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मा�टर �ेनर, �लड�ेनररअ�स�टे�ट�ेनरकोTraining of Trainers (ToT) 

ताल�मह�कामा सहभा�ग हुनका ला�गआव�यक �यनूतम यो यता  

 

आव�यक यो यता र अनुभव 

मा�टर �ेनरका ला�ग 

१. �ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�मसंग स�बि�धत �बषयमा �नातको"र तह उ"ीण( र 

)ेनर भई कि�तमा२ बष( ��शण गरेको।  

अथवा 

२.�ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�मसंग स�बि�धत �बषयमा �नातकतह उ"ीण( र )ेनर भई 

कि�तमा३ बष( ��शण गरेको।  

अथवा 

३.�माणप2 तह उ"ीण( भईसीप पर�ण तह ४ उ"ीण(र)ेनर भई कि�तमा५ बष( ��शण गरेको।  

�लड �ेनरका ला�ग 

१.�ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�मसंग स�बि�धत �बषयमा �नातकतह उ"ीण( र )ेनर भई 

कि�तमा१ बष( ��शण गरेको।  

अथवा 

२=�ा�व�धक 5ड7लोमातह उ"ीण( र )ेनर भई कि�तमा२ बष( ��शण गरेको।  

अथवा 

३=एस.एल.सी. उ"ीण( भईसीप पर�ण तह ३ उ"ीण(र)ेनर भई कि�तमा३ बष( ��शण गरेको।  

अथवा 

४.�ा�व�धक एस.एल.सी. उ"ीण( र सहायक )ेनर भई कि�तमा ५बष(��शण गरेको ।  

अ�स�टे�ट �ेनरका ला�ग 

१. का८ उ"ीण( भई कि�तमा ३ म:हनाको छोटो अव�धको �ा�व�धक तथा �यावसा�यक ताल�म�ा7त 

गर�२ बष( ��शण गरेको।  

अथवा 

२= सीप पर�ण तह १ उ"ीण( गर� स�बि�धत े2मा कि�तमा २ बष( ��शण गरेको।  

अथवा 

३. सहायक )ेनर भई ��शण गरेको। 

अथवा 

४. ��शण सहायक भई कि�तमा ५ बष( ��शण गरेको। 

 

सहभागी छनोटका ला�गप$रभाषा,शत'र मापद)डह� 
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1 “�ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�मसंग स�बि�धत �बषय” भ�नाले ईि�ज�नय>र?ग, 

�वा�Aय, कृ�ष, पशु �वा�Aय, �शा, �वDान, फुड टेFनोलोजी, क�7युटर तथा सूचना ��व�ध, 

पय(टन, �यव�थापन, वन �वDान र रािI)य सीप पर�ण स�म�तबाट �लईने सीप पर�णका 

�यावसायहJलाई बझुाउँछ।सीप पर�णका �वषयहJको जानकार� आवेदन फाराम �वतरण हुने 

�थानहJबाट �ा7त गन( सOकने छ। 

2 “��शण” भ�नाले �ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�म �दान गनP स�ंथामा ��शण 

काय( गरेको अनुभव भ�न ेबQुनु पछ( । 

3 "अनुभव"भ�नाले�ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�म सचंालन गनP सं�थाको �शण, 

��शण काय(को अनुभवलाई बझुाउँछ।  

4 ‘)ेनर’भ�नाले�ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�म सचंालन गनP स�ंथाको�ा�व�धक 

�शक, )ेनर वा ��शकलाई बझुाउँछ। 

5 “सहायक )ेनर” भ�नाले CTEVT र  यस बाट स�ब�धन �ा7त सं�थाहJका सहायक 

��शकलाई बुझाउँछ । 

6 “��शण सहायक” भ�नालेCTEVTअ�तग(तका �शालय र ताल�म के�VहJमा ��शण 

सहायक भई काम गरेको र �नजी सं�थाहJको हकमा सीप पर�ण तह १ पास गर� ��शण 

सहायक भई काम गरेको भ�ने बझुाउँछ। 

7 यस अ�घ २ ह7ताको] ��शक ��शण (ToT) वा��शणसीप १ र ��शणसीप २ (IS 1 

andIS 2)�लई सकेका आवेदकहJलाई �लड )ेनर र अ�स�टे�ट )ेनरको ToTताल�ममा समावेश 

गराईने छैन।  

8 EVENT अ�तग(त प:हलो ToT �लएको �यिFतले कि�तमा १ बष( ��शण गरे प�छ मा2 

अकZ ToTको ला�ग आवेदन :दन पाउने छन।्  

9 ताल�ममा सहभागी हुन चाहेका आवेदकहJले आफूँले ताल�म �लन चाहेको एक �थानमा मा2 

आवेदन फाराम बुझाउन ु पनPछ र सोह� �थानमा स�पक(  रा\ नु पनPछ। फाराम साथ माथी 

उ]ले^खत �माणप2का नFकलहJ आफैले �मा^णत गर� अ�नवाय( Jपले पेश गनु( पनPछ। 

10 आवेदन फाराम �वीकृत भएका आवेदकहJको छनोट �ल^खत पर�ा वा अ�तरवाता(बाट ग>रन े

छ। आव`यक सं\या भ�दा ५०% बढ� आवेदन परेको अव�थामा �ल^खत पर�ा हुने र सो 

भ�दा कम भएमा अ�तरवाता( मा2 हुनेछ। छनोट पर�ा ��शण स�ब�धी �बषयमा र 

बौe�धक मतामा हुनछे।   

11 छनोटमा बराबर� अकं आएमा द�लत, म:हला, जनजाती र अ�य सु�वधा �ब:हन वग(का 

आवेदकलाई fाgयता :दईनेछ।  

12 आवेदकले स�बि�धत सं�थाको �नयुिFतप2, काया(नुभवको �पIट Jपले �म�त खलुेको प2 र 

मनोनयन प2 अ�नवाय( Jपमा पेश गनु( पनPछ। �ा�व�धक �शा तथा �यावसा�यक ताल�म 
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प>रषe तथा अ�तग(तका �शालयहJको हकमा �शालय �मखुको �सफा>रसमा प>रषeको 

�ा�व�धक महाशाखाको मनोनयन प2 अ�नवाय( Jपले पेश गनु( पनPछ। 

13 ताल�मको ला�ग एक समहूमा २० जनालाई समावशे गराईने छ । 

14 शत( स:हतका �नवेदनहJ �वीकाय( हुने छैनन।् 

15 ताल�म संचालन भएको :दनको�नवा(ह भ"ा :दईन ेछ । ताल�म सफलता पवू(क स�प�न गरेमा 

मा2 उFत भ"ा :दईने छ। यसको �ब�ततृ जानकार� फाराममा ऊ]लेख ग>रएको छ । 

16 ६ म:हना भ�दा बढ� समयदे^ख ��शण काय(मा सलंjन नभएको �यिFत यो ताल�मको ला�ग 

योjय हुने छैन। 

17 ताल�ममा आउँदा पेश गरेका �माणप2हJको सFकलप:हलो :दनमै अ�नवाय( ]याउनु पनPछ। 

उ]ले^खत सFकल �माणप2हJ पेश नगरेमा बकैि]पकमा रहेका �यिFतहJलाई समावेश 

गराईने छ। 

18 ताल�मका ला�ग सहभागीहJको छनोट, �यव�थापन र यस स�ब�धी अ�य काय(हJका ला�ग 

TITIले गरेको �नण(य अि�तम हुनेछ। 

 


