कायालय

योजनका ला ग मा

नवेदन कोड नं:------------------दता भएको के
फाराम

र

थान----------------------------

वीकृत । अ वीकृत भयो।

वीकृत । अ वीकृत गनको नाम:

अ वीकृत भएमा कारण:

सह":
#म त:

$ा%व&धक #श)ा तथा *यावसा यक ताल"म प-रष/
ा व धक

श ण

यसमा पासपोट

त ठान (TITI)

साईजको फोटो टाँसी

$#श)क $#श)ण(Training of Trainers-ToT) ताल"मका ला&ग दरखा त फाराम

आवेदकले फोटोमा

$ा%व&धक #श)ा तथा *यावसा यक ताल"म प-रष/, $ा%व&धक $#श)ण $ त3ठान र *यावसा यक #श)ा तथा

पन गर" सह" गन

ताल"म अ#भव/
ृ &ध प-रयोजना (EVENT Project) बीचको 9:प)ीय समझदार" (MOU) बमोिजम तयार पा-रएको
यो दरखा त फाराम पूण >पमा भनु पनछ। आफूलाई न#मCने वा खाल" ठाउँ कुनै हु छ भने Gयहाँ X &च ह Hदनु होला।
अ यथा फाराम पूरै नभरेको ठह-रन गई र/द हुनेछ।
१. $का#शत 9बKापन अनुसार #लन चाहनु भएको ताल"मका ला&ग नLन को3ठह>मा
ताल"मको नाम

समह
ू

ताल"म संचालन हुने

प3ट >पले भनुहोस ्।
थान

संचालन हुने #म त

२. तलका को3ठह>मा *यिPतगत 9बवरण लेQनुहोस ्।
पूरा नाम (अंRेजी ठूलो अ)रमा)
पूरा नाम (नेपाल"मा)
ठे गाना ( थायी)

अंचल

िजCला

गा.%व.स / न.पा.

वडा नं

ठे गाना (अ थायी)

अंचल

िजCला

गा.%व.स न.पा.

वडा नं

मोवाईल नं

फोन नं

ज म #म त

ई. मेल
#लंग

बुबा वा

जा त /

9बSम संवत ् मा__________

म / पु

आमाको नाम

ई वी सन ् मा____________
३ शैV)क %ववरण

जनजा त
____

ठे गाना

नाग-रकता नं / $ाTत
िजCला
_ ___

प3ट हुने गर" 9बषय खुलाई लेQनुहोस ्।

योWयता

%वषय

कूल, बोड, महा%व/यालय तथा

पास गरे को

%वXव%व/यालय, सीप पर")ण बोड

साल

Yेणी

४ कायानुभव लेQनुहोस ् ($ा%व&धक तथा *यावसा यक $#श)ण सLव धी मा:)
सं थाको नाम

1

पद

दे [ख (#म त)

सLम (#म त)

आवेदकले सLबि धत सं थाको नयुिPत प:, शैV)क $माणप:ह>का $ त#लपी र कायानुभवको

सLपादन गरेका मQ
ु य िजLमेवार"

प3ट >पले #म त खुलेको

प: अ नवाय >पमा पेश गनु पनछ। $ा%व&धक #श)ा तथा *यावसा यक ताल"म प-रष/ तथा अ तगतका #श)ालयह>को
हकमा #श)ालय $मुखको मनोनयन प: अ नवाय >पले पेश गनु पनछ र उPत मनोनयन प:को बोधाथ $ा%व&धक #श)ा
तथा *यावसा यक ताल"म प-रष/लाई Hदएको हुनु पनछ। ६ मHहना भ दा बढ" समयदे [ख $#श)ण कायमा संलWन
नभएको *यिPत यो ताल"मको ला&ग योWय हुने छै न।
५. ताल"म #लएको %ववरण लेQनुहोस ् ($ा%व&धक $#श)ण र *यावसा यक पेशागत सLब धी मा:)
ताल"मको नाम

ताल"म $दान गन सं थाको नाम

ताल"मको #म त:---दे [ख---सLम

ताल"म #लएको

थान

६. यो ताल"म `कन #लन चाहनु भएको हो? तीन मQ
ु य उ/दे Xयह> अंRेजीमा लेQनुहोस ् (अंRजीमा लेQन नसकेमा मा: नेपाल"मा
लेQनुहोस ्)।
१
२
३

७. यो ताल"ममा सहभागी हुँदा ताल"म चलेको Hदनको Hहसाबले $Gयेक सहभागीलाई ताल"म पूरा गरे प छ >. ८०० (ने.>. आठ सय
मा:) का दरले दै नक नवाह भeा $दान ग-रनेछ। यो बाहेक fमण खच, खाजा खच लगायत अ य कुनै सु%वधा Hदईने छै न।
८. मेरो $ तब/धता
ताल"ममा छनोट भएमा म पूण समय Hदई ताल"म #लने छु र बीचैमा छोडेमा लागेको खच

आवेदकको नाम, थर:

`फता गनछु।
मेरो नाम, ठे गाना, फोन वा मोवाईल नं $#श)क सच
ू ीमा राखी वेब साईट वा अ य

सह" र #म त:

$काशनह>मा $का#शत गदा कुनै आप%e हुने छै न।
मैले मा&थ उCलेख गरेका नयुिPत प:, शैV)क, कायानुभव र ताल"म सLब धी
9बवरणह>का संलWन आवXयक कागजातह>का $मा[णत नPकलह>को संQया (

) ठgक

छन ् । यस फारामका सLपण
ू बँद
ू ाह> राhर" पढ" बझ
ु ी आफैले भरे को छु। मैले भरे को %ववरण
तथा पेश गरे का कागजातह> झुiठा ठह-रएमा कानन
ू बमोिजमको कायवाह" भोWन मंजुर छु
भ न सह" गदछु।
ट य: फाराममा उCले[खत %ववरणह>लाई $मा[णत गन कागजातह>का $मा[णत नPकलह> अ नवाय >पमा पेश गनु पनछ।
अ यथा फाराम

वत: र/द हुनेछ। छनोट पर")ाका Hदन पेश ग-रएका $माणप:ह>को सPकल सHहत उपि थत हुनु

पनछ।

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ा%व&धक #श)ा तथा *यावसा यक ताल"म प-रष/

C

T E V T
1989

ा व धक

श ण

त ठान

सानोHठमी, भPतपुर ।
छनोट पर! ाको ला ग

वेश प
नाम

आवेदकको पासपोट

आवेदकको

साईजको फोटो

ह ता)र

कोड नं.(दता गन
कमचार"ले भन)
ताल!मको नाम र म त
अ&धकृतको ह ता)र:

के&
छनोट भएमा ताल!ममा सहभागी हुन आउँ दा यो
ध यबाद ।

वेश प

पेश गनु पन1छ ।

