
वैदेशिक रोजगारमा  जान चाहने  यवुाहरुका लाशग शनम्न शलशित  पेिाहरुमा शवदिेका लाशग चाशहने मापदण्ड अनसुार  

शनिःिुल्क ताशलमका साथै आवाशसय तथा िानाको पशन शनिःिुल्क व्यवस्था ! 

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने पुरुषहरूका लाशग मात्र 

सीप ताशलमको शवषय ताशलम िुरु हुने शमशत ताशलम हुने स्थान प्रशिक्षाथी छनौटका मापदण्ड 

Shuttering Carpentry 
(िटररङ कारपेशरि) 

फमाा लगाउने 

भाद्र ०८, २०७९ काठमाडौं – शैक्षिक योग्यता: किा ८ भन्दा माक्षि 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

मंक्षसर २८, २०७९ काठमाडौं 

पनस २९, २०७९ काठमाडौं 

Scaffolding 
स्काफोल्डीङ्ग (फलामको पाइपको 

िट बनाउने काम) 

भाद्र ०८, २०७९ काठमाडौं – शैक्षिक योग्यताः साधारण लेिपढ गनष जान्ने 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

काक्षतषक १५ , २०७९ काठमाडौं 

मंक्षसर १६, २०७९ काठमाडौं 

Plumber 
(प्लम्बर) 

भाद्र ०८, २०७९ काठमाडौं,  झापा 
– शैक्षिक योग्यताः किा ८ भन्दा माक्षि       

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

काक्षतषक १५ , २०७९ काठमाडौं, झापा 

मंक्षसर २५, २०७९  झापा 

Industrial Electrician 

(इरडशस्ियल इलेक्ट्िीशसयन) 

भाद्र ०८, २०७९ पोिरा – शैक्षिक योग्यताः किा १० पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

 – सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

काक्षतषक १५ , २०७९ बनर्वल 

मंक्षसर १६, २०७९ बनर्वल  

पनस १५ , २०७९ बनर्वल 

काक्षतषक १५ , २०७९ जनकपनर 

मंक्षसर १६, २०७९ जनकपनर 

Welder (वेल्डर) 

भाद्र ०८, २०७९ पोिरा – शैक्षिक योग्यताः किा ८ पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

–   सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

काक्षतषक १५ , २०७९ पोिरा 

मंक्षसर १५, २०७९ पोिरा 

Pipe Fitter 
 (पाइप शफटर) 

भाद्र १२, २०७९ काठमाडौं – शैक्षिक योग्यताः किा १० पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

 – मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

 – सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

मंक्षसर १९, २०७९ काठमाडौं 

पनर् २६, २०७९ काठमाडौं 

स्काफोशल्डङ  पेिामा अरतरााशरिय प्रमाणीकरण- शस.ज.र.स, लेभल -१ (International Certification in Scaffolding Occupation-CISRS, Level -1 

certification ) 

सीप ताशलमको शवषय ताशलम िुरु हुने शमशत ताशलम हुने स्थान प्रशिक्षाथी छनौटका मापदण्ड 

Scaffolding (स्काफोक्षडडङ) 

(५ क्षदनको क्षसप प्रमाक्षणकरण योजना) 

भाद्र २३, २०७९ काठमाडौं     –  शैक्षिक योग्यताः किा ६ भन्दा माक्षि 

     –  कक्षततमा ६ मक्षिना स्काफोक्षडडङ पेशामा क्षवदेशमा काम गरेको 

(अननभवी) वा नेपालमा सोक्षि पेशामा कक्षततमा १ बर्ष कामको अननभव 

भएका 

      -  २१ देक्षि ४० वर्षको उमेर 

      -  स्काफोक्षडडङ पेसामा फेरर वैदेक्षशक रोजगारीमा जान इच्छन क 

      -  मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

योजनामा सहभागीको योगदान (सीप प्रमाणीकरणको लागत 

साझेदारी मोडाशलटी) 

• दक्षलत सिभागीिरूको लाक्षग मूडयाङ्कन लागत: रु. 

१६,९५० (कर सक्षित) 

• दक्षलत बािेक अन्य सिभागीका लाक्षग मूडयाङ्कन 

लागत: रु. २२,६०० (कर सक्षित) 

•  माक्षि उडलेक्षित लागत बािेक, अन्य मूडयाङ्कन र 

प्रमाणीकरण लागतिरू सामीद्वारा विन गररने छ । 

• क्षसप प्रमाणीकरणमा पास नभएन सिभागीिरूले कन न ै

पक्षन रकम क्षतननष पदैन र मूडयाङ्कन केन्द्रद्वारा शनडक 

क्षलइने छैन।  

असोज ०३, २०७९ काठमाडौं 

काक्षतषक १५, २०७९ काठमाडौं 

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने मशहलाहरुका लाशग मात्र  

सीप ताशलमको शवषय ताशलम िुरु हुने शमशत ताशलम हुने स्थान प्रशिक्षाथी छनौटका मापदण्ड 

House Keeping / Cleaner 

(हाउस शकशपिंग/ शक्ट्लनर) 

भाद्र १०, २०७९ पोिरा – शैक्षिक योग्यताः किा ८ पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३५ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– २ वर्ष भन्दा मनक्षनका बालबाक्षलका नभएको 

काक्षतषक १५, २०७९ पोिरा 

मंक्षसर १५, २०७९ पोिरा 

   – शैक्षिक योग्यताः किा ६ भन्दा माक्षि 



Garment Machine Operator 

(गामेरट मेशिन अपरेटर) 

 

 – उमेरः १९ देक्षि ३५ वर्ष 

– पासपोर्ष तिा नागररकता भएका 

– २ वर्ष भन्दा मनक्षनका बालबाक्षलका नभएको 

– घरेलन कामदारको रुपमा पक्षिले क्षवदेश नगएका 

– गामेन्र् कामदारका रुपमा जोडषन देश जान लगानी नलाग्ने 

ताशलमबारे अरय जानकाररका लाशग  सम्पका  निं. ९८४०२४८०३४ (सोमवार देशि िुक्रबार, शबहान ९ बजेबाट ५ बजेसम्म ) 

सुरशक्षत आप्रवासन (सामी) कायाक्रम, लशलतपुर 

फाराम / आवेदन शदनका लाशग : क्षलंक: https://forms.gle/6TxZGMzd1w1VDK8h7 मा क्षववरण भरर पठाउनन पने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6TxZGMzd1w1VDK8h7&data=05%7C01%7CChandu.Rana%40helvetas.org%7C4370946e6dd74f20294608da80185927%7C060d649d2c9344d28200a3eb9f3c4160%7C0%7C0%7C637963139307777932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kXpSiA6gJ5uMZ3dD85TYuS0iaQ%2Fn2jdGYL8YhQ2KJbI%3D&reserved=0


 

सुरशक्षत आप्रवासन कायाक्रमद्वारा सिंचाशलत प्रस्थान पुवाको सीपमुलक ताशलमहरु सम्बशरि जानकारी 

क्र.स.  

ताशलमको नाम 
 

प्रशिक्षाथी छनौटको मापदण्ड 

मशहलाको लाशग मात्र 

१ गामेन्र् मेक्षसन अपरेर्र (क्षवधनतीय क्षसलाइ मेक्षसन बार् रेक्षडमेड कपडा तयार पान,े क्षसलाईको 

गनणस्तर कायम गन,े आईरन लगाउन ेआक्षद काम) 

 
 

 

 

– शैक्षिक योग्यताः किा ७ पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३५ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका 

– २ वर्ष भन्दा मनक्षनका बालबाक्षलका नभएको 

– घरेलन कामदारको रुपमा पक्षिल ेक्षवदेश नगएका 

– गामेन्र् कामदारका रुपमा जोडषन दशे जान लगानी नलाग्न े

२ िाउस क्षकक्षपंग/ क्षललनर (िोरे्ल, सक्षपंग सेन्र्र, िक्षस्पर्ल तिा ठनला कायाषलयमा अत्याधनक्षनक 

मेक्षसन तिा केक्षमकलको प्रयोग गरी सरसफाई तिा समानिरु क्षमलाउन ेकाम) 

 

 

 

– शैक्षिक योग्यताः किा ७ पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३% वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका 

– २ वर्ष भन्दा मनक्षनका बालबाक्षलका नभएको 

 

 

 

 

 

पुरुषको लाशग मात्र 

१ शर्ररंग कापेन्र्र (ढलान गननष अक्षघ क्षपलर, स्लाब, फन क्षर्ङ बलस, क्षसयर वाल आक्षदको लाक्षग 

काठको फमाष ठोलन ेकाम) 

 
 

 

 

– शैक्षिक योग्यताः किा ८ पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका 

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

 
२ 

 

स्काफोडडर (क्षनमाषण कायषको सिज गनष फलामको िर् बनाउन ेकाम) 
 

 

– शैक्षिक योग्यताः साधारण लेिपढ गनष जान्ने 



 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका 

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

३ प्लतबर (पानी र ढलको पाइप क्षफक्षरं्ग सतबक्षन्ध काम) 

 

 

 

– शैक्षिक योग्यताः किा ८ पास       

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

४ इन्डक्षस्ियल इललेिीक्षसयन (क्षसङ्गल र थ्री फेज वाइररंग तिा क्षबजनली ममषत गन ेकाम) 

 
 

 

 

– शैक्षिक योग्यताः किा १० पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

७ पाइप क्षफक्षरं्ग (ग्यास र तेल प्लान्र्मा तेललाइ अन्यत्र लजैानका लाक्षग ठनला फलामका 

पाइपिरु जडान तिा ममषत गन ेकाम) 

 

 

-शैक्षिक योग्यताः किा ८ पास 

– उमेरः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सेफ्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 



१० वेक्षडडंग (क्षवक्षभन्न प्रकारका धातनिरु जोड्ने (वेक्षडडंग) गन ेकाम) 

 

 

 

-शैक्षिक योग्यताः किा ८ पास 

– उमरेः १९ देक्षि ३८ वर्ष 

– पासपोर्ष वा पासपोर्ष आवेदन क्षदएको रक्षसद तिा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गननषपने) 

– सफे्र्ी सनज आफैं  क्षकन्ननपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

 
११ 

स्काफोशल्डङ  पेिामा अरतरााशरिय प्रमाणीकरण (International Certification in 

Scaffolding Occupation) 

 

 

– शैक्षिक योग्यताः किा ६ भन्दा माक्षि 

– कक्षततमा ६ मक्षिना स्काफोक्षडडङ पेशामा क्षवदशेमा काम गरेको (अननभवी) वा 

नेपाल को िकमा सोक्षि पेशामा १ बर्ष काम गरेको  

– २१ देक्षि ४० वर्षको उमेर 

– पासपोर्ष भएका  

– स्काफोक्षडडङ पेशामा फेरर वदैेक्षशक रोजगारीमा जान इच्छन क 

– मेक्षडकल पास भएका (मके्षडकल आफैं  गननषपने)  

 

 

  

 

ताशलममा तीन शदनको जीवनोपयोगी (लाइफ शस्कल) शिक्षा पशन प्रदान गरररछ  

• क्षवत्तीय व्यवस्िापन (पसैाको सदनपयोग सतबन्धी ज्ञान) 

• सतबक्षन्धत देशको भार्ा, मौसम तिा काननन जस्ता क्षवर्यमा जानकारी  

• सिी र भरपदो रोजगार व्यवसायीको छनौर्  

• स्वास््य सतबन्धी सचेतना  

• पाररवारीक ब्यवस्िापन 

• क्षवदशेी भकू्षममा घनलक्षमल िुन सघाउने पििरु    


