प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्\

C
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सानोठिमी, भक्तपुि .

Occupational Training of Trainers (Occupational ToT) तथा Management and Leadership Training
for TVET professionals धिषयका तालीमहरुका लागी
दिखास्त आव्हान गरिएको सूचना
पुनः सूचना प्रकाशित भएको धमधत

२०७४।१२।२७

यस प्रधतष्ठानले धिगत २ दिकभन्दा िढी समयदे शख प्राविधिक तथा व्यािसावयक सीप धसकाउने सं स्थाका प्रशिक्षक तथा
व्यिस्थापकहरुलाई प्राथधमकताका साथ सेिाकालीन तालीमहरु प्रदान गदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक
तालीम परिषद्का आङ्गीक, साझेदािी, सामुदावयक धिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा एिं परिषद्वािा सम्िन्िन प्रदान गरिएका धनजी
क्षेत्रका धिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक सं स्थाका ती तहमा प्रशिक्षण ठदने प्राविधिक प्रशिक्षकहरु तथा
व्यिस्थापकहरुलाई व्यािसावयक शिक्षा तथा तालीम अधभिृवि परियोजना दोस्रो (EVENT Project II PS) को काययक्रम अनुसाि
प्राविधिक प्रशिक्षण प्रधतष्ठानमा धनम्न तालीमहरु धनम्न धमधतहरुमा हुने भएकाले न्यूनतम योग्यता पुगेका प्राविधिक तालीम ठदने
सं स्थाका ईच्छु क ब्यिस्थापकहरु, प्राविधिक प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकहरुले पुनः प्रकाशित भएको धमधतले ७ ठदन धभत्र
दिखास्त ठदनुहन
ु सूचीत गिीन्छ। उम्मेदिािहरुको छनोट खुल्ला प्रधतष्पिायिाट हुनेछ।

तालीमको नाम, समूह, आिश्यक योग्यता ि अनुभि, संचालन गरिने धमधत, धिषय ि स्थान दे हाय अनुसाि छन्।
तालीमको नाम
पेिागत प्रशिक्षक
प्रशिक्षण
(Occupational ToT)

योग्यता ि अनुभि
सम्िशन्ित धिषयमा स्नातक, धिप्लोमा तथा
प्राविधिक एस. एल सी तह उत्तीणय गिी धिप्लोमा
तथा प्राविधिक एस. एल सी तहमा १ िषयदेशख
प्रशिक्षण ठदं दै आएका प्राविधिक प्रशिक्षक तथा
सहायक प्रशिक्षकहरु। ।

तालीम संचालन हुने धमधत, धिषय,
समूह ि स्थान
प्राविधिक प्रशिक्षण प्रधतष्ठान
सानोठिमी, भक्तपुिमा
(समूह १).
२०७५ िैिाख १० दे शख िैिाख २१ सम्म
धिषयः कृवष

(सं ख्या २० जना)
(समूह २)
२०७५ िैिाख १० दे शख िैिाख २१ सम्म
धिषयः धनमायण
(सं ख्या २० जना)
(समूह ३)
२०७५ िैिाख २४ दे शख जेि ४ सम्म
धिषयः पिुपालन
(सं ख्या २० जना)
(समूह ४)
२०७५ िैिाख ३१ दे शख जेि ११ सम्म
धिषयः पिुपालन
(सं ख्या २० जना)

प्राविधिक तथा

प्राविधिक धिषयमा स्नातक भई प्राविधिक तथा व्यािसावयक

प्राविधिक प्रशिक्षण प्रधतष्ठान

व्यािसावयक शिक्षा एिं

शिक्षा एिं तालीम व्यिस्थापन तर्य हाल काययित कशम्तमा

सानोठिमी, भक्तपुिमा

तालीममा सं लग्न

२ िषय अनुभि भएका व्यिस्थापकहरु।

व्यिस्थापकहरुका
लागी व्यिस्थापन तथा
नेतत्ृ ि तालीम

(Management and
Leadership
Training for TVET
Professionals)

२०७५ िैिाख १० दे शख िैिाख २८ सम्म सैिाशन्तक
कक्षा
ि
२०७५ िैिाख ३१ गतेिाट जेि १८ गते सम्म
आफ्नो काययस्थलमा प्रोजेक्ट कायय (Practicum)
प्रोजेक्ट काययको रिपोटय तथा प्रस्तुधत तयािी।
काययस्थलमै प्रस्तुधत हुने ि प्रस्तुधत ताधलका तालीमका
समयमा उपलब्ि गिाईने।

यो सूचना पुनः प्रकाशित भएको धमधतले ७ ठदन धभत्र अथिा २०७५ िै िाख ३ गते अपिान्ह २.०० िजे सम्म आिेदन र्ािाम
भिी र्ािाममा उल्लेशखत विििणहरुलाई प्रमाशणत गने नागरिकता, धनयुशक्तपत्र शिर्ािीसपत्र, िैशक्षक योग्यता ि अनुभिका
कागजातहरुका प्रधतधलपीहरु स्ियंले प्रमाशणत गिी अधनिायय रुपमा आिेदन र्ािाम साथ सं लग्न गिी पेि गनुय पनेछ। अन्यत्रिाट
र्ािाम धलईने छै न। र्ािाम हुलाक / Email िाट पधन पिाउन सवकने छ ति यसिी पिाईएका र्ािामहरु अशन्तम धमधत धभत्र
प्राविधिक प्रशिक्षण प्रधतष्ठानमा दताय भई सक्नु पनेछ। छनोट पिीक्षाका ठदन स्ियं उपशस्थत हुन ु पनेछ।प्रमाण पत्रहरु Scan गिी
पिाउन पने छ।
आिेदन र्ािाम प्रधतष्ठानको िेि साइट www.titi.org.np ि व्यािसावयक शिक्षा तथा तालीम अधभिृवि परियोजनाको (EVENT

Project II) िेि साइट www.event.gov.np िाट Download गिी Print गिे ि िा प्रधतष्ठानिाट प्राप्त गनय
सवकनेछ।प्रधतष्ठानको Email: info@titi.org.np
ु ा २.०० िजे दे शख
सम्पकय धमधत: र्ािाम स्िीकृत भए नभएको ि छनोट पिीक्षािािे जानकािी २०७५ िैिाख ४ गते िेलक
५.०० िजे सम्म ठदईने छ (र्ोनिाट समेत सम्पकय गनय सवकनेछ)
छनोट पिीक्षा: २०७५ िैिाख ६ गते ठदनको १.०० िजे प्रधतष्ठानमानै हुनछ
े । यो स्थान ि धमधत र्िक हुने अिस्था आएमा
सम्पकय धमधतका ठदन जानकािी गिाईनेछ।

सहभागी छनोटका लाधग परिभाषा, ितय ि मापदण्िहरु
1

“प्राविधिक धिषय” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद अन्तगयत टी एस एल सी िा धिप्लोमा तहमा पढाईने
प्राविधिक धिषयहरु भन्ने िुझ्नु पदयछ।

2

“प्रशिक्षण” भन्नाले प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा ि तालीम प्रदान गने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्का आङ्गीक,
साझेदािी, सामुदावयक धिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा एिं परिषद्वािा सम्िन्िन प्रदान गरिएका धनजी क्षेत्रका धिप्लोमा तथा प्राविधिक एस.
एल. सी. काययक्रम प्रदायक सं स्थामा प्रशिक्षण कायय गिे को भन्ने िुझ्नु पछय।

3

“अनुभि” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्का आङ्गीक, साझेदािी, सामुदावयक धिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा एिं
परिषद्वािा सम्िन्िन प्रदान गरिएका धनजी क्षेत्रका धिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक सं स्थामा व्यिस्थापकीय
कायय िा प्राविधिक विषयको प्रशिक्षण कायय गिे को अनुभि भन्ने िुझ्नु पछय।

4

“व्यिस्थापक” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्का आङ्गीक, साझेदािी, सामुदावयक धिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा
एिं परिषद्वािा सम्िन्िन प्रदान गरिएका धनजी क्षेत्रका धिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक सं स्थामा काययित
व्यिस्थापक (प्रमुख, उप प्रमुख, ट्रेि हेि ि काययक्रम सं योजक) लाई िुझाउँ छ।

5

“प्रशिक्षक” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्का आङ्गीक, साझेदािी, सामुदावयक धिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा एिं
परिषद्वािा सम्िन्िन प्रदान गरिएका धनजी क्षेत्रका धिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक सं स्थामा काययित प्रशिक्षक
तथा सहायक प्रशिक्षकलाई िुझाउँ छ।

ि

6

तालीममा सहभागी हुन चाहेका आिेदकहरुले आँर्ूले तालीम धलन चाहेको एक समूहमा मात्र आिेदन र्ािाम िुझाउनु पनेछ।

7

आिेदन र्ािाम स्िीकृत भएका आिेदकहरुको छनोट पिीक्षा हुने छ। आिश्यक सं ख्या भन्दा ५०% िढी आिेदन पिे को अिस्थामा
धलशखत पिीक्षा हुने ि सो भन्दा कम भएमा अन्तििाताय मात्र हुनेछ। छनोट पिीक्षा प्रशिक्षण सीप सम्िन्िी धिषयमा ि िौविक क्षमतामा
हुनेछ।

8
9

छनोटमा ििाििी अंक आएमा दधलत, मवहला, जनजाती ि अन्य सुवििा धिवहन िगयका आिेदकलाई ग्राह्यता ठदईनेछ।

ु िको स्पष्ट रुपले धमधत खुलेको पत्र अधनिायय रुपमा पेि गनुय पनेछ। धनिेदन साथ
आिेदकले सम्िशन्ित सं स्थाको धनयुशक्तपत्र ि कायायनभ
शिक्षालय प्रमुखको स्िीकृधत िा धसर्ािीि पत्र अधनिायय रुपले पेि गनुय पनेछ।

10 ितय सवहतका धनिेदनहरु स्िीकायय हुने छै नन्।
11 तालीम सं चालन भएको ठदनको धनिायह भत्ता ठदईने छ।तालीम सर्लता पूिक
य सम्पन्न गिे मा मात्र उक्त भत्ता ठदईने छ। यसको धिस्तृत
जानकािी र्ािाममा उल्लेख गरिएको छ ।
12 तालीमका लाधग सहभागीहरुको छनोट, व्यिस्थापन ि यस सम्िन्िी अन्य काययहरुका लाधग TITI ले गिे को धनणयय अशन्तम हुनेछ।

_______________________________________________________________________________
नोट: यो सूचना िाम्रिी पढी िुझी सम्िशन्ित आिेदन र्ािाम िीकसं ग भनुय होला। व्यहोिा र्िक पिे मा र्ािाम िद्द हुनेछ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद्\

C

प्राविधिक प्रशिक्षण प्रधतष्ठान (TITI)
T E V T
1989

सानोठिमी, भक्तपुि .

Occupational Training of Trainers (Occupational ToT) तथा Management and Leadership Training
for TVET professionals धिषयका तालीमहरुका लागी
दिखास्त आव्हान गरिएको सूचना
सूचना प्रकाशित भएको धमधत

२०७४।१२।०९

यस प्रधतष्ठानले धिगत २ दिकभन्दा िढी समयदे शख प्राविधिक तथा व्यािसावयक सीप धसकाउने सं स्थाका प्रशिक्षक तथा
व्यिस्थापकहरुलाई प्राथधमकताका साथ सेिाकालीन तालीमहरु प्रदान गदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक
तालीम परिषद्का आङ्गीक, साझेदािी, सामुदावयक धिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा एिं परिषद्वािा सम्िन्िन प्रदान गरिएका धनजी
क्षेत्रका प्राविधिक धिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक सं स्थाका ती तहमा प्रशिक्षण ठदने प्राविधिक
प्रशिक्षकहरु तथा व्यिस्थापकहरुलाई व्यािसावयक शिक्षा तथा तालीम अधभिृवि परियोजना दोस्रो (EVENT Project II PS)
को काययक्रम अनुसाि प्राविधिक प्रशिक्षण प्रधतष्ठानमा सं चालन गरिने माथी उल्लेशखत तालीमहरु २०७५को िैिाख ि जेि
मवहनाका धिधभन्न धमधतहरुमा हुने भएकाले न्यूनतम योग्यता पुगेका प्राविधिक तालीम ठदने सं स्थाका ईच्छु क ब्यिस्थापकहरु,
प्राविधिक प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकहरुले प्रथम पटक प्रकाशित भएको धमधतले १५ ठदन धभत्र प्रधतष्ठानमा दिखास्त ठदनुहन
ु
सूचीत गिीन्छ। उम्मेदिािहरुको छनोट खुल्ला प्रधतष्पिायिाट हुनेछ।
तालीमको लागी चावहने न्यूनतम योग्यता, तालीमको धमधत, तालीमको धिषय लगायत अन्य धिस्तृत जानकािीका लागी प्रधतष्ठानको
िेि साइट www.titi.org.np ि व्यािसावयक शिक्षा तथा तालीम अधभिृवि परियोजना दोश्रोको (EVENT Project II) िेि

साइट www.event.gov.np िा प्रधतष्ठानको सूचना पाटीमा हेन यु हुन जानकािी गिाईन्छ।आिेदन र्ािाम उक्त िेि साइटहरु
िाट पधन िाउनलोि गनय सवकने छ।

