
नेपाल सरकार 

श्रम¸रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय 

व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम प्रजतष्ठान 

भैंसेपाटी¸ लजलतपुर 

सीप जवकास ताजलमहरु सचंालनको लाजग आवदेन सम्वन्त्धी सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकाजित जमजत: २०७९/०६/२८ 

 

यस प्रजतष्ठानबाट देहाय अनुसारका सीपमूलक आधारभूत ताजलमहरु (३९० घण्टा अबधी) जनिःिुल्क रुपमा व्यावसाजयक तथा सीप 

जवकास ताजलम प्रजतष्ठान भैंसेपाटी¸ लजलतपुरमा संचालन हुने भएकोले ताजलम जलन इच्छुक नेपाली नागररकले यो सूचना प्रकाजित 

भएको जमजतल े२१ ददन जभरमा आवेदन फाराम भनन यो सूचना प्रकाजित गररएको छ । म्याद नाघी आएको र रीत नपुगेको 

आवेदन उपर कुनै कारवाही गररने छैन ।  

 

क्र.

सं. 

ताजलमको जवषय  अन्त्तवानतान हुने  

जमजत  

ताजलम िरुु  हुने 

जमजत  

आवदेन फाराम पाइने र पिे गने स्थान 

१. अटोमेकाजनक्स  २०७९/०७/२० 

२०७९/०८/११ गते 

देजि 

व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम प्रजतष्ठान¸ 

भैंसेपाटी¸ लजलतपुर वा 

वेवसाइट www.vsdta.gov.npबाट आवेदन फाराम 

डाउनलोड गनन सदकनेछ ।  

सम्पकन फोन नं. ०१-५५९०८००¸ ०१-५५९३०६३ 

२. मोटरसाइकल ममनत २०७९/०७/२१ 

३. इलेजक्िकल २०७९/०७/२२ 

४. वू्यरटजसयन (केि श्ररंगार) २०७९/०७/२३ 

५. जसलाई कटाई  २०७९/०७/२४ 

 

तालीम जलन इच्छुकहरुले पालना गनुनपने ितनहरु तथा पिे गनुन पने कागजातहरुिः  

१. प्रजिक्षाथीहरुल े जनवेदन फाराम¸ नेपाली नागररकता र  कजम्तमा ८ कक्षा उजिर्न गरेको िैजक्षक योग्यताको 

प्रमार्परहरुको प्रजतजलजप राजि जमजत २०७९/०७/१७ गते  ( सो ददन जवदा परेमा भोजल पल्ट) सम्म कायानलय 

समय जभर यस प्रजतष्ठानमा पेि गनुनपनेछ  

२. ताजलम जलन इच्छुक उम्मेदवारको उमरे १८ देजि ४५ वषन ननाघेको हुनु पनेछ । 

३. सहभागी आफैल ेबस्ने र िाने व्यवस्था गनुनपनेछ ।  
४. प्रजिक्षाथीको छनौट अन्त्तवानतानबाट गररनेछ । प्रजिक्षाथी छनौटको सूचना छनौट सजमजतले गरेको जनर्नयानुसार कायानलयको 

सूचनापाटी र www.vsdta.gov.np मा प्रकािन गररनेछ   
५. ताजलममा छनौट भएका प्रजिक्षाथीहरुले माथी उल्लेजित जमजतबाट ताजलममा सहभागी हुनु पनेछ । ताजलम िुरु भएको 

पजहलो ददन भनान नहुनेहरुको स्थानमा वैकजल्पक उम्मेदवारलाई ताजलममा सहभागी गराईनेछ । 
६. कुनै कारर्वस ताजलम संचालन हुन नसकेमा वा स्थजगत भएमा पुनिः ताजलम संचालनको लाजग  सुचना गनन वा ताजलम  

रद्ध गनन सदकने छ ।   
७. ताजलममा छनौट भई मनाजसब कारर् बेगर ताजलम छोडमेा जनजको अजभलेि राजि भजवष्यमा यस प्रजतष्ठानबाट संचालन 

हुने कुनै ताजलममा सहभागी गराइने छैन ।    

http://www.vsdta.gov.npबाट/
http://www.training.gov.np/

