
 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम परिषद् 

सक्षमता परियोजना, सानोठिमी, भक्तपुि 
ई-शिक्षण पाठ्यसामग्री विकासको लागि सूची दर्ाा सम्बन्धी सूचना 

सूचना प्रकाशित शमयत: २०७७।०७।०२ (CTEVT /SAKCHYAMTA website) 

दोस्रो सूचना प्रकाशित शमयत: २०७७।०७।२४ (गोिखापत्र) 

 

    Funded by: 

 
     European Union 

 

कोशभड-१९को विश्िव्यापी संक्रमणका कािण िैक्षक्षक क्षेत्रमा असहज परिस्थथयत उत्पन्न भएको कुिा सिवविधितै छ । यस विषम 
परिस्थथयतमा प्राविधिक शिक्षालयहरूले बैकस्पपक माध्यमबाट पिनपािन सुचारु गिी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसाययक तालीम 
परिषद्को पाठ्यक्रमले यनठदवष्ट गिेको शसकाई उपलस्धि हाशसल गनव ि प्रशिक्षाथीहरुलाई परििेि अनुकुल बाताििण सजृना गिी 
शसकाइमा सहस्जकिण गनव अत्यािश्यक भएको छ । त्यसैले परिषद् को बैकस्पपक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन कायवविधि, २०७७ 
अनुसाि बैकस्पपक प्रशिक्षण तथा बबद्युतीय शसकाइ प्रणालीको रुपमा परिषद् बाट विकास गरिएको ई-लयनवङ पोटवल 
www.elearning.ctevt.org.np मार्व त संचालन हुने  सैद्धान्तिक बबषयहरूको शिक्षण-शसकाई  क्रक्रयाकलापहरूलाइव यनिन्तिता ठदन सक्षमता 
परियोजनाको सहयोगमा ई-लयनवङ सामग्रीहरूको यनमावण गनव लाधगएको छ । यसमा डडप्लोमा ि वप्र-डडप्लोमा तहका विशभन्न 
कायवक्रमहरुको पाठ्यक्रम अनुसािका विषयहरुको सैद्धान्तिक पक्षहरु समाबेि गरिने छ । यसै साथ संलग्न सन्दभवका सतवहरू (ToR) को 
अधिनमा िठह ई-लयनवङ सामग्रीहरूको यनमावण गनुवपने भएकोले न्युनतम योग्यता पुगेका इच्छुक प्रशिक्षक तथा विषय विज्ञहरुलाई 
आफ्नो अध्यापनसंग सम्बस्न्ित सैद्धान्तिक बबषयहरूको ई-लयनवङ सामग्री यनमावण कायवमा सहभागी हुनका लाधग शमयत २०७७।८।८ 
गते शभत्र परिययजनाक्रक िेबसाइट www.sakchyamta.org.np  मा िहेको Online system मार्व त िा Hardcopy यनबेदन ठदइ सूची दताव 
गनुवहुन अनुिोि गरिन्छ । ई-लयनवङ सामग्री यनमावणका लाधग परिषद्को पाठ्यक्रम महािाखा मार्व त छनोट गरिएका कायवक्रमहरू ि 
सोसँग सम्बस्न्ित सैद्धान्तिक बबषयहरुको सूची तपशसलमा उपलेखखत website मा संलग्न छ । 

ई–शिक्षण सामग्री विकास िने बबज्ञको न्यूनर्म योग्यर्ा र्था ननिेदन साथ संलग्न िननापने कािजार्हरु 

• डडप्लोमा, प्रमाणपत्र ि वप्र-डडप्लोमा (प्रा.एस.एल.सी.) को लाधग सम्बस्न्ित बबषयमा न्यूनतम िैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र । 
• परिषद्का आंधगक, साझेदािी, सामुदाययक, तथा नीस्ज थतिमा सम्िन्िन प्राप्त गिेका शिक्षालयहरुमा कम्तीमा विगत तीन 

बषव देखख हालसम्म सम्बस्न्ित सैद्धान्तिक विषयको अध्यापन कायवमा संलग्न िहेको सम्बन्िीत शिक्षण संथथाले प्रमाणीत 
गिेको पत्रको प्रयतशलपी । 

• व्ययस्क्तगत विििण (Curriculum Vitae) 

विषेि ग्राह्यर्ा 
• सम्बस्न्ित विषयमा कम्यूटि तथा अन्य डडस्जटल माध्यमहरू प्रयोग गरि शिक्षण-शसकाइव सामाग्रीहरू तयाि गनव सक्ने ज्ञान 

तथा सीप भएको, 
• अनलाइवन शसकाइव धयिथथापन प्रणाली मूडलमा सम्बस्न्ित विषयका िैक्षक्षक सामग्री िाख्न ि शसकाइव क्रक्रयाकलापहरू तयाि 

गनव सक्ने । 
 

बबस्र्रृ् जानकारीको लागि सम्पका  ठेिाना 
प्राविगधक शिक्षा र्था व्यािसानयक र्ालीम पररषद् 

सक्षमर्ा पररयोजना 
सानोठिमी, भक्तपुि 

फोन नम्बर: ९७७ १ ६६३०४५२  

Website: www.ctevt.org.np or www.sakchyamta.org.np 

ईमेल: eutvetpp@gmail.com/info@sakchyamta.org.np 
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