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Occupational Training of Trainers (Occupational ToT) तथा Management and Leadership Training
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for TVET professionals विषिका तालीमहरुका लावि
दरखास्त आव्हान गररएको सूचना
सू चना प्रकावित भएको वमवत

२०७५।७।१९

िस प्रवतष्ठानले विित २ दिकभन्दा िढी समिदे खि प्राविविक तथा व्यािसाविक सीप वसकाउने सं स्थाका प्रविक्षक तथा
व्यिस्थापकहरुलाई प्राथवमकताका साथ से िाकालीन तालीमहरु प्रदान िदै आएको छ । प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक
तालीम परिषद् का आङ्गीक, साझे दािी, सामुदाविक विद्यालिमा प्राविविक विक्षा एिं परिषद्द्िािा सम्बन्धन प्रदान िरिएका
वनजी क्षे त्रका विप्लोमा तथा प्राविविक एस. एल. सी. कािय क्रम प्रदािक सं स्थाका ती तहमा प्रविक्षण वदने प्राविविक
प्रविक्षकहरु तथा व्यिस्थापकहरुलाई व्यािसाविक विक्षा तथा तालीम अवभिृ खि परििोजना दोस्रो (EVENT Project II

PS) को कािय क्रम अनुसाि प्राविविक प्रविक्षण प्रवतष्ठानद्वािा वनम्न तालीमहरु उल्लेखित वमवतहरुमा हुने भएकाले न्यू नतम
िोग्यता पुिेका प्राविविक तालीम वदने सं स्थाका ईच्छु क ब्यिस्थापकहरु, प्राविविक प्रविक्षक तथा सहािक प्रविक्षकहरुले
प्रथम पटक प्रकावित भएको वमवतले १५ वदन वभत्र दििास्त वदनुहुन

सम्बखन्धत सिै को जानकािीका लावि िो सूचना

प्रकावित िरिएको छ। उम्मेदिािहरुको छनोट वनिाय रित मापदण्ड अनुसाि िरिनेछ।

िालीमको नाम, समूह, आिश्यक योग्यिा र अनु भि, संचालन गररने वमवि, विषय र स्थान दे हाय
अनु सार छन् ।
िालीमको नाम
पेिागि प्रविक्षक
प्रविक्षण
(Occupational ToT)

योग्यिा र अनु भि
सम्बखन्धत विषिमा स्नातक, विप्लोमा तथा प्राविविक
एस. एल सी तह उत्तीणय िा सो सिहको सीप
पिीक्षण पास ििी विप्लोमा तथा प्राविविक एस. एल
सी तहमा १ िषयदेखि प्रविक्षण वदं दै आएका
प्राविविक प्रविक्षक तथा सहािक प्रविक्षकहरु।

िालीम संचालन हुने वमवि, विषय,
समू ह र स्थान
प्राविविक प्रविक्षण प्रविष्ठान
सानोविमी, भक्तपुरमा
(समूह १)
२०७५ पुस २३ दे खि माघ ३ सम्म
(विषयः वनमााण)
(समूह २)
२०७५ माघ ०७ दे खि माघ १७ सम्म
(विषयः ईलेक्ट्रिकल)
(समूह ३)
२०७५ माघ २८ दे खि फािुन ९ सम्म
(विषयः लाईभस्टक)
(प्रत्येक समू हमा २० जना सहभािी िहने छन् )
(समूह ४, ५, ६)
२०७५ पुस २३ दे खि माघ ३ सम्म
विषयः हक्ट्िटावलटी (पोखरा), कृवष (लहान),
मेकावनकल (िुटिल)
(प्रत्येक समू हमा २० जना सहभािी िहने छन् )
(समूह ७, ८, ९)
२०७५ माघ ७ दे खि माघ १७ सम्म
विषयः हे ल्थ (िनगढी), कृवष (ईटहरी),
लाईभस्टक (पोखरा)
(प्रत्येक समू हमा २० जना सहभािी िहने छन् )
(समूह १०, ११, १२)
२०७५ माघ २८ दे खि फािुन ९ सम्म

विषयः हे ल्थ (विराटनगर), वनमााण (पोखरा),
कृवष (सुखेि)
(प्रत्येक समू हमा २० जना सहभािी िहने छन् )
(समूह १३)
२०७५ फािुन १३ दे खि फािु २३ सम्म
विषयः हे ल्थ (िुटिल)
(प्रत्येक समू हमा २० जना सहभािी िहने छन् )

प्राविविक तथा
व्यािसाविक विक्षा
एिं तालीममा संलग्न
व्यिस्थापकहरुका
लावि व्यिस्थापन तथा
ने तृत्व तालीम
(Management and
Leadership
Training for TVET
Professionals)

प्राविविक विषिमा स्नातक भई प्राविविक तथा
प्राविविक प्रविक्षण प्रविष्ठान
सानोविमी, भक्तपुरमा
व्यािसाविक विक्षा एिं तालीम तफय टी एस एल सी ि
विप्लोमा काियक्रममा कखिमा ५ िषय प्रविक्षण अनु भि
समूह १
भएका िहालिाला िा संभावित व्यिस्थापकहरु।
२०७५ पुस १ दे खि पुस २० सम्म सैिाखिक
िा
कक्षा
प्राविविक तथा व्यािसाविक विक्षा एिं तालीम तफय टी
समूह २
एस एल सी ि विप्लोमा काियक्रममा न्यूनतम वट एस
२०७५ चैत १७ दे खि २०७६ िैिाि ६ िते सम्म
एल सी िा विप्लोमा िोग्यता भई कखिमा १० िषय
सैिाखिक कक्षा
प्रविक्षण अनु भि भएका अविकृत स्तिका प्रविक्षक िा
समूह ३
व्यिस्थापकहरु।
२०७६ िैिाि १५ दे खि २०७६ जेि ३ िते सम्म
िा
सैिाखिक कक्षा
प्राविविक तथा व्यािसाविक विक्षा एिं तालीम तफय टी एस (प्रत्येक समू हमा २० जना सहभािी िहने छन् )
एल सी ि विप्लोमा तालीम प्रदान िने संस्थामा कखिमा
सैिाखिक कक्षा सवकएको ३ हप्ता वभत्र आफ्नो
१० िषय उक्त काियक्रमहरु व्यिस्थापन ििे का अविकृत
काियस्थलमा प्रोजेक्ट कािय (Practicum) ि प्रोजेक्ट
स्तिका व्यिस्थापकहरु।
काियको रिपोटय तथा प्रस्तु वतका लावि तिाि हुनु
पने छ।
काियस्थलमै प्रस्तुवत हुने ि प्रस्तुवत तावलका तालीमका
समिमा उपलब्ध ििाईने छ।

िो सू चना प्रथम पटक प्रकावित भएको वमवतले १५ वदन वभत्र अथिा २०७५ मङ्सीि ३ िते अपिान्ह २.०० िजे सम्म
आिे दन फािाम भिी फािाममा उल्लेखित विििणहरुलाई प्रमावणत िने नािरिकता, वनिु खक्तपत्र विफािीसपत्र, िैवक्षक
िोग्यता ि अनुभिका कािजातहरुका प्रवतवलपीहरु स्विं ले प्रमावणत ििी अवनिािय रुपमा आिे दन फािाम साथ सं लग्न ििी
पेि िनुय पनेछ। फािाम हुलाकिाट पवन पिाउन सवकने छ। उम्मेदिार स्वयंले प्रमावणि गररएका प्रमाणपत्रहरु स्यान
गरी ई मे ल मार्ाि पवन आिेदन र्ाराम पिाउन सवकने छ िर यसरी पिाईएका कागजािहरु अपूणा रहे मा आिेदन
दिाा हुने छै न। फािाम सवहत सिै स्यान कािजातहरुको एउटामात्र फाईल िनाई पिाउनु पनेछ।टु क्रामा प्राप्त स्यान
कािजातहरु दताय िरिने छै न।िसिी िावहििाट पिाईएका फािामहरु अखिम वमवत वभत्र प्राविविक प्रविक्षण प्रवतष्ठानमा दताय
भई सक्नु पनेछ।
आिे दन फािाम प्रवतष्ठानको िे ि साइट www.titi.org.np ि व्यािसाविक विक्षा तथा तालीम अवभिृ खि परििोजनाको
(EVENT Project II) िे ि साइट www.event.gov.np िाट Download ििी Print ििे ि िा प्रवतष्ठानिाट प्राप्त िनय
सवकनेछ।
ई मेलका लावि वनम्न सिै िे िाना प्रिोि िनुय होला।
poudel.ashwin@gmail.com; krk@titi.org.np; pm@titi.org.np; marketing@titi.org.np
सहभागी छनोटका लावग पररभाषा, ििा र मापदण्डहरु

1

“प्राविविक विषि” भन्नाले प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक तालीम परिषद अिियत टी एस एल सी िा विप्लोमा तहमा पढाईने
प्राविविक विषिहरु भन्ने िुझ्नु पदय छ।

2

“प्रविक्षण” भन्नाले प्राविविक तथा व्यािसाविक विक्षा ि तालीम प्रदान िने प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक तालीम परिषद् का
आङ्गीक, साझेदािी, सामु दाविक विद्यालिमा प्राविविक विक्षा एिं परिषद्द्िािा सम्बन्धन प्रदान िरिएका वनजी क्षेत्रका विप्लोमा तथा
प्राविविक एस. एल. सी. काियक्रम प्रदािक संस्थामा प्रविक्षण कािय ििे को भन्ने िुझ्नु पछय ।

3

“अनु भि” भन्नाले प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक तालीम परिषद् का आङ्गीक, साझेदािी, सामु दाविक विद्यालिमा प्राविविक
विक्षा एिं परिषद्द्िािा सम्बन्धन प्रदान िरिएका वनजी क्षेत्रका विप्लोमा तथा प्राविविक एस. एल. सी. काियक्रम प्रदािक संस्थामा
व्यिस्थापकीि कािय िा प्राविविक विषिको प्रविक्षण कािय ििे को अनु भि भन्ने िुझ्नु पछय ।

4

“व्यिस्थापक” भन्नाले प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक तालीम परिषद् का आङ्गीक, साझेदािी, सामु दाविक विद्यालिमा प्राविविक
विक्षा एिं परिषद्द्िािा सम्बन्धन प्रदान िरिएका वनजी क्षेत्रका विप्लोमा तथा प्राविविक एस. एल. सी. काियक्रम प्रदािक संस्थामा
काियित व्यिस्थापक (प्रमु ि, उप प्रमु ि, टर े ि हे ि ि काियक्रम संिोजक) लाई िुझाउँ छ।

5

“प्रविक्षक” भन्नाले प्राविविक विक्षा तथा व्यािसाविक तालीम परिषद् का आङ्गीक, साझेदािी, सामु दाविक विद्यालिमा प्राविविक
विक्षा एिं परिषद्द्िािा सम्बन्धन प्रदान िरिएका वनजी क्षेत्रका विप्लोमा तथा प्राविविक एस. एल. सी. काियक्रम प्रदािक संस्थामा
काियित प्रविक्षक तथा सहािक प्रविक्षकलाई िुझाउँ छ।

6

तालीममा सहभािी हुन चाहे का आिेदकहरुले आफूले तालीम वलन चाहे को एक समू हमा मात्र आिेदन फािाम िुझाउनु पने छ।

7
8

छनोट तोवकएको मापदण्ड अनु साि हुने छ।
आिेदकले सम्बखन्धत संस्थाको वनिुखक्तपत्र ि कािायनुभिको स्पष्ट रुपले वमवत िुलेको पत्र अवनिािय रुपमा पेि िनुय पने छ। वनिेदन
साथ विक्षालि प्रमु िको स्वीकृवत िा वसफािीि पत्र अवनिािय रुपले पेि िनुय पने छ।
ितय सवहतका ि अपूणय वनिेदनहरु स्वीकािय हुने छै नन् ।

9
10

तालीम संचालन भएको वदनको वनिायह भत्ता वदईने छ।तालीम सफलता पूियक सम्पन्न ििे मा मात्र उक्त भत्ता वदईने छ। िसको
विस्तृत जानकािी फािाममा उल्लेि िरिएको छ ।

11

तालीमका लावि सहभािीहरुको छनोट, व्यिस्थापन ि िस सम्बन्धी अन्य काियहरुका लावि TITI ले ििे को वनणयि अखिम हुने छ।

_______________________________________________________________________________

नोट:
१. िो सूचना िाम्रिी पढी िुझी सम्बखन्धत आिेदन फािाम िीकसंि भनुय होला। व्यहोिा फिक पिे मा फािाम
िद्द हुने छ।
२. एउटै वमवत ि िाउँ का लावि िेिै आिेदन पिे मा ि अन्य वमवत ि िाउँ मा कम पिे मा प्रवतष्ठानले िेिै
आिेदन पिे का िाउँ िाट कम आिेदन पिे का िाउँ मा समािोजन िनय सक्नेछ।
३. िावहििाट स्यान ििी ई मे लिाट वनिेदन पिाउने आिेदकहरुले छनोट भई तालीममा भाि वलन
आउँ दा सक्कल फािाम ि स्यान िरि पेि ििे का सक्कल प्रमाणपत्रहरुका प्रमावणत प्रवतवलपीहरु अवनिािय
रुपले पेि िनुय पने छ नत्र भने तालीममा समािेि िरिने छै न।
४. वििे ष परिखस्थवतमा तालीमको वमवत ि स्थान हे िफेि पवन हुन सक्नेछ।तालीमको वमवत ि स्थान हे िफेि
हुने भएमा फोनिाट ि ई मे लिाट जानकािी ििाईनेछ। छनोटमा पिे का आिेदकले पवन तालीमको लावि
प्रस्थान िनुय भन्दा अिावि एक पटक पुनः जानकािी वलनु पनेछ।जानकािी नवलई आएमा ि अन्यथा पिे मा
प्रवतष्ठान जिाफदे ही हुने छै न।

