
 

नेपाल सरकार 


श�ा, व�ान तथा �व�ध म��ालय 

�यावसा�यक 	श�ा तथा ता	लम अ	भव�ृ� प�रयोजना (दो�ो) 
वु�नगर¸काठमाड� । 

भौचरमा आधा�रत छोटो अव%धको सीपमलूक ता	लममा सहभागी हुन आवेदन फारम भन- स.ब0धी सचूना । 
 

 यस प!रयोजनाले व
भ�न ता
लम तथा रोजगार सेवा �दायक सं'थाह) माफ+ त तप
सलका वषयमा यस आ�थ+क वष+मा 

काठमाड�¸भ.तपुर र ल
लतपुर िज0लाह)मा भौचर �णाल4मा आधा!रत ३ म6हने (३९० घ;टे) सीपमूलक ता
लम संचालन गन+ 

लागेको हँुदा इBछुक ग!रव बेरोजगार नेपाल4 युवाह)ले आवेदन फारम अनलाईनबाट भनु+ हुन यो सूचना �का
शत ग!रएको छ । 

आवेदन फारम यस प!रयोजनाको वेवसाईट www.event.gov.np बाट अनलाईन फारममा ि.लक गर4 भनH सIकने छ । 

अनलाईनबाट फारम भन- अि0तम 	म�त: २०७५ साल आिMवन २१ गत ेसOम । 

स.भा5य सीपमलूक ता	लमका अकुपेशनह6 (यी अकुपेशनह6मा बजारको माग अनसुार थपघट हुनस8नेछ) 
अटोमेकाPनक कापHट वेभर Qबि0डङ पे�टर 

आक+  वे0डर केयर �गभर बेकर4 

आ0मुPनयम फेSकेटर चाइPनज कुक QTकलेयर मेशन 

इ;डिUVयल ईलेि.V
सयन जPुनयर कOWयटुर हाड+वयर टेि.न
सयन 
भलेज एPनमल हे0थ वक+ र 

इि;डयन कुक जPुनयर पलOबर मश)म Xोअर 

इलेि.Vकल एWलाय�स !रपेयरर जPुनयर पोि0V टेि.न
सयन मोटरसाइकल स
भ+स मेकाPनक 

इ
सYड फे
स
लटेटर टायल/माव+ल Iफटर मोवाइल फोन !रपेयर टेि.न
सयन 

उड काभ+र 6टभी ए;ड रेYडयो !रपेयर टेि.न
सयन !रसेWसPनUट 

एफएम 'टुYडयो टेि.न
सयन टेल!रङ रेI\जेरेशन ए;ड एयर कि;डशन जPुनयर मेकाPनक 

ए
स'टे�ट कारपे�टर टे
लकम टेि.न
सयन वेमौसमी तरकार4 उ]पादक 

ए
स'टे�ट लाइSे!रयन डे�टल चेयरसाइ+ड ए
स'टे�ट सु मेकर 

ए
स'टे�ट वेटर ^ेस मेकर से.य!ुरट4 गाड+ 

ए
स'टे�ट _य6ुट
सयन ढाका वेभर सोलर इलेि.Vक टेि.न
सयन 

कि�टने�टल कुक था�का (पवुा+) आट+ 'टोन लेयर मेशन 

क�V.सन कापH�टर था) aयाि;डbाcट 'मल होटल ए;ड लज Oयानेजमे�ट 

क�V.सन वक+ र WलाUटर 'वीट ए;ड 'या.�स मेकर 

कमी-III फPन+चर मेकर हव+ल फाम+ वक+ र 

कOयPुन6ट ए�Xक0चर ए
स'टे�ट फेशन Yडजाइनर हाउस Iकपङ/ि.लनर 

कOयPुनट4 लाइ+भ'टक ए
ससे�ट बार टे;डर 
aया;ड ईOTोइडर4 

कलर 6टभी !र
सभर टेि.न
सयन Qबि0डङ इलेि.V
सयन 

ता	लमका �वशेषताह6: 
� ता
लम तथा सीप पर4�ण Pनशु0क)पमा संचालन हुने र ता
लमको समयमा खाजाको _यव'था हुने । 

� ग!रब¸म6हला¸द
लत¸अपाfग¸लोपो�मुख तथा सीमा�तकृत जनजाती¸पछYडएको �े�मा बसोवास गनH _यि.तलाई �ाथा
मकता 6दइने छ । 

� ता
लम पMचात सं'थाह)बाट रोजगार4का ला�ग सहजीकरण हुने । 

� १६ वष+देiख ४० वष+सOमका यवुाह) ता
लममा समावेश हुन पाउने । 

� आवेदन फारममा रहेका सुचकबाट �ारिOभक छनोट र अ�तरवाता+ समेतको आधारबाट अि�तम सहभागी छनोट 

 ग!रनेछ  

:ारि.भक छनौट भई अ0तरवाता;मा सहभागी हँुदा अ�नवाय; 6पमा पेश गनु;पन- कागजातह6: 
� नाग!रकता �माणप�को �Pत
लप 

� द
लत¸अपाfग¸लोपो�मुख तथा सीमा�तकृत जनजाPतको सूचीकृत जाती बाहेक अ�य जातीको हकमा �माण खु0ने कागजातको �Pत
लप 

 

थप जानकार=का ला%ग: 

_यावसाPयक 
श�ा तथा ता
लम अ
भवृ� प!रयोजना (दोlो) 

व�ुनगर¸काठमाड� । 

फोन न.ं ०१४७८६३११¸४७८६४११ 

टोल I\ न.ं १६६००१६७७७७ (यो नOबरमा फोन गदा+ पसैा लाpदैन) 

वेवसाट: www.event.gov.np¸  

ईमेल:info@event.gov.np 


