
वैदेशिक रोजगारमा  जान चाहने  युवाहरुका लाशग शनम्न शलशित  पेिाहरुमा शवदेिका लाशग चाशहने मापदण्ड अनुसार  

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 

Scaffolding 
स्काफोल्डीङ्ग (फलामको 

पाइपको िट बनाउने काम) 

फाल्गुन २५, २०७९ काठमाडौं 
– शैक्षिक योग्यतााः साधारण लेखपढ गनन जान्ने 

– उमेराः १९ देक्षख ३८ वर्न 

– पासपोर्न वा पासपोर्न आवेदन क्षदएको रक्षसद तथा नागररकता भएका         

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गनुनपने) 

– सेफ्र्ी सजु आफैं  क्षकन्नुपने (रु.१२०० जक्षत पने) 

चैत्र २७, २०७९ काठमाडौं 

Pipe Fitter 
    (पाइप शफटर) 

चैत्र ९, २०७९ काठमाडौं 

– शैक्षिक योग्यतााः किा १० पास 

– उमेराः १९ देक्षख ३८ वर्न 

– पासपोर्न वा पासपोर्न आवेदन क्षदएको रक्षसद तथा नागररकता भएका         

 – मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गनुनपने) 

 – सेफ्र्ी सजु आफैं  क्षकन्नपुने (रु.१२०० जक्षत पने) 

स्काफोशल्डङ  पेिामा  

अन्तरााशरिय प्रमाणीकरण 

(International Certification 

in Scaffolding Occupation) 

फाल्गुन, चैत्र २०७९ 

 

ताक्षलम अवक्षध ५ क्षदन मात्र 

हुने भएकोले हरेक हप्तामा 

नयााँ व्याचको ताक्षलम 

संचालन हुने 

काठमाडौं 

– शैक्षिक योग्यतााः किा ६ भन्दा माक्षथ 

– कक्षततमा ६ मक्षहना स्काफोक्षल्डङ पेशामा क्षवदेशमा काम गरेको 

(अनभुवी) वा नेपाल को हकमा सोक्षह पेशामा १ बर्न काम गरेको  

– २१ देक्षख ४० वर्नको उमेर 

– पासपोर्न भएका  

– स्काफोक्षल्डङ पेशामा फेरर वैदेक्षशक रोजगारीमा जान इच्छुक 

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गनुनपने)  

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने मशहलाहरुका लाशग मात्र  

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

 

Garment Machine 

Operator (गामेन्ट मेशिन 

अपरेटर) 

 

फाल्गुन २१, २०७९ काठमाडौं 
– शैक्षिक योग्यतााः किा ६ भन्दा माक्षथ 

– उमेराः १९ देक्षख ३५ वर्न 

– पासपोर्न तथा नागररकता भएका 

– २ वर्न भन्दा मुक्षनका बालबाक्षलका नभएको 

– घरेल ुकामदारको रुपमा पक्षहले क्षवदेश नगएका 

– गामेन्र् कामदारका रुपमा जोडनन देश जान लगानी नलाग्ने 

चैत्र ३, २०७९ काठमाडौं 

चैत्र २२, २०७९ काठमाडौं 

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

सरुशक्षत आप्रवासन (सामी) कायाक्रम, लशलतपुर 

फाराम / आवेदन शदनका लाशग : क्षलंक: https://forms.gle/6TxZGMzd1w1VDK8h7 मा क्षववरण भरर पठाउन ु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


सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रमद्वारा संचालित प्रस्थान पवुयको सीपमिुक 
तालिमहरु सम्बक्षधि जानकारी 

क्र.स. ताशलमको नाम प्रशिक्षाथी छनौटको मापदण्ड 

महहिाको िालि मात्र 
१ िामेधट मेलसन अपरेटर (हवितुीर् लसिाइ मेलसन 

बाट रेलिमेि कपिा तर्ार पाने, लसिाईको िणुस्तर 
कार्म िने, आईरन ििाउने आदि काम) 

 

– शैक्षिक र्ोग्र्तााः किा ७ पास 

– उमेराः १९ िेक्षि ३५ वर्य 
– पासपोटय वा पासपोटय आवेिन दिएको रलसि तथा 
नािररकता भएका 
– २ वर्य भधिा मलुनका बािबालिका नभएको 
– घरेि ुकामिारको रुपमा पहहिे हविेश निएका 
– िामेधट कामिारका रुपमा जोियन िेश जान 
ििानी निाग्ने 

परुुर्को िालि मात्र 

 
१ 

स्काफोल्िर (लनमायण कार्यको सहज िनय फिामको 
िट बनाउने काम) 

 

– शैक्षिक र्ोग्र्तााः सािारण िेिपढ िनय जान्ने 
– उमेराः १९ िेक्षि ३८ वर्य 
– पासपोटय वा पासपोटय आवेिन दिएको रलसि तथा 
नािररकता भएका 
– मेलिकि पास भएका (मेलिकि आफैं  िनुयपने) 
– सेफ्टी सजु आफैं  हकन्नुपने (रु.१२०० जलत पने) 



२ पाइप हफहटंि (ग्र्ास र तेि प्िाधटमा तेििाइ 
अधर्त्र िैजानका िालि ठुिा फिामका पाइपहरु 
जिान तथा ममयत िने काम) 

 

-शैक्षिक र्ोग्र्तााः किा ८ पास 

– उमेराः १९ िेक्षि ३८ वर्य 
– पासपोटय वा पासपोटय आवेिन दिएको रलसि तथा 
नािररकता भएका         
– मेलिकि पास भएका (मेलिकि आफैं  िनुयपने) 
– सेफ्टी सजु आफैं  हकन्नुपने (रु.१२०० जलत पने) 

 

३ 

स्काफोशल्डङ  पेिामा अन्तरााशरिय प्रमाणीकरण (International Certification in 

Scaffolding Occupation) 

 

– शैक्षिक योग्यतााः किा ६ भन्दा माक्षथ 

– कक्षततमा ६ मक्षहना स्काफोक्षल्डङ पेशामा क्षवदशेमा काम गरेको (अनभुवी) 

वा नेपाल को हकमा सोक्षह पेशामा १ बर्न काम गरेको  

– २१ देक्षख ४० वर्नको उमेर 

– पासपोर्न भएका  

– स्काफोक्षल्डङ पेशामा फेरर वैदके्षशक रोजगारीमा जान इच्छुक 

– मेक्षडकल पास भएका (मेक्षडकल आफैं  गनुनपने)  

 

 

  

 

तालिममा तीन दिनको जीवनोपर्ोिी (िाइफ क्षस्कि) क्षशिा पलन प्रिान िररधछ  

 क्षवत्तीय व्र्वस्थापन (पैसाको सिपुर्ोि सम्बधिी ज्ञान) 

 सम्बक्षधित िेशको भार्ा, मौसम तथा काननु जस्ता हवर्र्मा जानकारी  

 सही र भरपिो रोजिार व्र्वसार्ीको छनौट  

 स्वास््र् सम्बधिी सचेतना  

 पाररवारीक ब्र्वस्थापन 

 हविेशी भलूममा घिुलमि हनु सघाउने पिहरु    


