
 
 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद् \  

प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (TITI) 
सानोठिमी, भक्तपुि . 

Occupational Training of Trainers (Occupational ToT) तथा Management and Leadership Training 

for TVET professionals बिषयका तालीमहरुका लाधि 
दरखास्ि आव्हान गररएको सचूना 

सूचना प्रकाशित भएको शमयत २०७७।७।१४ 
यस प्रयतष्िानले बिित २ दिकभन्दा िढी समयदेखि प्राविधिक तथा व्यािसाययक सीप शसकाउने संस्थाका प्रशिक्षक तथा 
व्यिस्थापकहरुलाई प्राथशमकताका साथ सेिाकालीन तालीमहरु प्रदान िदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक 
तालीम परिषद्का आगिीक, साझदेािी, सामदुाययक बिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा एि ंपरिषद्िाट सम्िन्िन प्रदान िरिएका 
यनजी क्षेत्रका डिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक संस्थामा प्रशिक्षण ठदने प्राविधिक प्रशिक्षकहरु तथा 
व्यिस्थापकहरुलाई व्यािसाययक शिक्षा तथा तालीम अशभिदृ्धि परियोजना दोस्रो (EVENT Project II PS) को काययक्रम 
अनुसाि प्राविधिक प्रशिक्षण प्रयतष्िानिाट यनम्न तालीमहरु उल्लेखित शमयतहरुमा हुने भएकाले न्यूनतम योग्यता पुिेका 
प्राविधिक तालीम ठदने संस्थाका ईच्छुक ब्यिस्थापकहरु, प्राविधिक प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकहरुले प्रथम पटक 
प्रकाशित भएको शमयतले ३५ ठदन शभत्र दििास्त ठदनुहुन  सम्िन्न्ित सिैको जानकािीका लाधि यो सूचना प्रकाशित 
िरिएको छ। उम्मेदिािहरुको छनोट यनिायरित मापदण्ि अनुसाि िरिनेछ। 
   

िालीमको नाम, समहू, आिश्यक योग्यिा र अनभुि, सचंालन गररने शमति, बिषय र स्थान देहाय अनसुार 
छन।् 

िालीमको नाम योग्यिा र अनुभि 
िालीम संचालन हुने शमति, बिषय,  

समूह र स्थान 
पेिागि प्रशिक्षक 

प्रशिक्षण 
(Occupational ToT) 

 

 

सम्िन्न्ित बिषयमा स्नातक, डिप्लोमा तथा प्राविधिक 
एस. एल सी तह उत्तीणय िा सो सिहको सीप पिीक्षण 
पास ििी डिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल सी 
तहमा १ िषयदेखि प्रशिक्षण ठददैं आएका प्राविधिक 
प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकहरु।   
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प्राविधिक तथा 
व्यािसाययक शिक्षा 

एिं तालीममा सलंग्न 
व्यिस्थापकहरुका 
लाधि व्यिस्थापन 
तथा नतेतृ्ि तालीम 

 

(Management and 

Leadership 

Training for TVET 

Professionals)  
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 (प्रत्येक समूहमा २० जना सहभागी रहनेछन)् 
सैद्िान्तिक कक्षा  सककएको ३ हप्िा शभत्र 
आफ्नो काययस्थलमा प्रोजेक्ट कायय (Practicum)  
र प्रोजेक्ट काययको ररपोटय िथा प्रस्िुतिका लाधग 
ियार हुनु पनेछ। 
काययस्थलमै प्रस्िुति हुने र प्रस्िुति िाशलका 
िालीमका समयमा उपलब्ि गराईने छ। 

यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको शमयतले ३५ ठदन शभत्र अथिा २०७७।८।१८ ित े अपिान्ह ५.०० िजे सम्म 

प्रयतष्िानको िेि साइट www.titi.org.np मा online आिेदन फािाम भिी फािाममा उल्लेखित विििणहरु यनयुन्क्तपत्र, 

शिफािीसपत्र, िैक्षक्षक योग्यता ि अनुभिका कािजातहरु संलग्न ििी पेि िनुय पनेछ।  

 

सहभागी छनोटका लाधग पररभाषा, ििय र मापदण्डहरु  
1 “प्राविधिक बिषय” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद अन्तियत टी एस एल सी िा डिप्लोमा तहमा 

पढाईने प्राविधिक बिषयहरु भन्ने िुझ्नु पदयछ। 
2 “प्रशिक्षण” भन्नाले प्राविधिक तथा व्यािसाययक शिक्षा ि तालीम प्रदान िन ेप्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्का 

आगिीक, साझदेािी, सामुदाययक बिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा एिं परिषद्द्िािा सम्िन्िन प्रदान िरिएका यनजी के्षत्रका डिप्लोमा 
तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक संस्थामा प्रशिक्षण कायय ििेको भन्ने िुझ्न ुपछय। 

3 “अनुभि” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्का आगिीक, साझदेािी, सामदुाययक बिद्यालयमा प्राविधिक 
शिक्षा एि ंपरिषद्द्िािा सम्िन्िन प्रदान िरिएका यनजी के्षत्रका डिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक संस्थामा 
व्यिस्थापकीय कायय िा प्राविधिक विषयको प्रशिक्षण कायय ििेको अनुभि भन्न ेिुझ्न ुपछय।  

4 “व्यिस्थापक” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्का आगिीक, साझदेािी, सामुदाययक बिद्यालयमा 
प्राविधिक शिक्षा एिं परिषद्द्िािा सम्िन्िन प्रदान िरिएका यनजी के्षत्रका डिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम 
प्रदायक संस्थामा काययित व्यिस्थापक (प्रमिु, उप प्रमिु, टे्रि हेि ि काययक्रम संयोजक) लाई िुझाउँछ। 

5 “प्रशिक्षक” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्का आगिीक, साझदेािी, सामदुाययक बिद्यालयमा प्राविधिक 
शिक्षा एिं परिषद्िाट सम्िन्िन प्रदान िरिएका यनजी के्षत्रका डिप्लोमा तथा प्राविधिक एस. एल. सी. काययक्रम प्रदायक संस्थामा 
काययित प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकलाई िुझाउँछ। 

6 तालीममा सहभािी हुन चाहेका आिेदकहरुले आफूले तालीम शलन चाहेको एक समूहमा मात्र आिेदन फािाम िुझाउनु पनछे।  
7 छनोट तोककएको मापदण्ि अनुसाि हुनेछ। 
8 आिेदकले सम्िन्न्ित संस्थाको यनयुन्क्तपत्र ि कायायनुभिको स्पष्ट रुपले शमयत िुलेको पत्र अयनिायय रुपमा पेि िनुय पनछे। 

यनिेदन साथ  शिक्षालय प्रमिुको स्िीकृयत िा शसफािीि पत्र अयनिायय रुपले पेि िनुय पनेछ। 
9 ितय सठहतका ि अपूणय यनिेदनहरु स्िीकायय हुन ेछैनन।् 

http://www.titi.org.np/


10 तालीम संचालन भएको ठदनको यनिायह भत्ता ठदईने छ।तालीम सफलता पूियक सम्पन्न ििेमा मात्र उक्त भत्ता ठदईने छ।  
11 तालीमका लाधि सहभािीहरुको छनोट, व्यिस्थापन ि यस सम्िन्िी अन्य काययहरुका लाधि TITI ले ििेको यनणयय अन्न्तम हुनेछ। 

 

_______________________________________________________________________________ 

नोट:  
१. यो सचूना िाम्रिी पढी िझुी सम्िन्न्ित आिदेन फािाम िीकसिं भनुय होला। व्यहोिा फिक पिेमा 
फािाम िद्द हुनेछ। 
२. एउटै शमयत ि िाउँका लाधि िेिै आिेदन पिेमा ि अन्य शमयत ि िाउँमा कम पिेमा प्रयतष्िानले िेिै 
आिेदन पिेका िाउँिाट कम आिेदन पिेका िाउँमा समायोजन िनय सक्नेछ। 
३. सक्कल प्रमाणपत्रहरुका प्रमाखणत प्रयतशलपीहरु अयनिायय रुपले पेि िनुय पनेछ नत्र भने तालीममा 
समािेि िरिने छैन।  
४. बििषे परिन्स्थयतमा तालीमको शमयत ि स्थान हेिफेि पयन हुन सक्नेछ।तालीमको शमयत ि स्थान हेिफेि 
हुने भएमा फोनिाट ि ई मेलिाट जानकािी ििाईनेछ। छनोटमा पिेका आिदेकले पयन तालीमको लाधि 
प्रस्थान िनुय भन्दा अिाडि एक पटक पनुः जानकािी शलन ु पनेछ।जानकािी नशलई आएमा ि अन्यथा 
पिेमा प्रयतष्िान जिाफदेही हुने छैन। 
५. Occupational ToT सम्िन्न्ित उल्लेखित प्राविधिक विषयको ज्ञान ि सीपमा आिारित हुनेछ।  
 

 

 

Please follow the link to apply for: 

 Management and Leadership Training for TVET Professionals (MLTTVETP) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeREFBR7_xHCXJpW7sCflQ8D9RXZwMQOfQUfFV60qvIW5fL5w/
viewform?usp=sf_link 

 

 Occupational Training of Trainers (O-ToT) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaurdNMVfIMGOMtNTmRaO2ogU3UNuZvH-
n6TdxRJNy08GCYg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeREFBR7_xHCXJpW7sCflQ8D9RXZwMQOfQUfFV60qvIW5fL5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeREFBR7_xHCXJpW7sCflQ8D9RXZwMQOfQUfFV60qvIW5fL5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaurdNMVfIMGOMtNTmRaO2ogU3UNuZvH-n6TdxRJNy08GCYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaurdNMVfIMGOMtNTmRaO2ogU3UNuZvH-n6TdxRJNy08GCYg/viewform?usp=sf_link

