प्रदेश सरकार

सामािजक िवकास मन्त्रालय
गण्डक� प्रदेश
पोखरा
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सीपमूलक तािलम सञ्चालनका लािग प्रस्ताव पेश गनेर् सम्बन्धी सूचना !!
सघं , प्रदेश र स्थािनय तहको लागत साझेदारीमा आधा�रत व्यवसाियक तथा सीप िवकास तािलम
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कायर्िविध, २०७७ को दफा ४(च) अनसु ार सम्बन्धीत स्थािनय तहमा आवश्यक
देिखएका तत्काल रोजगारी िसजर्ना ह�ने वा रोजगारीमा जोिडन सक्ने तािलमका िवषयह�मा तपिशलका उल्लेिखत
व्यि�ह�को िसपमल
ू क तािलममा प्राथिमकता पाउने गरी तािलमको �ेत्र, िवषय र संख्या उल्लेख भएको िववरण
खल
ु ाई कायर्िविधको अनसु चू ी-१ बमोिजमको ढाँचामा यो सचू ना प्रथम पटक प्रकािशत भएको िमितले १५ िदन िभत्र
प्रस्ताव पेश गनर् गण्डक� प्रदेश िभत्रका सबै पािलकाह� (८५ वटै) लाई यो सचू ना प्रकािशत ग�रएको छ ।
प्रिश�ाथीर् छनौटका आधारह� :
१. कोिभड-१९ का कारणले िवदेशबाट रोजगार गुमाई सवदेश फकेर का र िवदेश जाने समभावन नभएका,
२. रोजगारीका लािग िवदेश जान शरम सवीकृ ती पाई कोिभड-१९ कै कारणले िवदेश जान नपाई बेरोजगार रहेका,
३. कोिभड-१९ कै कारणले स वदेशमै रोजगारी गुमाई बेरोजगार भएका,
४. आिथरक सामािजक �पमा पछाडी परेका िवपनन समुदाय तथा अनय बेरोजगारह� ,
प्रस्तावमा खल
ु ाउनु पनेर् अन्य िववरणह�
१. स्थािनय तहमै सञ्चालन गनर् नसिकने तािलमह� निजकको तािलम के न्द्र/ िजल्ला सदरमक
ु ाम/ सिु वधा
सम्पन्न शहरी स्थानमा सञ्चालन गनर्पु नेर् भएमा प्रिश�ाथीर्को लािग आवास तथा खाने बस्ने व्यवस्था
सम्बन्धीत स्थािनय तहले व्यवस्था गनर्पु नेर्छ ।
२. प्रत्येक तािलमको िवषय अनसु ार २० जनासम्मको समहु मा प्रिश�ाथीर् प्रस्ताव गरी पठाउनु पनेर्छ ।
३. कायर्िविध बमोिजम लागत साझेदारीको अंश २० प्रितशत भएकोले सो बापतको रकम तहाँ स्थािनय तहमा
िविनयोजन भए नभएको वा व्यवस्था ह�न सक्ने नसक्ने उल्लेख गरी पठाउनु पनेर्छ ।
४. प्रस्ताव तयार गदार् यस सम्बन्धी कायर्िविधमा उल्लेख भए अनसु ार सबै िवषयह� स्प� �पमा खल्ु ने गरी
पठाउनु पनेर्छ ।
अन्य जानकारीह�
१. सघं , प्रदेश र स्थािनय तहको लागत साझेदारीमा आधा�रत व्यवसाियक तथा सीप िवकास तािलम (
व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कायर्िविध, २०७७ मन्त्रालयको वेब साइट www.mosd.gandaki.gov.np
बाट डाउनलोड गरी प्रा� गनर् सिकनेछ ।
२. यस िवषयमा थप जानकारी तथा सचू ना चािहएमा मन्त्रालयका श्रम तथा रोजगार शाखाका शाखा अिधकृ त
श्री जीत बहादरु राना मोवाइल न.ं -९८४९११९५४३ मा सम्पकर् गरी जानकारी िलन सिकनेछ ।

