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मन्त्तव्य 

दशेमा उपलब्ध श्रमशजिलाई सीपयिु तलु्याई रोजगारीका अवशर उपलब्ध गराउन प्रजत वषि लगभग २० हजार 

जनालाई प्रभावकारी तालीम प्रदान गरी मलुकुको जवद्यमान जनशजिलाई राजरिय र अन्त्तराजरिय वजार अनकुुलको 

ज्ञान र सीप प्रदान गनुि यस व्यावसाजयक तथा सीप जवकास तालीम केन्त्रको मलू उदे्धश्य रहकेो छ । कामको लाजग 

जवदजेशने नेपाली श्रमशजिको तलुनामा यो संख्या न्त्यनू भए पजन प्राप्त श्रोत साधनको आधारमा आवश्यक परेजजत 

तालीम प्रदान गनि सजकएको छैन । साधन श्रोत वढाई सीपयिू जनशजि वढाउन अत्यन्त्त जरुरी छ ।  

 श्रम बजारको कोरा श्रमशजिलाई श्रम बजारको माग अनरुुप व्यावसाजयक सीपमलूक तालीम जदलाई गरीब, 

जवपन्त्न एव ंसाच्चैनै आवश्यक पनेलाई सीपयिु श्रम शजिको रुपमा जवकजसत गने यस व्यावसाजयक तथा सीप 

जवकास तालीम केन्त्र भैंसेपाटी तथा यससंग ैसहकायिमा रहकेा अन्त्य १५ वटा व्यावसाजयक तथा सीप जवकास तालीम 

केन्त्रहरु आपना उदे्धश्य अनरुुप जियाजशल रहकेा छन ्।   

 गत वषिमा जयनै केन्त्रबाट संचालन भएका कायििम एवं प्रगजत जववरणको तत्थयांक अजभलेखीकरण गनि 

आवश्यक भए अनरुुप यो वाजषिक प्रजतवदेन प्रकाशन गनि लाजगएको छ । यस प्रकाशनबाट सबै सरोकारवाला व्यजि 

एव ंजनकायहरु लाभाजन्त्वत हुने कुरामा म जवश्वस्त छु ।  

 अन्त्तमा यस वाजषिक प्रजतवदेन प्रकाशन कायिमा संलग्न तालीम केन्त्रका सम्पणूि कमिचारीहरु र खासगरी 

योजना शाखासंग सवजन्त्धत कमिचारीहरुले अत्यन्त्तै जियाजशल भई योगदान जदन ुभएको छ, जसको लाजग उंहाहरुलाई 

म धन्त्यवाद जदन चाहान्त्छु । साथै सबै सरोकारवालाहरुको लाजग यो प्रकाशन महत्वपणूि रहोस ्भन्त्ने अपेक्षा पजन गदिछु 

। साथै यस केन्त्रको कायि सम्पादनमा सल्लाह सझुावको अपेक्षा समते गदिछौं ।   

   

  

 

कायिकारी जनदशेक 

 व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम केन्त्र  

 भैंसेपाटी, लजलतपरु  

  

 

 

 

 

 



जबषय सचूी 

१ पररचय 

१.१ ऐजतहाजसक पषृ्ठभमूी 

१.२ दीर्िकाजलन सोच 

१.३ लक्ष्य 

१.४ उद्दशे्य 

१.५ सीप जवकास तालीम केन्त्रको काम, कतिव्य र अजधकार 

१.६ सगंठनात्मक सरंचना 

२. कायििम र प्रगजत अवस्था 

२.१ आधारभतू (जनयजमत ६ मजहन ेर ३ मजहन)े तालीम 

२.२ अप्ग्रेजिङ्ग ताजलम 

२.३ आवासीय मजहला सीप जवकास तालीम (६ मजहन)े 

२.४ यवूा स्वरोजगार तथा वैदजेशक रोजगारमलूक जवशषे सीप जवकास तालीम 

२.५  उद्यमशीलता जवकास तालीम 

२.६ नम्स पाठ्यिम जनमािण र पररमाजिन (जवशषे सीपको समते) 

२.७ प्रजशक्षक क्षमता अजभवजृद्ध ताजलम 

२.८ दोहोरो मागि प्रणाली (Double Track System) तालीम 

२.९ लक्ष्य नतोजकएका कायििम 

३.  समर उपलब्धी तथा प्रगजत अवस्था  

४. समस्या, चनुौती एवं सधुारका पक्षाहरु  

५. भजवरयको कायिजदशा (सीप जवकास ताजलमको भावी राजरिय कायिनीजत) 

६. व्यावसाजयक तथा सीप जवकास तालीम केन्त्रले प्राथजमकता जदनपुन ेकायिहरु 

७. उपसहंार 

 

 

 

 

 

 



:

दशेमा उपलब्ध अदक्ष जनशजिलाई श्रम बजार सहुाउँदो ज्ञान र सीप प्रदान गद ैरोजगारीका अवसरहरु जसजिना गरी सीपयिु 

जनशजि उत्पादन गनुि राज्यको प्रमखु दाजयत्व रहकेो छ । यसै तथयलाई महससु गरी गररबी जनवारणमा ठोस योगदान परुाउने 

हतेलेु जबिम संम्वत २०३४ सालमा यो ताजलम केन्त्र केश कतिन ताजलम केन्त्रको रुपमा स्थापना भएको जथयो । सरुुका 

जदनमा केश कतिन ताजलम संचालन गने गरी स्थापना भएको यस कायािलयले आ.व. २०४९/०५० पजछ केश कतिन 

ताजलमका अजतररि थप जवषयहरुमा ताजलम संचालन गनि थालेको हो । शरुुमा श्रजमक आपजूति केन्त्रको रुपमा स्थापना 

भएको कायािलय हाल आएर भैंसेपाटी सजहत १६ वटा केन्त्रहरु व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम केन्त्रको रुपमा 

स्थापना भई यस कायािलयले जवभागस्तरीय कायि संचालन गरररहकेो छ । 

व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम संचालन गने जनकायहरु धेरै हुदँा हुदं ै पजन श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 

मन्त्रालय अन्त्तगितको व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम केन्त्र मातहत  वाजषिक कररब २० हजार  जनशजिलाई ताजलम 

जदने जनकायको रुपमा कायिरत छ । त्यसैले व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम केन्त्रलाई सीपमलूक ताजलमको अगवुाको 

रुपमा जवकास गद ैलैजान ुअजत आवश्यक दजेखन्त्छ । हालसम्म उपलब्ध तथयांक अनुसार आजदवासी, दजलत, जनजाती, 

अपाङ्ग, जन आन्त्दोलनका र्ाइते, मधेशी, मजुिम तथा अन्त्य गरी १,५३,२२१ मजहला र १,५७,३४२ परुुष गरी जम्मा 

३,१०,५६३ जनाले ताजलम प्राप्त गरेका छन ्जस मध्ये लगभग २०५७/०५८ मा भएको नमनूा सभके्षणबाट ५७  आ. 

व. २०६९/७० को नमनूा सभेक्षणबाट ४७.७५  र आ.व. २०७३/७४ को नमनूा सभके्षणबाट ५३  प्रजशक्षाथीहरुले 

आफ्नो उद्यम र व्यवसाय संचालन गरररहकेा छन ्। ८८.८८ प्रजतशत सहभागीहरु ताजलमबाट जसकेको सीपले स्वरोजगारमा 

सहयोग पयुािएको मान्त्दछन ्।  

हाल  वषनेी कररब ४ लाख ५० हजार यवुा श्रम शजि श्रमबजारमा प्रवशे गरररहकेो अवस्था छ । गररबी र बेरोजगारीको 

कारण प्रजतजदन हजारौं  नेपाली श्रजमक वदैजेशक रोजगारीको जसलजसलामा जवदजेशने प्रवजृत बढ्दो िममा दजेखएको छ । 

सीपको अभावमा नेपाली यवुाहरु जवदशे गएर पजन सम्मानजनक काम र श्रमको मलू्य पाउन सकेका छैनन ्। यस्तो अवस्थामा 

मलुकुमै रोजगारीको अवसर वजृद्ध गनि, स्वरोजगारीका लाजग श्रम शजिलाई प्रोत्साजहत गनि र सम्मानजनक वदैजेशक 

रोजगारीका लाजग योग्य श्रम शजि उत्पादन गनि व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलमको महत्व झन वढ्द ैगएको छ । 

आगामी आ.व. दजेख सीपमलुक ताजलम एव ंसंगठनात्मक संरचनालाई संर्ीय स्वरुपमा पररवतिन गने योजना समेत तय 

गररएको सन्त्दभिमा गणुात्मक र संख्यात्मक रुपमा सीपयिु जनशजि जवकासमा यस केन्त्रको भजूमकालाई पनूपिररभाजषत गनि 

उपयिु अवशर समते प्राप्त भएको छ  ।   


:

मलुकुको जनशजिलाई राजरिय तथा अन्त्तरािजरिय बजार अनकूुलको ज्ञान, धारणा र सीप प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरुको 

उपयोग गनि सक्षम बनाउँद ैरोजगारीका अवसरहरुको जसजिना र प्रवधिन गनुि राज्यको प्रमखु दाजयत्व हो । यही दाजयत्ववोधका 

साथ योजनावद्ध जवकासको थालनीसँग ै२०१६ सालमा जवराटनगरमा स्थाजपत व्यावसाजयक प्रजशक्षण केन्त्र, २०३३/३४ मा 

हटेौंिामा स्थाजपत श्रजमक आपजूति केन्त्र, त्यसैगरी अन्त्य स्थानमा श्रजमक आपजूति केन्त्रका नाममा स्थापना भई संचालनमा 

आएका ताजलम केन्त्र, काठमािौंमा २०३४ सालमा स्थाजपत केश कतिन ताजलम केन्त्र समतेबाट स्थापना कालदजेख नै 



वतैजनक रोजगार तथा स्वरोजगारका माध्यमवाट गररबी न्त्यजूनकरणमा जियाशील रहद ैआएका छन ्। मलुकुले अपेक्षा गरेको 

रोजगारका कायिके्षरहरुुः कृजष, पयिटन, जनमािण, उत्पादन र सेवाका क्षेरमा केजन्त्रत कायििम अजभयानका रुपमा सञ्चालन 

गनि तथा ती के्षरमा सीपयिु जनशजि जवकास गरी सरकारको लक्ष्य परूा गनि जजल्लाजस्थत व्यावसाजयक तथा सीप जवकास 

ताजलम केन्त्रहरुबाट काम भईरहकेो छ । ताजलम केन्त्रहरुबाट संचालन गररने ताजलम कायििमहरुलाई स्थानीय श्रोतमा 

आधाररत स्वरोजगारमलूक र वदैजेशक रोजगारमखुी बनाई संचालन गनुि आवश्यक दजेखएको छ । 

श्रमप्रधान व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम संचालन गने जनकाय धेरै छन ्। जशक्षा, उद्योग, भजूमसधुार, यवुा खलेकुद, 

सहकारी तथा गरीबी जनवारण, भौजतक पवूािधार तथा यातायात व्यवस्था, मजहला बालबाजलका तथा समाज कल्याण, कृजष 

जवकास, शाजन्त्त तथा पनुुः जनमािण लगायतका मन्त्रालय तथा युवा स्वरोजगार कोषबाट समते यस्ता ताजलम संचालन भएको 

पाइन्त्छ । ती मध्ये श्रम मन्त्रालय अन्त्तगित संचाजलत यो ताजलम केन्त्रले वाजषिक कररब २० हजार जनालाई ताजलम प्रदान गरी 

यस क्षेरमा बढी ताजलम प्रदान गने जनकायको रुपमा स्थाजपत छ । तसथि, यो केन्त्रलाई व्यावसाजयक तथा सीपमलूक 

ताजलमको नेततृ्वदायी जनकाय (Lead Agency) को रुपमा जवकास गद ैलैजान आवश्यक छ । 

:

राजरिय तथा अन्त्तरािजरिय श्रम बजारमा प्रजतस्पधाि गनि सक्ने दक्ष र सीपयिु जनशजि तयार गरी बेरोजगारी र्टाउने । 

:

 रोजगार केजन्त्रत लगानीको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर तथा सम्भावनाहरु उजागर गद ै जनधािररत क्षेरमा जनजित 

अवजधजभर सीपयिु श्रमशजि तयार गने, 

 सीप तथा व्यावसाजयक ताजलमका अवसरहरु वजृद्ध गरी यस्ता ताजलमहरु सेवाराहीको जनकटम ैसञ्चालन गरी स्वरोजगारको 

अवसर जसजिना गने वातावरण तयार गने ।

:

 स्वदशेी तथा जवदशेी श्रम बजारमा प्रजतस्पधाि गनि सक्ने उद्यमशील, दक्ष, सीपयिु, श्रमशजि जवकास गरी बेरोजगारी 

न्त्यजूनकरण गनि सर्ाउने ।  

 लजक्षत वगिलाई रोजगारमलूक ताजलम प्रदान गरी बेरोजगारी र्टाउने र आय आजिनको दायरा बढाउने । 

 स्थानीय जनकाय र गरैसरकारी संस्थाहरुको सहकायिमा व्यावसाजयक तथा सीपमलूक ताजलम संचालन गने । 

 नेपालमा कायिरत जवदशेी श्रजमकलाई सीपयिु नेपाली श्रजमकबाट िमशुः प्रजतस्थापन गद ैजाने । 

 प्राप्त सीपमलूक ताजलमलाई उत्पादनमलूक र प्रजतफलयिु बनाउने उपायहरु अवलम्बन गद ैजाने । 

 वदैजेशक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लाजग पवूि अजभमखुीकरण ताजलम संचालन गने, 

 व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलमका अवसरहरुको वजृद्ध गरी त्यस्ता ताजलम सेवाराहीको जनकटमा संचालन गरी 

स्वरोजगारीका अवसरहरुको प्रवर्धन गने वातावरण बनाउने, 



 रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरुको सम्भावना भएका जवषय र के्षरमा सीपयिु श्रमशजि तयार गनि ताजलम संचालन 

तथा व्यवस्थापन गने, 

 रोजगारीका अवसरहरुको खोजी र उपभोग गनि सक्षम जनशजि जवकास गने ।

: 

ताजलम केन्त्रको मखु्य मखु्य काम, कतिब्य र अजधकार दहेाय बमोजजम छन ्:-

 ताजलम आवश्यकता पजहचान गरी ताजलमका जवषयहरु छनोट गने, 

 आजथिक, सामाजजक, शजैक्षक, शारीररक र भौगोजलक जहसाबले पजछ परेका व्यजिलाई सीप र उद्यमशील क्षमता जवकास 

ताजलम जदने, 

 जनशजिलाई बजार अनकूुल ताजलम जदई रोजगारीका अवसरको उपयोग गनि सक्षम बनाउने, 

 बेरोजगारी र गररबी न्त्यनूीकरण गनि सर्ाउने, 

 ताजलम जलएका व्यजिहरुको अजभलेख राख्ने, 

 ताजलम प्रभावकाररताको मलू्यांकन गने, 

 पाठ्यिम मापदण्ि, कायिजवधी जनमािण र कायािन्त्वयन गने,  

 स्वरोजगार, वदैजेशक रोजगार तथा आय आजिन गने रोजगारमलूक आधारभतू सीप जवकास ताजलम प्रदान गने । 

 मजहला आवासीय सीप जवकास ताजलम सञ्चालन गने । 

 ग.ैस.स. तथा जनजी के्षरहरुसँग सहकायि गरी वदैजेशक रोजगारीका लाजग जवशेष सीपमलूक ताजलम सञ्चालन गने । 

 स्थानीय जनकाय र सामाजजक संर् संस्थाहरुको सहकायिमा आधारभतू ताजलम सञ्चालन   गने । 

 ताजलम संभाव्यता अध्ययन गरी श्रम बजारको माग अनरुुप ताजलम कायििम सञ्चालन गद ैजाने । 

 वदैजेशक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई कायिक्षेरमा आवश्यक पने ज्ञान, सीप, धारणा जवकासका लाजग पूवि 

अजभमखुीकरण ताजलम सञ्चालन गने । 

 दोहोरो मागि प्रणाली अन्त्तगित माग भई आउने अन्त्य ताजलमहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने । 

 उद्यमशीलता जवकास सम्बन्त्धी ताजलम सञ्चालन र व्यवस्थापन गने । 



:

२०३४ सालमा केश कतिन त्यसपजछ जव. सं. २०४९ सालमा काठमािौं, झापा, इटहरी, हटेौंिा र बटुवल  (श्रजमक आपतूि 

केन्त्रको रुपमा) पजहले व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम केन्त्रको रुपमा त्यसपजछ पवित, पोखरा,धाजदङ्ग, रौतहट, 

नेपालगजं, ओखलढुंगा, दाङ्ग, जनकपरु, महने्त्रनगर, धनगढी र  जमु्ला गरी १६ वटा केन्त्रहरुले मचेीदजेख महाकाली 

के्षरसम्म समट्ेने गरी सीपमलूक ताजलम संचालन गरी रहकेा छन ्। यसमा नेपाल सरकारले ३९६ जनाको दरवन्त्दी स्वीकृत 



गरेको छ । नपगु प्रजशक्षक व्यवस्थापनका लाजग सचूी तयार गरी सो सचूीबाट ताजलम अवजधभरका लाजग करारमा जनयजुि 

गररने व्यवस्था गररएको छ । 

  

जप.ए.(ना.सु.रा.प.अ.प्र.)-१ 

का.स. (श्रेणीजवजहन)   -१ 

कायिकारी जनदशेक (रा.प.प्र.प्र.)-१ 

जनदशेक (रा.प. द्वी.प्र.)-१ 

सामान्त्य प्रशासन 

शाखा 

 

आधारभतू 

ताजलम शाखा 

 

जवशेष सीप 

जवकास 

ताजलम 

अनगुमनमलू्याङ्कन 

तथा अनुसंधान र 

जवकास शाखा  

पाठ्यिम 

जवकास शाखा 

नीजत योजना 

बजेट तथा 

कायििम शाखा 

आवासीय 

मजहला ताजलम 

शाखा 

शाखा अजधित 

(रा.प.त.ृप्र.) १ 

नायबसबु्बा 

(रा.प.अ.प्र.) १ 

क.अ. 

(रा.प.अ.प्र.प्रा) १ 

खररदार 

(रा.प.अ.द्वी.प्र१   

भा.स.चा. 

(श्रे.जवजहन) १ 

ह.स.चा.  

(श्रे.जवहीन) २ 

का.स.  

(श्रे.जवजहन)  ४ 

शाखा अजधकृत 

(रा.प.त.ृप्र.)    १ 

नायबसबु्बा 

(रा.प.अ.प्र.)   १ 

प्रजशक्षक 

(रा.प.अ.प्र.प्रा.) २७ 

खररदार 

(रा.प.अ.जद्ध.प्र.) १ 

सहायक प्रजशक्षक 

(रा.प.अ.जद्ध.प्रा) २१   

कायिलय सहयोगी 

(श्रेणीजवहीन)  १ 

 

शाखा अजधकृत  

(रा.प.त.ृप्र.)    १ 

नायव सुब्वा  

(रा.प.अ.प्र.)  १ 

कम्प्ग्युटर अपे्रटर 

(रा.प.अ.प्र.प्रा.) १ 

कायािलय सहयोगी  

(श्रेणीजवजहन)   १ 

 

शाखा अजधकृत  

(रा.प.त.ृप्र.)  १ 

नायव सुब्वा  

(रा.प.अ.प्र.) १ 

कम्प्ग्युटर अपे्रटर 

(रा.प.अ.प्र.प्रा.) १ 

खररदार 

(रा.प.अ.जद्ध.प्र)  १   

कायािलय सहयोगी  

(श्रेणीजवहीन)   १ 

शाखा अजधकृत  

(रा.प.त.ृप्र.)  १ 

नायव सुब्वा  

(रा.प.अ.प्र.) १ 

क.अ./टा.ना.स ु

(रा.पअ.प्र.प्रा) १ 

कायािलय सहयोगी  

(श्रेणीजवहीन)   १ 

 

 

अथिशास्त्री 

(रा.प.त.ृप्र.)  १ 

नायव सुब्वा  

(रा.प.अ.प्र.) १ 

कम्प्ग्युटर अपे्रटर 

(रा.प.अ.प्र.प्रा.) १ 

कायािलय सहयोगी  

(श्रेणीजवहीन) १ 

 

 

वािेन 

(रा.प.त.ृप्र.)  १ 

प्रजशक्षक 

(रा.प.अ.प्र.प्रा.) २  

कायािलय सहयोगी 

(श्रेणीजवजहन) १ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्टोर उपशाखा 

ना.स.ु 

(रा.प.अ.प्र) १ 

कायिलय सहयोगी 

(श्रेणीजवजहन)  १ 

आजथिक 

प्रशासन 

शाखा 

कूल दरबन्त्दी-९३ 

नेपाल सरकार 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 

व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम केन्त्र 

भैसेपाटी,लजलतपरु 

संगठन ताजलका 

दरबन्त्दी-११ दरबन्त्दी-५२ दरबन्त्दी-४ दरबन्त्दी-५ दरबन्त्दी-४ दरबन्त्दी-४ दरबन्त्दी-४ दरबन्त्दी-३ 

लेखा अजधकृत  

(रा.प.त.ृले)  १ 

लेखापाल 

(रा.प.अ.प्र.ले) १ 

कायािलय सहयोगी 

(श्रेणीजवहीन) १ 

 



: 

केन्त्रबाट संचाजलत कायििम र प्रगजतको अवस्था जनम्नानसुार रहकेो छ । 

:

१८ वषि उमरे परूा भएका नेपाली नागररकहरुले यस जकजसमको ताजलम जलन पाउनेछन ् । एकल मजहला, अपाङ्ग, द्वन्त्द्व 

जपिीत व्यजिको हकमा ४० वषि ननार्केा नेपाली नागररक हुन ुपनेछ । आवश्यक शजैक्षक योग्यता पाठ्यिममा तोजकए 

बमोजजम हुनेगरी कम्तीमा ८ कक्षा दजेख १२ कक्षा उत्तीणि भएको हुनपुनेछ । तर कटाई जसलाई, केश कतिन, जशश ुस्याहार, 

र्र जनमािण, काठ, बांस तथा धातमुा आधाररत सामरीको जनमािण, प्रशोधन तथा प्ग्याकेजजङ्ग जस्ता प्रजशक्षणका लाजग 

साधारण लेखपढ गनि जान्त्ने व्यजिलाई ताजलममा सहभागी गराउन सजकनेछ । एि्भान्त्स ताजलमको हकमा उमरेको हद ५० 

वषि ननार्केो हुनपुनेछ ।  


आधारभतू ताजलम (आ.व.२०७४/०७५ मा संचाजलत) : 

वाजषिक लक्ष्य 

(जना) 

वाजषिक 

प्रगजत (जना) 

भौजतक प्रगजत 

प्रजतशत 

वाजषिक जवजनयोजन 

वजटे (रु हजारमा)  

वाजषिक खचि 

(हजारमा)  

आजथिक 

प्रगजत 

प्रजतशत 

८१७० ७६६४ ९३.८० ४६१६१ ४३९६८ ९५.२५ 



 सहभागी छनौट प्रजिया :  

केन्त्रहरुबाट जनयजमत रुपमा संचालन हुने ताजलममा सहभाजगता गराउन ताजलम सम्बन्त्धी जवस्ततृ जववरण सजहत कम्तीमा 

१५ जदन अजर् साविजजनक सचूना प्रकाशन गरी इच्छुक प्रजशक्षाथीहरुलाई जनवदेनका लाजग सजूचत गररनेछ । यस्तो सचूना 

केन्त्रको ववे साइटमा समेत प्रकाजशत गररनेछ र प्रजशक्षाथी छनोट सजमजतबाट छनोट गररनेछ । छनोट भएका 

प्रजशक्षाथीहरुलाई केन्त्रहरुको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा प्रजशक्षकहरुको पाररश्रजमक, कच्चा पदाथि लगायत अन्त्य ताजलम 

सामरीको व्यवस्था समते गरी ताजलम संचालन गररएको छ । सैद्धाजन्त्तक जवषयका साथ साथै बढी भन्त्दा बढी प्रयोगात्मक 

जवजधबाट सीप जसकाई सीपयुि जनशजि उत्पादन गनि जोि जदएको छ  । 

 

आधारभतू जनयजमत सीपमलूक ताजलम स्थानीय जनकाय, गरैनाफामलूक सरकारी तथा गरैसरकारी संर्/संस्थालाई लागत 

सहभाजगता (Cost Sharing) मा सीप जवकास ताजलम केन्त्रले सम्झौता गरी ताजलम कायििम संचालन गनि सजकन ेव्यवस्था 

छ । तल उल्लेजखत जवषयहरुमा केन्त्र आफैले र जवजभन्त्न संर्/संस्थाको सहभाजगतामा ताजलम कायििम संचालन गररयो ।  

  



 यस आ.व. मा संचाजलत ताजलम जवषयहरु:  

 जनरल मकेाजनक्स 

 जवद्यतु जिान 

 प्ग्लजम्बङ्ग 

 केश श्रृंगार 

 कटाई जसलाई 

 इलेक्िोजनक्स ममित 

 मोटरसाईकल ममित 

 अटोमकेाजनक्स 

 कम्प्ग्यटूर 

 बेतबांस 

 ढाका बनुाई 

 वजेल्िङ्ग 

 पम्पसेट मकेाजनक्स 

 जसकमी 

 िकमी 

 

यी ताजलम कायििमहरु ३ दजेख ६ मजहना अवजधका हुन्त्छन ्। यस्ता ताजलमहरु केन्त्रहरु स्वयंले संचालन गनुिका साथै संस्थाहरु 

माफि त जनजहरुको सहकायिमा (प्रजशक्षक, कच्चा पदाथि तथा उपलव्ध भएसम्म मजेसनरी औजार केन्त्रले व्यहोने) समेत 

संचालन गररंद ैआएको छ ।  



 जवद्यतु जिान, केश श्रृंगार र जसलाई कटाई सम्वन्त्धी ३ मजहने आधारभतू ताजलम जलएका प्रजशक्षाथीहरुलाई १.५ (िेि) 

मजहना अप्ग्रेजिङ्ग ताजलम प्रदान गररएकोछ ।  



 आ.व.२०७४/०७५ मा संचाजलत अप्ग्रेजिङ्ग ताजलम  

वाजषिक लक्ष्य 

(जना) 

वाजषिक 

प्रगजत (जना) 

भौजतक प्रगजत 

प्रजतशत 

वाजषिक जवजनयोजन 

वजटे (रु हजारमा)  

वाजषिक खचि 

(हजारमा)  

आजथिक 

प्रगजत 

प्रजतशत 

८१७०  ७६६४ ९३.८० ४६१६१ ४३९६८ ९५.२५ 

 


:

स्वीकृत कायििम तथा बजटेको अजधनमा रही लजक्षत समहूका मजहलाहरुका लाजग आवासीय मजहला सीप जवकास ताजलम 

संचालन गररन्त्छ । यस ताजलमबाट जवपन्त्न तथा असहाय मजहलाहरुमा आजथिक उपाजिन गनि सक्ने क्षमताको जवकास गरी 

आत्मजनभिर बनाउने लक्ष्य जलईएको छ । लजक्षत समहूका मजहलाहरुलाई जदइने यस प्रकारको आवासीय ताजलम अवजधमा 

स्वीकृत नमस् अनसुारको खाना सजहतको आवासीय सजुवधा सम्बजन्त्धत केन्त्रले प्रदान गनेछ ।  

 ६ मजहने/ वाजषिक २ सरमा 

 क्षमता : ४०/४० गरी १२० जना (वटुवल ४०, हटेौंिा ४० र इटहरी ४०) 

 दजलत, जनजाती, जपछजिएका, र्रेल ुजहसंा जपिीत, द्वन्त्द प्रभाजवत मजहलाका लाजग मार 

 सबै खचि नेपाल सरकारको 

 खाना सजहत आवासीय सजुवधा 



 अजतररि जियाकलाप, साक्षरता र सरसफाई जशक्षा, जसलाई कटाई, बनुाई, खाद्य प्रशोधन आजद । यस ताजलमले नेपालका 

सबै जजल्लालाई समटेेको छ  ।  

 

 आ.व. २०७४/०७५ मा संचाजलत आवासीय मजहला सीप जवकास ताजलम  

 

वाजषिक लक्ष्य 

(जना) 

वाजषिक 

प्रगजत (जना) 

भौजतक प्रगजत 

प्रजतशत 

वाजषिक जवजनयोजन 

वजटे (रु हजारमा)  

वाजषिक खचि 

(हजारमा)  

आजथिक 

प्रगजत 

प्रजतशत 

१२०  ११८ ९८.३३ ६००० ५९६२.५ ९९.३८ 

 

:

कुनै खास वगि, समदुाय, क्षेर, पेशामा रहकेा व्यजिलाई लजक्षत गरी सैद्धाजन्त्तक ज्ञानको न्त्यनू प्रयोग तथा व्यवहाररक प्रजवजध 

र सीपका लाजग प्रयोगात्मक जवजधवाट सीप जसकाइ जदने ताजलमलाई जवशेष सीप जवकास ताजलम भजनन्त्छ । यस्तो ताजलम 

अल्पकालीन र मध्यकालीन अवजधको हुनेछ । ताजलम आवश्यकता पजहचानका आधारमा ताजलम जलने समहूको पजहचान 

र प्रजशक्षाथी छनोट गरी उद्यमशीलता जवकास ताजलम जदने र उि ताजलम पिात माग र आवश्यकता, सम्भाव्यता, कच्चा 

पदाथि, सीप प्रजवजध उपलब्धताको आधारमा उपयिु व्यवसायको पजहचान र छनौट गरी सोही जवषयमा सीप जवकास ताजलम 

प्रदान गररनेछ । ताजलमपिात ताजलमका सहभागीहरुलाई आवश्यकता अनसुार व्यावसाजयक परामशि जदई सफल उद्यमीको 

रुपमा स्थाजपत गने तथा स्वदशेी र वदैजेशक रोजगारीमा जान इच्छुक यवुाहरुलाई श्रम वजारको माग अनरुुप सीप प्रदान 

गररनेछ । सीपयिु जनशजि उत्पादन गने उद्दशे्य राखी यस्ता ताजलमहरु प्ग्याकेजमा संचालन गररनेछ । वदैजेशक रोजगारीबाट 

फकेका वा वदैजेशक रोजगारीमा नगएका व्यजिहरुलाई स्वदशेम ै स्वरोजगारीका लाजग अजभप्रेररत गनि समते ताजलम 

कायििमहरु संचालन गररनेछ ।


 आ.व. २०७४/०७५ मा संचाजलत वदैजेशक एव ंयुवा स्वरोजगार सम्बन्त्धी (जवशषे सीप जवकास) ताजलम कायििम  

 

वाजषिक लक्ष्य  

(जना) 

वाजषिक प्रगजत 

(जना) 

भौजतक प्रगजत प्र 

जतशत 

वाजषिक जवजनयोजन  

वजटे (रु हजारमा)  

वाजषिक खचि 

(हजारमा)  

आजथिक प्रगजत 

प्रजतशत 

१०५०२ १११५९ १०० ६९४३३ ६७२००.८१ ९६.७९ 

 

 

संचाजलत ताजलमहरु  :- 

 केयर जगभर 

 सेल्स गलि 

 साना होटल व्यवस्थापन 

 राजमण पश ुकायिकताि 

 कूक 

 थाि्ढा पेजन्त्टङ्ग 



 उि (Wood) काजभिङ्ग 

 सेक्यरुरटी गािि (मजहला/परुुष) 

 च्याउ खेती 

 स्काफोजल्िङ्ग 

 सटररङ्ग कापेन्त्िी 

 जस्टल जफक्स्चर 

 नसिरी व्यवस्थापन 

 फ्रन्त्ट अजफस मनेेजमने्त्ट 

आजद 

 

यी ताजलमहरु सम्पणूि रुपमा जनजी के्षरको सहभाजगतामा ताजलम केन्त्र माफि त सम्पणूि खचि नेपाल सरकारले व्यहोने गरी ४ 

हप्ता दजेख ६ हप्ता अवजधसम्म संचालन गररन्त्छ । 



 आ व २०७४/०७५ सम्म संचाजलत यवुा स्वरोजगार तथा जवषेश सीप जवकास ताजलमका संभाजवत के्षर तथा जवषयहरु:  

 

ि. स. ताजलमका क्षेर ताजलमका जवषय 

१ जनमािण क्षेर मशेन, स्काफोल्ङ्जग, सटररङ्ग कापेन्त्िी  

२ कृजष के्षर पश ु स्वास्थय कायिकताि, कृजष कायिकताि, तरकारी खतेी, नगद े वाली, 

कृजषजन्त्य पदाथिको प्रशोधन, खाद्य सामरी उत्पादन 

३ सेवा क्षेर प्ग्लजम्वङ्ग, जवद्यतु जिान, अटोमकेाजनक्स, मोटरसाइकल ममित, 

व्यजूटपालिर, सेक्यरूरटी गािि, ड्राइजभङ्ग, केयर जगभर, जनरल मकेाजनक्स, 

वजेल्िङ्ग, पम्पसेट मकेाजनक्स, इलेक्िोजनक्स ममित 

४ कला क्षेर थान्त्का, मजूतिकला, वतेवांस 

५ पयिटन क्षेर कुक, वटेर, विेेस, हाउस जकजपङ्ग 

६ तयारी पोशाक क्षेर कटाई जसलाई, ढाका वनुाई, गामने्त्ट्स 

७ अन्त्य क्षेर कम्प्ग्यटूर, गलैंचा रािी पाखी बनुाई 

 

:

व्यावसाजयक तथा प्राजवजधक सीप भएका दक्ष श्रजमकहरुलाई लजक्षत गरी स्वदेशम ैस्वरोजगारमलूक व्यवसाय संचालन गनि 

उद्यमशीलता सम्बन्त्धी ताजलमहरु केन्त्र माफि त संचालन गररनेछ । यो ताजलम स्वीकृत पाठ्यिम बमोजजम मार संचालन 

गररनेछ । केन्त्रबाट मध्यम र लामो अवजधको ताजलम जलने प्रजशक्षाथीहरुलाई ताजलमको अन्त्त्यमा न्त्यनूतम ्५ कायिजदनको 

उद्यमशीलता ताजलम जदइन्त्छ । उद्यमशीलता सम्बन्त्धी ताजलमहरु स्वीकृत बजटेको पररजधजभर रही लजक्षत समहूका 

व्यजिहरुलाई जनशलु्क र अन्त्यको हकमा शलु्क समते जलई संचालन गनि सजकनेछ । 



:

सीपमलूक ताजलमहरुको पाठ्यिम जनमािण र पररमाजिन गरी लाग ुगने काम लजलतपरु भैंसेपाटी केन्त्रको हुनेछ । जनमािण र 

पररमाजिन गने पाठ्यिमका जवषयहरु छनौट प्राजवजधक सजमजतको जनणियले जनधािरण गनेछ ।  

 
 



प्राजवजधक सजमजतको संरचना :- 

 १. कायिकारी जनदशेक ...............................................................................संयोजक  

 २. श्रम, रोजगार  तथा सामाजजक सरुक्षा  मन्त्रालयका अजधकृत ......................... प्रजतजनजध  

 ३. सम्बजन्त्धत जवषयको जवज्ञ ....................................................................... प्रजतजनजध  

 ४. सम्बजन्त्धत जवषयको .............................................................................. प्रजशक्षक  

 ५. उद्योग वाजणज्य संर् .............................................................................. प्रजतजनजध  

 ६. ट्रेि यजूनयनको ..................................................................................... प्रजतजनजध 

 ७. केन्त्रको पाठ्यिम जवकास अजधकृत वा अथिशास्त्री   

पाठ्यिमको गहनता र जजटलता हरेी थप १ जना सम्बजन्त्धत जवषयको जवज्ञ समते संयोजकले आमन्त्रण गनि सक्ने 

व्यवस्था छ ।   

लजलतपरु भैंसेपाटी केन्त्रको पाठ्यिम शाखाले पाठ्यिमको मस्यौदा तयार गनेछ । पाठ्यिम पररमाजिन प्रत्येक ३ 

वषिमा गनपुनेछ । यसरी पाठ्यिम जनमािण तथा पररमाजिन गदाि सीप जवकास ताजलम केन्त्रहरुको राय, सझुावलाई 

समते सकेसम्म समट्ेने प्रयास गररन्त्छ । 

 जनयजमत ताजलम तफि  हालसम्म जनमािण पररमाजिन र प्रयोग भइरहकेा पाठ्यिमहरु: 

 

ि.सं. पाठ्यिमको जवषय अवजध जनमािण जमजत 

अजन्त्तम 

संशोधन 

जमजत 

संशोधन 

पटक 
कैजफयत 

१ जसकमी पाठ्यिम ६ मजहना २०३८ साल  २०५८ साल  २ पटक   

२ िकमी कामको 

व्यावहाररक गजणत

  

 २०३८ साल   -  

३ िकमी पाठ्यिम ६ मजहना  २०३८ साल २०५९ साल  २ पटक   

४ कपिा बनुाईको पाठ्यिम ३ मजहना  २०३८ साल  २०५५ साल  २ पटक   

५ जनरल मकेाजनक्सको 

पाठ्यिम 

१ वषि/६ 

मजहना  

२०३८ साल  आ व 

२०६४/०६५ 

३ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो  

६ कटाई र जसलाई पाठ्यिम ६ मजहना  २०३९ साल  आ व 

२०६५/०६६ 

३ पटक कायििम 

संचालन भरैहकेो 

७ माटोको भांिा वनाउने  ६ मजहना  २०४२ साल   -  

८ अटोमोवाइल मकेाजनक्स 

(जजुनयर) 

६ मजहना  २०४२ साल   -  

९ मजेशन ममित ६ मजहना  २०४२ साल   -  

१० बेत र वांसको 

काम/पाठ्यिम 

६ मजहना  २०४२ साल   ३ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 



ि.सं. पाठ्यिमको जवषय अवजध जनमािण जमजत 

अजन्त्तम 

संशोधन 

जमजत 

संशोधन 

पटक 
कैजफयत 

११ वगिको ठेक्का पट्टा ताजलम  ८ हप्ता  २०४२ साल   -  

१२ पाइप जिान र प्ग्लजम्वङ्ग 

अजभवजृद्ध ताजलम  

६ मजहना  २०४७ साल  २०५३ साल  २ पटक   

१३ प्रेश कम्पोजजशन 

अजभवजृद्ध  

६ मजहना  २०४७ साल   -  

१४ प्रेश कम्पोजजशन 

पाठ्यिम   

६ मजहना  २०३९ साल  २०५८ साल  २ पटक   

१५ जसलाई कटाई सीप 

अजभवजृद्ध ताजलम  

 २०४५ साल  आ व 

२०६३/०६४ 

१ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

१६ साधारण जवद्यतु जिान  ६ मजहना  २०४४ साल  आ व 

२०६९/०७०  

४ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

१७ साधारण जवद्यतु जिान 

(अजभवजृद्ध  ताजलम) 

६ मजहना  २०४४ साल  आ व 

२०६२/०६३  

३ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

१८ पाइप जिान (प्ग्लजम्वङ्ग) ६ मजहना  २०४१ साल  आ व 

२०६९/०७०  

३ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

१९ जतु्ता वनाउने र छाला 

सम्वन्त्धी  काम  

४ मजहना  २०३९ साल  २०६० साल  ३ पटक   

२० केश श्रृंगार  ६ मजहना  २०४३ साल  आ व 

२०६७/०६८ 

६ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

२१ काठको फजनिचर वनाउने  ६ मजहना  २०४० साल   -  

२२ बनुाई ( होजजयारी) ६ मजहना  २०४३ साल  २०५८ साल  २ पटक   

२३ वजेल्िङ्ग ६ मजहना  २०५० साल  आ व 

२०६४/०६५  

३ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

२४ पम्पसेट मकेाजनक्स  ६ मजहना  २०५१ साल  २०६१ साल  २ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

२५ जसटमटेल मकेाजनक्स  ६ मजहना  २०५१ साल  २०५७ साल  २ पटक   

२६ जमलमजेशन मेकाजनक्स  ६ मजहना  २०५२ साल   -  

२७ कम्प्ग्यटूर  ६ मजहना  २०५३ साल  आ व 

२०६९/०७०  

३ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

२८ इलेक्िोजनक्स  ६ मजहना  २०५३ साल  आ व 

२०६९/०७०  

३ पटक   

२९ टाइजपङ्ग  ६ मजहना  २०५३ साल   -  

३० जनरलमकेाजनक्स 

(अप्ग्रेजिङ्ग) 

६ मजहना  २०५३ साल  २०६० साल  १ पटक   



ि.सं. पाठ्यिमको जवषय अवजध जनमािण जमजत 

अजन्त्तम 

संशोधन 

जमजत 

संशोधन 

पटक 
कैजफयत 

३१ अटोमोवाइल मकेाजनक्स 

(अप्ग्रेजिङ्ग) 

६ मजहना  २०५३ साल   -  

३२ काठ जशल्पकार 

(साधारण) 

६ मजहना  २०५३ साल   -  

३३ गलैचा बनुाई (साधारण) ६ मजहना  २०५३ साल  २०५९ साल  १ पटक   

३४ ट्यवूले बोररङ्ग र मजेशन 

जिान  

६ मजहना  २०५४ साल  २०५८ साल  १ पटक   

३५ फेजिक पेजण्टङ्ग ६ मजहना  २०५४ साल  २०५८ साल  १ पटक   

३६ मोटरसाइकल ममित तथा 

संभार  

६ मजहना  २०५५ साल  आ व 

२०६९/०७० 

३ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

३७ ढाका वनुाई  ६ मजहना  २०५५ साल  २०६५/०६६ २ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

३८ साईकल ममित  ६ मजहना  २०५६ साल   -  

३९ मोटर ड्राइजभङ्ग  ३ मजहना  २०५६ साल    -  

४० इम्रोईिरी  ३ मजहना  २०५६ साल   -  

४१ तयारी पोशाक  ६ मजहना  २०६० साल   -  

४२ टायल छाप्ग्ने  ६ मजहना  २०६० साल   -  

४३ पेन्त्टर  ३ मजहना  २०६१ साल   -  

४४ वटेर  ४ मजहना  २०६१ साल   -  

४५ हाउस जकजपङ्ग  ३ मजहना  २०६१ साल   -  

४६ अटोमोवाइल मकेाजनक्स  ६ मजहना  २०६१ साल  आ व 

२०६६/०६७ 

१ पटक  कायििम 

संचालन भरैहकेो 

४७ केश श्रृंगार अप्ग्रेजिङ्ग  १.५ मजहने  २०६२/०६३  -  

४८ प्ग्लजम्वङ्ग अप्ग्रेजिङ्ग १.५ 

मजहना  

२०६२/०६३  -  

४९ जवद्यतु जिान म्यानअुल   २०६३/०६४  -  

५० प्ग्लजम्वङ्ग म्यानअुल   २०६३/०६४  -  

५१ कटाई जसलाई म्यानअुल   २०६३/०६४  -  

५२ केश श्रृंगार म्यानअुल   २०६३/०६४  -  

५३ कम्प्ग्यटूर म्यानअुल   २०६३/०६४  -  

५४ इलेक्िोजनक्स म्यानअुल   २०६५/०६६  -  

५५ इलेिीजसटी नम्स  २०६५/०६६  -  

५६ व्यावसाजयक तथा सीप 

जवकास ताजलम केन्त्रको 

 २०६५/०६६  - हाल स्वीकृत 

नभएको  



ि.सं. पाठ्यिमको जवषय अवजध जनमािण जमजत 

अजन्त्तम 

संशोधन 

जमजत 

संशोधन 

पटक 
कैजफयत 

ताजलम कायिजवजध 

जनदजेशका  

५७ व्यावसाजयक तथा सीप 

जवकास ताजलम केन्त्रमा  

कायिरत कमिचारीहरुको 

सेवा, शति र सजुवधा 

सम्वन्त्धी जनदजेशका   

 २०६५/०६६  - हाल स्वीकृत 

नभएको  

५८ अटोमकेाजनक्स मनेुअल   २०६६/०६७  -  

५९ अटोमकेाजनक्स नम्स   २०६६/०६७  -  

६०  मोटरसाईकल ममित 

म्यानअुल जनमािण 

 २०६६/०६७  -  

६१  प्ग्लजम्वङ्ग नम्स जनमािण  २०६७/०६८  -  

६२  मोटरसाईकल ममित नम्स 

जनमािण 

 २०६७/०६८   -  

६३ कम्प्ग्यटूर नम्स जनमािण  २०६७/०६८  -  

६४ ढाका वनुाई नम्स जनमािण  २०६७/०६८   -  

६५ इलेक्िोजनक्स ममित नम्स 

जनमािण 

 २०६७/०६८   -  

६६ कटाई जसलाई नम्स जनमािण  २०६७/०६८   -  

६७ केश श्रैंगार  नम्स जनमािण  २०६७/०६८   -  

६८ व्यावसाजयक तथा सीप 

जवकास ताजलम संचालन 

जनदजेशका,  २०६९  

 २०६८/०६९  -  

६९ कम्प्ग्यटूर पाठ्यिम  ६ मजहना  २०६९/०७०    संचालन भरैहकेो  

७०  इलेक्िोजनक्स ममित 

पाठ्यिम  

६ मजहना  २०६९/०७०    

७१ जवद्यतु जिान पाठ्यिम  ६ मजहना  २०६९/०७०    

७२ मोटरसाइकल ममित 

पाठ्यिम  

६ मजहना  २०६९/०७०    

७३ प्ग्लजम्वङ्ग पाठ्यिम  ६ मजहना  २०६९/०७०    

७४ जनरलमकेाजनक्स 

पाठ्यिम  

६ मजहना  २०७०/०७१    

७५ वजेल्िङ्ग ६ मजहने २०७१/०७२    

७६ केश श्रृंगार अप्ग्रेजिङ्ग  १.५ मजहने  २०७१/०७२    



ि.सं. पाठ्यिमको जवषय अवजध जनमािण जमजत 

अजन्त्तम 

संशोधन 

जमजत 

संशोधन 

पटक 
कैजफयत 

७७ कटाई जसलाई  अप्ग्रेजिङ्ग  ३९० र्ण्टे २०७१/०७२    

७८ जवद्यतु जिान  अप्ग्रेजिङ्ग  ३९० र्ण्टे २०७१/०७२    

७९ जसलाई कटाई   ३९० र्ण्टे २०७१/०७२    

८० जवद्यतु जिान  ३९० र्ण्टे २०७१/०७२    

८१ इलेक्िोजनक्स ममित  ३९० र्ण्टे २०७१/०७२    

८२ केश श्रृंगार  ३९० र्ण्टे २०७१/०७२    

८३ प्ग्लजम्वङ्ग  ३९० र्ण्टे २०७१/०७२    

८४ बेतबांस  ३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

८५ जसकमी   ३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

८६ ढाका बनुाई  ३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

८७ िकमी  ३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

८८ पम्पसेट मकेाजनक्स  ३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

८९ सटररङ्ग कापेन्त्िी  ३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

९० टायल एण्ि माविल 

जफजक्सङ्ग  

३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

९१ वजेल्िङ्ग  ३९० र्ण्टे २०७२/०७३    

९२ कम्प्ग्यटूर  ६ मजहने  २०७३/०७४    

९३ केश श्रृंगार अप्ग्रेजिङ्ग  ४५ जदने  २०७३/०७४    

९४ जसलाई कटाई अप्ग्रेजिङ्ग  ४५ जदने  २०७३/०७४    

९५ जवद्यतु जिान अप्ग्रेजिङ्ग ४५ जदने  २०७३/०७४    

 

युवा स्वरोजगार तथा जवशषे सीप जवकास ताजलम तफि  हालसम्म जनमािण, पररमाजिन र प्रयोग भइरहकेा पाठ्यिहरु:  

ि.सं. पाठ्यिमको जवषय अवजध जनमािण जमजत 

अजन्त्तम 

संशोधन 

जमजत 

संशोधन 

पटक 
कैजफयत 

१ कुक  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

२ वटेर/विेेस  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

३ बेकरी  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

४ रुम ब्वाई/मिे  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

५ मशेन  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

६ सटररङ्ग  कापेन्त्िी  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

७ बार बेजण्िङ्ग  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

८ स्काफोजल्िङ्ग  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    



ि.सं. पाठ्यिमको जवषय अवजध जनमािण जमजत 

अजन्त्तम 

संशोधन 

जमजत 

संशोधन 

पटक 
कैजफयत 

९ पशपुालन  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

१० कुखरुापालन  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

११ तरकारी खतेी  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

१२ च्याउ खेती  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

१३ ड्राइजभङ्ग १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

१४ सरुक्षा गािि  १६० र्ण्टा  २०६९/०७०    

१५ मोबाइल ररपेररङ्ग  २२५ र्ण्टा  २०७३/०७४    

१६ केयर जगभर  ३२ जदन २०७३/०७४    

१७ सेल्स पसिन  ३२ जदन २०७३/०७४    

 
यस शाखाले जवजभन्त्न िेिका ताजलमका लाजग पाठ्यिम, ताजलम म्यानअुल, ताजलम नम्र्स जनमािण गदिछ । पाठ्यिम 

जनमािण गदाि आई.एल.ओ. को स्ट्याण्र्ि अनसुार गने गररन्त्छ र परुाना भएका पाठ्यिमहरुको पररमाजिन गने गदिछ । 

 

 पाठ्यिम, ताजलम नमस् जनमािण तथा पररमाजिन: 

  

वाजषिक जवजनयोजन वजटे (रु हजारमा)  वाजषिक खचि (हजारमा)  आजथिक प्रगजत प्रजतशत 

८०० ७९६ ९९.५ 

 

 वतेबांस, जसकमी, ढाका वनुाई, िकमी, पम्पसेट मकेाजनक्स, सटररङ्ग कापेजन्त्ि, टायल एण्ि माविल 

जफजक्सङ्ग र वजेल्िङ्ग जवषयको पाठ्यिम तथा नम्र्स जनमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ ।  

:

यस केन्त्र तथा अन्त्तगितका कायािलयहरुमा कायिरत …….. जना प्रजशक्षक/सहायक प्रजशक्षकहरुलाई प्रजशक्षक 

क्षमता अजभवजृद्ध ताजलम प्रदान गररएको ।  

 

वाजषिक जवजनयोजन वजटे (रु हजारमा)  वाजषिक खचि (हजारमा)  आजथिक प्रगजत प्रजतशत 

 १००० ८१० ८१.०७ 

 









(Double Track System) : 

कुन ैपजन सरकारी जनकायबाट कुनै पजन जवषयको प्रजशक्षक प्रजशक्षण, अजभमखुीकरण, व्यवस्थापन, क्षमता जवकास, सीप 

जवकास ताजलम संचालन र व्यवस्थापन गनि माग भई आएमा केन्त्रको वाजषिक कायििमहरुमा असर नपने गरी स्वीकृत 

पाठ्यिम तथा नम्र्स बमोजजम लजलतपरु भैंसेपाटी केन्त्रले तालकु जनकायलाई जानकारी जदई दोहोरो मागि प्रणाली अन्त्तगित 

ताजलम कायििम संचालन गनि सक्ने व्यवस्था रहकेो छ ।  

 इ.पी.एस.कोररया  प्रस्थान पवूिको अजभमखुीकरण ( Predeparture Orientation Training) 

इ.जप.एस. प्रणाली अन्त्तगित दजक्षण कोररया जाने नेपाली कामदारहरुलाई श्रम सम्झौता आएपिात भैंसेपाटी केन्त्रमा ६ जदन े

अजभमखुीकरण ताजलम प्रदान हुदँ ैआएको छ  । आ.व. २०७४/०७५ मा ६२२९ जनाले यो ताजलम प्राप्त गरेका छन ्। 



:

 

ि.सं. 
कायििम 

वाजषिक जवजनयोजन 

वजेट (रु हजारमा)  

वाजषिक खचि 

(हजारमा)  

आजथिक प्रगजत 

प्रजतशत 

वाजषिक खचि 

(हजारमा)  

आजथिक प्रगजत 

प्रजतशत 
८५.५६ 

१ प्रजशक्षक जफल्ि खजटइ जाँदाको पररवहन खचि    १००० ८१० ८१.०७ 

२ वाजषिक प्रजतवदेन वलेुजटन तयारी र प्रकाशन खचि  २०० १७७. २० ८८.६० 

३ सीप जवकास सम्वन्त्धी सन्त्दशेमलूक सचूना एफ एम 

रेजियोबाट प्रशारण गने 

४०० ३७७.९० ८९.४८ 

४ ताजलम आवश्यकता पजहचान (TNA)  ६९९ ६८५.२० ९८.०३ 

५ जज.जव.स. तथा न.पा.संग बैठक (२पटक) ४००   

६ वभे अध्यावजधक र स्पेश खररद  

 

३०० १३५.६० ४५.२० 

७ कमिचारी क्षमता अजभबजृद्ध ताजलम  ५००   

८ ताजलम अजभलेखका लाजग सफ्टवयेर जिान र 

तत्थयांक प्रजवजि 

२००   

९ कायििम कायािन्त्वयन तथा समीक्षा गोष्ठी (२ पटक)  ४०० २८. ९० ७.२३ 

१० सीप जवकास सम्वन्त्धी ताजलम प्रदायक संस्थाहरुसंग 

बैठक  

२५०   

११ ३ मजहने र ६ मजहने आधारभतू ताजलम जलएका 

प्रजशक्षाथीहरुलाई खाजा खचि 

२१००० १७१५३.७८ ८१ .६८ 

१३ सीप जवकास ताजलममा प्रभावकाररता अध्ययन  १००० ७६४.५० ७६.४५ 

१४ उत्कृि प्रजशक्षाथीहरुलाई प्रजवजध हस्तान्त्तरण  ४००० २९३८.४८ ७३.४६ 



  :



कायििम तफि को कूल प्रगजत एव ंखचि 

वाजषिक लक्ष्य 

(जना) 

वाजषिक प्रगजत 

(जना) 

भौजतक प्रगजत 

प्रजतशत 

वाजषिक जवजनयोजन 

वजटे (रु हजारमा)  

वाजषिक खचि 

(हजारमा)  

आजथिक 

प्रगजत 

प्रजतशत 

१९५१२  १९६८९ १०० १५८५२७.५ १४६४३९.५ ९२.३७ 




जववरण 
वाजषिक जवजनयोजन वजटे (रु 

हजारमा) 
वाजषिक खचि (हजारमा) आजथिक प्रगजत प्रजतशत 

प्रशासजनक १६०५१४.०० ११३५०१.११ ७०.७१ 

पूंजजगत २५८२४.०० १९४०४.७२ ७५.१४ 

कूल जम्मा ३४४८६६.०० २७९३४५.३३ ८१ 


लजक्षत वगिको प्रगजत जववरणको कूल जम्मा : 

दजलत जनजाजत मधेषी अपाङ्ग अन्त्य जम्मा कूल 

जम्मा परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला परुुष मजहला 
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समर उपलब्धी स्थापनाकाल दजेख आ. व. २०७४/०७५ सम्मको: 

 

आ.व. 
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कूल  जम्मा  १५३२२१ १५७३४२ ३१०५६३   


: 

केन्त्रले कायि संचालन िममा भोगकेा समस्या एव ंचनुौतीहरु जनम्नानसुार छन ्: -

 २०७२ बैशाख १२ मा आएको जवनाशकारी भकुम्प तथा त्यस पजछका पराकम्पनले भैंसेपाटीको मलू भवन तथा अन्त्य 

केन्त्रहरुको भौजतक पवूािधारहरु क्षजतरस्त भएकोले ताजलम संचालनमा वाधा पगुकेो, 

 लामो समयदजेख अजवच्छन्त्न रुपमा प्राजवजधक तथा प्रशासजनक कमिचारीहरु कायिरत रहकेो हुदँा रोजगारीको स्थाजयत्व 

नरहकेोले कमिचारीहरुको मनोबलमा कमी हुन गएको, 

 अदक्ष श्रम शजिबाट ताजलम माग अजधक रहकेो, सो अनसुार केन्त्रको श्रोत साधन, पवूािधार र जनशजिको अपेजक्षत सधुार 

र क्षमता वजृद्ध हुन नसकेको, 

 भौजतक पवूािधारको अपयािप्तता, ताजलमको प्राजवजधक पक्ष अद्यावजधक गनि नसजकएको, 

 वदैजेशक रोजगारमा जाने कामदारका लाजग आवश्यक ताजलम प्रदान गने सम्बन्त्धमा समन्त्वयको अभाव रहकेो, 

 स्पि र दरुगामी सोचका साथ काम गनि नसजकएको, 

 सीप परीक्षणका लागी सजुवधा जदन नसक्न,ु 

 ताजलम पजछका प्राजवजधक तथा जवत्तीय सेवा जदन नसक्नु, 



 उपयिु र योग्य प्रजशक्षाथी पजहचान नहुन,ु प्रजशक्षाथीलाई उत्पे्रररत गने व्यवस्था नहुन,ु 

 ताजलमको दोहोरोपना (वहु जनकाय) हुन,ु 

 अनगुमन तथा मलू्यांकन संयन्त्रको अभाव हुनु, 

 क्षेरगत नीजत र आवजधक योजनासँग तालमेल नहुनु, 

 कमिचारीहरुमा अपनत्व र समन्त्वयको अभाव हुनु, 

 वाजषिक कायि योजना अनरुुप कायािन्त्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसक्न ु। 


 :

नेपाली यवुा जनशजिहरुलाई यस जवभागस्तरीय कायािलय सम्पणूि केन्त्रहरुको छाताको रुपमा रही सोबाट जवजभन्त्न सीपमलूक 

ताजलम प्रदान गने कायि भइरहकेो छ । सीप जवकास ताजलम केन्त्रहरुलाई संस्थागत सदुृढीकरण गनि, लजक्षत समहूहरुलाई 

ताजलमको अवसर प्रदान गनि, नेपाली यवुाहरुमा सहज ताजलम पहुचँ परुय्ाउन, जवजधसम्मत क्षमता अजभवजृद्ध र आवश्यक 

श्रोत साधनको व्यवस्थासजहत जतनको प्रभावकारी पररचालन तथा कायािन्त्वयन गनि, श्रम बजारमा आवश्यक पने ताजलमको 

सही पजहचान गद ेताजलम प्रभावकारी र गणुस्तरीय रुपमा संचालन गनि जमजत २०६९।३।४ मा व्यावसाजयक तथा सीप जवकास 

ताजलम सञ्चालन जनदजेशका स्वीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

 ताजलम कायििम अन्त्तगित : 

 ताजलमको प्राथजमकता जनधािरण गनुिपने, 

 पाठ्यिम जवकास, मापदण्ि जनमािण तथा स्वीकृजत गनुिपने, 

 स्तरयिु कायिजवजध जनमािण, स्वीकृती र कायािन्त्वयन गनुिपने, 

 स्तर अनसुारका प्रयोगशाला, यन्त्र उपकरण लगायतका पवूािधार जवकास गररनपुने, 

 जशक्षण जसकाई जवजधको अवलम्बन गनुिपने, 

 क्षमता जवकास ताजलमको व्यवस्था गनुिपने, 

 ताजलममा प्रजशक्षाथीको संख्या र ताजलमको गणुस्तरमा वजृद्ध गनुिपने, 

 सीप परीक्षणको व्यवस्था गररनु पने, 

 ताजलम पजछको सेवाको व्यवस्था गनुिपने, 

 ताजलमको प्रभावकाररता अध्ययन गनुिपने, 

 अजभमखुीकरण ताजलमको सञ्चालन व्यवस्थापन गनुिपने । 

 

 संगठनात्मक तथा संस्थागत सधुार अन्त्तगित: 



 संर्ीय संरचना अन्त्तगित केन्त्रहरुको पनुिसंरचना गनुिपन,े 

 ताजलम केन्त्रको कायिके्षर र संरचनामा सधुार गनुिपने, 

 ताजलम केन्त्र र कायिरत कमिचारीहरुको स्थाजयत्वको वधैाजनक व्यवस्था गररन ुपने, 

 केन्त्र र अन्त्य ताजलम प्रदायक जनकायहरु बीच अन्त्तरसम्बन्त्ध स्पि गररनपुने, 

 ताजलम संचालन जनदजेशिका र कायिजवजध पररमाजिन गररन ुपने, 

 प्रदशे, स्थानीय  तह, सहकारी संस्थाहरुसंगको समन्त्वयमा कायिसम्पादन गनुिपने, 

 रोजगार सचूना केन्त्र र रोजगारदाता बीच समन्त्वयको सेत ुजनमािण गनुिपने । 

 

 श्रोतको व्यवस्था र पवूािधारको जवकास अन्त्तगितुः 

 मापदण्ि बमोजजम बजटे व्यवस्था र ताजलम संचालन हुनपुने, 

 ताजलमका लाजग नेपालमा कायिरत दात ृजनकायहरुसँगको सहकायिमा प्रयास गररन ुपने, 

 ताजलम पवूािधारको जवकास, प्रयोगशाला, यन्त्र उपकरण, ताजलम कक्षको राम्रो व्यवस्था हुनुपने, 

 अनगुमनका लाजग सवारी साधनको व्यवस्था हुनपुने, 

 आवासीय ताजलमको जवस्तार के्षरीयस्तर (जनरल मकेाजनक्स ताजलमको उजचत व्यवस्थापन) मा गररनपुने,  

:

   सीप जवकास ताजलमको भावी राजरिय कायिनीजत जनम्नानसुार छन ्:- 

 राजरिय सीप जवकास नीजतको तजुिमा, 

 ताजलमको जकजसम र ताजलम प्रदायक जनकायहरु बीचको कायि तथा ताजलमका प्रकृजतको सीमांकन, 

 पाठ्यिम तथा मापदण्िमा समानता तथा स्तरीकरण, 

 उद्यमशीलता व्यवस्थापन, व्यवसायजन्त्य स्वास्थय र सरुक्षाका जवषयहरु पाठ्यिममा समावेश, 

 एकै प्रकृजतका कायििमहरुको एकैरुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन कायिजवजधको पालना र कायािन्त्वयन, 

 सशुासन सजहतको सेवा प्रवाह, 

 सीप जवकास ताजलमको स्तर जनधािरण गरी ताजलमलाई स्तरयुि बनाउन मापदण्ि, कायिजवजध तथा काननू जनमािण, 

 लजक्षत समहूको स्तरयिु ताजलममा सहज पहुचँ पगु्न सक्ने गरी रोजगार, स्वरोजगार र वदैजेशक रोजगारमखुी ताजलम प्रदान, 

 श्रम बजारमरैी ताजलमको आवश्यकता पजहचान गरी त्यस्ता ताजलमको प्रभावकारी रुपमा संचालन, 

 ताजलम प्राप्त जनशजिको रोजगारी जस्थती मलू्यांकन गरी ताजलमको प्रभावकारी कायािन्त्वयन, 

 स्वरोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्धनको क्षमता जवकास, 



 श्रममखुी ताजलम एउटै मापदण्िमा सञ्चालन गनि छाता संगठनको जवकास तथा राजरिय सीप जवकास नीजत जनधािरण,

 ताजलम प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्त्वय र सहकायिका लाजग संयन्त्र जनमािण । 

प्रतिष्ठानले: 

  व्यावसाजयक तथा  सीप जवकास ताजलम प्रतिष्ठानले प्राथजमकता जदन ुपने कायिहरु जनम्नानसुार छन ्:-

 राजरिय व्यावसाजयक तथा सीप जवकास नीजत जनमािण गने,  

 नेपाल सरकारका जवजभन्त्न जनकायहरुबाट सञ्चालन हुने जवजभन्त्न व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलमहरुलाई 

एकै छाता मनुी ल्याई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गनि पहल गने,  

 व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम केन्त्रलाई जवकास सजमजत ऐन अन्त्तगित अधि स्वायत्त जनकायको रुपमा जवकास 

गन,े 

 सीपयिु जनशजिको माग र व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलमबीच तादाम्यता ल्याउने, 

 राजरिय तथा अन्त्तरािजरिय माग र आवश्यकता अनसुार प्रजतस्पधाि गनि सक्न ेगरी नया ँनयाँ िेिहरुको पजहचान गरी 

ताजलम जदने, 

 ताजलम सञ्चालन गदाि साविजजनक जनजी साझदेारीमा सञ्चालन गने, 

 वदैजेशक रोजगारीका प्रमखु गन्त्तव्य मलुकुहरुको माग र आश्यकता अनरुुपका िेिहरुमा ताजलम जदने, 

 व्यावसाजयक तथा सीपमलूक ताजलम प्राप्त जनशजिलाई पूँजी, प्रजवधी, उद्यमशीलता र बजारसँग आवद्ध गने गरी 

संस्थागत समन्त्वय कायम गने,

 ताजलम कायििमको प्रभावकाररता अध्ययन गने । 

:

व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलमहरुलाई एउटै छाता मनुी राखी ताजलम संचालन गनि राजरिय नीजत बनाई श्रम 

बजारबाट सचूना संकलन गरी बजारमा माग भएका बैदजेशक रोजगारमलूक र स्वरोजगारमलूक जवषयका ताजलमहरु 

संचालन गनुिपने आवश्यकता रहकेो छ । त्यस्तै ताजलम प्रभावकाररताको अध्ययन गरी बढी प्रभावकारी हुने जवषयका 

ताजलमहरुलाई प्राथजमकता जदनपुने दजेखन्त्छ । दशेमा व्याप्त वरेोजगारीलाई न्त्यजूनकरण गनि ५ लाख भन्त्दा बढी यवुा 

श्रम शजिलाई ताजलम जदन ुअपररहायि रहकेो छ । यसका लाजग मौजदुा ताजलम केन्त्रहरुको पूँजजगत सधुार, स्तर 

अनसुारका प्रयोगशाला, यन्त्र उपकरण लगायतका पवूािधारको जवकास गद ैताजलम जदने वाजषिक लक्ष्यलाई वजृद्ध गरी 

र त्यही अनसुार बजटेको व्यवस्था गनुिपने दजेखन्त्छ । यसो भएमा दशेमा सीपयिु जनशजि उत्पादनमा सहयोग पगु्ने 

र मलुकुको बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग भई केही हदसम्म भएपजन गरीबी न्त्यनूीकरणमा ठोस योगदान 

पगु्नेछ भन्त्नेमा आशा एंव जवश्वास गनि सजकन्त्छ ।  



  

प्ग्लजम्वङ्ग ताजलम 

वैदेजशक एवं यवूा स्वरोजगार सम्वन्त्धी जवशेष सीप जवकास ताजलम (कुक) 



 

  

वैदेजशक एवं यवूा स्वरोजगार सम्वन्त्धी जवशेष सीप जवकास ताजलम (िकमी) 

मोटरसाइकल ममित ताजलम 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जवद्युत जिान ताजलम  



 



 


