
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरुका लागग ननम्न शलखित सीपहरुको ववदेिका लागग चाहहने मापदण्ड अनुसार 
ननिःिुल्क ताशलमका साथै आवाशसय तथा िानाको पनन ननिःिुल्क व्यवस्था 

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने पुरुषहरुका लागग मात्र 

सीप ताशलमको 
ववषय 

ताशलम िुरु हुने 
शमनत 

ताशलम हुने 
स्थान 

प्रशिक्षाथी छनौटका मापदण्ड 

Masonry 

डकमी 

फाल्गुन १७ २०७७ 

चैत्र २१ २०७७ 

काठमाांडौ 

 – शैक्षिक योग्यतााः किा ५ भन्दा माथि 

– उमेराः १९ देखि ३५ वर्ष 
– पासपोर्ष तिा नागररकता भएका 
– मडेडकल पास भएका (मेडडकल आफैं  गनुषपने) 
– सेफ्र्ी सुज आफैं  ककन्नुपने (रु.१२०० जतत पने) 

माघ २८ २०७७ 

फाल्गुन २८ २०७७ 

झापा 

 

माघ २३ २०७७ धनुर्ा 

Shuttering 
Carpentry 

फमाा लगाउन े

माघ २६ २०७७ 

  

काठमाांडौ – शैक्षिक योग्यतााः किा ८ भन्दा माथि 

– उमेराः १९ देखि ३५ वर्ष 
– पासपोर्ष तिा नागररकता भएका 
– मडेडकल पास भएका (मेडडकल आफैं  गनुषपने) 
– सेफ्र्ी सुज आफैं  ककन्नुपने (रु.१२०० जतत पने) 

चैत्र ०१ २०७७  काठमाांडौ 

Scaffolding 

स्काफोल्डीङ्ग 
(फलामको 
पाइपको िट 
बनाउने काम) 

माघ १६ २०७७ काठमाांडौ – शैक्षिक योग्यतााः साधारण लेिपढ गनष जान्न े

– उमेराः १९ देखि ३५ वर्ष 
– पासपोर्ष तिा नागररकता भएका 
– मडेडकल पास भएका (मेडडकल आफैं  गनुषपने) 
– सेफ्र्ी सुज आफैं  ककन्नुपने (रु.१२०० जतत पने)  

फाल्गुन १८ २०७७ 
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Plumber 
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काठमाांडौ 

– शैक्षिक योग्यतााः किा ८ भन्दा माथि       
– उमेराः १९ देखि ३५ वर्ष 
– पासपोर्ष तिा नागररकता भएका         
– मडेडकल पास भएका (मेडडकल आफैं  गनुषपने) 
– सेफ्र्ी सुज आफैं  ककन्नुपने (रु.१२०० जतत पने) 

माघ २८ २०७७ 

फाल्गुन २८ २०७७ 

 

झापा 
माघ २३ २०७७ धनुर्ा 
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Electrician 
 

माघ २५ २०७७ धनुर्ा – शैक्षिक योग्यतााः किा १० भन्दा माथि       
– उमेराः १९ देखि ३५ वर्ष 
– पासपोर्ष तिा नागररकता भएका         
– मडेडकल पास भएका (मेडडकल आफैं  गनुषपने) 
– सेफ्र्ी सुज आफैं  ककन्नुपने (रु.१२०० जतत पने) 

फाल्गुन २५ २०७७ धनुर्ा 

चैत्र ३१ २०७७ 
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वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने महहलाहरुका लागग मात्र 

सीप ताशलमको 
ववषय 

ताशलम िुरु हुने 
शमनत 

ताशलम हुने 
स्थान 

प्रशिक्षाथी छनौटका मापदण्ड 
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फाल्गुन २४ २०७७ 

चैत्र २३ २०७७ 

काठमाांडौ 

 

– शैक्षिक योग्यतााः किा ६ भन्दा माथि 

– उमेराः १९ देखि ३० वर्ष 
– पासपोर्ष तिा नागररकता भएका 
– २ वर्ष भन्दा मुतनका बालबाललका नभएको 
– घरेलु कामदारको रुपमा पहिले ववदेश नगएका 
– गामेन्र् कामदारका रुपमा जोडषन देश जान लगानी नलाग्ने 

फाल्गुन २० २०७७ 
काठमाांडौ 

 

ताशलममा भनाा हुन सम्पका  नं. ९८४०२४८०३४ 

सुरक्षक्षत आप्रवासन पररयोजना (सामी), लशलतपुर 
आप्रवालस श्रोत केन्र जज.प्रशासन.का इलाम नगरपललका इलामसम्पकष  नां. ०२७-५२०७३२ 



 


