सीपमुलक ताललम सम्बलधध ToR (Terms of Reference)
पृष्ठभूलम तथा उद्धेश्य बारा लजल्लाको कलैया उपमहानगरपाललका क्षेत्र लभत्र बसोबास गरररहेका एवं सबलधधत
क्षेत्रमा व्यवसाय गने इच्छा भएका नेपाली युवा युवतीहरु ललक्षत लवलभन्न सीपमुलक ताललम
सम्बलधध काययक्रम संचालन गदैछ । सो काययक्रमको मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवा युवतीहरुलाइ
सीपमुलक ताललम मार्य त रोजगारीको अवसर लसजयना गरर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नु हो ।
आशालतत उपललधधहरु
यस ताललम पश्चात, प्रलशक्षाथीहरुले
१ .मोटरसाइकल/ कार मेकालनक, लसकमी, डकमी र मावयल तथा टाईल्स फर्टटग सम्बलधध
आवश्यक ज्ञान र सीप आजयन गनेछन् ।
२. मोटरसाइकल/ कार मेकालनक, लसकमी, डकमी र मावयल /टाईल्स फर्टटग सम्बधधी सामाग्री र
औजार बारे मा ज्ञान आजयन गनेछन् ।
३. NSTB/CTEVT द्वारा ललईने तह -१ (Level 1) सीप पररक्षणमा सहभागी हुनेछन् ।
ताललम हुने लवधा/क्षेत्र र प्रलशक्षाथी संख्या
१. मोटरसाइकल/ कार मेकालनक तह १ – २७ जना
२. लसकमी तह १– २७ जना
३. डकमी तह १– ५४ जना (दुइ समुह)
४. मावयल /टाईल्स फर्टटग तह १– २७ जना
५. दललत तह १– २७ जना
६. लसमाधतकृ त थवइ तह १– २७ जना

ताललम प्रदायक संस्थाको धयुनतम योग्यता
१.
२.
३.
४.
५.

प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यावसालयक ताललम पररषदसंग सम्बधधन स्वीकृ त प्राप्त गरे को ।
VAT मा दताय भएको ।
स्थानीय लनकाय/ सरकारसंगको सहकाययको अनुभव प्राप्त भएको ।
कलम्तमा पलन लबगत १० वषय देलख सीपमुलक ताललम प्रदान गदै आएको ।
ताललम पश्चात सहभागीहरुलाई लनरधतर अनुगमन, पृष्ठपोषण र ताललमको उपयोग गनय
उत्प्प्रेररत गनय सकने ।
६. सहभागीलाई ताललमसंग सम्बलधधत लबषयको व्यवसाय शुरुवात गनय सहयोग गनय सक्ने।
७. लबगत ३ वषयमा हरे क वषय कलम्तमा ने रु ५० लाखको कारोवार गरे को ।
८. NSTB/CTEVT बाट हालसम्म कलम्तमा २०० जनालाई सीप पररक्षणमा सहभागी
गराएको ।
९. नेपाल सरकारको कालो सुलचमा नपरे को ।
१०. अधय लबषयहरू सावयजालनक खररद ऐन बमोलजम हुनेछ ।
लशक्षण लवलध





लेक्चर र श्रधय दृश्य सामग्री
समूह लसकाई
प्रयोगात्प्मक लशक्षण (कलम्तमा८०%)
Brainstorming

ताललम प्रदायक संस्थाको लजम्मेवारी
 ताललम प्रदायक संस्थाले CTEVT course curricullum अनुसार तह १ को ताललम
प्रदान गनुयपनेछ ।
 ताललम प्रदान गदाय सैद्धालधतक ८०% र प्रयोगात्प्मक कक्षाको अवलध २०% हुनुपनेछ।
 ताललम पश्चात NSTB/CTEVT द्वारा ललईने तह -१ (Level 1) सीप परीक्षामा
सहभागी गराउनु पनेछ ।
 सम्बलधधत लबषयको तह १ को ताललमको लालग सुलवधायुक्त ताललम हल र NOSS
बमोलजमको ताललम सामग्री र औजारको व्यवस्था गनुयपनेछ ।
 प्रलशक्षाथी र प्रलशक्षक १५:१ को अनुपातमा व्यवस्था गनुयपनेछ ।
 प्रलशक्षाथीहरुको ज्ञान र सीपमा भएको वृलद्ध मापनको लागी Pre test र post test
पररक्षा ललनुपनेछ।
 ताललम शुरु भएको १ हप्ता लभत्र Inception report र ताललम समापन भएको १५ फदन
लभत्र Training Completion Report यस उपमहानगरपाललका मा पेश गनुयपनेछ ।

उपमहानगरपाललकाको लजम्मेवारी
 ताललममा सहभागी हुने प्रलशक्षाथीहरुको छनौट गनुयपनेछ ।
 सम्झौता अनुसारको रकम ताललम प्रदायक संस्थालाइ उपलधध गराउनेछ ।
ताललम प्रदायक संस्थाले संलग्न गनुयपने कागजातहरु










संस्थाको प्रोर्ाइल
संस्थाद्वारा प्रदान गररएको ताललम र सीप पररक्षणको अनुभवको प्रमाण
संस्थाद्वारा ताललम ललएकाहरुको रोजगारीको अवस्थाको प्रमाण
प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यावसालयक ताललम पररषदसंग छोटो अवलधको ताललम प्रदान
गने सम्बधधन स्वीकृ त प्राप्त गरे को प्रमाण पत्र
VAT मा दताय भएको प्रमाण पत्र
कर चुक्ता प्रमाण पत्र
लेखा पररक्षण प्रलतवेदन
लवस्तृत आर्थथक र प्रालवलधक प्रस्ताव
नेपाल सरकारको कालो सुलचमा नपरे को स्वघोषणा पत्र

ताललम रकम भुक्तानी प्रफक्रया
सम्झौता रकमको २५% Inception report प्राप्त हुनासाथ, ५०% रकम ताललम समापन
पश्चात र बााँफक २५% रकम Training Completion Report प्राप्त हुना साथ भुक्तानी
गररनेछ ।
ताललम शुरु र समाप्त हुने सम्भालवत लमलत –२०७६।११।१
सम्पकय धयलक्त –
फदवाकर झा
र्ोन न. ९८४५५११०७३
अलधकृ त छैठो

Sample for Financial Proposal
Detailed Activity wise budget for technical training on ...................... L1
(50 days for 27 persons in each trade )
S.N.
1

Activities

# of Unit

Rate

Total

Personnel Fee

1.1
1.2

Project Coordinator
Account Officer

1.3

Trainer cost

1.4

Co trainer cost

2.0

Lodging and fooding for trainers

3.0

Stationeris

4.0

Training tools on rent and
consumables for 20 persons

5.0

Tool transport

6.0

Training completion certificate

7.0

Exposure Visit

8.0

Skill test and materials for skill
test

9.0

Khaja kharcha (Snacks)

10.0

Central monitoring cost

11.0

Life skill, business skill,
motivational class

12.0

Unit

Other direct cost (house rent,
utility, water, electricity,
communication
Sub total Cost in NRs
VAT @13%
Total Cost in NRs
Cost per participant (NRs)

-

