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जमजतः- २०७9/०४/०१ 

 

जवषयः- प्रजशक्षकको सूची (Roster) सम्बन्त्धी सूचना । 

 

यस प्रजतष्ठान द्धारा आ.व.२०७९/०८० मा संचालन गररन े सीपमुलक ताजलमको लाजग दहेाय 

वमोजजमका जवषयमा ताजलम संचालन गनन व्यावसाजयक तथा सीप जवकास ताजलम जनदजेशका¸ २०७७ 

को दफा १९ वमोजजम प्रजशक्षकको सूची (Trainer’s Roster) तयार गनुन पने भएकाले सम्बजन्त्धत 

जवषयको प्रजशक्षकको सूचीमा समावेश हुन ईच्छुक तोककएको योग्यता र अनुभव भएका नेपाली 

नागररकले यो सूचना प्रकाशन भएका जमजतले १५ कदन जभर तोककएको ढााँचामा दरखास्त फाराम 

(दरखास्त फाराम यस प्रजतष्ठानको वेव ठेगाना www.vsdta.gov.np  मा उपलब्ध छ) पेश गनुन हुन 

यो सूचना प्रकाशन गरीएको छ । 

जस.न ं ताजलमका क्षरे जवषयहरु 

१ सेवा क्षेर जवद्युत जडान (इलेजरिकल)¸अटोमेकाजनरस¸ 

मोटरसाईकल ममनत¸ ब्यूटी पालनर (केश 

शृ्रगार) , जनरल मेकाजनरस र सैलुन 

(जम्मा ६ जवषयहरु) 

२ होजजयारी तथा तयारी पोशाक कटाई सलाई र ईम्रोडरी (जम्मा २ 

जवषयहरु) 

 

प्रजशक्षकको लाजग चाजहने योग्यता ताजलम र अनुभव सम्बन्त्धी जववरण 

जस.

न. 

पद नाम शैजक्षक योग्यता ताजलम वा अनुभव 

क. प्रजशक्षक सम्बजन्त्धत जवषयमा मान्त्यता प्राप्त संस्था / जवश्वजवद्यालयबाट स्नातक उत्तीणन गरी 

जशक्षण/प्रजशक्षणको ताजलम जलएको वा सम्बजन्त्धत जवषयमा प्रमाण–पर /जडप्लोमा 

तह उजत्तणन गरेको जशक्षण /प्रजशक्षण ताजलम जलएको र कजम्तमा ५ वषनको कायन 

अनुभव भएको वा सम्बजन्त्धत जवषयमा सीप तह –३ उजत्तणन गरी ५ वषनको 

कायन अनुभव भएको । 

ख. सहायक 

प्रजशक्षक 

सम्बजन्त्धत जवषयमा मान्त्यता प्राप्त संस्था/जवश्वजवद्यालयबाट प्रमाण–पर जडप्लोमा 

तह उजत्तणन गरी जशक्षण/प्रजशक्षण ताजलम जलएको वा सीप तह–३ उत्तीणन भएको 
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वा प्राजवजधक एस.एल.सी. वा सीप तह–२ उजत्तणन गरी ३ वषनको कायन 

अनुभव भएको 

ग. प्रजशक्षण 

सहायक 

सम्बजन्त्धत जवषयमा प्राजवजधक एस.एल.सी. उजत्तणन वा सीप तह–२ उत्तीणन 

गरी जशक्षण–प्रजशक्षणको ताजलम जलएको हुनेछ । 

 

द्रष्टव्य : 

 दरखास्त फाराम साथ शैजक्षक योग्यताका प्रमाणपरहरु, नेपाली नागररकताको प्रमाणपर, 

सम्बजन्त्धत तालीमको प्रमाणपर, सीप पररक्षणको प्रमाणपर र अनुभवलाई प्रमाजणत गने 

कागजातका प्रजतजलपीहरु संलग्न गरी ती प्रजतजलपीहरुमा व्यजि स्वयंले सक्कल बमोजजम नक्कल 

रठक छ भनी दस्तखत गरी तोककएको म्याद जभर पेश गनुनपनेछ । 

 तोककएको योग्यता पुगेकोमा एक भन्त्दा बढी जबषय (trade) मा पजन दरखास्त फाराम पेश 

गनन सककनेछ । त्यस्तो अवस्थामा कायानलयले आवश्यक परेको जबषयको लाजग छनौट गरी 

स्वीकृत गनन सके्नछ । 


