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शिक्षा मन्त्रालय 

व्यावसाययक शिक्षा तथा ताशिम अशिवदृ्धि परियोजना (EVENT) 

बदु्धनगर काठमाडौँ  
 

िौचिमा आिारित छोटो अवधिको सीपमिूक ताशिम सञ्चािन हुने सम्बन्िी सचूना । 
 

यस पररयोजनाले विशिन्त्न ताशलम तथा रोजगार सेिा प्रदायक संस्थाहरू मार्फ त ्तपशसलका विषयमा यही २०७२ साल 
पौष महहनादेखि काठमाडौँ लशलतपुर र िक्तपुर जजल्लाहरुमा िौचर प्रणालीमा आधाररत ३ महहने (३९० घण्टे) 
सीपमूलक ताशलम सञ्चालन गनफ लागेको हुुँदा इच्छुक बेरोजगार युिाहरूले आिेदन र्ाराम बुझाउनु हुन यो सूचना 
प्रकाशित गररएको छ। आिेदन र्ाराम यस पररयोजनाको िेिसाइट www.event.gov.np बाट पनन डाउनलोड गरी िनफ 
सककनेछ । 

र्ाराम पाइने र बुझाउने स्थान: ईिेन्ट परियोजना बुद्िनगि काठमाडौँ  
र्ाराम बुझाउने अजन्त्तम शमनत: २०७२ साि पौष ८ गत ेमङ्गिबाि 
 

सीपमूिक ताशिमका ववषयहरु  
आल्मुननयम रे्ब्रिकेटर आकफ  िेल्डर एशसस्टेन्त्ट िेटर अटो मेकाननक 

बेकरी ब्रिक लेयर मेसन(डकमी) विजल्डङ इलेजक्िशसयन विजल्डङ पेन्त्टर 
केअर गगिर चाइननज कुक कमी (Commis) III कजन्त्टनेन्त्टल कुक 

ईशसडड रे्शसशलटेटर जुननयर प्लम्बर एर् एम रेडडयो टेजक्नशसयन रे्िन डडजाइनर 
र्ननफचर मेकर गलैचा िेिर हाउस ककवपङ ईजन्त्डयन कुक 
ईन्त्डजरियल 
ईलेजक्िशसयन 

जुननयर कम्प्युटर हाडफियर 
टेजक्नशसयन 

ईलेजक्िकल मोटर ररिाईन्त्डर 
जुननयर पोजल्ि  
टेजक्नशसयन 

जुननयर टेशलकम 
टेजक्नशसयन 

मोिाइल र्ोन ररपेयर 
टेजक्नशसयन 

मोटरसाइकल सशिफस मेकाननक मिरूम ग्रोअर 

ररसेप्सननरट सेक्युररटी गाडफ सु मेकर (ShoeMaker) सोलार पािर 
टेजक्नशसयन टेलररङ थाङ्का आटफ शिलेज एननमल हेल्थ िकफ र 

 

ताशिमका वविेषाताहरू 
 ताशलम तथा सीप परीक्षण ननिुल्करुपमा सञ्चालन हुने र ताशलमको समयमा िाजाको व्यिस्था समेत हुने । 
 गररब महहला दशलत अपाङ्ग लोपोन्त्मुि तथा सीमान्त्तीकृत जनजानत वपछडडएको क्षेरमा बसोिास गने व्यजक्त र 

िुकम्प वपडडतलाई प्राथशमकता हदइने । 
 ताशलमपश्चात ्ताशलम प्रदायक संस्थाहरूबाट रोजगारीका लागग सहजीकरण हुने । 
 १६ िषफ देिी ४० िषफसम्मका पुरूष र १६ देिी ४५ िषफसम्मका महहला र अन्त्य युिाहरू ताशलममा समािेि हुन 

पाउने । 
 साधारण लेिपढ गनफसक्ने बेरोजगार युिाहरूलाई ताशलममा प्राथशमकता हदइने । 

 आवेदनसाथ पेि गनुपुने कागजातहरू 
१॰ नागररकता प्रमाणपरको प्रनतशलवप र एक प्रनत पासपोटफ साइजको र्ोटो। 
२॰ दशलत अपाङ्ग िुकम्प वपडडत¸ लोपोन्त्मुि तथा सीमान्त्तकृत जनजानतको हकमा प्रमाण िुल्ने कागजातको प्रनतशलवप 
। 
 

 

थप जानकािीका िाधग: 
व्यािसानयक शिक्षा तथा ताशलम अशििजृदद(EVENT) पररयोजना 

बुददनगर काठमाडौँ  

र्ोन नं. ४७८६३११, ४७८६४११ 

टोि फ्रि १६६००–१६७७७७ (यो नम्बिमा फोन गदाु पैसा िाग्दैन) 
िेिसाइट:www.event.gov.np¸ ईमेल:eventproject2068@gmail.com¸ info@event.gov.np 


