
प्राविविक विक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् 

 स्ति वििाािण तथा सम्बन्िि महािाखा 
सानोठिमी भक्तपरु  

विषय: मधेश प्रदेशका छोटो अिाधीका तालिम काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलत सम्बन्धमा । 

पररषदबाट लमलत २०७८/०६/२० र २०७८/०७/१७  प्रकाशशत सूचना अनसुार छोटो अिाधीका तालिम काययक्रमको नयााँ सम्बन्धन स्िीकृलतका िालि प्रस्तािना आव्हान िररएकोमा लनयम्नसुर मधेश प्रदेश कायायियमा दताय हनु आएका देहायमा 
उल्िेशित संस्थाहरुको मधेश प्रदेश कायायियबाट विज्ञ सवहतको टोिीबाट पूियधार लनरीक्षण सम्पन्न िराई लबज्ञ सवहतको पूियधार लनरीक्षण टोिीद्वारा पूिायधार लनररक्षण िरी शैशक्षक जनशशक्त, भौलतक पूिायधार, मेशशन, औजार उपकरण ििायत पाठ्यक्रमिे 
तोके बमोशजमको न्यनुतम पूिायधार पूरा िरेको भलन लसफाररस िरेका देहायका संस्थाका काययक्रमहरुको प्रलत काययक्रम प्रलत लसफ्ट बढीमा २०/२० जनाका दरिे तालिम संचािन िने िरी पररषद् कायायियको लमलत २०७९/५/९ ितेको लनणययानसुार 
सम्बन्धन स्िीकृलत भई आएका संस्था तथा काययक्रमहरुको वििरण । 

मधेश प्रदेश सम्बन्धन स्िीकृलतका िालि लसफाररस भएका संस्था र काययक्रमहरु :- 
लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

१  जीिनका िालि सजृनशीि विकास नेपाि, 
राशबबराज -०३, सप्तरी  

इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट 
फेलसलिटेटर १५०० घ.  

इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट 
फेलसलिटेटर १५०० घ. 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन आिश्यक प्रवक्रया अिाडी बढाउन सीफाररस िदयछु | 

२  आर. डी. यस. इशन्स्टच्यटु फर मेलडकि 
एण्ड टेक्नोिोजी साइन्स प्रा. िी. 
िोिबाजार-०४, लसरहा    

जलुनयर अशटटकि  लडस्पेन्सर 
३९० घ. 

जलुनयर अशटटकि लडस्पेन्सर 
लडस्पेन्सर ३९० घ. 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलतको  िालि सीफाररस िदयछौं | 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
३९० घ. 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
३९० घ. 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलतको  िालि सीफाररस िदयछौं | 

अिलुमलनयम फेलिकेटर ४०८  
घ. 

अिलुमलनयम फेलिकेटर ४०८  
घ. 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलतको  िालि सीफाररस िदयछौं | 

मोबाइि फोन ररपेयर ३९० 
घ. 

मोबाइि फोन ररपेयर ३९० 
घ. 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलतको  िालि सीफाररस िदयछौं | 

जलुनयर टिम्बर ३९० घ.  जलुनयर टिम्बर ३९० घ. पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलतको  िालि सीफाररस िदयछौं | 

३  एन्जि ब्यवुटपाियर िघ ुउद्योि िोिबजार 
– ०६, लसरहा  

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन ३९० 
घ. 

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन, ३९० 
घ. 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन आिश्यक प्रवक्रया अिाडी बढाउन सीफाररस िदयछौं | 

४   लिनीवट इशन्स्टशचउट फर मेलडकि एण्ड 
इशन्जलनयररंि सवियस प्रा.लि., जनकपरुधाम, 
धनषुा  

इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट 
फेलसलिटेटर १५०० घण्टा    

इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट 
फेलसलिटेटर १५०० घण्टा    

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट फेलसलिटेटर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं   

५   ज्ञानदेि एकेडेमी टुटोररंि एण्ड 
इशन्स्टशचउसन ्सेन्टर प्रा.िी., 
जनकपरुधाम, धनषुा  

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
३९० घ.   

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 

३९० घ.    
पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
तथा मापदंडहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रम 
िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

कम्पटुर अपरेटर  २२० घ. कम्पटुर अपरेटर, २२० घ. पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम कम्टयटुर अपरेटर  काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

अलसस्टेन्ट टिम्बर,३९० घ. अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घ. पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
तथा मापदंडहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा   काययक्रम 
िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

६  जय राजदेिी इशन्जलनयररंि सलभयस एण्ड 
िेनीिं सेन्टर जनकपरु, धनषुा  

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 
(३९०घ) 

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 
(३९०घ) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको  हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम 
अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  अलसस्टेन्ट टेिर  
२०१६ ३९० घ. 

अलसस्टेन्ट टेिर २०१६  
३९० घ. 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट टेिर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट नीधायरण 
िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको  हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट 
टेिर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट 
फेलसलिटेटर १५०० घण्टा    

इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट 
फेलसलिटेटर १५०० घण्टा    

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीम इन्टरप्राइज डेभिोपमेन्ट फेलसलिटेटर १५०० घण्टा   कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण 
िदाय उक्त संस्थाको पररषद कायायियिे नीधायरण िररएको सम्पूणय पिुायधारहरु र मापदंडहरु परुा िरेकोिे   उक्त काययक्रम 
िाइ सम्बन्धन स्िीकृलतका िालि   लसफाररस िदयछौं | 

७   जनकपरु इन्टरनेसनि इशन्स्टच्यटु अफ 
साइन्स एण्ड टेक्नोिोजी  

कम्पटुर अपरेटर २२० घ. कम्पटुर अपरेटर २२० घ. पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम कम्टयटुर अपरेटर  काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  मोबाइि फोन ररटयेररयर, 
३९० घण्टा 

मोबाइि फोन ररटयेररयर, 
३९० घण्टा 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम मोबाइि फोन ररटयेररयर, ३९० घण्टा काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
(३९०घ.) 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट  टिम्बर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

८    कलबर फाउन्देसन नेपाि प्रा.िी. बटेश्वर, 
धनषुा  

बनाना फालमयङ्ग ३९० घ. बनाना फालमयङ्ग ३९० घ. बनाना फालमयङ्ग काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी सम्पूणय मापदंडहरु परुा भएकोिे उक्त 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं| 

  कम्यलुनवट िाइभस्टक 
अलसस्टेन्ट, ४२२ घ. 

कम्यलुनवट िाइभस्टक 
अलसस्टेन्ट, ४२२ घ. 

कम्यलुनवट िाइभस्टक अलसस्टेन्ट काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी सम्पूणय मापदंडहरु 
परुा भएकोिे  उक्त काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र 
३९० घ. 

लभिेज एलनमि हेल्थ 
िकय र३९० घ. 

लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी सम्पूणय मापदंडहरु परुा 
भएकोिे  उक्त काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  िोट वकपर ३९० घ. िोट वकपर ३९० घ. िोट वकपर काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी सम्पूणय मापदंडहरु परुा भएकोिे  उक्त 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर 
५५० घ. 

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर 
५५० घ. 

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर काययक्रम संचािन िनयकोिािी सम्पूणय मापदंडहरु परुा भएकोिे  उक्त काययक्रम िाइ सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

९    लनशान्त अलडयो लभलडओ रेकलडयङ्ग एण्ड 
सपोटय लसस्टम प्रा.िी.,जनकपरुधाम -०४, 
धनषुा  

लसंिर, ३९० घण्टा लसंिर, ३९० घण्टा लसंिर, ३९० घण्टाकाययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण 
िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) 
ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम लसंिर, ३९० घण्टाकाययक्रम 
िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

१०    जय मधेस सेक्यरुरटी सलभयसेस प्रा. 
िी.जनकपरुधाम ,धनषुा  

सेक्यरुरटी िाडय, ४६० घण्टा सेक्यरुरटी िाडय, ४६० घण्टा सेक्यरुरटी िाडय काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको 
आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका 
सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम सरुक्षा िाडय काययक्रम िाइ सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

११    सामाशजक लबकास र अनसुन्धान केन्र 
जनकपरुधाम -०१,धनषुा  

पोल्िी फारम िकय र ३९० घ. पोल्िी फारम िकय र ३९० 
घ. 

पोल्िी फारम िकय रको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण 
िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको हुाँदा उक्त 
संस्थाको छोटो अिलधको तािीम  काययक्रम पोल्िी फारम िकय र िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस 
िदयछौं | 

  लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र 
३९० घ. 

लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र 
३९० घ. 

लभिेज एलनमि हेल्थ िकय रको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण 
िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको हुाँदा उक्त 
संस्थाको छोटो अिलधको तािीम  काययक्रम लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको 
लसफाररस िदयछौं | 

  डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर 
५५० घ.  

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर 
५५० घ. 

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर को िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण 
िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको डेरी प्रोडक्ट /स्िीट 
मेकर(३९० घण्टा)तािीम  काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन  जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन 

(३९० घ.)  
जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन(३९० घ.) को िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद 
कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको 
जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन(३९० घण्टा)तािीम  काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

  िोट वकपर (३९० घ.)  िोट वकपर (३९० घ.) िोट वकपर(३९० घ.) को िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण 
िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको िोट वकपर (३९० 
घण्टा)तािीम  काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

१२    मेका इशन्जलनयररंि (MECA)सबैिा, धनषुा  कम्पटुर हाडयिेअर 
टेकलनलसयन (३९० घ.) 

कम्पटुर हाडयिेअर 
टेकलनलसयन (३९० घ.) 

कम्पटुर हाडयिेअर टेकलनलसयन (३९० घ.) को िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी चावहन े
सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको यस छोटो अिलधको तािीमको सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  कम्टयटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २२० 
घ.) 

कम्टयटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २२० 
घ.) 

यस संस्था िाइ पररषद्को पूएिाधार तथा मापदण्ड हरु अनसुार सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम कम्टयटुर अपरेटर काययक्रम िाइ  सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  मेसन ररभाइड (३९० घ.)  मेसन ररभाइड (३९० घ.) यस संस्थाको छोटो अिलधको मेसन काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्थाका सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम मेसन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको 
लसफाररस िदयछौं | 

  स्काटफोिडर ररभाइड (३९० 
घ.) 

स्काटफोिडर ररभाइड (३९० 
घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलधको स्काटफोिडर ररभाइड (३९० घ.) काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्थाको  
सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम स्काटफोिडर काययक्रम 
िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

यस संस्था िाइ पररषद्को पूएिाधार तथा मापदण्ड हरु अनसुार सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा काययक्रम िाइ  सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

१३    मेररट सी (SEE) िोल्डय सोल्यसुन 
प्रा.िी.निराइन , धनषुा  

मेसन ररभाइजड (३९० घ.)  मेसन ररभाइजड (३९० घ.) यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको मेसन कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त 
काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक 
सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम मेसन 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  कन्स्िक्सन िकय र ररभाइजड 

(३९० घ.) 
कन्स्िक्सन िकय र ररभाइजड 

(३९० घ.) 
यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको कन्स्िक्सन िकय र कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम कन्स्िक्सन िकय र काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  कम्टयटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २२० 
घ.) 

कम्टयटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २२० 
घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको कम्टयटुर अपरेटर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम कम्टयटुर अपरेटर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  कम्टयटुर ररटयेररयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९० घ.) 

कम्टयटुर ररटयेररयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९० घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको कम्टयटुर ररटयेररयर एण्ड मेन्टेनेन्स कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम कम्टयटुर अपरेटर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस 
िदयछौं | 

१४    एशक्टभ इशन्स्टच्यटु अफ टेक्नोिोजी 
जनकपरु,धनषुा  

टायि एण्ड माियि वफटर 
(३९०घ.)  

टायि एण्ड माियि वफटर 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको टायि एण्ड माियि वफटर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम टायि एण्ड माियि वफटर 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  स्काफोिडर  
(३९०घ.) 

स्काफोिडर  
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको स्काफोिडर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट नीधायरण 
िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब 
,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको 
तािीम स्काफोिडर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  जलुनयर हाउस पेन्टर 
(३९०घ.) 

जलुनयर हाउस पेन्टर 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको जलुनयर हाउस पेन्टर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम जलुनयर हाउस पेन्टर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  कन्स्िक्सन िकय र ररभाइजड 

(३९० घ.) 
कन्स्िक्सन िकय र ररभाइजड 

(३९० घ.) 
यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको कन्स्िक्सन िकय र कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम का कन्स्िक्सन िकय र काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

१५    जानकी टेशक्नकि िेनीिं सेन्टर जनकपरु, 
धनषुा  

रेफ एण्ड एसी मेकालनक्स 
(३९०घ.) 

रेफ एण्ड एसी मेकालनक्स 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको रेफ एण्ड एसी मेकालनक्स कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको 
छोटो अिलधको तािीम रेफ एण्ड एसी मेकालनक्स काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

  सेि मोबाइि फोन ममयत 
(३९०घ.) 

सेि मोबाइि फोन ममयत 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको सेि मोबाइि फोन ममयत कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम सेि मोबाइि फोन ममयत काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

१६    िशुी ब्यवुटपाियर िेनीिं सेन्टर  अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 
(३९०घ) 

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 
(३९०घ) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

१७    नेपाि टेक इशन्जलनयररंि सोल्यूसन प्रा.िी. 
जनकपरुधाम, धनषुा   

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  मोबाइि फोन ररपेयर 
(३९०घ.) 

मोबाइि फोन ररपेयर 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको मोबाइि फोन ररपेयर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम मोलबिे फोन ररपेयर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
(३९०घ.) 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 

(३९०घ.) 
पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्
ररपेयर (३९०घ.) 

इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्
ररपेयर (३९०घ.) 

उक्त संस्थाको छोटो अिलध तािीमको इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्ररपेयर काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम 
संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
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अिलधको तािीम इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्ररपेयर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

१८    लमलथिा आदशय एजकेुसन फाउन्डेसन 
प्रा.िी.जनकपरुधाम, 
धनषुा  

मोटरसाइकि मेकालनक्स 
(३९०घ) 

मोटरसाइकि मेकालनक्स 
(३९०घ 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको मोटरसाइकि मेकालनक्स काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन 
िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा 
,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको 
तािीम मोटरसाइकि मेकालनक्स काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
(३९०घ.) 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 

(३९०घ.) 
यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम 
संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  मोबाइि फोन ररपेयर 
(३९०घ.) 

मोबाइि फोन ररपेयर 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको मोबाइि फोन ररपेयर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम मोबाइि फोन ररपेयर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  मेसन ररभाइजड (३९० घ.)  मेसन ररभाइजड (३९० घ.) यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको मेसन कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त 
काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक 
सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम मेसन 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

१९    बलसस्ट कोशचंि एण्ड िेनीिं सेन्टर 
प्रा.िी.जनकपरुधाम धनषुा  

इन्टरप्राइज डेभिपमेन्ट 
फेलसलिटेटर (१५०० घ.) 

इन्टरप्राइज डेभिपमेन्ट 
फेलसलिटेटर (१५०० घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको इन्टरप्राइज डेभिपमेन्ट फेलसलिटेटर कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम इन्टरप्राइज डेभिपमेन्ट फेलसलिटेटर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

२०    ओम बाबा टेशक्नकि एकेडेमी 
जनकपरुधाम, धनषुा  

इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
(३९०घ.) 

इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िी कृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  इिेशक्िक मोटर ररिाइन्डर 
(३९० घ.)  

इिेशक्िक मोटर ररिाइन्डर 
(३९० घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको इिेशक्िक मोटर ररिाइन्डर कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु ििायतका 
सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम इिेशक्िक मोटर ररिाइन्डर  काययक्रम 
िाइ सम्बन्धन स्िी कृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 
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  कम्पटुर हाडयिेअर 
टेकलनलसयन (३९० घ.) 

कम्पटुर हाडयिेअर 
टेकलनलसयन (३९० घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको कम्पटुर हाडयिेअर टेकलनलसयन कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम कम्पटुर हाडयिेअर टेकलनलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िी कृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

  जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
(३९०घ.) 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 

(३९०घ.) 
यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम 
संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

२१    जन चेतना अलभयान नेपाि 
जनकपरुधाम,धनषुा  

शजम्टसम इन्स्टिर  
(३९० घ.) 

शजम्टसम इन्स्टिर  
(३९० घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको शजम्टसम इन्स्टिर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय 
पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम शजम्टसमइन्स्टिर काययक्रम िाइ सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  बार बेण्डर(ररभाइजड ३९० 
घ.) 

बार बेण्डर(ररभाइजड ३९० 
घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको बार बणे्डर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट नीधायरण 
िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम बार बणे्डर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  मेसन ररभाइजड (३९० घ.)  मेसन ररभाइजड (३९० घ.) यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको मेसन कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त 
काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम मेसन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको 
लसफाररस िदयछौं | 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु ििायतका 
सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा काययक्रम 
िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  स्काटफोिडर ररभाइड (३९० 
घ.) 

स्काटफोिडर ररभाइड (३९० 
घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको स्काटफोिडर  काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट नीधायरण 
िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु 
परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम स्काटफोिडर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

२२    जन चेतना अलभयान  
कृवष सहकारी संस्था लिलमटेड  
जनकपरुधाम,धनषुा 

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर 
५५० घ. 

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर 
(५५० घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम 
संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको 
देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर  काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

  जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन, 
३९०घ. 

जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन, 
३९०घ. 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको 
लसफाररस िदयछौं 

  लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र 
३९०घ. 

लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र, 
३९०घ. 

लभिेज एलनमि हेल्थ िकय रको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु 
उपयकु्त रहेको र सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  slaughter हाउस टेकलनलसयन 
३९० घ. 

slaughter हाउस टेकलनलसयन slaughter हाउस टेकलनलसयन काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी आिश्यक सम्पूणय 
पिुायधारहरु उपयकु्त रहेको र सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  िोटवकपर(३९०घ.)  िोट वकपर (३९० घ.) यस संस्थाको छोटो अिलध तािीम िोट वकपर काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचािन िनयकोिािी 
पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु तथा मापदंडहरु परुा भएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको िोट वकपर  तािीम  काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

२३    नोिेि इशन्स्टच्यटु अफ इशन्जलनयररंि एण्ड 
टेक्नोिोजी बठदयबास,महोतरी 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
(३९०घ.) 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 

(३९०घ.) 
यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम 
संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

  इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्
ररपेयर (३९०घ.) 

इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्
ररपेयर (३९०घ.) 

उक्त संस्थाको छोटो अिलध तािीमको इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्ररपेयर काययक्रमको पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम 
संचािन िनयकोिािी पररषद कायायियबाट लनधायरण िररएको आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्ररपेयर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं 
| 

  इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
(३९०घ.) 

इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन कायक्रमको िालि लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िी कृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  मोबाइि फोन ररपेयर 
(३९०घ.) 

मोबाइि फोन ररपेयर 
(३९०घ.) 

यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको मोबाइि फोन ररपेयर कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियबाट 
नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा मापदंडहरु( कक्षा 
कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा उक्त संस्थाको छोटो 
अिलधको तािीम मोबाइि फोन ररपेयर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको लसफाररस िदयछौं | 

  इिेशक्िक मोटर ररिाइनलडंि 

३९०घ. 
इिेशक्िक मोटर ररिाइनलडंि 

३९०घ. 
यस संस्थाको छोटो अिलध तािीमको इिेशक्िक मोटर ररिाइनलडंि कायक्रमको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद 
कायायियबाट नीधायरण िररएको उक्त काययक्रम संचािन िनयको िालि आिश्यक सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको तथा 
मापदंडहरु( कक्षा कोिा ,ल्याब ,शैशक्षक सामग्री, पसु्तकािय ) ििायतका सम्पूणय पूिायधारहरु परुा भएको देशिएको हुाँदा 
उक्त संस्थाको छोटो अिलधको तािीम इिेशक्िक मोटर ररिाइनलडंि काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त देशिएको 
लसफाररस िदयछौं | 

२४   कम्यलुनटी यथु सेन्टर फौर डेभिपमेन्ट 
(CYCD),िौशािा, महोतरी  

अलसस्टेन्ट टेिर ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर ३९० घ. यस संस्थाको छोटो अिलधका तािीम अलसस्टेन्ट टेिरका िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियिे लनधायरण िरेको 
सम्पूणय पिुायधारहरु र मापदण्डहरु परुा िररएको हुाँदा उक्त काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलतका िालि लसफाररस िदय छौं |  



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

  अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन ३९० 
घ.  

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन ३९० 
घ. 

यस संस्थाको छोटो अिलधका तािीम अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयनका िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियिे लनधायरण 
िरेको सम्पूणय पिुायधारहरु र मापदण्डहरु परुा िररएको हुाँदा उक्त काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलतका िालि लसफाररस िदय छौं | 

  चाइल्ड प्रोटेक्सन िकय र 
१००० घ.  

चाइल्ड प्रोटेक्सन िकय र 
१००० घ 

यस संस्थाको छोटो अिलधका चाइल्ड प्रोटेक्सन िकय र तािीम का िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय पररषद कायायियिे लनधायरण 
िरेको सम्पूणय पिुायधारहरु र मापदण्डहरु परुा िररएको हुाँदा उक्त काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलतका िालि लसफाररस िदय छौं | 

२५   समदृ्ध पोलिटेशक्नक 
इशन्स्टच्यटु,िािबन्दी,सिायही  

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स (२०१२ ३९० 
घ.) 

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स (२०१२ ३९० 
घ.) 

प्रस्तावित कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनने्स ३९० घ.छोटो अिलधको ताकीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स 
३९० घ. ताकीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु  

  कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २०१४ 
२२० घ.) 

कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन 
२०१४ २२० घ.) 

बेलसक कम्टयटुर अशटिकेसन छोटो अिलधको ताकीम काययक्रम संचािनको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त ताकीम 
संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको पूिायधार तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय पिुायधारहरु परुा भएको देशिएको 
हुाँदा उक्त संस्था िाइ बेलसक कम्टयटुर अशटिकेसन २२० घ.को छोटो अिलधको तािीम काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ  

  कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

प्रस्तावित कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन ३९० घ.छोटो अिलधको ताकीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन 
३९० घ. ताकीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ 

२६    चाइल्ड डेभिपमेन्ट नेपाि, 
बरहथिा,सिायही  

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९०घ.) 

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९०घ.) 

प्रस्तावित कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनने्स ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स 
३९० घ. ताकीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ  

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

प्रस्तावित अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा  ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा 
३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछौं 

  जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
(३९०घ.) 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
(३९०घ.) 

प्रस्तावित जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन ३९० घ. छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन  
३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  मोबाइि फोन ररपेयर  
टेकलनलसयन ३९० घ. 

मोबाइि फोन ररपेयर  
टेकलनलसयन ३९० घ. 

प्रस्तावित मोबाइि फोन ररपेयर  टेकलनलसयन ३९० घ. छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ मोबाइि फोन ररपेयर  टेकलनलसयन 
३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  मोटरसाइकि मेकालनक्स 
३९० घ.  

मोटरसाइकि 
मेकालनक्स३९० घ. 

प्रस्तावित मोटरसाइकि मेकालनक्स ३९० घ. छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ मोटरसाइकि मेकालनक्स ३९० घ. 
तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछौं 

२७    िकय  टिान नेपाि,बरहथिा,सिायही  सहायक टेिररङ्ग 

३९० घ.  
सहायक टेिररङ्ग 

३९० घ. 
प्रस्तावित सहायक टेिररङ्ग ३९० घ. छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको आधारमा 
पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ सहायक टेिररङ्ग 

३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 
  सहायक ब्यवुटलसयन ३९० 

घण्टा 
सहायक ब्यवुटलसयन ३९० 
घण्टा 

प्रस्तावित सहायक ब्यवुटलसयन ३९० घ. छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको पूिायधार 
ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ सहायक ब्यवुटलसयन ३९० घ. तािीमको सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ 

२८    श्री साहस बचत तथा ऋण सहकारी 
संस्था,कौडेना,सिायही   

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९०घ.) 

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९०घ.) 

प्रस्तावित कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनने्स ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स 
३९० घ. ताकीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ  



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

  कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

प्रस्तावित कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन 
३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २०१४ 
२२० घ.) 

कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन 
२०१४ २२० घ.) 

प्रस्तावित बेलसक कम्टयटुर अशटिकेसन छोटो अिलधको ताकीम काययक्रम संचािनको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त 
ताकीम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको पूिायधार तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय पिुायधारहरु लनरीक्षण िदाय 
यस संस्था िाइ बेलसक कम्टयटुर अशटिकेसन २२०  घ.को छोटो अिलधको तािीम काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ  

२९    उधम लबकास तथा रोजिार सजृना केन्र 
प्रा.िी.,हररिन,सिायही  

हाते कढाइ ३९० घ. हाते कढाइ ३९० घ. प्रस्तावित हाते कढाइ ३९० घ.छोटो अिलधको ताकीम काययक्रम संचािनको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त ताकीम 
संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहको आधारमा  पिुायधारहरु लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ हाते कढाइ 
३९० घ.को छोटो अिलधको तािीम काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  सहायक ब्यवुटलसयन ३९०  सहायक ब्यवुटलसयन ३९० प्रस्तावित सहायक ब्यवुटलसयन ३९० घ. छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको पूिायधार 
ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ सहायक ब्यवुटलसयन ३९० घ. तािीमको सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

३०    डाइनालमक कम्टयटुर िेनीिं सेन्टर हररिन, 
सिायही  

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९०घ.) 

कम्टयटुर ररपेयर एण्ड 
मेन्टेनेन्स(३९०घ.) 

प्रस्तावित कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनने्स ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स 
३९० घ. ताकीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

प्रस्तावित कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन 
३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २०१४ 
२२० घ.) 
 

कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन 
२०१४ २२० घ.) 

प्रस्तावित बेलसक कम्टयटुर अशटिकेसन छोटो अिलधको ताकीम काययक्रम संचािनको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त 
ताकीम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको पूिायधार तथा मापदंडहरु ििायतका सम्पूणय पिुायधारहरु लनरीक्षण िदाय 
यस संस्था िाइ बेलसक कम्टयटुर अशटिकेसन २२० घ.को छोटो अिलधको तािीम काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त 
िानी लसफाररस िररन्छ | 

३१    सोलसयि डेभिपमेन्ट 
सेन्टर,िािबन्दी,सिायही (CODEC) 

इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
३९० घ. 

इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
३९० घ. 

प्रस्तावित इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा  लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन ३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

३२    फ्यचुर टेक इन्टरनेशनि स्टडी,िौर,रौतहट  मोबाइि फोन ररपेयर  
टेकलनलसयन ३९० घ. 

मोबाइि फोन ररपेयर  
टेकलनलसयन ३९० घ. 

प्रस्तावित मोबाइि फोन ररपेयर  टेकलनलसयन ३९० घ. छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ मोबाइि फोन ररपेयर  टेकलनलसयन ३९० घ. 
तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन २०१४ 
२२० घ.) 

कम्पटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर अशटिकेसन 
२०१४ २२० घ.) 

प्रस्तावित बेलसक कम्टयटुर अशटिकेसन छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त 
तािीम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको पूिायधार तथा मापदंडहरु लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ बेलसक कम्टयटुर 
अशटिकेसन २२०  घ.को छोटो अिलधको तािीम काययक्रम सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु |  

  कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

कम्टयटुर हाडयिेयर 
टेकलनलसयन २०१२ ३९० 
घ. 

प्रस्तावित कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन ३९० घ.छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको पूिायधार ििायतका मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन 
३९० घ. तािीमको सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

३३    साझा मल्टी पपयस िेनीिं 
सेन्टर,िडुरा,रौतहट  

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 
(३९०घ) 

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 
(३९०घ) 

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 
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  सेक्यरुरटी िाडय  
४६० घ. 

सेक्यरुरटी िाडय  
४६० घ. 

प्रस्तावित ४६० घ. सेक्यरुरटी िाडय  लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ४६० घ. सेक्यरुरटी िाडय काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  अलसस्टेन्ट टेिर 
(२०१६,३९० घ.) 

अलसस्टेन्ट टेिर 
(२०१६,३९०घ.) 

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर (२०१६, 
 लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार 
लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर (२०१६,काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी 
लसफाररस िररन्छ | 

३४    लमिनसार मल्टी प्रपोज  िेनीिं सेन्टर, 
िडुरा, रौतहट 

जेनरि कापेन्टर ३९० घ. जेनरि कापेन्टर ३९० घ. प्रस्तावित ३९० घ. कन्स्िक्सन िकय र (ररभाइजड २०७०) ३९० घ. लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको 
िालि पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. जेनरि कापेन्टर 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  कन्स्िक्सन िकय र (ररभाइजड 
२०७०) ३९० घ.  

कन्स्िक्सन िकय र (ररभाइजड 
२०७०) ३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. जेनरि कापेन्टर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. कन्स्िक्सन िकय र काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  मेसन (ररभाइजड २०१५) 
३९० घ. 

मेसन (ररभाइजड २०१५) 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. मेसन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहरुको 
आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. मेसन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी 
लसफाररस िररन्छ | 

  टायिस एण्ड माबयि वफटर 
(ररभाइजड) ३९० घ. 

टायिस एण्ड माबयि वफटर 
(ररभाइजड) ३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. टायिस एण्ड माबयि वफटर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. टायिस एण्ड माबयि वफटर 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा  

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

३५    िोकवप्रय मल्टीपपयस प्रा.िी., िडुरा, रौतहट जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
३९० घ. 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
तािीमको  सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  मोबाइि फोन ररपेयर  ३९० 
घ. 

मोबाइि फोन ररपेयर  ३९० 
घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. मोबाइि फोन ररपेयर  लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. मोबाइि फोन ररपेयर  तािीमको  सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
(ररभाइजड २०७०)३९० घ. 

इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
(ररभाइजड २०७०)३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
तािीमको  सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्
ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स ३९० 
घ. 

इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्
ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स ३९० 
घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको 
िालि पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घण्टाको  
इिेशक्िकि एटिाइन्सेस ्ररपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स तािीमको  सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

३६    राइट शस्कि डेभिपमेन्ट िेनीिं सेन्टर 
प्रा.िी.,किैया, बारा  

मेसन २०७४ ३९० घ. मेसन २०७४ ३९० घ. प्रस्तावित ३९० घ. मेसन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहरुको 
आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घण्टाको मेसन तािीमको  सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी 
लसफाररस िररन्छ |  
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  टायिस एण्ड माबयि वफटर 
(ररभाइजड) २०७२ ३९० 
घ. 

टायिस एण्ड माबयि वफटर 
(ररभाइजड) २०७२ ३९० 
घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. टायिस एण्ड माबयि वफटर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. टायिस एण्ड माबयि वफटर 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

३७   लिररजा द्वाररका उधम लबकाश परामशय 
तथा तालिम केन्र, बारा 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
(ररभाइजड)२०७० 

(३९०घ.) 

जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
(ररभाइजड)२०७० 

(३९०घ.) 

प्रस्तावित ३९० घ. जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. जलुनयर लबशल्डंि इिेशक्िलसयन 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  इिेशक्िक मोटर ररिाइनडर  
३९०घ. 

इिेशक्िक मोटर ररिाइनडर  
३९०घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. इिेशक्िक मोटर ररिाइनडर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. इिेशक्िक मोटर ररिाइनडर 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

३८   मवहिा बाि तथा समाज कल्याण केन्र, 
बारा 

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

 २०७१ ३९० घ. 
अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

 २०७१ ३९० घ. 
प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन, लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

 काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु l  | 
  अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 

३९० घ. 
अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर, लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु l 

३९   साहारा यिुा क्िि, देिताि, बारा अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

 २०७१ ३९० घ. 
अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

 २०७१ ३९० घ. 
प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन, लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 
  अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 

३९० घ. 
अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर, लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन योग्य छ भनी लसफाररस िदयछु  | 

४०   नेपाि जनशशक्त शशप विकाश तथा परामशय 
केन्र, किैया, बारा  

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

  ३९० घ. 
अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

  ३९० घ. 
प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन, लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 
  अलसस्टेन्ट टेिर  ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर  ३९० घ. प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 

मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  हाते कढाइ ३९० घ. हाते कढाइ ३९० घ. प्रस्तावित ३९० घ. हाते कढाइ लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. हाते कढाइ काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

४१    लसप तालिम केन्र प्रा. लि., पोिररया-४, 
पसाय 

अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 
३९० घ. 

अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिरलबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  हाते कढाइ ३९० घ. हाते कढाइ ३९० घ. प्रस्तावित ३९० घ. हाते कढाइ लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. हाते कढाइ काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु  



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

  अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

  ३९० घ. 
अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

  ३९० घ. 
प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन, लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 
४२    साना व्यािसाय परामशय तालिम प्रा. लि.  

लबरिंज, पसाय 
प्रोफेशनि लबशल्डंि  
इिेशक्िलसयन १६९६ घ. 

प्रोफेशनि लबशल्डंि  
इिेशक्िलसयन १६९६ घ. 

प्रस्तावित १६९६ घ. प्रोफेशनि लबशल्डंि  इिेशक्िलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि 
पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ १६९६ घ. प्रोफेशनि लबशल्डंि  
इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  प्रोफेशनि मेसन १६९६ घ. प्रोफेशनि मेसन १६९६ घ. प्रस्तावित १६९६ घ. प्रोफेशनि मेसन इिेशक्िलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ १६९६ घ. प्रोफेशनि मेसन इिेशक्िलसयन 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  प्रोफेशनि टिम्बर १६९६ 
घ. 

प्रोफेशनि टिम्बर १६९६ 
घ. 

प्रस्तावित १६९६ घ. प्रोफेशनि टिम्बर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ १६९६ घ. प्रोफेशनि टिम्बर काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  प्रोफेशनि िेल्डर १६९६ घ. प्रोफेशनि िेल्डर १६९६ घ. प्रस्तावित १६९६ घ. प्रोफेशनि िेल्डर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ १६९६ घ. प्रोफेशनि िेल्डर काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  प्रोफेशनि अिलुमलनयम 
फेलिकेटर १६९६ घ. 

प्रोफेशनि अिलुमलनयम 
फेलिकेटर १६९६ घ. 

प्रस्तावित १६९६ घ. प्रोफेशनि अिलुमलनयम फेलिकेटर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ १६९६ घ. प्रोफेशनि अिलुमलनयम फेलिकेटर 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

४३    स्िेच्छा टेशक्नकि शस्कि सेन्टर प्रा. लि., 
लबरिंज, पसाय 

बररस्टा २०१७ ३९० घ. बररस्टा २०१७ ३९० घ. प्रस्तावित ३९० घ. बररस्टा लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. बररस्टा काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
मनालसि  िानी लसफाररस िररन्छ | 

  केयर लिभर ३९० घ. 
 

केयर लिभर ३९० घ. 
 

प्रस्तावित ३९० घ. केयर लिभर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. केयर लिभर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  हाउस कीवपंि ३९० घ. हाउस कीवपंि ३९० घ. प्रस्तावित ३९० घ. हाउस कीवपंि लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. हाउस कीवपंि काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त रहेको भनी  लसफाररस िररन्छ | 

४४    नेशनि ईम्टिायमेन्ट एन्ड डेभिपमेन्ट 
सेन्टर,लबरिंज,पसाय  

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

  ३९० घ. 
अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 

  ३९० घ. 
प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

  सेक्यरुरटी िाडय ४६० घ. सेक्यरुरटी िाडय ४६० घ. प्रस्तावित ४६० घ. सेक्यरुरटी िाडय 
लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार 
लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ४६० घ. सेक्यरुरटी िाडय काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस 
िररन्छ | 

  अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 
३९० घ. 

अलसस्टेन्ट टेिर २०१६ 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण िरेको 
मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टेिर काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत 
ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 
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४५    लबरिंज पोलिटेशक्नक  
इशन्स्टच्यटु,लबरिंज, पसाय  

जलुनयर लबशल्डंि  
इिेशक्िलसयन ३९० घ. 

जलुनयर लबशल्डंि  
इिेशक्िलसयन ३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. जलुनयर लबशल्डंि  इिेशक्िलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. जलुनयर लबशल्डंि  इिेशक्िलसयन 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
३९० घ.  

इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. इन्डस्िीयि इिेशक्िलसयन काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  इिेशक्िक मोटर ररिाइन्डर 
३९० घ. 

इिेशक्िक  मोटर ररिाइन्डर 
३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. इिेशक्िक मोटर ररिाइन्डर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. इिेशक्िक मोटर ररिाइन्डर  
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  मोबाइि फोन ररपेयर ३९० 
घ. 

मोबाइि फोन ररपेयर ३९० 
घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. मोबाइि फोन ररपेयर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. मोबाइि फोन ररपेयर काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

  अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा ३९० घ. 

अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० 
घण्टा ३९० घ. 

प्रस्तावित ३९० घ. अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे 
लनधायरण िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. अलसस्टेन्ट टिम्बर, ३९० घण्टा 
काययक्रम िाइ सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन उपयकु्त िानी लसफाररस िदयछु | 

                                                              

  



 

मधेश प्रदेश बाट सम्बन्धन स्िीकृलतका िालि लसफाररस नभएका संस्था र काययक्रमहरु :- 
 

लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

१   िाइट मेलडकि एण्ड इशन्जलनयररंि टेशक्नकि 
किेज असनपरु – ०७, िोिबजार, लसरहा  
 

 

कम्टयटुर अपरेटर (बेलसक 
कम्टयटुर )२२० घ. 

लसफाररस नभएको  पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि आधारभतू सामाग्रीहरु नभएको र भिनहरु पलन लनमायण क्रममा 
रहेको र लनज संस्थापकिे स्ियंम पूिायधार परुा िनय  केवह समय माि िरेकोिे हाि पूिायधार सम्पन्न भए माि स्िीकृलत 
सम्बंधनको  प्रवक्रया अिाडी बढाउने लसफाररस िदयछौ | 

  कम्टयटुर हाडयिेयर टेकलनलसयन 
३९० घ. 

लसफाररस नभएको  पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि आधारभतू सामाग्रीहरु नभएको र भिनहरु पलन लनमायण क्रममा 
रहेको र लनज संस्थापकिे स्ियंम पूिायधार परुा िनय  केवह समय माि िरेकोिे हाि पूिायधार सम्पन्न भए माि स्िीकृलत 
सम्बंधनको  प्रवक्रया अिाडी बढाउने लसफाररस िदयछौ | 

  कम्टयटुर ररपेयर एण्ड मेंटेनेस 
३९० घ. 

लसफाररस नभएको  पूिायधार लनरीक्षण िदाय उक्त काययक्रम संचान िनयको िालि आधारभतू सामाग्रीहरु नभएको र भिनहरु पलन लनमायण क्रममा 
रहेको र लनज संस्थापकिे स्ियंम पूिायधार परुा िनय  केवह समय माि िरेकोिे हाि पूिायधार सम्पन्न भए माि स्िीकृलत 
सम्बंधनको  प्रवक्रया अिाडी बढाउने लसफाररस िदयछौ | 

२   ज्ञानदेि एकेडेमी टुटोररंि एण्ड इशन्स्टशचउसन ्
सेन्टर प्रा.िी. ,जनकपरुधाम ,धनषुा  

शजम्टसम इन्स्टिर  
(पूिायधार लनरीक्षण सम्बशन्ध 
कािजात प्राप्त नभएको )  

लसफाररस नभएको  पररषद्को मापदंड अनसुार शजम्टसम इन्स्टिर लबषयको औजार उपकरण नभएकोिे सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन नलमल्न े 

  ,इिेशक्िक मोटर ररिाइनडर 
(पूिायधार लनरीक्षण सम्बशन्ध 
कािजात प्राप्त नभएको ) 

लसफाररस नभएको पररषद्को मापदंड अनसुार इिेशक्िक मोटर ररिाइनडर लबषयको औजार उपकरण नभएकोिे सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
नलमल्न े

३    जय मधेस सेक्यरुरटी सलभयसेस प्रा. 
िी.जनकपरुधाम ,धनषुा  

अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन 
(३९०घ) 

लसफाररस नभएको 
(पूिायधार लनररक्षन्को 
कािजात प्राप्त नभएको ) 

 पररषदको मापदण्ड अनसुार अलसस्टेन्ट ब्यवुटलसयन (३९०घ)लबषयको औजार, उपकरण,सामग्रीहरु नभएकोिे सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन नलमल्न े

  हण्ड इम्िोइडर (३९०घ)  लसफाररस नभएको 
(पूिायधार लनररक्षन्को 
कािजात प्राप्त नभएको ) 

पररषदको मापदण्ड अनसुार हण्ड इम्िोइडर (३९०घ) (३९०घ)लबषयको औजार, उपकरण,सामग्रीहरु नभएकोिे सम्बन्धन 
स्िीकृलत ठदन नलमल्न े

४    नेपाि टेक इशन्जलनयररंि सोल्यूसन प्रा.िी. 
जनकपरुधाम, धनषुा   

रेफ एण्ड एसी मेकालनक्स 
(३९०घ.) 

लसफाररस नभएको 
(पूिायधार लनररक्षन्को 
कािजात प्राप्त नभएको )  

रेफ एण्ड एसी मेकालनक्स २०१२ (३९०घ)लबषयको औजार, उपकरण,सामग्रीहरु नभएकोिे सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन 
नलमल्ने  

५    लमलथिा प्राविलधक शशक्षािय तथा परामशय केन्र 
प्रा.िी.लमलथिा , धनषुा  

अफ लसजन भेशजटेबि 
प्रोडक्सन  

लसफाररस नभएको 
(सम्बन्धन लसकृलत ठदनै 
नलमिने)  
 

(पूिायधार लनररक्षन्को 
कािजात प्राप्त नभएको ) 

पटक पटक फोन िदाय पलन विलभन्न बहाना बनाई लनरीक्षण िराउन नचाहेको  
 

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर  
लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र  
हबयि फामय िकय र  
जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन  

६    मोडनय इिेक्िोनके्स इशन्स्टच्यटु 
प्रा.िी.जनकपरुधाम 

धनषुा  

फास्ट फुड कूक लसफाररस नभएको  
(सम्बन्धन लसकृलत ठदनै 
नलमिने) 

पटक पटक फोन िदाय पलन विलभन्न बहाना बनाई लनरीक्षण िराउन नचाहेको  
 बररस्था  

अलसस्टेन्ट िेटर /िेिेस 
हाउस वकवपंि शक्िनर  



लस.नं. संस्थाको नाम िेिाना प्रस्तावित कायक्रम लसफाररस काययक्रम विज्ञ टोिीको लसफाररस 

केयर लििर  (पूिायधार लनररक्षन्को 
कािजात प्राप्त नभएको ) 

७    शशिम इशन्जलनयररंि कन्सल्टेन्सी एण्ड िेनीिं 
प्रा.िी.जनकपरुधाम, 
धनषुा  

अफ लसजन भेशजटेबि 
प्रोडक्सन  

लसफाररस नभएको 
(सम्बन्धन लसकृलत ठदनै 
नलमिने)  
 

(पूिायधार लनररक्षन्को 
कािजात प्राप्त नभएको ) 

पटक पटक फोन िदाय पलन विलभन्न बहाना बनाई लनरीक्षणको समय ठदएर पलन लनरीक्षण िराउन नचाहेको  
 

डेरी प्रोडक्ट /स्िीट मेकर  
लभिेज एलनमि हेल्थ िकय र  
हबयि फामय िकय र  
जलुनयर वफसरी टेकलनलसयन  

८   समदृ्ध पोलिटेशक्नक इशन्स्टच्यटु,िािबन्दी,सिायही  भेशजटेबि प्रोसेसर ३९० घ. पूिायधार लनररक्ष्रणको 
कािजात प्राप्त नभएको  

not eligible 

  मशरुम प्रोड्युसर ३९० घ. पूिायधार लनररक्ष्रणको 
कािजात प्राप्त नभएको 

not eligible 

९    राइट शस्कि डेभिपमेन्ट िेनीिं सेन्टर 
प्रा.िी.,किैया, बारा  

जलुनयर हाउस पेन्टर ३९० घ. लसफाररस नभएको  प्रस्तावित ३९० घ. जलुनयर हाउस पेन्टर लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. जलुनयर हाउस पेन्टर काययक्रमको 
पूिायधारको उशचत व्यिस्था नभएकोिे  सम्बन्धन अस्िीकृलतको लसफाररस िररन्छ | 

१०   लिररजा द्वाररका उधम लबकाश परामशय तथा 
तालिम केन्र, बारा 

मोबाइि फोन ररपेयर  ३९० 
घ. 

लसफाररस नभएको  प्रस्तावित ३९० घ. मोबाइि फोन ररपेयर  लबषयको छोटो अिलधको तािीम काययक्रम संचािनको िालि पररषदिे लनधायरण 
िरेको मापदंडहरुको आधारमा पूिायधार लनरीक्षण िदाय यस संस्था िाइ ३९० घ. मोबाइि फोन ररपेयर  काययक्रम िाइ 
सम्बन्धन स्िीकृलत ठदन अनउपयकु्त िानी लसफाररस िररन्छ | 

११    कुशि ब्याबसाय परामशय तथा तािीम केन्र, 
लनजिढ, बारा  

ििैचा बनुकर अलसस्टेन्ट, 
फलनयचर मेकर, बनाना फालमयङ्ग 
टेकलनलसयन  

लसफाररस नभएको  
(पूिायधार लनरीक्षणको कुनै 
पलन कािजात प्राप्त 
नभएको ) 

बारम्बार िबर िदाय पलन  लनरीक्षणको िालि समय उपिब्ध  निराएको | 

 

 

 


