
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद् 

सक्षमता परियोजना, सानोठिमी, भक्तपुि 

ई-लर्निङ सामग्री र्नमािण सन्दर्िका सर्िहरू (Terms of Reference) 

१. पषृ्िभूमी 

टेक्नोलोजीको प्रयोगले शिक्षालाई सजजलो, पहुुँचयोग्य ि सर्ब-सुलभ र्नाई पिन पािनमा 
शिक्षक ि विद्याथीहरूलाई सहयोग पुर् याएको छ। यद्यवप विकासोन्मुख देिका लाधग अझ ै
पयन यस्तो प्रविधिको प्रयोगको सन्दभबमा यनश्चय न ैकेठह चुनौतीहरू िहेका छन।् ठटभीईटी 
(TVET) के्षत्रमा विद्याथीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यासमा र्ढी केजन्ित गरिन ेभएकोले ई-लयनबङ 
प्रयोग थप चुनौतीपुर्ब भएको छ। यसका लाधग ई-लयनबङ प्रर्ालीर्ाट हुने शिक्षर्-शसकार्ब 
क्रियाकलापहरूलार्ब धचत्र, अडियो, शभडियो, एयनमेिन, तथा शसमुलेिनको प्रयोग गरि 
अन्तक्रिब यात्मक ि छलफल केजन्ित र्नाउन सके शसकार्ब तथा पिन पािन थप प्रभािकािी 
हुनसक्छ। त्यसैले ठटभेट प्रर्ाली (TVET system) शभत्र ई-लयनबङ माध्यमलार्ब समाििे गनब 
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्ले सक्षमता परियोजनाको प्राबर्धिक तथा 
आधथबक सहयोगमा यनमाबर् भएको ई-लयनबङ पोटबल (www.elearning.ctevt.org.np)मा 
विषयगत िैक्षक्षक सामग्रीहरू विकास ि ब्यिस्थापन गदै जान ेयनर्बय गिेकोछ। त्यस्ता िैक्षक्षक 
सामग्रीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्को र्कैजपपक माध्यमर्ाट 
प्रशिक्षर् संचालन कायबविधि, २०७७ र्मोजजम हुने गिी विषय विज्ञहरूले (*) नै तयाि गनुब 
पदबछ। साथै िकै्षक्षक सामग्रीहरू पाठ्यिमले यनठदबष्ट गिेका शसकार्ब उपलब्िीहरूको सुयनजश्चता 
गने ि त्यसको मूपयाङ्कन गनब सक्रकने गरि यनजश्चत ढाुँचामा तयाि गनुब पने हुन्छ । त्यसैले 
ई-लयनबङ पोटबल माफब त हुने शिक्षर्-शसकार्ब क्रियाकलापहरूलार्ब सहजजकिर् गनब यनमाबर् गरिन े
विषयगत पाठ्य सामग्रीहरूका यनमाबर्कताब (प्रशिक्षक िा विषय वििेषज्ञ)हरूले पालना गनुबपने 
गरि यो सन्दभबका सतबहरू (Terms of Reference) तयाि गरिएको छ। 

२. उद्देश्य 

ई-लयनबङ पोटबलर्ाट हुने शिक्षर्-शसकार्ब क्रियाकलापहरूलार्ब धचत्र, अडियो, शभडियो, एयनमेिन, 
खेल, छलफल मंञ्च, आत्म-मूपयांकन, हाजजिीजिाफ, तथा शसमुलेिन जस्ता सामग्रीहरूको 



प्रयोग गरि अन्तक्रिब यात्मक एिं छलफल केजन्ित र्नाउन ि पाठ्यिमले यनठदबष्ट गिेका शसकार्ब 
उपलब्िीहरूको सुयनजश्चता गदै त्यसको मूपयाङ्कन गनब सक्रकन ेगरि यनजश्चत ढाुँचामा विषय 
विज्ञहरूव्दािा विषयगत पाठ्य सामग्रीहरूको यनमाबर् गने। ई-लयनबङ पोटबलर्ाट हुने शिक्षर्-

शसकार्ब क्रियाकलापहरूलार्ब विद्याथी केजन्ित र्नाउन विषयगत पाठ्य सामग्रीहरूको 
विविितामा एकता कायम गनुब । 

३. ई-लयनबङ सामग्रीका मोड्युलहरू ि यनमाबर् अिधि 

ई-लयनबङ सामग्रीका मोड्युलहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्को 
पाठ्यिम विकास महािाखाद्िािा यनमाबर् गरिएको पाठ्यिम अनुरुप न ैहुनु पदबछ । ई-लयनबङ 
सामग्रीहरूको यनमाबर् अिधि र्ढीमा ३० कायब ठदन हुनेछ । यनमाबर् अिधि गर्ना गदाब र्ढीमा 
३० कायब  ठदनलार्ब आिाि मायन विषयगत रूपमा पाठ्यिममा उपलेख गरिएको कुल प्रशिक्षर् 
घण्टाको दिले ठहसार् गरिन ेछ।   

४. ई-लयनबङ सामग्री यनमाबर् 

ई-लयनबङ सामग्री भन्नाले डिजजटल माध्यमर्ाट हुने शिक्षर्-शसकार्ब क्रियाकलापहरूलार्ब 
अन्तक्रिब यात्मक एिं छलफल केजन्ित र्नाउन ि पाठ्यिमले यनठदबष्ट गिेका शसकार्ब 
उपलब्िीहरूको सुयनजश्चता गनब विषय वििेषज्ञले तयाि गन े कुनै पयन प्रकािका डिजजटल 
िैक्षक्षक सामग्रीहरूलार्ब रु्झ्नु पदबछ। यस्ता सामग्रीहरू ििब, पाििप्िार्बन्ट, वपडिएफ, धचत्र, 
अडियो, शभडियो, एयनमेिन, खेल, छलफल मंञ्च, आत्म-मूपयाकंन, हाजजिीजिाफ, तथा 
शसमुलेिन आठदको संयोजनर्ाट र्नेका हुन्छन।् र्बन्टिनेटको माध्यमर्ाट ई-लयनबङ पोटबल 
माफब त उपलब्ि गिाउन सक्रकन े यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गनब विद्याथीहरूले आफु 
अनुकुलहुने स्थान िा समय ताशलका तय गरि शसक्न ि अभ्यासहरू गनब सक्दछन।् शिक्षामा 
सूचना तथा सञ्चाि प्रबर्िीको प्रयोग र्ठढिहेको सन्दभबमा यस्ता सामग्रीहरूले शिक्षर्-शसकार्ब 
क्रियाकलापहरूलार्ब प्रभािकािी र्नाउन ि शसकार्ब उपलब्िीहरूमा गुर्स्ति कायम गनब मद्दत 
गने भएकोले ई-लयनबङ सामग्री यनमाबर् आिश्यक भएको हो।  

ई-लयनबङ सामग्री यनमाबर्कताब िा विषय विज्ञले पाठ्यिममा उपलेखखत प्रत्येक मोड्युल/एकार्ब 
िा पािको को लाधग यनम्न शलखखत कुिाहरू समारे्ि हुने गरि पाठ्य सामग्रीहरू तयाि 



गनुबपनेछ। यसिी तयाि गरिने सामग्रीहरू सम्र्जन्ित विषयका सर् ैपािहरू िा एकार्बहरूलार्ब 
पुर्बरूपले समेट्ने गरि यनमाबर् गनुबपनेछ। साथै उक्त सामग्रीहरू ई-लयनबङ पोटबल 
http://elearning.ctevt.org.np/ मा ब्यिजस्थत ढंगले शसलशसला शमलाएि अपलोि गनुबपनेछ 
िा शसठटर्शभटीले तोकेको महािाखामा रु्झाउनुपनेछ। 

४.१ प्रत्येक मोड्युल/एकार्ब िा पािको संिचना 

• ढाुँचााः धग्रि (मूिलमा) 
• सूचना, यनदेिन ि सािांि 

• शिषबक ि परिचय 

• उद्देश्य 

• पाठ्यिस्त ु

• अध्ययन सामग्रीहरूाः ििब, पाििप्िार्बन्ट, वपडिएफ, धचत्र, अडियो, शभडियो, ग्राक्रफक्स 
एयनमेिन (आिश्यकता अनुसािका फार्बलहरू), केि अध्ययन, पुस्तकहरू, िेि पषृ्ि, 
यू.आि.एल शलकं (ई-सामग्री को स्रोत) आठद  

• शसकार्ब क्रियाकलापहरूाः प्रस्तुतीकिर्, खलेमा-आिारित क्रियाकलाप, छलफल मंञ्च, 
आत्म-मूपयांकन, हाजजिीजिाफ, आिश्यकता अनुसािका गहृकायब िा कक्षा कायबहरू 
आठद   

• मूपयाङ्नका आिािहरू ि पषृ्िपोषर्का तरिकाहरू 

• ई-सामग्रीको स्रोतको शलकं सठहतको सन्दभब सूची 

ई-लयनबङ सामग्री यनमाबर्कताब िा विषय विज्ञले पाठ्यिममा उपलेखखत प्रत्येक मोड्युल/एकार्ब 
िा पािको लाधग आिश्यक पने अध्ययन सामग्रीहरू ि शसकार्ब क्रियाकलापहरूको पठहचान 
गरि अरूको प्रयतशलवप अधिकािको उपलघन नहुने गरि संकलन िा यनमाबर् गनुब पदबछ ि 
आफ्नो विषयको मोड्युल/एकार्ब िा पािमा समािेि गनुब पदबछ। संकलन गरिएका सामग्रीहरूको 
श्रोत स्पष्ट खुलाउनु पदबछ। ई-लयनबङ पोटबल(मुिल)मा अपलोि गनब सजजलो हुनेगरि मूख्य 
सामग्री ििब िा वपडिएफ फार्बलमा ि अन्य शसकार्ब सामग्रीहरू फोपििमा शसलशसला शमलाएि 
िाख्नु पदबछ। प्रशिक्षक/बर्षय विज्ञहरूले पाठ्यिममा उपलेखखत पाठ्यभािका अिािमा मूपयाङ्न 
हुने क्रियाकलापहरू जस्तैाः कक्षाकायब ि गहृकायबका अभ्यास, प्रश्नोत्ति, प्रस्तुतीकिर्, खलेमा-



आिारित क्रियाकलाप, छलफल मंञ्च, आत्म-मूपयांकन, हाजजिीजिाफ आठदको भाि तय गरि 
ई-लयनबङ पोटबल(मुिल)मा गे्रि रु्कको ब्यिस्थापन अयनिायब हुनुपदबछ। 

५. विषय विज्ञ* 

ई-लयनबङ सामग्री यनमाबर्का लाधग डिप्लोमा, प्रमार्पत्र ि वप्र-डिप्लोमा (प्रा.एस.एल.सी.) को 
प्रशिक्षकको लाधग आिश्यक सम्र्जन्ित बर्षयमा न्यूनतम िैक्षक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र, 

परिषद्का आधंगक, साझेदािी, सामुदाययक, तथा नीजज स्तिमा सम्िन्िन प्राप्त गिेका 
शिक्षालयहरुमा कम्तीमा विगत तीन र्षब देखख हालसम्म सम्र्जन्ित सैद्िाजन्तक विषयको 
अध्यापन कायबमा संलग्न भएको अनुभिी प्रशिक्षकहरू नै विषय विज्ञ हुनेछन।् विषय विज्ञहरू 
आफ्नो विषयमा कम्यूटि तथा अन्य डिजजटल माध्यमहरू प्रयोग गरि शिक्षर्-शसकार्ब 
सामाग्रीहरू तयाि गनब सक्ने ज्ञान तथा सीप भएको हुनु पदबछ। साथै अनलार्बन शसकार्ब 
ब्यिस्थापन प्रर्ाली मूिलमा सम्र्जन्ित विषयका िैक्षक्षक सामग्री िाख्न ि शसकार्ब 
क्रियाकलापहरू तयाि गनब सक्ने हुनु पदबछ। त्यसै गरि परिषद्का आधंगक, साझेदािी, 
सामुदाययक, तथा नीजज स्तिमा सम्िन्िन प्राप्त शिक्षालयहरूमा यनयशमत प्रशिक्षर्मा संलग्न 
प्रशिक्षकले मात्र विद्याथीको स्ति अनुसाि ई-लयनबङ सामग्रीहरूको पठहचान गनब ि स्ति 
यनिाबिर् गनब सक्ने भएकाले अन्य ब्यजक्तहरूलार्ब यस कायबमा विषय विज्ञ मायनने छैन। 
छनोटमा पिेका विषय विज्ञहरूलार्ब आिश्यकता अनुसाि ई-लयनबङ पोटबल(मुिल)मा अध्ययन 
सामग्रीहरू अपलोि गनब, शसकार्ब क्रियाकलापहरूको यनमाबर् गनब ि मूपयाङ्नका आिािहरू तय 
गरि गे्रि रु्कको ब्यिस्थापन गनब अनलार्बन ताशलमको ब्यिस्था गनब सक्रकन ेछ।  

६. ई-लयनबङ सामग्रीहरूको सशमक्षा 

ई-लयनबङ सामग्रीहरूको यनमाबर् प्रक्रिया सक्षमता परियोजना, शिक्षालयका विभाधगय प्रमुख  ि 
सम्र्जन्ित विषयका संयोजकहरूद्िािा अनुगमन गरिनछे। विषय विज्ञले यनमाबर् गिेको ई-
लयनबङ सामग्रीहरूको सम्र्जन्ित विषयका सहकमी सशमक्षकहरु (एक समान टे्रिको अको 
संस्थानका विज्ञ) र्ाट सशमक्षा गरिनछे। ई-लयनबङ विज्ञको पिामिबमा सामग्रीहरूको सशमक्षाका 
लाधग थप कायबविधि तय गनब सक्रकन ेछ।  

  



 

७. ई-लयनबङ सामग्रीहरूको स्िाशमत्ि 

यनमाबर् गरिएका ई-लयनबङ सामग्रीहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद्को 
सम्पवत्त हुनेछ । साथै उक्त सामग्रीहरू ई-लयनबङ पोटबल http://elearning.ctevt.org.np/ माफब त 
र्ैकजपपक प्रशिक्षर् सहजजकिर्का लाधग शिक्षर्-शसकार्ब क्रियाकलापको स्रोतको रूपमा प्रयोग 
गरिन ेछ। परिषद्को स्िीकृती बर्ना कसैले पयन ती सामग्रीहरू ई-लयनबङ पोटबलर्ाट िाउनलोि 
गरि छपार्ब गिेि िा अन्य बर्द्युतीय माध्यमर्ाट बर्िी बर्तिर् िा प्रसािर् गनब पार्बने छैन 
। त्यसो गिेको पार्बएमा प्रचशलत कानुन र्मोजजम दण्िनीय हुनेछ। 

८. भुक्तानी विधि 

माथीको रु्ुँदा नं. ४.१ मा उपलेख भए अनुसाि तोक्रकएको विषयका सरै् मोड्युल/एकार्ब िा 
पािहरूकोलाधग ई-लयनबङ सामग्रीहरूको यनमाबर् कायब पुिा भएपयछ मातै्र सम्र्जन्ित विषयका 
प्रशिक्षक/विज्ञको पारिश्रशमक भुक्तायनका लाधग स्िीकृत हुनेछ। यनमाबर् भएका सामग्रीहरूको 
सहकमी सशमक्षकर्ाट समीक्षा गिी अनुमोदन भएपयछ परिषद्ले स्िीकृत गिेको देहाय 
अनुसािको दििेट अनुसाि पारिश्रशमक भुक्तायन गरिनछे। 

७.१.स्िीकृत दि िेट 

SN Activities Prs. Days rate per 
prs*day 

Total Cost Remarks 

1 Based on desk review, prepare table of 
contents of the specific e-learning material 
& get approval from subject expert 
committee/trade/department (2 days) 

1 2 1,500 3,000  

2 Prepare a presentable e-learning material 
as per the objectives and approved table of 
contents including assessment tools and 
visual etc. (30 working days) 

1 30 1,500 45,000 extra time 
(morning & 
evening) 

Theory only 

3 Finalize the contents as mentioned in TOC 
including peer review by subject expert 
committee (3prs for 4 days) 

3 4 1,500 18,000  

 Total Cost of each E-learning Material 
Development 

   66,000  

In words: Sixty-six thousand only. 


