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�स्तावना 

सीपमूलक ताल�मका अवसरहरूमा �वस्तार गद� ताल�म कायर्�ममा समावेशी एवं समतामूलक पहँूचको 
स�ुनि�तताका साथै �िशक्षाथ�हरूको �सकाइ उपलब्धीको स्तर अ�भब�ृ� गर� आय आजर्नको स�ुनि�तता गनर् 
�ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् यो कायर्�व�ध बनाएको छ। 

प�रच्छेद – एक 

प�रचय 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः 
(१) यो कायर्�व�धको नाम “छोटो अव�धको सीपमूलक ताल�म स�ालन कायर्�व�ध, २०७७” रहेको 

छ। 

(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त लागू हनुेछ। 

2. प�रभाषाः 
�वषय वा �सँगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः 

(क) “प�रषद्” भ�ाले �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद् ऐन २०४५ को 
दफा ३ बमोिजमको �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद्लाई सम्झनपुछर्। 

(ख) “प�रषद् कायार्लय” भ�ाले �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद्को केिन्�य 
कायार्लयलाई सम्झनपुछर्। 

(ग) “�देश कायार्लय” भ�ाले �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद्, �देश 
कायार्लय सम्झन ुपछर्। 

(घ) “िशक्षालय” भ�ाले प�रषद्का आ��क �ा�व�धक तथा बह-ु�ा�व�धक िशक्षालय र ताल�म 
केन्�लाई सम्झन ु पछर् र सो शब्दले प�रषद् अन्तगर्त साझेदार� स्वरुपमा स�ा�लत 
�ा�व�धक तथा बह-ु�ा�व�धक िशक्षालयहरूलाई समेत जनाउछ। 

(ङ) “�व�ालय” भ�ाले सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षा कायर्�म स�ालन गरेको 
सामदुा�यक �व�ालय (टेक्स) र �ा�व�धक धार स�ालन भएको सामदुा�यक 
�व�ालयहरूलाई सम्झन ुपछर्, 

(च) “�नजी के्ष�मा स�ा�लत संस्था” भ�ाले प�रषद् कायार्लयबाट सम्बन्धन �लई छोटो 
अव�धका ताल�म स�ालन गद� आएका �नजी के्ष�मा स�ा�लत ताल�म �दायक 
संस्थाहरूलाई सम्झनपुछर्, 

(छ) “औ�ो�गक ��त�ान” �िशक्षाथ�हरूलाइर् कायर्गत ताल�म तथा रोजगार�को अवसर �दान 
गन� उ�ोग व्यवसायलाइर् सम्झन ुपछर्, 

(ज) “ताल�म �दायक संस्था” भ�ाले िशक्षालय, �व�ालय र �नजी के्ष�मा स�ा�लत िशक्षण 
संस्थालाई सम्झन ुपछर्, 

(झ) “पा��म” भ�ाले �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद्�ारा स्वीकृत 
भएको छोटो अव�धको पाठ्�मलाई सम्झन ुपछर्, 
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(ञ) “�िशक्षक” भ�ाले प�रषद्�ारा स्वीकृत पा��म अनसुार सै�ािन्तक तथा �योगात्मक 
सीप �सकाउन सम्बिन्धत ताल�म �दायक संस्थाले �नय�ु ग�रएको �ा�व�धक 
व्यि�लाई सम्झन ुपछर्, 

(ट) “�िशक्षाथ�” भ�ाले ताल�ममा छनोटभै सहभागी व्यि�लाई सम्झन ुपछर्, 
(ठ) “सीप पर�क्षण” भ�ाले ताल�म सम्प� गरेका �िशक्षाथ�हरूको रा��य सीप पर�क्षण 

स�म�तले स�ालन गन� सीप पर�क्षण सम्झन ुपछर्। 

प�रच्छेद – दईु 

ताल�मको आवश्यकता प�हचान र सहभागी छनोटका आधार 

3. ताल�मको आवश्यकता प�हचानः 
(१) स्थानीय तह र �देश सरकारले �ाथ�मकता �दएका के्ष�हरूका साथै सरकारले प�हचान गरेका 

आयोजनाहरू तथा अन्य के्ष�मा आवश्यक सीपमूलक जनशि�को आवश्यकता प�हचान गन�। 
सीपमूलक ताल�मको आवश्यकता प�हचान गनर्को ला�ग देहायका �वषयबस्तलुाई आधार 
�लइनेछ। 

(क) सम्बन्धीत स्थानीय तहबाट �सफा�रस तथा माग,  

(ख) स्थानीय, �देश र संिघय तहमा रहेका औ�ो�गक ��त�ानको �सफा�रस तथा माग, 
(ग) सम्बन्धीत उ�ोग व्यवसायको जनशि� आवश्यकताको प�हचान, 
(घ) �म बजारको माग र रोजगार�को सम्भावना, 
(ङ) स्वदेशी बजारमा उत्पा�दत वस्त ुतथा सेवाको बजारको सम्भावना, 
(च) स्वरोजगार�को सम्भावना तथा अवसर, 
(छ) वैदेिशक रोजगार�बाट फक� का यवुाहरूको माग। 

(२) स्थानीय तह, उ�ोगी, व्यावसायी र रोजगारदाताको माग र �सफार�सका आधारमा आवश्यक 
जनशि�को प�हचान ग�रनेछ। 

4. ताल�म सहभागी छनोटः 
(1) ताल�मका ला�ग �वप�, स�ुवधा �ब�हन, दगुर्म तथा �पछ�डएको के्ष�मा बसोबास गन� समदुाय, 

लोपोन्मखु, अ�त�समान्तकृत, �समान्तकृत, जनजाती, म�हला, मधेशी, द�लत, शह�द प�रवार, �न्द 

�प�डत तथा आन्दोलनका �ममा घाईते प�रवार, यवुा, अपा�ता भएका व्यि�, बैदेिशक 

रोजगारबाट फ�कर् एका यवुाहरू यस ताल�मका �ाथ�मक लिक्षत बगर् हनु।् 

(2) ताल�मका ला�ग �िशक्षाथ� छनोट तथा भनार् गदार् �नम्न ���या परुा गनुर्पन�छ। 

(क) सावर्ज�नक सूचना माफर् त आवेदन माग, 

(ख) आवेदन संकलन, 

(ग) �ा� भएका आवेदनहरू रुज,ु 

(घ) अन्तवार्तार्, (उ�ोग व्यावसा�य समेतको सहभागीतामा) 

(ङ) वैकिल्पक सहभागी स�हतको न�तजा �काशन, 

(च) मखु्य सहभागी भनार् नभएको अवस्थामा बैकिल्पकबाट भनार्। 
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प�रच्छेद – तीन 

ताल�म समन्वय तथा स�ालन स�म�त 

5. केिन्�य समन्वय स�म�तः 
(१) यस कायर्�व�ध बमोिजम सीपमलुक ताल�म �भावकार� रुपमा स�ालन गनर् सहजीकरण र 

समन्वयका ला�ग संघीय तहमा देहाय बमोिजम केिन्�य समन्वय स�म�त रहनेछ। 

(क) उपाध्यक्ष, �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद् अध्यक्ष 
(ख) उपाध्यक्ष, रा��य यवुा प�रषद्  सदस्य 
(ग) सदस्य-सिचव, �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद् सदस्य 
(घ) अध्यक्ष, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ सदस्य 
(ङ) अध्यक्ष, साना तथा घरेल ुउ�ोग महासंघ सदस्य 
(च) अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल सदस्य 
(छ) अध्यक्ष, नेपाल �नमार्ण व्यावसायी महासंघ सदस्य 
(ज) कृ�षसँग सम्बिन्धत रोजगारदाता व्यावसायी मध्ये स�म�तले मनोनयन गरेको  

१ जना  सदस्य  
(झ) �नद�शक, ताल�म �वकास महाशाखा, प�रषद् सदस्य-सिचव 

(२) बदुाँ नं (१) बमोिजम गठन ग�रएको केिन्�य समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारहरू 
देहाय अनसुार हनुेछः- 

(क) �ा�व�धक जनशि�को आवश्यकता र उपयो�गता सम्बन्धी नी�त तथा योजना तजुर्मा गन� 
गराउने, 

(ख) �म बजार र रोजगार�को आधारमा पा��म तयार�का ला�ग सहजीकरण गन�, 
(ग) कायर्स्थलको �सकाई स�ुनि�त हनुेगर� ता�लम कायर्�म स�ालनका ला�ग सावर्ज�नक, 

सहकार� र �नजी के्ष�का रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गन� गराउने, 
(घ) �िशक्षाथ�हरूलाइर् ताल�म प�ात उ�मी व� वा रोजगार�मा आव� गराउनका ला�ग 

�व�भ� �व�ीय संस्थाहरूसँग अनदुान तथा सलुभ कजार्का ला�ग आवश्यक सहजीकरण 
गन�, 

(ङ) जनशि� �के्षपणका ला�ग अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गन� गराउने, 
(३) स�म�तको बैठकमा आवश्यकता अनसुार ताल�म �दायक संस्था, रोजगारदाता, उ�ोगी तथा 

व्यावसायीहरूलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ। 
(४) स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार अध्यक्षले तोकेको �म�त, स्थान र समयमा बस्नछे। 
(५) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैँले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुछे। 

6. ताल�म स�ालन समन्वय स�म�तः 
(१) यस कायर्�व�ध बमोिजम ताल�मलाइर् व्यविस्थत एवं �भावकार� रुपमा स�ालन गनर् हरेक 

�देशमा देहाय बमोिजम ताल�म स�ालन समन्वय स�म�त रहनेछ। 

(क) �नद�शक, प�रषद् �देश कायार्लय अध्यक्ष 

(ख) ��त�न�ध, अ�धकृतस्तरको कमर्चार�, सामािजक �वकास मन्�ालय सदस्य 

सदस्य 
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(ग) ��त�न�ध, रोजगारदाता संघ/संगठन मध्ये एक जना  सदस्य  

(घ) उप-�नद�शक (ताल�म हेन�), प�रषद् �देश कायार्लय  सदस्य 

(ङ) �शासन �मखु, प�रषद् �देश कायार्लय  सदस्य-सिचव 

(२) उल्लेिखत स�म�तको काम, कतर्व्य अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः-  

(क) ताल�म स�ालनको ला�ग �देश तहमा सामािजक �वकास तथा अन्य सरोकार मन्�ालय 
(उ�ोग, पयर्टन, बन तथा वातावरण, भमुी व्यवस्थापन, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय), 
स्थानीय तह र ताल�म �दायक संस्थाहरूसँग समन्वय गन�, 

(ख) �देश तहबाट स�ालन हनु े सीपमूलक ता�लमको पा��म तथा स�ालन स्वरुपमा 
एकरुपता कायम गनर् पहल गन�, 

(ग) स्थानीय तह तथा औ�ो�गक ��त�ानहरूबाट प�हचान भएका ता�लमका आवश्यकताको 
आधारमा  ताल�मको के्ष�, �वषय, समयाव�ध ए�कन गन�, 

(घ) मागभै आएका ताल�मको लागत �नधार्रण गन� (��त �िशक्षाथ� ��त ताल�म), लागत 
�नधार्रण गदार् प�रषद् कायार्लयले तोकेको नम्स अनसूुिच २ लाई आधार वनाउने,  

(ङ) �िशक्षाथ�हरूको रोजगार�, स्वरोजगार� तथा आय आजर्नका ला�ग सम्बन्धीत 
सरोकारवाला उ�ोग, व्यवसाय तथा संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकायर् 
गन�, 

(च) ताल�म �दायक संस्था छनोट गन�, 
(छ) चेक �ल�को आधारमा ताल�मको �नय�मत अनगुमन तथा मूल्या�न गन�, 
(ज) ताल�म स�ालनमा देिखएका �ववाद/समस्याको �नरोपण गन�, 
(झ) ताल�म ��तवेदन एक�कृत गर� सामािजक �वकास मन्�ालय र प�रषद् कायार्लयमा 

पठाउन,े 

(ञ) ताल�मको अनगुमन �ममा देिखएका क�मकमजोर�हरूको सधुारका ला�ग तत्काल 
प�ृपोपण �दन,े 

(ट) प�रषद् कायार्लय, केिन्�य समन्वय स�म�त एवं सामािजक �वकास मन्�ालयबाट �ा� 
�नद�शन बमोिजमका कायर् गन�। 

(ठ) ता�लमको �ारिम्भक (�िशक्षाथ� छनोट तथा ता�लम शभुारम्भ), ता�लम सम्प� र 
रोजगार� सम्बन्धी ��तवेदन पेश गन� गराउन।े 

(३) स�म�तको बैठकमा आवश्यकता अनसुार ताल�म �दायक संस्था, रोजगारदाता, उ�ोगी तथा 
व्यावसायीहरूलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ। 

(४) स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार अध्यक्षले तोकेको �म�त, स्थान र समयमा बस्नछे। 

(५) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैँले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुछे। 
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प�रच्छेद – चार 

सरोकारवाला वगर्को भ�ूमका 

7. स्थानीय तहको भ�ूमकाः 
(१) आवश्यकता, भगूोल र जनसंख्याको आधारमा जनशि�को प�हचान गर� ता�लमका सहभागीको 

छनोट �सफा�रस र व्यवस्थापन गन�,  
(२) स्थानीय तह �भ� स�ा�लत ता�लम कायर्�महरूको अनगुमन, मूल्या�न र स�मक्षा गन�, 
(३) ता�लम सम्प� गरेका व्यि�हरूलाई रोजगार� तथा आय आजर्नमा आव� गनर्का ला�ग 

सहजीकरण गन�, 
(४) लागत साझेदार�का आधारमा ताल�म कायर्�म स�ालनका ला�ग सहयोग गन�। 

8. �देश कायार्लयको भ�ूमकाः 
(१) �देश �भ� रहेका सबै स्थानीय तह र औ�ो�गक ��त�ानहरूसँग प�ाचार तथा समन्वय गर� 

आवश्यकता प�हचान भएका ताल�मको के्ष�, �वषय र संख्या आ�दको �ववरण संकलन गन�, 
(२) प�हचान भएका ताल�मका के्ष�, �वषय र तहलाई ब�गर्करण र समहु �बभाजन (clustering) ग�र 

ता�लम स�ालन समन्वय स�म�तमा पेश गन� , 

(३) रोजगार, स्वरोजगार तथा आय आजर्न स�ुनि�तता हनुे सम्भावनाको आधारमा ताल�मको 
�थ�मकता �नधार्रण गन�, 

(४) ताल�मको पा��म तथा सीप �मािणका उपलब्ध छ छैन �नि�त गरेर मा� उ� ताल�मको 
���या अगा�ड बढाउन,े 

(५) ता�लम स�ालन गन� स्थानको �माणीकरण (verification) गन�, 
(६) �िशक्षक ता�लमको ला�ग �ा�व�धक �िशक्षण ��त�ानलाई अनरुोध गन�, 
(७) ताल�म स�ालन सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म स�ालन गन�, आवश्यकता अनसुार क्षमता 

अ�भवृिध्द गन�, 
(८) ताल�म �दायक संस्थाहरूसगँ ताल�म स�ालनका ला�ग सम्झौता गर� आय आजर्न स�ुनि�त हनु े

गर� ताल�म स�ालन गन� गराउने,  

(९) कायर्स्थलको �सकाइर् तथा रोजगार� स�ुनि�तताका ला�ग सम्बिन्धत उ�ोग व्यवसायसँग 
समन्वयका ला�ग सहिजकरण गन�, 

(१०) ता�लमको �वषय र सहभागी छनौटका ला�ग रा��य यवुा प�रषद्सँग समेत समन्वय र सहकायर् 
गन�, 

(११) ताल�मको योजना तयार गर� प�रषद् कायार्लय, ताल�म �वकास महाशाखा र सामािजक �वकास 
मन्�ालयमा पठाउन,े 

(१२) ताल�मको �नय�मत अनगुमन गन� गराउन,े 

(१३) सम्झौता अनसुारको रकम सम्बन्धीत ता�लम �दायक संस्थालाई �नयमानसुार भ�ुानी �दन,े 

(१४) सीप पर�क्षणको अनलाईन (online) फाराम भनर्का ला�ग ता�लम �दायक संस्थाहरुलाई 
सहजीकरण गन�, 
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(१५) सीप पर�क्षणकाला�ग ता�लम �दायक संस्थाले �िशक्षाथ�हरूको अनलाईन सीप पर�क्षण फारम 
भर� पठाए प�छ ता�लम र �िशक्षाथ�हरूको �ववरण �माणीत गर� रा��य सीप पर�क्षण स�म�तमा 
पठाउन,े 

(१६) ताल�मको �ग�त ��तवेदनहरू तयार गर� प�रषद् कायार्लय, ताल�म �वकास महाशाखा र 
सामािजक �वकास मन्�ालयमा पठाउने। 

9. ताल�म �दायक संस्थाको भ�ूमकाः 
(१) ताल�म स�ालनका ला�ग स्थान, पा��ममा उल्लेख भए अनसुार ता�लम साम�ी, औजार तथा 

उपकरण व्यवस्था गन�, 
(२) ख�रद ग�रएका ता�लम साम�ी, औजार तथा उपकरणलाई िजन्सी खातामा आम्दानी वाध्न,े 

आवश्यकता अनसुार ममर्त सम्भार गन�, 
(३) ताल�म स�ालनका ला�ग तो�कएको योग्यता परुा गरेका �िशक्षकहरूको व्यवस्था गर� 

करारनामा गन�, 
(४) �िशक्षकहरुको ता�लमका ला�ग सम्बिन्धत �देश कायार्लय समक्ष अनरुोध गन�, 
(५) ता�लमका सहभागीहरुलाई ता�लम अव�धभर स��य रुपमा ता�लममा सहभागी हनु े ��तव�ता 

गराउने, 
(६) ता�लम कायर्�मको जानकार� (अनसूुची १ बमोिजम) प�रषद् �देश कायार्लय र ताल�म स�ालन 

हनुे स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन,े  

(७) पा��ममा ब्यवस्था भए बमोिजम सै�ािन्तक र कायर्स्थलमा आधा�रत �योगात्मक कक्षा 
स�ालन गन�, 

(८) एक समूहमा अ�धकतम २० जना �िशक्षाथ�हरू समावेश गन�, 
(९) पा��म अनसुार सबै सीपको अभ्यास गराई तो�कएको अव�ध (�दन र घण्टा) मा ताल�म 

सम्प� गन�, 
(१०) ता�लम सरुु भएको एक ह�ा �भ� ता�लममा सहभागीहरूको �ववरण �देश कायार्लयमा पठाउन,े  

(११) सीप पर�क्षण गनुर्पन� ताल�मको हकमा ताल�म स�ालन भएको एक म�हना �भ� अनलाईन सीप 
पर�क्षण फाराम भर� सम्बन्धीत �देश कायार्लयसँग समन्वय गर� ता�लम सम्प� प�ात सीप 
पर�क्षणको व्यवस्था गन�, 

(१२) सीप पर�क्षणको ला�ग आवश्यक पर�क्षण साम�ीको व्यवस्था गन�, 
(१३) �िशक्षाथ� हािजर�, �िशक्षक लगबकु, समय ता�लका र दै�नक पाठ योजना तयार गर� ताल�म 

स�ालन गन�, 
(१४) �भावकार� �सकाई तथा �िशक्षाथ�को �नय�मतता र �प आउट (dropout) रोक्नका ला�ग 

�िशक्षाथ�हरूलाई परामशर्को व्यवस्था गन�, 
(१५) ताल�म स�ालन अव�धमा पा��म अनसुार �िशक्षाथ�हरूको �सकाई प�रक्षण गर� आवश्यक 

प�ृपोषण �दान गन�,  

(१६) ताल�मको समयमा �त्येक �िशक्षाथ�हरूलाई छु�ाछु�ै �योगात्मक अभ्यास गनर् लगाउने, 
(१७) स्थानीय उ�ोग, व्यावसाय, सहकार�, उपभो�ा स�म�त तथा रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गर� 

�िशक्षाथ�हरूलाई �योगात्मक अभ्यास तथा रोजगार�को अवसर उपलब्ध गराउन,े 

(१८) ताल�मका सहभागीहरूको �सकाई उपलिब्धको ला�ग �नरन्तर, आव�धक र अिन्तम मूल्या�न गन�, 
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(१९) ताल�म सम्प� गरेका �िशक्षाथ�हरूलाई सम्प�ता �माण प� �दान गन�, 
(२०) ताल�म प�ात �िशक्षाथ�हरूलाई रोजगार� स�ुनि�तता तथा आय अजर्नका ला�ग आवश्यक पहल 

गन�, 
(२१) ता�लम आफ्नो के्ष�ा�धकार �भ� रह� तो�कएको के्ष�मा मा� स�ालन गन�, 
(२२) सहभागीहरूलाई उ�मशीलता �वकास र लै��क तथा सामािजक समावेसीकरण (GESI) �वषयमा 

समेत व्यावहार�क �वषयमा जानकार� �दान गन�,  
(२३) सहभागीलाई ताल�म प�छ स्वरोजगार ब�का ला�ग उत्��ेरत गन� उ�शे्यले स्थानीय स्तरमा 

रहेका उ�मी, व्यावसा�य, �व�ीय संस्थाहरूसँग समन्वयन गर� उ�नहरूले �दान गन� सेवा 
स�ुवधाहरूका वारेमा जानकार� �दने व्यवस्था �मलाउन,े 

(२४) अनगुमनका �ममा औल्याईएका �वषयवस्तलुाई सझुावको रुपमा �लई कायार्न्वयन गन� गराउन,े 

(२५) ताल�मका सहभागीहरूलाई सम्झौता बमोिजम दै�नक खाजा खचर् उपलब्ध गराउने (अनसूुची-७ 
अनसुार), 

(२६) ताल�मको व्यवस्थापन पक्ष चसु्त एव दरुुस्त रा�,े 

(२७) ताल�म सम्प� ��तवेदन अनसूुची ४ बमोिजम �देश कायार्लयमा पठाउन,े 

(२८) �योगात्मक अम्यास स�ुनि�तताका ला�ग ताल�म �दायक संस्थाले, सहकार�, समहु, सामदुा�यक 
वन उपभो�ा महासंघ, उ�ोगी, व्यावसायी र रोजगारदाताहरू ��पक्षीय तथा बहपुिक्षय सम्झौता 
गन�, 

(२९) उ�मी ब�का ला�ग आवश्यक लगानीको व्यवस्था गनर् यवुा स्वरोजगार कोष तथा अन्य �व�ीय 
सहयोग उपलब्ध गराउने �नकायहरूसँग समन्वय गन� गराउने, 

(३०) अनगुमन मलु्या�न पिुस्तकाको व्यवस्था गर� पिुस्तकामा स्प� रुपमा अनगुमनकतार्को धारणा 
उल्लेख गनर् लगाई सो को ��त�लपी अिन्तम भ�ुानीका ला�ग पेश गन�। 

(३१) ताल�म स�ालन सम्बन्धमा ताल�म सम्बन्धी तथ्यगत (�िशक्षाथ� संख्या, छोड्नेको संख्या, सीप 
पर�क्षणमा सहभा�ग, उ�तर्ण र रोजगार�को अवस्था) सूचना रा�,े 

(३२) �सपमूलक ता�लम सम्प� गरेको �माण प� वा सीप �मािणकरण �माणप�को आधारमा 
सम्बिन्धत �वषयमा उ�म स�ालन गनर् इच्छुक समहुलाई �व�ीय सहयोगको अन्य �व�ीय संघ 
संस्थाहरुसँग समन्वय गन�। 

(३३) स्वास्थ्य र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू सम्बन्धी स्थानहरूमा सवै दे� ेगर� रा� ेर यसको पूणर् 
रूपमा पालना गर� ता�लम कायर्�महरू स�ालन गन� । 

 
10. औ�ो�गक ��त�ान र रोजगादाताको भ�ूमकाः 

(१) औ�ो�गक ��त�ानहरूका ला�ग आवश्यक जनशि� �के्षपणमा सहयोग पयुाउन,े 

(२) �म बजारको माग अनसुारका पा��म �नमार्ण/प�रमाजर्न गनर् सहयोग पयुाउन,े 

(३) �िशक्षाथीहरूलाई उ�ोग व्यवसायहरूमा कायर्स्थल �िशक्षण �दने कायर्मा सहयोग पयुाउन।े 

(४) औ�ो�गक �िशक्षाथ� ता�लम (Apprentice), Workers further training स�ालनका ला�ग 
उ�ोग प�हचान तथा औ�ो�गक �िशक्षण स�ालनमा सहयोग पयुाउने। �िशक्षाथ�हरूलाई 
न्यनुतम स�ुवधा उपलब्ध गराउन समन्वय गन�।  
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(५) उ�ोग व्यावसायीहरूलाई उत्पादनिशल जनशि� तयार गनर् ताल�म स�ालनमा सहभागी हनु 
�ोत्साहन गन�, 

(६) जनशि� उत्पादनका ला�ग प�रषद् कायार्लयलाई आवश्यक सझुाब उपलव्ध गराउन,े 

(७) उत्पा�दत जनशि�लाई रोजगार� उपलब्ध गराउन सहयोग पयुाउन।े 

(८) आवश्यकता अनसुार �ोत व्यि�को रुपमा �िशक्षणमा सहयोग गन�।  

11. �िशक्षकको भ�ूमकाः 
(१) पा��ममा ब्यवस्था भए बमोिजम सै�ािन्तक तथा कायर्स्थलमा आधा�रत �योगात्मक कक्षा 

स�ालन गन�, 
(२) एक समूहमा अ�धकतम २० जना �िशक्षाथ�हरू समावेश गर� सबैले �सक्न े समान अवसर 

स�ुनि�त गन�, 
(३) पा��म अनसुार सबै सीपको अभ्यास गराई तो�कएको अव�ध (�दन र घण्टा) मा ताल�म 

सम्प� गन�, 
(४) ताल�म सरुु भएको एक ह�ा �भ� ताल�ममा सहभागीहरूको �ववरण �देश कायार्लयमा पठाउन 

अ�णी भ�ूमका �नवार्ह गन�,  
(५) सीप पर�क्षण गनुर्पन� ताल�मको हकमा ताल�म स�ालन भएको एक म�हना �भ� अनलाईन 

(online) सीप पर�क्षण फाराम भर� सम्बिन्धत �देश कायार्लयसँग समन्वय गनर् सहयोग गन�, 
(६) �िशक्षाथ� हािजर�, �िशक्षक लगबकु, समय ता�लका र दै�नक पाठ योजना तयार गर� ताल�म 

स�ालन गन�, 
(७) �िशक्षाथ�हरूलाई पा��म, पा�सामा�ी तथा अन्य शैिक्षका समा�ी उपलब्ध गराउने, 
(८) �भावकार� �सकाई तथा �िशक्षाथ�को �नय�मतता कायम गर� र बीचमा ता�लम छोड्नबाट 

रोक्नका ला�ग �िशक्षाथ�हरूलाई परामशर्को (counseling) व्यवस्था गन�, 
(९) ताल�म स�ालन अव�धमा पा��म अनसुार �िशक्षाथ�हरूको �सकाई उपलिब्ध प�रक्षण गर� 

आवश्यक प�ृपोषण �दान गन�,  

(१०) ताल�मको समयमा �त्येक �िशक्षाथ�लाई छु�ाछु�ै �योगात्मक अभ्यास गनर् लगाउन,े 

(११) स्थानीय उ�ोग, व्यावसाय, सहकार�, उपभो�ा स�म�त तथा रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गर� 
�िशक्षाथ�हरूलाई �योगात्मक अभ्यास तथा रोजगार�को अवसर उपलब्ध गराउन,े 

(१२) ताल�मका सहभागीहरूको �सकाई उपलिब्ध मूल्या�नको ला�ग �नरन्तर, आव�धक र अिन्तम 
मूल्या�न गन�। 

(१३) स्वास्थ्य र सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूणर् रूपमा पालना गनर् लगाइर् ता�लम कक्षाहरू 
स�ालन गन�। 

12. �िशक्षाथ�को भ�ूमकाः 
(१) ता�लम अव�धभर स��य एवं अनशुा�सत त�रकाले न्यूनतम ९० ��तशत रुज ु हािजर भइर् 

सहभागी हनुे,  

(२) व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य तथा सरुक्षाको �नयम पालन गन�, 
(३) स्वास्थ्य सरुक्षाका ला�ग तो�कएको मापदण्ड पूणर् रूपमा पालना गन�,  

(४) ताल�म अव�धमा �दइएको �न�दर्� कायर् �सकाइ��त उत्��ेरत हनु,े 

(५) ताल�म तथा ताल�म �दायक संस्थाको �नयममा र�ह आफ्नो दा�यत्व �नवार्ह गन�,  
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(६) ताल�म प�ात सोह� व्यवसायमा उ�मशील भई कायर् गनर् अ�भ��ेरत हनु,े 

(७) ताल�म �दायक संस्थाले �लने �सकाई उपलिब्ध मूल्या�न ���यामा सहभागी हनु,े  

(८) सीप पर�क्षणमा सहभागी हनुे, 
(९) ता�लम अवधीभर ता�लममा स��य सहभा�ग हनुे कव�ुलयतनामा गन�। 

13. सरकार�, सहकार� र अन्य �नकायहरूको भ�ूमकाः 
(१) ताल�मका �िशक्षाथ�हरूलाई कायर्स्थलको �सकाईको अवसर �दान गनर् सरकार�, गै� सरकार�, 

सहकार� र अन्य संघ संस्थाहरूले आफ्नो �नय�मत काममा वाधा नपन� गर� सेवा  र स�ुवधाहरू 
उपलब्ध गराउन,े 

(२) आफू र आफ्नो स्व�मत्वमा रहेका भौ�तक पूवार्धारमा �योगात्मक शैिक्षक अभ्यास, On the Job 
Training- OJT गराउनका ला�ग व्यवस्था �मलाउन,े 

(३) �म बजारको माग अनसुार पा��म �नमार्ण तथा प�रमाजर्न, पा�पसु्तक, पा�सामा�ी 
तयार�को ला�ग सहयोग गन�, 

(४) आवश्यकता अनसुार �ोत व्यि�को रूपमा �िशक्षणमा सहयोग गन�, 
(५) कायर्�म कायार्न्वयनको अनगुमन गनर् �वषय �वज्ञहरू उपलब्ध गराउन,े 

(६) उत्पा�दत जनशि�लाई रोजगार�को व्यवस्था �मलाउन �ाथ�मकता �दन।े 

प�रच्छेद – पाचँ ताल�म 

�दायक संस्थाको छनोट र सम्झौता  

14. संस्था छनौटः 
(१) िशक्षालय र �व�ालयको छनोट 

(क) �देश �भ� स�ालनमा रहेका िशक्षालय र �व�ालयहरूको भौ�तक पूवार्धार, जनशि� र 
रोजगार तथा आय आजर्न स�ुनि�त हनुे आधारमा स�ालन गन� ताल�मको �वषय र 
संख्या (समूह) �नधार्रण गन�,  

(ख) ताल�मको संख्या (समूह) �नधार्रण गदार् िशक्षालय र �व�ालयहरूमा उपलब्ध भौ�तक 
पूवार्धार, जनशि� र �वगत वषर्हरूमा स�ालन भएको कायर्�मको आधार मूल्यांकन 
गर�  िशक्षालयको हकमा अ�धकतम ६ ओटा र �व�ालयको हकमा अ�धकतम ३ 
ओटा दरले ताल�मको संख्या (समूह) �नधार्रण गन�, 

(ग) स्थानीय तहको �लिखत माग भै आएको अवस्थामा आ��क िशक्षालयहरूले  कायर्�म 
स�ालन नभएको �वषयका सम्बन्धमा उपलब्ध भौ�तक पूवार्धार र जनशि�को 
व्यवस्थापन गर� ताल�मको गणुस्तर स�ुनि�त हनु े गर� ताल�म स�ालन समन्वय 
स�म�तको वैठकबाट �नणर्य गराई उ� �वषयमा अ�धकतम थप ३ ओटा ताल�म 
स�ालन गनर् स्वीकृ�त �दन,े 

(घ) ता�लम कायर्�महरू िशक्षालयमै (in-house) स�ालन गनुर्पन�छ। घमु्ती ता�लम 
स�ालन गनुर् पन� अवस्थामा गणुस्तर सनुि�तता हनुे गर� आवश्यक पूवार्धारको field 
verification गरेर गन�। 
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(ङ) �देश �भ� स�ालन हनु ेकुल ताल�म संख्या मध्ये िशक्षालय र �व�ालयलाई उपलब्ध 
गराईएको ताल�म संख्याबाट वाँक� रहन आएका ताल�मको संख्या, �वषय र स्थान 
ए�कन गर� �नजी के्ष�मा स�ा�लत ताल�म �दायक संस्थाको छनोट गन�। �नजी के्ष�का 
ताल�म �दायक संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराईन े ताल�म संख्या �देशमा स�ालन हनु े
जम्मा ताल�म संख्याको ३० ��तशत भन्दा बढ� हनुेछैन। 

(२) �नजी के्ष�मा स�ा�लत ताल�म �दायक संस्थाको छनोट  
(क) माग भै आएका ताल�मको संख्या, �वषय, स्थानको ए�कन प�ात प�रषद्सँग सम्बन्धन 

�लई छोटो अव�धका ताल�म स�ालन गद� आएका �नजी के्ष�मा स�ा�लत ताल�म 
�दायक संस्थाहरूलाई तो�कएको के्ष� र �वषयमा ताल�म स�ालन गनर्का ला�ग 
सावर्ज�नक सूचना माफर् त आब्हान गन�, 

(ख) संस्थाहरूको छनोट गदार् �नि�त मापदण्ड तयार गर� सावर्ज�नक ख�रद ऐन, �नयमावल� 
अनसुार गन�, 

(ग) ताल�म �दायक संस्था छनोट गन� ���या देहाय अनसुार हनुेछः- 

(१) सूिचकृत गन�,  
(२) �ा�व�धक र आ�थर्क �स्ताव माग गन�,  
(३) �ा�व�धक �स्तावको मूल्या�न गन�, 
(४) �ा�व�धक �स्तावनामा पास भएको संस्थाको आ�थर्क �स्तावनाको मूल्या�न गन�,  
(५) छनोट र सम्झौता गन�। 

(घ) छनोट भएका ताल�म �दायक संस्थाहरूलाई उ� संस्थाले प�रषद् कायार्लयसँग ताल�म 
स�ालनका ला�ग सम्बन्धन �लए अनरुुप एउटा कायर्�ममा बढ�मा ३ ओटा समहुमा 
ताल�म स�ालन गनर् सक्न े तर एउटा संस्थाले बढ�मा ६ ओटा समहु सम्म मा� 
ताल�म स�ालन गनर् पाउनछेन।् 

15. ताल�म सम्झौताः 
(१) ताल�म स�ालनका ला�ग छनोट भएका िशक्षालय, �व�ालय तथा ताल�म �दायक संस्थाहरूसँग 

�देश कायार्लयले सम्झौता (contract) गन�, 
(२) सम्झौता प�मा िशक्षालय, �व�ालय तथा ताल�म �दायक संस्थाहरूको भ�ूमका स्प� उल्लेख 

गनुर्का साथै ताल�म स�ालन वापत पाउने ताल�म खचर् तथा भ�ुानी ���याका वारेमा उल्लेख 
गन�, 

(३) िशक्षालय, �व�ालय तथा ताल�म �दायक संस्थाहरूबाट ताल�म स�ालनको कायर् योजना �लने र 
उ� कायर् योजना प�रषद् कायार्लय ताल�म �वकास महाशाखा र सामािजक �वकास 
मन्�ालयलाई उपलब्ध गराउने।  

प�रच्छेद – छ 

ताल�म खचर्, पा��म र �सकाइ प��त 

16. ताल�म स�ालन खचर् र भ�ुानीः 
(१) ताल�मको समयाव�ध स्वीकृत पा��म र पेशा अनसुार फरक फरक हनु सक्नछे। 
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(२) पेशा र समयाव�ध अनसुार ताल�म खचर् फरक फरक हनुछे।  

(३) ताल�मको के्ष�, �वषय र समयाव�ध अनसुार ताल�म स�ालन समन्वय स�म�तले तोके अनसुार 
ताल�म स�ालन खचर् �नधार्रण हनुेछ। जसमा ताल�म स�ालन वापत ताल�म �दायक संस्थालाई 
उपलब्ध गराईने रकम, �िशक्षाथ�को खाजा खचर्, �देश कायार्लयबाट ग�रने अनगुमन तथा 
मूल्या�न र सीप पर�क्षण शूल्क बापतको रकम समेत समावेश ग�रएको हनुछे। 

(४) िशक्षालय तथा �व�ालयहरूको ला�ग तो�कएको ताल�म स�ालन खचर् र �नजी स्तरमा स�ा�लत 
ताल�म �दायक संस्थाहरूको हकमा तो�कएको खचर्मा नवढ्ने गर� सम्झौतामा उल्लेख भए 
बमोिजमको रकम उपलब्ध गराईने छ।  

(५) ताल�म �दायक संस्थालाई ताल�म शूल्क वापतको रकम भ�ुानी गदार् ताल�म स�ालन गनुर् पूवर् 
ताल�म स�ालन कायर् योजना पेश गरे प�छ कुल सम्झौता रकमको २० ��तशत रकम, ताल�म 
स�ालन भएको �ववरण अनसूुची ३ मा सहभागीको �वस्ततृ �ववरण उल्लेख भए अनसुार पेश 
गरे प�ात ६० ��तशत रकम र सीप पर�क्षण सम्प� ��तवेदन तथा सीप पर�क्षण नहनु े
ताल�मको हकमा ताल�म सम्प� ��तवेदन पेश गरे प�ात बाँक� २० ��तशत रकम उपलव्ध 
गराइर्नेछ। 

(६) �नजी स्तरमा स�ा�लत ताल�म �दायक संस्थाहरूको हकमा ताल�म स�ालन गनुर् पूवर् ताल�म 
स�ालन कायर् योजना पेश गरे प�छ कुल सम्झौता रकमको २० ��तशतको ब�क ग्यारेन्ट� पेश 
गरेमा २० ��तशत मो�बलाईजेसन पेश्क� रकम उपलब्ध गराइने र वाँक� रकम दफा ५ मा 
उल्लेख भए अनसुार उपलव्ध गराइर्नेछ। 

(७) ताल�म स�ालन गदार् अनसूुची -२ बमोिजमको खचर् �ववरणको प�र�धमा रहेर गन�, 
(८) �िशक्षकहरूको पा�र��मक सम्बन्धीत �िशक्षकको ब�क खाता माफर् त भ�ुानी गन�। 

17. पा��मः 
(१) सबै सीपमूलक ताल�महरू �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद्को स्वीकृत 

पा��म अनसुार स�ालन ग�रनेछन,्  

(२) पा��म तयार नभएको कुनै नयाँ �वषयहरूमा ताल�मको माग भएमा �देश कायार्लयको 
अनरुोधमा प�रषद् कायार्लय पा��म �वकास तथा समकक्षता �नधार्रण महाशाखाले तयार गर� 
ताल�म स�ालन गनर् स�कनछे, 

(३) जी�वकोपाजर्न (livelihood) सम्बन्धी ताल�म कायर्�महरू सम्बन्धीत �वषयको पा��मबाट 
�वषय वस्त ु (contents)  �लइर् प�रषद् कायार्लयले तो�क�दएको खाका बमोिजम तयार गरेको 
स्थानीय पा��म (local curriculum) प�रषद् �देश कायार्लयबाट स्वीकृत गराई सो अनसुार 
स�ालन गनर् स�कनेछ, यसर� तयार भएका पा��महरू प�रषद् कायार्लयलाई उपलब्ध गराउन ु
पन�छ। 

(४) ताल�मका पा��महरूको �ववरण प�रषद्को वेभसाईट (website) मा रािखनेछ। 

18. �िशक्षण स�ालन प��तः 
(१) कायर्स्थलको �सकाइ तथा आवश्यकतानसुार कायर्गत ताल�म (On-the-Job Training-OJT) को 

स�ुनि�तताका ला�ग सम्बन्धीत सरकार� सहकार� र �नजी के्ष�का उ�ोग व्यावसायीसगँ ��पक्षीय 
एवं वहपुिक्षय सम्झौता गन�,  
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(२) ताल�मको अव�धमा �िशक्षाथ�हरूलाई पेशा, �म बजार र रोजगार सम्बन्धी जानकार� �दईनेछ। 
त्यसका अ�त�र� व्यि�गत र कायर्शाला सरुक्षा र पेशागत जोिखम सम्बन्धी जानकार� 
कक्षाहरू समेत �ाथ�मकताका साथ स�ालन ग�रनेछन,् 

(३) ताल�म �दायक संस्थाले ताल�म अव�धमा �िशक्षाथ�हरूलाई समय-समयमा सम्बन्धीत उ�ोगको 
�मण गराई स्थलगत र वस्तगुत जानकार�  (real exposure) गराउन ुपन�छ, 

(४) ताल�मको अव�धमा �िशक्षाथ�हरूको अिन्तम मूल्या�न (ज्ञान, सीप र आचरण) को आधारमा 
सहभागीताको �माणप� उपलब्ध गराइने छ। 

प�रच्छेद – सात 

ताल�मको अनगुमन तथा मूल्या�न  

19. ताल�मको अनगुमन तथा मूल्या�नः 
(१) ताल�मको अनगुमन तथा मूल्या�न स्थानीय तह, प�रषद् �देश कायार्लय, सामािजक �वकास 

मन्�ालय र प�रषद् कायार्लयबाट ग�रने छ। 

(२) ताल�मको अनगुमनको प�हलो िजम्मेवार �नकाय ताल�म �दायक संस्था हनुछे। प�रषद् �देश 
कायार्लयले ताल�मको �नय�मत तथा आवश्यकता अनसुार आकिस्मक रुपमा अनगुमन गन� 
गराउने व्यवस्था गन�छ। 

(३) ताल�म अनगुमनका ला�ग प�रषद् �देश कायार्लयले सामािजक �वकास मन्�ालय र ताल�म 
स�ालन भएको स्थानको स्थानीय तहका �मखु तथा जन��त�न�धहरूलाई सहभागी गराउनेछ। 

(४) अनगुमनका �ममा ताल�म स�ालन भएको स्थानमा रािखएको अनगुमन पिुस्तकामा स्प� रुपमा 
अनगुमनकतार्को धारणा वा सझुाव उल्लेख गनर् लगाईनछे। 

(५) प�रषद् �देश कायार्लयले ताल�मको �ग�तका सम्बन्धमा �नय�मत रुपमा सामािजक �वकास 
मन्�ालय र प�रषद् कायार्लय ताल�म �वकास महाशाखालाई जानकार� गराउन ेछ। 

(६) ताल�म अनगुमनका सहभागी अ�धकार�ले ताल�म अनगुमन प�छ अ�नवायर्रुपमा अनगुमन 
��तवेदन प�रषद् �देश कायार्लयमा पेश गनुर्पन�छ। 

20. �िशक्षाथ�हरूको स�ुवधाः 
(१) ताल�मका सहभागीहरूलाई तो�कए बमोिजमको स�ुवधा (खाजा/यातायत खचर्) उपलब्ध 

गराईनेछ। 

प�रच्छेद – आठ 

�व�वध 

21. �च�लत काननु बमोिजम हनुःे 
यस कायर्�व�धमा उल्लेिखत �वषय कुनै काननुसँग बािझएमा वा यस कायर्�व�धमा उल्लेख नभएको वा स्प� 
नभएको �वषयमा �च�लत काननु बमोिजम हनुछे। 
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22. व्याख्या तथा संशोधनः 
(१) यस कायर्�व�धमा उल्लेिखत �वषयमा कुनै ���वधा भएमा सोको व्याख्या तथा संशोधन प�रषद् 

कायार्लयले गन�छ। 

(२) छोटो अव�धको सीपमलुक ताल�म कायर्�व�ध, २०७६ खारेज ग�रएको छ।  



 

14 

अनसूुचीहरू 

अनसूुची-१ 

ता�लमको संिक्ष� जानकार� 
 

संस्थाको नाम र ठेगाना  
 

सम्पर्क व्यि� नाम थर : 
पद : 
मोबाईल नम्बर : 
ईमेल : 

ता�लमको �वषय  

ता�लम अव�ध (घण्टा) 

�िशक्षाथ� छनोट �म�त  

ता�लम स�ालन हनुे स्थान  

ता�लम स�ालन हनु ेसमय  

�िशक्षकहरूको नाम, थर 
योग्यता र सम्पकर्  फोन नं 

१) 
 
 

२) 
 
 
 

ता�लम शरुु हनुे �म�त  

�िशक्षाथ� संख्या म�हलाः  परुुषः  अन्यः  जम्माः 

ता�लम समापन हनुे �म�त  

 
   पनु�ः ताल�म स�ालन पूवर् यो जानकार� सम्बन्धीत �देश कायार्लयमा �मािणत गर� पठाउन ुपन�छ। 
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अनसूुची-२ 

ताल�म स�ालन लागत 
 

�.सं. खचर् �ववरण जम्मा रकम (रु.) 

१६०  घण्टा ३९० घण्टा १६९६ घण्टा 

१ �िशक्षण  �िशक्षक पा�र��मक 
(२ जना �िशक्षक) 

6५,0००.00 123,500.00 444,000.00 

२ ताल�म 

व्यवस्थापन 

स्टेशनर�, सूचना तथा व्यानर, 
उद्घाटन र समापन, कायर्शाला 
भाडा, सरुक्षा औजार तथा अन्य खचर् 

25,000.00 25,000.00 35,000.00 

३ साम�ी  
तथा 
उपकरण 

�िशक्षण तथा �योगात्मक अभ्याससँग 
�त्यक्ष सम्बिन्धत (सीप पर�क्षण 
साम�ी समेत)  

9९,500.00 143,000.00 225,000.00 

४ सीप 

पर�क्षण 

सीप पर�क्षण शलु्क 20,000.00 2०,०00.00 ३०,०00.00 

५ अनगुमन 

मलु्या�न 

अनगुमन �देश कायार्लय 1,500.00 1,500.00 3,000.00 

अनगुमन ताल�म �दायक संस्था 2,000.00 2,000.00 7,000.00 

६ िचया खाजा �िशक्षाथ� खाजा खचर्  
 

27,000.00 65,000.00 176,000.00 

जम्मा २४०,000.00 ३८०,000.00 ९२०,000.00 

��त सहभागी  १२,०००.00 १९,०००.00 ४६,०००.00 
 
नोट: उपलब्ध पा��म अनसुार ता�लम स�ालन गनुर्पन�।  
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अनसूुची-३ 

ताल�म सम्बन्धी �वस्ततृ जानकार� 
 

 
  
    
 ताल�म संयोजक   िशक्षालय/ताल�म केन्� �मखु 

        पेश गन�   �मािणत गन�    
�म�त  

  

ताल�मको नाम   

ताल�म �दायक संस्थाको नाम, ठेगाना   

ताल�म स�ालन स्थल   

ताल�म स�ालन सरुु �म�त   

�िशक्षकको नाम, थर र सम्पकर्  नम्बर   

सहभागीहरूको �ववरण 

�.सं. नाम, थर �लं� िजल्ला पा�लका वडा 
१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९           

१०           

११           

१२           

१३           

१४           

१५           

१६           

१७           

१८           

१९           

२०           



 

17 

अनसूुची-४ 

ताल�म ��तबेदन 
 

व्यवसायः 
�िशक्षाथ� संख्या :  ............. म�हला :.................       परुुष :...................... जम्मा :........ 
िजल्ला : .... .... ....       गा पा/ न पा :.... .... .... वडा नं :.... ....        स्थान : .... ....  
 
 

��तवेदन पेश गरेको कायार्लय 

�ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ताल�म प�रषद्, 

�देश कायार्लय,  .... .... ....   �देश 
 
��तवेदन पेश गन� .... ....  ....  .... .... .... 
फोन नं. .............. 
इमेलः .......... 
 
��तवेदनमा �नम्न िशषर्कहरू समावेश हनु ुपदर्छः 

क) प�रचय/प�ृभ�ूम 

ख) लाभ�ाह� 
ग) �िशक्षण र �सकाई 

घ) कायर्�महरूको �भावकार�ता 
ङ) सझुावहरू 

च) �नष्कषर् 
छ) अनसूुची   
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अनसूुची-५ 

ता�लम ��तवेदनमा समावेश गनुर्पन� �ववरण 
 

ता�लम �दायक संस्थाको नाम, ठेगाना  

ता�लम �दायक संस्था �मखुको नाम र सम्पकर्   

�.सं. ता�लम कायर्�मको नाम ता�लम स�ालन स्थल 
ता�लम स�ालन 

सरुु �म�त 

ता�लममा सहभागी सीप पर�क्षणमा सहभागी कै�फयत 

म�हला परुुष जम्मा म�हला परुुष जम्मा  
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

 ..................                                        ....................          .................. 
 ताल�म संयोजक                                         लेखा �मखु              िशक्षालय/ताल�म केन्� �मखु 

      पेश गन�                                           �सफा�रस गन�                     �मािणत गन�  
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अनसूुची-६ 

�िशक्षाथ�हरूको खाजा खचर्को भरपाई 

संस्थाः  

ताल�मको नामः       ताल�म शरुु �म�तः  

ताल�म स्थलः       भ�ुानी अव�धः    
�.सं. �िशक्षाथ�को नाम हािजर� �दन रकम दस्तखत कै�फयत 
१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

८.       

९.       

१०.       

११.       

१२.       

१३.       

१४.       

१५.       

१६.       

१७.       

१८.       

१९.       

२०.       

जम्मा     

  
 .................. .................... .................. 
 ताल�म संयोजक लेखा �मखु िशक्षालय/ताल�म केन्� �मखु 

      पेश गन� �सफा�रस गन�  �मािणत गन�
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अनसूुची-७ 

ताल�मको एक�कृत �ववरण 

 
 

 .................. .................... .................. 
 ताल�म संयोजक लेखा �मखु िशक्षालय/ताल�म केन्� �मखु 

      पेश गन� �सफा�रस गन�  �मािणत गनर् 

�.सं. 
ताल�म �दायक 
संस्थाको नाम 

ताल�म कायर्�मको 
नाम  

ताल�म स�ालन 
स्थल 

ताल�म सरुु 
�म�त 

ताल�ममा सहभागी सीप पर�क्षणमा सहभागी सीप पर�क्षणमा उतीणर् 
कै�फयत 

म�हला परुुष जम्मा म�हला परुुष जम्मा म�हला परुुष जम्मा 
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