५ ३ २०।८०   

२९ कऩडा फनुाई सॊशोसधत 
Textile Weaving 

२०५६ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना अदै्वतभागि काठभाडौं 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   

३० स्मारोवेर जडान तथा भभित 
सॊबाय ऩाठ्यक्रभ Shallow-

Well Installation, Repair 
and Maintenance 

२०५९ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   

३१ गरैंचा फनुाई ऩाठ्यक्रभ 
Carpet Weaving 

२०५३ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना अदै्वतभागि काठभाडौं 

साधायण रेखऩढको ऻान 
बएका प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   



 

48 
 

३२ ऩम्पऩसेट भेकासनक्स ऩाठ्यक्रभ 
सॊशोसधत Pumpset 

Mechanics Curriculum 

२०६१ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२१९ ५११ ७३० ६ ३०।७०   

३३ होजजमायी सॊशोसधत ऩाठ्यक्रभ 
Hosiery 

२०५९ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   

३४ हाउस यकयऩङ्ग ऩाठ्यक्रभ 
House Keeping Curriculum 

२०६१ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

टेष्ट ऩास गयेका 
प्रजशऺाथॉहरूका रासग 

७३ २९२ ३६५ ३ २०।८०   

३५ वेजसडङ्ग व्मवसामको ऩाठ्यक्रभ 
सॊशोसधत Welding 

Curriculum 

२०५९ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१४६ ५८४ ७३० ६ २०।८०   

३६ यवद्यतु जडान असबवयृि 

(अऩग्रसेडङ्ग) ऩाठ्यक्रभ 
Electricity (Upgrading)  

२०५३ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना अदै्वतभागि काठभाडौं 

६ भयहने आधायबतू तासरभ 
प्राप्त प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२१९ ५११ ७३० ६ ३०।७०   

३७ वेटय।वेटे्रस ऩाठ्यक्रभ 
Waiter/Waitress 
Curriculum 

२०६१ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

टेष्ट ऩास गयेका 
प्रजशऺाथॉहरूका रासग 

१२२ ३६४ ४८६ ४ २५।७५   

३८ ससट भेटर भेकासनक्स 
सॊशोसधत ऩाठ्यक्रभ 

२०५७ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

कऺा ७ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

२१९ ५११ ७३० ६ ३०।७०   

३९ टामर छा्न ेऩाठ्यक्रभ Tile 

Fixture Curriculum 

२०६० योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना वानेश्वय काठभाडौं 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१०८ २५७ ३६५ ३ ३०।७०   

४० ससराई कटाई सॊशोसधत 
ऩाठ्यक्रभ 

२०५२ योजगाय यवसनभम सेवा 
आमोजना ऩतुरीसडक 
काठभाडौं 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग 

१५० ५८० ७३० ६ २०।८०   

४१ टामर तथा भाफिर छा्न े
यवषमको ऩाठ्यक्रभ Tile and 

Marble Fixing २०७२।०७३ 

व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र यवबागस्तयीम 
कामािरम बैंसेऩाटी 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग ७८ ३१२ ३९० ३ २०।८०   

४२ जीवन उऩमोगी सीऩ 
उद्यभजशरता यवकास य 
यवजत्तम व्मवस्थाऩन तथा 
असबरेजखकयण 

२०७८ 

श्रभ योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्त्रारम प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामिक्रभ 

कऺा ५ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग ३१ १९ ५० Joint ६२।३८   
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४३ 

साधायण ससकभॉ General 

Carpenter 

२०७८ श्रभ योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्त्रारम प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामिक्रभ 

प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामिक्रभका सम्पऩूणि 
राबाथॉहरू ३६ २०४ २४० 

५० 
ददन २०।८०   

४४ 

सडक भभित कभॉ Road 

Maintenance Worker 

२०७८ श्रभ योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्त्रारम प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामिक्रभ 

प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामिक्रभका सम्पऩूणि 
राबाथॉहरू ४० २०० २४० 

५० 
ददन २०।८०   

४५ 

डकभॉ छोटो अवसधको 
ऩाठ्यक्रभ Mason 

२०७८ श्रभ योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्त्रारम प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामिक्रभ 

प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामिक्रभका सम्पऩूणि 
राबाथॉहरू ४२ १९८ २४० 

५० 
ददन २०।८०   

४६ घय वाइरयङ्ग य यवद्यतुीम 
उऩकयण भभितकभॉ House 

wiring and Electrical 
appliances Repairer 

२०७८ श्रभ योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्त्रारम प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामिक्रभ 

प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामिक्रभका सम्पऩूणि 
राबाथॉहरू ३३ २०७ २४० 

५० 
ददन २०।८०   

४७ 

्रम्पफय छोटो अवसधको 
ऩाठ्यक्रभ Plumbing Worker 

२०७८ श्रभ योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्त्रारम प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामिक्रभ 

प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामिक्रभका सम्पऩूणि 
राबाथॉहरू ३२ २०८ २४० 

५० 
ददन २०।८०   

४८ 

आधायबतू हाउस यकऩय 
Basic House Keeper 

२०७६ 

व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

साधायण रेखऩढको ऻान 
बएका प्रजशऺाथॉहरूको रासग २० १४० १६०   २०।८०   

४९ 

सडजजटर भाकेयटङ Digital 

Marketing 

२०७८ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

एस एर सी उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग ९५ २९५ ३९० ३ २०।८०   

५० रयसे्ससनष्ट तथा टेसरपोन 
सॊचारक Receptionist cum 

Telephone Operater 

२०७६ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

कऺा १० उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग २० १४० १६०   २०।८० 

५० घण्टा OJT 

(PDF) 

५१ 
Accounting Application 
Operator of Fact or Tally or 
Swastik 

२०७६ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

कऺा १२ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग ३० १३० १६०   २५।७५ PDF 

५२ येशाजन्त्म साभग्रीफाट वस्त ु
सनभािणकताि  Natural Fiber 

२०७६ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी 

साधायण रेखऩढको ऻान 
बएका प्रजशऺाथॉहरूको रासग २८ १३३ १६१   २०।८० 

५३ घण्टा OJT 

(PDF) 
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based Handicraft Maker रसरतऩयु 

५३ 

आधायबतू सयुऺा गाडि  Basic 

Security Guard 

२०७६ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग २३ १३७ १६०   २०।८० 

५५ घण्टा OJT 

(PDF) 

५४ 

सयसपाई कभॉ  Cleaner 

२०७६ व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ प्रसतष्ठान बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

साधायण रेखऩढको ऻान 
बएका प्रजशऺाथॉहरूको रासग २६ १३४ १६०   २०।८० 

७० घण्टा OJT 

(PDF) 

५५ 

सेसस ऩसिन Sales Person २०७४।०७५ 

व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

कऺा १० उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग ९६ ६४ १६०   ६०।४० PDF 

५६ 

केमय सगबय  Caregiver २०७५।०७६? 

व्मावसायमक तथा सीऩ यवकास 
तासरभ केन्त्र बैंसेऩाटी 
रसरतऩयु 

कऺा ८ उत्तीणि बएका 
प्रजशऺाथॉहरूको रासग ४८ ११२ १६० १ ३०।७० PDF 

 


