
 

प्रसे विज्ञप्ति 

 

दिगो तथा सम्माप्तित रोजगारीका लाप्तग सीप (इन्स्योर) पररयोजिाको िोश्रो चरण संचालिका लाप्तग 
िेपाल सरकार तथा ्िीटजरल्याण्ड सरकारबीच १४.७ प्तमप्तलयि ्िीस फ्रैं क बराबरको सम्झौतामा 
ह्ताक्षर। 

 

काठमाण्डौं, २५ भाद्र २०७८ । िेपाल सरकार तथा ्िीटजरल्याण्ड सरकारबीच दिगो तथा सम्माप्तित 
रोजगारीका लाप्तग सीप (इन्स्योर) पररयोजिाको िोश्रो चरण संचालि गिन  थप चारबर्नका लाप्तग १४.७ 
प्तमप्तलयि ्िीस फ्रैं क (कररब रु एक अबन अठासी करोड रुपैंया) बराबरको सम्झौतामा ह्ताक्षर 
भएकोछ। िेपाल सरकारको तर्न बाट  अथनमन्सरालयका सहसचचि धप्तिराम शमान तथा ्िीटजरल्याण्ड 
सरकारको तर्न बाट कायनिाहक राजितु सील्भािा हगले िइुपक्षीय सम्झौतामा ह्ताक्षर गिुनभयो । 

 

ह्ताक्षर कायनक्रममा अथन मन्सरालय, अन्सतरानविय आप्तथनक सहायता समन्सिय महाशाखाका सहसचचि 
धप्तिराम शमानले सामाचजक आप्तथनक रुपान्सतरणको लाप्तग िक्ष जिशचिको विकास गिुन अत्यन्सतै महत्िपूणन 
विर्य भएको उल्लेख गिुन भयो। उहााँले यस पररयोजिाले िक्ष, प्रप्ततश्पधी, प्तसजनिशील जिशचिको विकास 
गिन र िेपाली यिुायिुप्ततहरुलाई लाभिायी रोजगारी प्रािी गिन, िचृिविकासका अिसरहरु प्रस्त गिन तथा 
उद्योग तथा ब्यिसायमा िक्ष जिशचि प्राि गिन सहयोगी हिुे कुरामा आरू् विश्व्त रहेको विचार ब्यि 
गिन भयो। 

 

ह्ताक्षर कायनक्रमका अिसरमा िेपालका लाप्तग ्िीटजरल्याण्डका कायनबाहक राजितु सील्भािा हगले 
उद्योग व्यिसायहरुमा कायनरत जिशचिमा संतपु्तलत  ज्ञाि र सीप भएमा उद्योग व्यिसायहरुको 
उत्पाििशीलतामा बवृि हिु े र अप्तधकतम ् रोजगारी प्तसजनिा भइ िेशको बेरोजगारीको अि्थालाई 
न्सयपु्तिकरण गिन मद्दत पगु्िे विचार ब्यि गिुन भयो। साथै उहााँले यो पररयोजिाले प्राविप्तधक तथा 
व्यािसावयक चशक्षा र तालीमको संघीय प्रणालीबाट िेपाली यिुायिुतीहरुलाई सामाचजक तथा आप्तथनक 
लाभ प्राि गिन सक्षम बिाउि योगिाि गिे समेत उल्लेख गिुनभयो। 

 

पररयोजिाको यस चरणमा पवहलो चरणमा संचालिमा ल्याइएका २ बरे् औपचाररक तालीम, कायन् थलमा 
आधाररत िा औद्योप्तगक प्रचशक्षाथी तालीम, छोटो अिधीका पेशागत तालीम, कामिारहरुको सीप अप्तभिवृि 
तालीम संचालि गररिकुा साथै उद्योग व्यिसायहरुमा व्यिसायजन्सय ्िा््य तथा सरुक्षा प्रणाली लाग ु
गिे र यिुायिुतीहरुलाई आफ्िो खिुी र रुची अिरुुपको पेशागत तालीम छिौटका लाप्तग िचृि परामशन 
कायनक्रम संचालि गररिेछ। पररयोजिाले चशक्षा क्षेर तथा रोजगारिाताहरुको सहकायनलाई थप बढािा 
दिंिै यिुायिुतीहरुलाई िीघनकालीि तथा सम्माप्तित रोजगारी प्राि गिन मद्दत गिेछ। यस पररयोजिाबाट 
७०,००० व्यचिहरु लाभाचन्सित हिुेछि।् 

 

प्रिेश १, बागमप्तत प्रिेश र लचुम्बिी प्रिेश सरकार तथा ३३ िटा ्थािीय सरकार मार्न त संचालि हिु े
यस पररयोजिाले संघीय तहमा प्राविप्तधक चशक्षा तथा व्यािसावयक तालीम पररर्िसंग सहकायन गिेछ । 
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