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दई
ु शब्द
नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावासयिक तालिम कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न स्थापना भएको
व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाको मूल उद्धेश्य बजार सान्दर्भिक

तालिम कार्यक्रमहरुमा समतामूलक पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम

(TEVT) क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनु रहे को छ । परियोजनाले नतिजामा
आधारित छोटो अवधिको तालिममा सहभागी हुनका लागि सुविधा विहिन समूह, विशेषत:
लोपोन्मुख जनजाति, अति सीमान्तकृत/सीमान्तकृत जनजाति, पूर्व कमैया, पूर्व हलिया,
दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेशी, मुस्लिम र महिलाका साथै मानव
विकास सूचकांकको आधारमा पछि परे का जिल्लाका गरिब युवाहरुलाई लक्षित समूहमा
समेटेको छ ।
विभिन्न व्यावसायिक विषयमा छोटो अवधिको तालिम लिन चाहने प्रशिक्षार्थीहरु, प्रशिक्षकहरु,
तालिम प्रदायक सं स्थाहरु तथा सोको अनुगमन कार्यमा खटिने अनुगमनकर्ताहरुलाई यो
पुस्तिकाले तालिममा सहभागी छनौट गर्ने कार्यमा मार्ग निर्देशन प्रदान गर्नेछ ।
यस छनौट पुस्तिकाले तालिम लिन चाहने प्रशिक्षार्थीहरुको आवेदन फाराम सङ्कलन,सहभागी
छनौट तथा मूल्याङ्कनका आधारहरु र छनौटका चरणहरु तय गर्नुका साथै छनौट समितिले
पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु समेतका विषयमा स्पष्ट गर्दछ । यसले गर्दा सम्बन्धित सबैमा यथेष्ट
जानकारी पुगेर विभिन्न व्यावसायिक विषयमा गुणस्तरीय तालिम लक्षित समूहमा पुग्न गई
राष्ट्रले लिएको "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" हुने अवस्था सृजना गर्न मद्धत पुग्ने दे खिन्छ ।
अन्त्यमा यस पुस्तिका तयार गर्ने क्रममा अहोरात्र खटिने परियोजना सचिवालयका कर्मचारी
साथीहरु र प्राविधिक सहयोग गर्ने HELVETAS Swiss Intercooperation Nepal
धन्यवादका पात्र हुन ु हुन्छ । व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा बजारको माग
अनुसार रोजगारी हासिल गर्न छोटो अवधिको तालिम लिई व्यावसायिक सीप विकासको
मौकाको फाइदा लिनु सम्बन्धित सवैमा परियोजना हार्दिक अपिल गर्दछ ।
परियोजना सचिवालय
व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना- दोस्रो
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१. परिचय
नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय द्वारा विश्वबैंकको आर्थिक सहयोगमा

सञ्चालित व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रोले तालिम तथा रोजगार
प्रदायक सं स्था मार्फ त विभिन्न पेसामा नतिजामा आधारित छोटो अवधिको व्यावसायिक

तालिम (३९० घण्टे) प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहे को छ । नतिजामा आधारित छोटो अवधिको

तालिमका प्रशिक्षार्थी छनौट कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि यो प्रशिक्षार्थी छनौट सहयोगी
पुस्तिका तयार पारिएको छ ।

परियोजनाले तोकेका लक्षित समूहका १६ दे खि ४० वर्ष उमेर समूहका वेरोजगार गरिब
युवाहरुले सीप सिकी रोजगारीमा लाग्न वा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न आफू अनुकूल हुने

तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थामा छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम लिन सक्नेछन् ।

तालिमबाट लक्षित समूहका युवाहरूको- सीप, दक्षता, आत्मविश्वास र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा

ु ा साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश पाउन सहजता पुग्ने छ ।
वृद्धि हुनक

२. लक्षित समूह
गरिब, सुविधाविहिन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय, अतिसीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत

जनजाति, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा वैदेशिक
रोजगारबाट फर्कि एका वेरोजगार युवाहरु यस तालिमका लक्षित समूह भित्र पर्ने छन्

माथि उल्लिखित लक्षित समूहलाई निम्नानुसार लक्षित वर्गमा विभाजन गरिएको छ | लक्षित
वर्गका सहभागीताको आधारमा प्रोत्साहन रकमको

निर्धारण गरिएको छ |

लक्षित
वर्ग

लक्षित समूह

प्रोत्साहनको
व्यवस्था

क

दलित1 (महिला तथा पुरुष), विशेष समूह (एकल महिला र

१०० %

अपाङ्गता भएका व्यक्ति) लोपोन्मुख जनजाति2 अति सीमान्तकृत

जनजाति3 पूर्व कमैया, (कमलर/कमलरी) र पूर्व हलिया

१. बादी, च ुनारा, दमाइ, गाइने, कामी, कदारा, पार्की, सार्की, सुनार, च्यामे, कसाइ, कुचे,
कुसुले, पाेडे, बाँतर, चमार, िचडिमार, धै नर, डाेम, दुसाध, गाेथे, हलकर, झागड, खत्वे,
लोहार, मुसहर, पासवान, तत्मा
२.	किसान, कुसवाडिया, कुसुण्डा, मेचे, राजी, राउटे , लेप्चा, वनकरिया, सुरेल र हायु
३. चेपांग, झाँगड, थामी, थुदाम, धानुक, दनुवार, बरामु, बोटे , माझी, ल्होमी, सतार,
सन्थाल र सियार

1

ख

गरिब महिला (दलित बाहे क), सीमान्तकृत4, अन्य जनजाति५

मुस्लिम, मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछि परे का

८० %

जिल्लाका६ गरिब युवा र गरिब मधेशी पुरूषहरू
ग

अन्य गरिब पुरुषहरू

६० %

३. रोजगार तथा तालिम प्रदायक संस्थाले प्रशिक्षार्थी छनौट गर्दा गर्नुपर्ने
कार्यहरु
तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाहरुले निम्नानुसारको प्रकृया अपनाई सहयोगी पुस्तिकामा
दिइएको मापदण्डका आधारमा प्रशिक्षार्थीको छनौट गर्नु पर्नेछ ।
क)

तालिम सञ्चालन योजना

तयार गर्ने

ख)

प्रशिक्षार्थीको आवेदन फाराम आह्वान गर्ने

ग)

आवेदन सङ्कलन गर्ने

घ)

प्रशिक्षार्थी छनौट गर्ने

ङ)

प्रशिक्षार्थीको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गर्ने

च)

छनौट समिति गठन र अन्तरवार्ता सञ्चालन गर्ने

छ)

अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने

क) तालिम सञ्चालन योजना तयार गर्ने
तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाले अनुसूची १ बमोजिमको तालिम सञ्चालन सम्बन्धी
कार्य योजना सूचना प्रकाशन हुने मितिभन्दा एक हप्ता अगाडिनै परियोजना सचिवालयमा

ु
पेस गर्नु पर्नेछ । उक्त योजनाको जानकारी सं यक्त
अनुगमन टोली (Joint Monitoring

Team- JMT) लाई समेत गराउनु पर्नेछ ।

ख) प्रशिक्षार्थीको आवेदन फाराम आह्वान गर्ने
तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाहरुले परियोजना सचिवालयमा तालिम माग गर्ने सन्दर्भमा

गरिएको द्रुत बजार सर्वेक्षण (Rapid Market Appraisal-RMA) लाई आधार मानेर सोही
जिल्ला/स्थानीय तह (गाउँ पालिका/नगरपालिका) मा स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास

ु ार, थारु, तामाङ, भ ुजेल, कुमाल, राजवंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे , दराई,
४. सुनव
ताजपुरिया, पहरी, तोक्पेगोला, डोल्पा, फ्री, मुगाल, लार्के , ल्होपा, दुरा र वालुङ

५. गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, छै रोतन, तांबे, तीन, गाउले, थकाली, बाह्रगाउले मार्फाली
थकाली, शेर्पा याक्खा, छन्त्याल, जिरे ल, ह्योल्मो, व्यांसी, थकाली, र नेवार

६. मुग,ु बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, जाजरकोट, अछाम, हुम्ला, रोल्पा, महोत्तरी र रौतहट

2

गर्ने लक्षित समूहका युवाहरुका लागि तालिममा सहभागी हुन आवेदन फाराम आह्वान गर्नुपर्ने

छ । आवेदन फाराम आह्वान गर्दा सं स्थाले एफ.एम. रे डियो, पत्रपत्रिका, पर्चा, पम्प्लेट जस्ता
सूचनाका माध्यम प्रयोग गरी सूचना प्रवाह गर्नुका अतिरिक्त व्यक्तिगत तथा स्थानीय सम्पर्क ,

समूह, सं स्था, स्थानीय सं योजक आदि मार्फ त् सीधा सम्पर्क गरी तालिमका बारे मा व्यापक

प्रचार प्रसार समेत गर्नु पर्नेछ । आवेदन फाराम सम्बन्धी सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्दा

कम्तिमा तीन किसिमका सञ्चारका माध्यमहरु अनिबार्य रुपमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ |

प्रचार प्रसारका निमित्त तयार पारिएका पर्चा वा अन्य सामग्रीहरू सबैले सजिलै दे ख्ने तथा

सुन्ने गरी स्थानीय तहमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । मुख्य गरी स्थानीय मन्दिर, मस्जिद,
चर्च, स्तुपा, बजार, विद्यालय, क्लब, गाउँ पालिका/नगरपालिकाका वडा कार्यालय, राजनीतिक
दलहरूका स्थानीय कार्यालय, सरकारी/गैरसरकारी कार्यालयहरू, विभिन्न सं घ सं स्था, बसपार्क

तथा लघुवित्त बैंकहरूका स्थानीय शाखा कार्यालयहरू आदिमा सूचना सम्प्रेशण गरी प्रचार

प्रसार

गर्नु पर्नेछ ।

लक्षित समूहहरूलाई तालिमका बारे मा स्थानीय भाषामा समेत कम्तीमा १० दिनको म्याद
दिई अनुसूची २ अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

सूचना प्रकाशित गर्दा िनःशुल्क रूपमा तािलम िदने कुरा, तालिममा भाग लिनका लागि
आवश्यक योग्यता, तालिम दिने सं स्था, तालिमका प्राथमिकता क्रममा पर्ने समूह, तालिम पछि

रोजगारीमा लाग्नु पर्ने वा स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने जस्ता विषयवस्तुका बारे मा स्पष्ट रुपमा

प्रशिक्षार्थीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

ग) आवेदन सङ्कलन गर्ने
तालिममा समावेश हुन चाहने प्रशिक्षार्थीलाई अनुसूची ३ मा दिइएको ढाँचा बमोजिमको

अनलाईन अथवा आवेदन फाराम (Hard Copy) मार्फ त फाराम भर्न लगाई तोकिएको मिति

भित्र सङ्कलन गर्नु पर्नेछ ।

घ) प्रशिक्षार्थी छनौट
नतिजामा आधारित छोटो अवधिको तालिमका लागि १६ दे खि ४० वर्ष उमेर समूहका

(महिला र पुरुष) गरिब, सुविधाविहिन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय, लोपोन्मुख जनजाति,
पूर्व हलिया, पूर्व कमैया (कमलर/कमलरी), अतिसीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जनजाति,

महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारबाट
फर्कि एका वेरोजगार युवाहरुलाई अनुसूची ४ बमोजिम छनौट गर्नु पर्नेछ ।

तर भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिमका प्रशिक्षार्थी छनौट अनुसूची ४क बमोजिम

हुनेछ ।
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ङ) प्रशिक्षार्थीको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गर्ने
प्रशिक्षार्थीको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गर्नु पूर्व तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाले

तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिएका आवेदकहरुलाई तालिमको आधारभूत
विषयवस्तुका बारे मा अभिमुखीकरण गर्नु पर्नेछ । तालिमका आधारभूत विषयवस्तु भन्नाले

तालिमको अवधि, दै निक तालिम सञ्चालन हुने समय, तालिमको सामान्य नियमहरु, खाजा

नास्ताको व्यवस्था, नियमित उपस्थिति, सीप परीक्षण तथा तालिम पश्चात गर्नुपर्ने काम जस्ता
विविध विषयवस्तुलाई जनाउनेछ |

तालिम सहभागी हुनका लागि आवेदन दिई अभिमुखीकरणमा उपस्थित भएका आवेदकहरु

मध्येबाट अनुसूची ४ बमोजिम प्रारम्भिक छनौट गर्नु पर्नेछ । प्रारम्भिक छनौटमा परे का
प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशन गर्दा तालिमका लागि चाहिने प्रशिक्षार्थी सं ख्याको

कम्तिमा ५० प्रतिशत थप नामावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । नामावली प्रकाशन गरे कै

समयमा कम्तिमा ३ दिनको समय दिई अन्तरवार्ता मिति, स्थान र समय समेत तोक्नु
पर्नेछ । उक्त नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य परियोजना सचिवालयको डाटाबेसबाट प्रिन्ट
गरी प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

च) छनौट समिति गठन र अन्तरवार्ता सञ्चालन गर्ने
छोटो अवधिको तालिम (भौचरमा आधारित बाहे क) सञ्चालन गर्नका लागि दे हाय बमोजिमको
३ सदस्यीय छनौट समिति गठन गरी अन्तरवार्ता लिनुपर्नेछ ।
क. तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाका प्रतिनिधि

सं योजक

ख. सम्बन्धित विषय विज्ञ/प्रशिक्षक

सदस्य

ग. सम्भावित रोजगारदाताको प्रतिनिधि

सदस्य

अन्तरवार्तामा

परियोजना

सचिवालयको

ु
सं यक्त

अवलोकनकर्ताको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।

अनुगमन

टोलीका

सदस्यहरुलाई

अन्तरवार्ता गर्नु पूर्व सबै अावेदन फारम डाटाबेसमा प्रविष्ट गरी अनुसूची ५,६ र ७ मा

दिइएको विषयवस्तु, ढाँचा र निर्देशनका आधारमा अन्तरवार्ता लिनु पर्नेछ।

छ) अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने
अनुसूची ५ र ७ को कुल प्राप्ताङ्ककाे आधारमा छनौट समितिले उच्चदे खि न्यून अङ्क पाउने

प्रशिक्षार्थीहरुको अनुसूची ८ अनुसार अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा २५% वैकल्पिक

सूचीमा पर्नेहरुको नामवली समेत प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्दा

परियोजना सचिवालयको डाटाबेसबाट प्रिन्ट गरी प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । छनौट सूचीमा

परे का प्रशिक्षार्थीहरूलाई तालिम सञ्चालन हुने मिति,स्थान र समयको समेत जानकारी
गराउनु पर्नेछ |
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४. तालिम सम्बन्धी जानकारी पत्र र व्यानर
तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाले तालिम सञ्चालन गरे को स्थानमा सबै प्रशिक्षार्थीहरुले
दे ख्ने

गरी अनुसूची ९ बमोजिमको तालिम सम्बन्धी जानकारी पत्र (Fact Sheet) तालिम

हलमा र अनुसूची १० बमोजिमको व्यानर तालिम हल बाहिर अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

५. अभिमख
ु ीकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने

तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाहरुले तालिम शुरु हुन ु अघि तालिममा छनौट भएका

सबै प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिम सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नु पर्नेछ । अभिमुखीकरण गर्दा

अनुसूची ९

Fact Sheet मा भएका विषयवस्तु सहित सम्बन्धित विषयको दै निक रुपमा

सिकिने सीपहरु, तालिमको समय र पालना गर्नुपर्ने नियमहरु, प्रशिक्षार्थीहरुले प्राप्त गर्ने

सेवा सुविधाहरु, प्रशिक्षक सम्बन्धी जानकारी आदि समावेश हुनपु र्नेछ । अभिमुखीकरणको

समयमा सबै प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिम अवधिभरको दै निक कार्यतालिका उपलव्ध गराउनु
पर्नेछ ।

६. डाटावेश अध्यावधिक गर्ने
नतिजामा आधारित छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्ने तालिम तथा रोजगार प्रदायक
सं स्थाले अनुसूची ३ बमोजिम प्रशिक्षार्थीले भरे को आवेदन फाराम परियोजना सचिवालयको

डाटावेश प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अन्तरवार्ताको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । अन्तरवार्तामा
सफल भई तालिममा सहभागी भएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरुको डाटावेस अध्यावधिक गर्ने

जिम्मेवारी समेत तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाको नै हुनेछ ।

७. भौचरमा आधारित तालिमको प्रशिक्षार्थी छनौट

भौचरमा आधारित तालिमको प्रशिक्षार्थी छनौट गर्नका लागि आवेदन फाराम भराउने,

प्रशिक्षार्थीहरुबाट भरिएका फारामहरु रुजु एवं सत्यापन गर्ने, अनुसूची ४क बमोजिम

उच्चतम् अङ्कको योग्यता क्रमका आधारमा प्रारम्भिक छनौट गरी नामावली प्रकाशन गर्ने
कार्यका लागि परियोजना सचिवालयले दे हायको समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
क. परियोजना सचिवालयका परियोजना उपनिर्देशक 		

ख. तालिम तथा डाटावेश हे र्ने उपसचिब 		
ग. सम्बन्धित कार्यक्रम हे र्ने उपसचिब

		

घ. तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाको प्रतिनिधि
ङ. सम्बन्धित कार्यक्रम हे र्ने शाखा अधिकृत

सं योजक

सदस्य
सदस्य

सदस्य

सदस्य-सचिव

छनौट समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तयार गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
छनौट समितिले प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यका लागि आवश्यकतानुसार बैठकमा आमन्त्रित
गरी काम लगाउन सक्नेछ ।

छनौट समितिबाट छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुलाई मेलाको आयोजना गरी भौचर वितरण

गर्ने कार्य परियोजना सचिवालयबाट हुनेछ ।

5

6

नं.

तालिम समूह

तालिमको विषय

सम्पर्क व्यक्तिको नाम:

जिल्ला

न.पा

गा.पा/
वडा नं.

तालिम सञ्चालन हुने स्थान

टोल

सं ख्या

प्रशिक्षार्थी
मिति

सुरु
मिति

अन्तिम

आह्ववान

आवेदन फाराम

तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्थाको नाम: 					

सूची
हुने मिति

अन्तरवार्ता

ठे गाना:

प्रकाशित मिति

प्रारम्भिक

तालिम सञ्चालन कार्ययोजना

अनुसूची -१

प्रकाशन मिति

अन्तिम नामावली

हुने मिति

तालिम सुरु

समय

हुने

तालिम

सञ्चालन

व्याच

तालिम

अनुसूची-२

वि�रा्न नमूनरा फरािराम
नेपाल सरकार
शशक्ा, हिज्ान तथा प्रहिधध मन्त्ालय
वयािसाहयक शशक्ा तथा ताधलम अधिबृहद्ध पररयोजना (दोस्ो)
बुद्धनगर, काठमाडौं

सुिण्स अिसर !

सुिण्स अिसर !!

सुिण्स अिसर !!!

हिधिन्न वयािसाहयक हिषयमा धनशुलक ताधलम समबन्धी सूचना
नेपाल सरकार, शशक्ा, हिज्ान तथा प्रहिधध मन्त्ालय, इिेन्ट पररयोजना दोस्ोको सियोगमा

यस........................................................ सं सथाद्ारा धमधत ......................दे शख

......................समम दे िायका हिषयिरूमा रोजगारीको सुधनशश्ततासहित प्राहिशधक शशक्ा
तथा वयिसाहयक ताशलम पररषद् (CTEVT) को पा�क्रम अनुसार ३९० घणटे धनशुलक
ताधलम सञ्ालन गररने िएकाले ताधलम धलन इचछु क वयशक्तिरूले यस सं सथामा धमधत
.....................समममा आिेदन ददनुिन
ु अनुरोध गररन्छ । आिेदन फाराम यस सं सथाको
.....................शसथत काया्सलबाट धनशुलक प्राप् गन्स सहकने छ ।

ताधलममा प्रशशक्ाथथी

िुन धनमन बमोशजमको योगयता िुन ु पननेछ ।

• सामाशजक तथा आधथ्सक रूपले हिपन्न
• नेपाली नागररक
• १६ दे शख ४० िष्स (महिला तथा पुरूष) उमेर समूि
• ताधलमका लाधग कशमतमा साक्र िुन ु पननेछ ।
तराललम सञचरालन हुने विषयहरू:
विषय

प्लशषिराथथी संख्यरा

तराललम सञचरालन हुने सथरान

प्राथलमकतरामरा ्नने समूहहरू

लोपोन्मुख, अधत सीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जनजाधत, महिला, आददिासी जनजाधत,

मुशसलम, गररि मधेसी, दधलत, अपाङ्गता िएका वयशक्त तथा िैदेशशक रोजगारबाट फहक्सएका
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वेरोजगार युवाहरु, अन्य जातजातीका गरिब वेरोजगार युवाहरु तथा मानव विकास सूचाङ्कमा

पछि परे का जिल्लाहरुका गरिव वेरोजगार युवाहरु |

तालिम पश्चात सीप परीक्षणका साथै रोजगारीमा समेत सहजीकरण गरिनेछ ।

फाराम बुझाउने स्थान:
तालिम दिने सं स्थाको सम्पर्क व्यक्तिको नाम: ..............................................
मोबाइल नं ..................................
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अनुसूची-३

तालिम आवेदन फाराम (निशुल्क)

पासर्पाेट
साइजकाे फाेटाे

दर्ता नं .........................
1. तालिममा प्रशिक्षार्थी हुन चाहने व्यक्तिको विवरण
आवेदकको नाम

......................................................थरः.............................

Applicant Name (In Capital Letter):..............................................................
2. जाति समूहः
3.	लिङ्गः

दलित

महिला

4. जन्म मितिः

पुरुष

मधेसी

मुस्लिम

अन्य

तेस्रो लिङ्गी

गते ..................... महिना.................... साल.......................

5.	वैवाहिक अवस्था:
6.	विशेष अवस्था:

जनजाति

विवाहित
अपाङ्गता

अविवाहित
एकल महिला

एकल
पूर्व कमैया

*	विशेष अवस्था भएका आवेदकले प्रमाण खुलेको कागजातको
साथ पेस गर्नु पर्नेछ ।

हलिया
प्रतिलिपि आवेदन

७. शैक्षिक विवरण उपर्युक्त कोठामा (√) चिन्ह लगाउनुहोस

*

निरक्षर

एसएलसी/एसइइ उत्तीर्ण

साक्षर

उच्च माध्यामिक तह उत्तीर्ण/माध्यामिक तह कक्षा १२ उत्तीर्ण

कक्षा ८ उत्तीर्ण

स्नातक तह वा सो भन्दा माथि

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकताको सक्कल प्रति अन्तरवार्ताको समय
साथमा लिई आउनु पर्नेछ ।

८. रोजगारी तथा
अर्धरोजगार

आय विवरण:
रोजगार

हालको

रोजगारीको

स्थितिः

बेरोजगार

ु न्छ
रोजगार/अर्धरोजगार हुनह
भने कस्तो कार्य हो ?
ु
सामान्य शिक्षाले हुने कार्य
व्यावसायिक तालिमले हुने कार्य

व्यावसायिक शिक्षाले हुने कार्य
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ु न्छ
यदि तपाई रोजगार/अर्धरोजगारमा हुनह
भने वार्षिक आम्दानी (आफ्नो आय मात्र)
ु
ज्यालादारीबाट भएको
आम्दानी

ज्यालादारी बाहे क अन्य
रोजगारीबाट भएको

कृषिबाट भएको आम्दानी

रु.............................

आम्दानी....................

रु............................

व्यापारबाट भएको

आफ्नै स्वामित्वको
व्यवसायबाट
भएको आम्दानी

अन्य कामबाट भएको

आम्दानी
रु.............................

आम्दानी

रु..........................

प्रतिवर्ष कुल
आम्दानी
रु ............

रु..............................

९. तपाईको परिवारको औषत वार्षिक आम्दानी कति होला ? तपाईको बाहे क
बाहे क

अन्य व्यापार व्यवसायबाट

ज्यालादारीबाट भएको
आम्दानी

ज्यालादारी

रु.............................

रु............................. रु..............

बैदेशिक रोजगारीबाट

परिवारले गरे को
व्यवसायबाट
भएको आम्दानी
रु...................

रोजगारीबाट भएको आम्दानी भएको आम्दानी

गरे को आम्दानी
रु...................

कृषि/पशुपंक्षी
पालनसहित आम्दानी
रु.............

अन्य कामबाट
भएको आम्दानी
रु..........

प्रतिवर्ष कुल
आम्दानी
अनुमानित
रु..............

१०.. तपाईको परिवारमा आफ्नै उत्पादनले कति महिना खान पुग्छ ?
......................महिनासम्म

...................... बर्ष भरी

११. के तपाईले यस भन्दा पहिले कु नै तालिम लिनुभएको छ ?
छ
यदि

छ

छै न ।
भने,

तालिमको

नाम..............................................................

तालिमको अवधि .......................

ु न्छ
थप तालिम लिन इच्छु क हुनह
?
ु

छ

छै न

छ भने कुन तालिम लिन चाहनुहन्छ
?
ु
तह-१ (३ महिने)

तह-२ (३ महिने) 

कार्यस्थलमा अाधािरत तालिम (On the Job Training)

तह-२ (१६९६ घण्टे)

१२. तालिम लिन चाहे को विषय: ……………………………………………………………………
१३..तालिम लिन इच्छु क हुनाका कारणः उपर्युक्त कोठामा (√) चिन्ह लगाउनुहोस्
१३
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आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्न

ज्यालादारी/तलबमा काम गर्न

आफ्नो सीप विकास गर्न

बैदेशिक रोजगारमा जान

१४.. तपाईले यो तालिमको बारे मा कसरी जानकारी पाउनुभयो ?
१४
पत्रपत्रिका

पोष्टर पम्पलेट

तालिम दिने सं स्था

एफ.एम रे डियो

आफन्त/साथीहरु

स्थानीय कार्यालयहरु

दलित/महिला/जनजाति सं घ/सं स्थाहरु

अन्य.....................................

१५. तपाईको बारे मा जानकारी लिनु परे मा तपाईलाई
	चिन्ने व्यक्ति............................................. मोबाइल नम्बर................
१६. आवेदकको ठे गाना:
स्थायी ठे गाना
प्रदे श नं..........जिल्लाः......................................

हालको ठे गाना
यदि स्थायी ठे गानाभन्दा फरक भएमा मात्र भर्नुपर्ने

गाँउपालिका/न.पाः...........................................

प्रदे श नं..........जिल्लाः.........................

टोल/बस्ती ............................वडा नं.............

गाँउपालिका/न.पाः...........................................

फोन/मोवाइल नं..........................................

टोल/बस्ती...........................वडा नं.................

नागरिकता नं........................................

फोन नं.................................

नागरिकता लिएको सालः........................

मोवाइल नं............................................

नागरिकता लिएको जिल्लाः................................

नागरिकता नं.......................................

बाबुको नाम थरः...........................................
आमाको नाम थरः.............................................

१७. तपाईसहित परिवारमा कति सदस्य छन् ? ................. जना
१८. तपाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्क नु भएको हो ?
ु न्छ
१९. तपाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचाईमा हुनह
?
ु
जानुहन्छ
भने राहदानी (पासपोर्ट) बनाउनु भएको छ ?
ु

हो

होइन
छु

छै न
छ

छै न

छ भने पासपोर्ट नं. ...........................
२०. के तपाई काम खोज्नका लागि निशुल्क रोजगारी (Job Placement) सहजीकरणको सेवा लिन
चाहानुहन्छ
?
ु
चाहन्छु

चाहन्न

माथि उल्लिखित विवरणहरु पूर्ण सत्य छन् । विवरण झुठ्ठा भरी वा फाराममा पूरा विवरण नभरी
फाराम अस्वीकृत भएमा सो को जिम्मेवार म आफै हुनेछु ।
आवेदकको हस्ताक्षर............................................मिति....................................
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अनुसूची – ४

प्रशिक्षार्थी छनौट मल
ू ्याङ्कनका आधार
क्र सं

मूल्याङ्कनका आधार

अधिकतम अङ्क
दलित, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, पूर्व कमैया, (कमलर/कमलरी),
पूर्व हलिया, एकल महिला

१

२

३

सामाजिक/ जातिगत सीमान्तकृत जनजाति र मुस्लिम
वर्ग (७)
गरिव, मधेशी, सुबिधा वन्चित र अन्य जनजाति

लै ङ्गिक वर्ग (७)

आयस्तर (१९)

६
५

अन्य जाति

४

महिला/तेस्रो लिङ्गी

७

पुरुष

६

आफ्नै परिवारको कृषि उत्पादनबाट ३ महिनासम्म खान पुग्ने वा मासिक
रु. ४००० सम्म आम्दानी गर्ने

१९

आफ्नै परिवारको कृषि उत्पादनबाट ६ महिनासम्म खान पुग्ने वा मासिक
रू.६००० सम्म आम्दानी गर्ने

१७

आफ्नै परिवारको कृषि उत्पादनबाट ६ महिना भन्दा बढी तर १ वर्ष
भन्दा कम समयसम्म खान पुग्ने वा मासिक औषत रु. ६००० भन्दा
बढी तर रू ९७०० भन्दा कम आम्दानी गर्ने

१५

साधारण लेखपढ गर्न जान्ने
४

७

शैक्षिक योग्यता (६) ८ कक्षा उत्तीर्ण
एसएलसी/एसइइ उत्तीर्ण

५
६
४

५

अपाङ्गता (१३)

अपाङ्गता परिचय पत्र भएकालाई

१३

६

भौगोलिक अङ्क
(१३)

मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहे को जिल्लाका युवाहरु

१३

७

अन्तरवार्ता (३५)

१००
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आत्मविश्वास

७

तालिम प्रतिको दृष्टिकोण

७

तालिम पूरा गर्ने प्रतिवद्धता

७

तालिम पश्चात् रोजगारीका लागि योजना

७

उद्यमशीलता

७

जम्मा

१००

अनुसूची – ४क

भौचरमा आधारित प्रशिक्षार्थी छनौट मल
ू ्याङ्कनका आधार
क्र सं

मूल्याङ्कनका आधार

अधिकतम अङ्क
दलित, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, पूर्व कमैया,

१

२

सामाजिक/ जातिगत
वर्ग (५)

लै ङ्गिक वर्ग (५)

(कमलर/कमलरी), पूर्व हलिया एकल महिला

५

सीमान्तकृत जनजाति र मुस्लिम

४

गरिव, मधेशी, सुबिधा वन्चित र अन्य जनजाति

३

अन्य जाति

२

महिला/तेस्रो लिङ्गी

५

पुरुष
आफ्नै परिवारको कृषि उत्पादनबाट ३ महिनासम्म
पुग्ने वा मासिक रु. ४००० सम्म आम्दानी गर्ने

४
खान

आफ्नै परिवारको कृषि उत्पादनबाट ६ महिनासम्म खान

३

आयस्तर (१५)

पुग्ने वा मासिक रू. ६००० सम्म आम्दानी गर्ने

१५
१३

आफ्नै परिवारको कृषि उत्पादनबाट ६ महिना भन्दा बढी

तर १ वर्ष भन्दा कम समयसम्म खान पुग्ने वा मासिक

औषत रु. ६००० भन्दा बढी तर रू ९७०० भन्दा कम

११

आम्दानी गर्ने

साधारण लेखपढ गर्न जान्ने
४

४

शैक्षिक योग्यता (५) ८ कक्षा उत्तीर्ण

५

एसएलसी/एसइइ उत्तीर्ण
५
६

अपाङ्गता (१०)
भौगोलिक अङ्क
(१०)

३

अपाङ्गता परिचय पत्र भएका

१०

मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहे को जिल्लाका युवाहरु

१०

जम्मा

५०
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क्रम
संख्या

आवेदकको नाम

सामाजिक
जातिगत वर्ग
(७)

प्रारम्भिक छनौटमा परे का आवेदक सं ख्या.....................
लैङ्गिक
वर्ग
(७)
आयस्तर
(१९)

शैक्षिक
योग्यता
(६)

भौगोलिक
अङ्क
(१३)

जम्मा प्राप्ताङ्क
(६५)

अन्तरवार्ता मिति: ...........................

अपाङ्गता
(१३)

(...............महिला................पुरुष)

तालिम सञ्चालन हुने स्थान ......................................................जम्मा आवेदक सं ख्या................. (...............महिला.................पुरुष)

तालिम तथा रोजगार प्रदायक सं स्था:................................................................ पेशाको नाम:.....................................................

(तालिम तथा राेजगार प्रदायक सं स्थाले अन्तरवार्ता लिनु भन्दा अघि भर्नुपर्ने)

अनुसूची-५
प्रशिक्षार्थीको प्राप्ताङ्क फाराम

अनुसूची-६

तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्था र छनौट समितिलाई निर्देशन
तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्थाहरुलाई निर्देशन:
•

निवेदकहरूको फाराम र सं लग्न गरे का कागजातहरूको राम्रोसँग रूजु गर्नुहोस् ।

•

निवेदकहरूले न्यूनतम योग्यता पूरा गरे /नगरे को निर्धारण गर्नुहोस् ।

•

सम्पूर्ण सम्भाव्य प्रशिक्षार्थीहरूलाई अनुसूची ४ को १ र २ अनुसार अङ्क प्रदान

गर्नुहोस् । यसका लागि इभेन्ट परियोजना दोस्रोको डाटाबेस प्रणाली (EDS) मा भएको
प्रशिक्षार्थी आवेदन फाराम इन्ट्री गरी EDS को रिपोर्टबाट विवरण लिन सकिनेछ ।

•

अङ्क प्रदान गरिसकेपछि प्राप्ताङ्कका आधारमा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थीहरु मध्ये

उपलब्ध कोटाको ५० प्रतिशत बढी प्रशिक्षार्थी प्रारम्भिक सूचीको रुपमा छनौट

गर्नुहोस् । (जस्तै एउटा तालिम समूहमा २० जनाको कोटा भएमा कम्तिमा ३० जना
प्रशिक्षार्थी छनौट गर्नुहोस्)

•

अन्तरवार्ताको समयमा छनौट समितिलाई अनुसूची ७ बमोजिमको फाराम दिनुहोस् ।

•

प्रारम्भिक सूचीमा परे का प्रशिक्षार्थीहरुलाई अन्तरवार्ता अघि अभिमुखीकरणको व्यवस्था
गर्नुहोस् ।

छनौट समितिलाई निर्देशन:
•

अनुसूची ४ को १ र २ अनुसार पुन: निश्चित गर्न त्यससम्बन्धी प्रश्न सोध्नुहोस् ।

•

ँ ा नं ४ र ६ का निम्ती प्रशिक्षार्थीहरूसँग
अनुसूची ४ को १ र २ अनुसार बुद
अन्तरवार्ताको समयमा उसको साक्षरता र गणितीय सीप,तालिम पूरा गर्ने प्रतिवद्धता र

तालिम पश्चात प्रशिक्षार्थीले रोजगारीमा जान दे खाउने उत्प्रेरणा, तालिम प्रतिको झुकाव,

दूरदृष्टी र उसमा निहित उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र यसका
आधारमा अङ्क प्रदान गर्नुहोस् ।

•

प्रशिक्षार्थीकाे सम्पूर्ण प्राप्ताङ्क जोड्नुहोस् । सबै अन्तरवार्ताकारबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क जोडेर

औषत प्राप्ताङ्क निकाल्नुहोस् अन्तरबार्ता सम्पन्न भएपछि बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थीलाई

पहिलो स्थानमा राख्नुहोस् । यदि एकभन्दा बढी प्रशिक्षार्थीको अङ्क बरावर भएमा नेपाली
बर्णानुक्रम अनुसार सूचीकृत गर्नुहोस् । तालिमको लागि अन्तिम नामावली प्रकाशन

गर्दा आवश्यक सं ख्याको कम्तिमा २५% वैकल्पिक सहितको नामावली प्रकाशन गर्नु

होस । (जस्तै: २० जना प्रशिक्षार्थीको हकमा कम्तिमा ५ जना वैकल्पिक हुन ु
पर्नेछ । वैकल्पिक सूचीमा परे का प्रशिक्षार्थीहरुलाई अनुमति पाएको सं ख्या भित्र रही

तालिममा सहभागी गराउन पाइनेछ । यो व्यवस्था नतिजामा आधारित तालिममा लागु
हुनेछ ।
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अन्तरवार्ता सकिएपछि प्रशिक्षार्थीलाई निम्नलिखित कुराहरूको जानकारी दिनह
ु ोस ्ः
•

उच्चतम अङ्कप्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिम कोटाका आधारमा तालिममा सहभागी
गराइनेछ।

•

प्रशिक्षार्थीहरूका विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नका लागि उनीहरूका घरघरमा जान सकिने
बारे मा अन्तरवार्ताको बेलामा जानकारी गराइनेछ ।

•

प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिम सम्पन्न भईसके पश्चात रोजगारीको सुनिश्चितता हुने कुरा
जानकारी गराइनेछ।

•

प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिम पश्चात अनिवार्य रुपमा सीप परीक्षण गराइनेछ र सफल हुने
प्रशिक्षार्थीहरुलाई राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति/सिटिईभिटी को प्रमाण पत्र उपलब्ध
गराइने छ ।
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क्रम सं ख्या

प्रशिक्षार्थीको नाम

तालिम प्रतिको
दृष्टिकोण
(७)

आत्म
विश्वास
(७)
(७)

गर्ने प्रतिवद्धता

तालिम पूरा
(७)

रोजगारीका लागि योजना

तालिम पश्चात्

प्रशिक्षार्थी अन्तरवार्ता प्राप्ताङ्क फाराम

अनुसूची-७

(७)

उद्यमशीलता

(३५)

जम्मा
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सं ख्या

क्रम

प्रशिक्षार्थीको नाम
अङ्क-६५

(अनुसूची ५)

प्रशिक्षार्थीको व्यक्तिगत छनौटको
(अनुसूची-७)

औषत अङ्क -३५

अन्तरवार्ताबाट प्राप्त

प्रशिक्षार्थीको अन्तिम सूची प्रकाशन फाराम

अनुसूची-८

(१००)

जम्मा प्राप्ताङ्क

योग्यताक्रम

अनुसूची-९

नेपाल सरकार

शशक्ा, हिज्ान तथा प्रहिधध मन्त्ालय

वयािसाहयक शशक्ा तथा ताधलम अधिबृहद्ध पररयोजना (दोश्ो)
बुद्धनगर, काठमाडौं

तराललमसम्बनिी जरानकरािी ्त्र

तराललम तथरा िोजगराि प्दरायक संसथराको नराम:
ठे गरानरा:

(Fact Sheet)

ताधलमको हिषय
पेशागत सीप मापदणड

ति : १ (राहष्ट्रय सीप परीक्ण सधमधत/ धसहटईधिटी द्ारा प्रमाशणत)

ताधलम अिधध

३९० घणटा (३ महिना)

ताधलम धमधत

सुरू धमधत: ....................समापन िुने धमधत: .............

छनौट िएका जममा प्रशशक्ाथथी

............... जना (महिला:................ पुरुष:............ )

ताधलमको उ�ेशय

बजारको

माग अनुसारका प्रधतसपधथी र दक् ......................

........................ बनाउने ।

1. २०% सैद्धाशन्तक र ८०% वयाििाररक ज्ान ।

2. काय्सगत ताधलम/अभ्यास (OJT) िए: ..................
घणटा (................ िप्ा)

ताधलम पा�क्रम सं रचना

3. जीिनोपयोगी सीप र वयािसाय हिकास तथा
वयिसथापनका अन्य ताधलम एिम् अधिमुखीकरण ।

4. पररयोजना काय्स (Project Work) िए:..................
घणटा
•

१६–४० िष्स उमेर समूिका िेरोजगार युिािरु ।

•

दधलत,

अपाङ्गता,

एकल

महिला,

कमलर/कमलरी,

लोपोन्मुख युिािरु, अधतसीमान्तकृत/ सीमान्तकृत जनजाधत

लशक्त समूि

र मधेसी युिािरु ।
•

िैदेशशक रोजगारीबाट फकनेका िेरोजगार युिािरु ।

•

आधथ्सक रुपले हिपन्न युिािरु ।

ताधलम समबन्धी जानकारी प्राप्

सथानीय पत्पधत्का, रे धडयो/एफ.एम, पोष्टर, पमपलेट, साि्सजधनक

गनने माधयमिरु

सथानमा टाँधसने सूचना, सथानीय सं घ सं सथा तथा गा.पा/न.पा
िरूबाट पाइने ।
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ताधलम आिशयकताका लाधग
पहिचान गररएको हिधध
अपेशक्त रोजगारीको प्रकृधत
प्रधतवयशक्त ताधलम खच्स

ताधलम तथा रोजगार प्रदायक
सं सथाले प्रशशक्ाथथीलाई गनने
सियोग

द्रतु बजार अनुसन्धान (बजार अनुसन्धानमा आधाररत ताधलम)
ताधलम

सहकएपधछ

ताधलम

धलएकै

हिषयमा

सिरोजगार,

जयालादारी, माधसक तलबमा रोजगारमा जानु पनने
................................

•

सबै प्रशशक्ाथथीका लाधग धनशुलक ताधलम ।

•

दै धनक रू. ७५/- बराबरको खाजा उपलबध गराइने ।

•

ताधलम अिधध सहकएपधछ राहष्ट्रय सीप परीक्ण सधमधतबाट
धलइने सीप परीक्ामा धनःशुलक सििाधगता गराइने ।

•

ताधलम धलइसकेपधछ रोजगारीका लाधग सिजीकरण गररने ।

•

ताधलम धलइसकेपधछ ६ महिनासमम प्रशशक्ाथथीको रोजगारी
र आयको अिसथा हि�ेषण तथा अन्य सेिाका लाधग
उ्तप्रेरणा्तमक सियोग गररने ।

•

ताधलम

पश्ात

हिशिन्न

सं घ

सं सथािरुसँग

रोजगारी

सिजीकरणका लाधग समन्िय गनने ।

दातृ

प्राधबधधक

धनकाय:

सिायता:

ताधलमसमबन्धी कु नै शजज्ासा िा गुनासो िएमा पररयोजनाको

टोल हफ् नमबर: १६६००१६७७७७ मा समपक्स राखनुिोला । यो नमबरमा फोन गदा्स
पैसा लागदै न ।

नोटः जानकारी पत्को साइज: ३×५ हफटको िुन ु पननेछ ।

20

अनुसूची-१०

तराललमसम्बनिी बयरानिको नमूनरा
नेपाल सरकार,

शशक्ा, हिज्ान तथा प्रहिधध मन्त्ालय,

वयािसाहयक शशक्ा तथा ताधलम अधििृहद्ध पररयोजना दोस्ो (EVENT - II)
को सियोगमा

नधतजामा आधाररत ति एक समबन्धी धनशुलक ताधलम सञ्ालन
ताधलमको नाम:
ताधलम सुरु धमधत:
ताधलम समापन िुने धमधत:
ताधलम अिधध:
ताधलम िुने सथान:
ताधलम तथा रोजगार प्रदायक सं सथाको नाम:
दातृ धनकाय:

प्राधबधधक सिायता:

वयरानि ्बनराउँ दरा धयरान ददन्
ु नने कुिराहरू:

• बयानरका लाधग न्यूनतम साइज: ३×५ हफट िुन पननेछ ।
• यो बयानरको शीष्सकले कुल बयानर साइजको १० प्रधतशत सथान धलनु पननेछ ।
• सूचना राशखएको बीचको िागले कुल बयानर साइजको ६० प्रधतशत सथान
धलनु पननेछ ।
• आधथ्सक सियोग गनने सं सथाका लोगोिरूले २० प्रधतशत सथान धलनु पननेछ ।
• यो बयानर अधनिाय्सरुपमा िरे क ताधलम िुने सथानमा राख्ु पननेछ ।
• यो बयानर ताधलम केन्द्र िुँदै आउजाउ गनने वयशक्तले प्रसटसँग दे शखने गरी राख्ु
पननेछ ।
• ताधलम सुरु िुन ु अशघ आ-आफना सं सथाका ताधलमबारे को जानकारी अधनिाय्स
रुपमा राख्ुिोस्।
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तािलम सञ्चालन

प्रशिक्षार्थी छनौट चक्र

