
 

 

 

 

 

कार्यगत तालीम (OJT) का सम्बन्धमा ज्र्ादातर सोधधन ेप्रश्नहरु  
 
१) OJT को व्यवस्था कसले मिलाउँछ? 

पेशागत तालीमको व्यवस्थापनको समू्पर्ण जिमे्मवारी तालीम प्रदायक संस्थालाई जदइएको हुनाले OJT व्यवस्थापन पजन ताजलम प्रदायक संस्थाको 

जिमे्मवारीमा पदणछ। कजतपय अवस्थामा प्रजशक्षाथीले भनेका कम्पनी भए पजन नू्यनतम् मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा मात्र तालीम प्रदायक 

संस्थाले त्यस्तो कम्पनीसँग जलखित सहमजत गरी ती प्रजशक्षाथीलाई पठाउन भने सजकनेछ।  

 

२) िैले कमि मिन र मिनको कमि सिय OJT गननुपछु? 

यस कायणक्रममा प्रयोगमा ल्याइएको प्रोफेसनल कुकको ताजलममा िम्मा ८५४ घण्टा या कररब १०७ जदन OJT गनुणपछण  भने अन्य पेशाका लाजग 

पाठ्यक्रममा उले्लि भए अनुसार ५७६ घण्टा या कररब ७२ जदन हुनेछ। सामान्यता OJT जदनको ८ घण्टा गनुणपनेछ तर कजतपय अवस्थामा 

सम्बखित कम्पनीको जनयम या कामको चाप हेरी बढी समयको पजन अपेक्षा राख्न सके्नछन्। 

 

३) डायरी (Learner’s Dairy) सधैं राखै्न पछु? 

कायणगत तालीममा डायरी राख्नुको उदे्दश्य प्रजशक्षाथीले OJT मा के कजत जसके भनेर सम्बखित कम्पनी र तालीम प्रदायक संस्थाले थाहा पाउनु 

हो। अको अथणमा प्रजशक्षाथीले OJT को समयमा के कजत जसजकयो भनेर आफैले स्वमूल्यांकन गनुण पजन हो िसका आधारमा OJT को क्रममा 

कम्पनी प्रजशक्षकले पृष्ठपोषर् प्रदान गछण न् भने तालीम प्रदायक संस्थाले OJT को अवजधपजछ सीप परीक्षर्लाई लजक्षत गरेर के जवषयमा पूरक 

तालीम जदने भने्न िानकारी प्राप्त गछण न्। यसथण प्रजशक्षाथीले डायरी दैजनक रुपमा अद्यावजधक गरी राख्नु अत्यावश्यक छ।  

 

४) कम्पनी प्रमिक्षक (In-company Trainer) को के भूमिका रहन्छ?  

प्रजशक्षाथीहरुलाई कायणगत तालीम गराउन सहयोग गने कम्पनीको सम्बखित पेशाको वररष्ठ कामदारलाई कम्पनी प्रजशक्षकको रुपमा कायणगत 

तालीममा प्रजशक्षर् तथा सहि गने कायणका लाजग जनयुक्त गररएको हुन्छ। कम्पनी प्रजशक्षकले प्रजशक्षाथीलाई कम्पनीका जनयम तथा चलनका 

बारेमा अवगत गराउँछन् साथै जनयजमत रुपमा प्रजशक्षकको रुपमा सहयोग गने र प्रजशक्षाथीहरुको जसकाइ उपलखिको मूल्याङ्कन गछण न्। साथै 

कम्पनी प्रजशक्षकले प्रजशक्षाथीलाई आवश्यक पृष्ठपोषर् पजन प्रदान गदणछन्। 

  

५) कायाुलय सिय (Duty Hour) कस्तो हुन्छ? 

OJT मा िानुको एउटा मुख्य उदे्दश्य कायणस्थलको वातावरर् र कामको संसार (World of Work) जचनु्न पजन हो। तोजकएको समयमा आउने र 

िाने बानी कुनै पजन कमणचारीको अनुशासनको प्रमुि पक्ष हुनाले तोकेको समयमा कायणस्थलमा रहनु यहाँको कतणव्य हो। त्यसबाट नै भजवष्यको 

रोिगारीको ढोका समेत िुल्ने गदणछl 

 

६) के िैले त्यहाँ किुचारीको जसै्त सनमवधा पाउँछन ? 

OJT गनण िाने कम्पनीले यहाँलाई कायणस्थल उपलि गराएको हुन्छ। त्यसको अजतररक्त कम्पनीका दक्ष जशल्पीले यहाँलाई जसकाइरहेका हुन्छन्l 

यसको मतलब यहाँलाई कम्पनीले लगानी गररनैरहेको हुन्छl तसथण यहाँलाई अन्य कुनै सुजवधा जदने या नजदने जवषय सो कम्पनीको जनयम तथा 

जनर्णयमा भर पदणछ । तर तपाँई तालीम अवजधमा रहेको हुनाले सोही संस्थाका जनयजमत कमणचारीहरुको िसै्त सुजवधा भने प्राप्त हँुदैन।  

 

७) िैले कमि मिन छन ट्टी पाउँछन ? 

कुनै पजन प्रजशक्षाथीलाई सो कम्पनीको जनयम अनुसार कम्तीमा हप्ताको एक जदन छुट्टी जदनुपछण । भैपरर आउने अवस्थामा आफ्ना तालीम प्रदायक 

संस्थाका संयोिक तथा कम्पनी प्रजशक्षकको अनुमजतमा छुट्टी जलन सकु्नहुनेछ। यहाँको कुल तालीम अवजध १ हिार ६ सय ९६ घण्टाभररमा) 

यहाँले २६ जदन छुट्टी पाउनुहुन्छ।  

 

८) OJT को अवमधिा मसक्न नपाएका सीपका मवषयिा के हुन्छ? 

तालीम प्रदायक संस्ठाले यथासम्भव पाठ्यक्रममा भएका सबै कायणको अभ्यास गनण सके्न गरी OTJ स्थलको छनौट गनेछन्। तर पजन कुनै कुनै 

सीपको अभ्यास गनण अवसर नपाउने अवस्था हुन सके्न हुनाले तालीम प्रदायक संस्ठाले OJT अवजधपजछ सीप परीक्षर् हुनु अगाजड पुनः  कम्तीमा 

१५ जदन िजत ताजलम केन्द्रमा नै अभ्यास गराउनेछन्।  

 

 



 

९) OJT गरेको कम्पनीिा रोजगारीको संभावना छ मक छैन? 

कुनै कम्पनीमा OJT गनुणको अथण जसकाइकै क्रममा कायणस्थलको वास्तजवक अनुभव ग्रहर् गनुण हो। अभ्यासको अवसर उपलि गराउनुको अलावा 

पररयोिना या तालीम प्रदायक संस्था वा कम्पनीले तपाँईलाई रोिगारीको लाजग सहयोग र समन्वय गररजदन्छ। तपाँईको काममा जचत्त बुझ्यो र 

कम्पनीलाई आवश्यकता भयो भने रोिगारीको लाजग प्रस्ताव पजन गनण सके्नछ तर रोिगारीका लाजग सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूजमका यहाँको नै रहन्छl  

 

१०) OJT को सियावमधिा िालीि प्रिायकसँगको सम्पकु आवश्यक छ मक छैन? 

तालीम प्रदायकलाई OJT को अवजधमा जनयजमत रुपमा सबै प्रजशक्षाथीको अनुगमन गनण सुझाव जदइएको हुन्छ। साथै तालीम प्रदायक संस्थाले 

तपाँईको दैजनक हाजिरी हेरेर माजसक िचण जदन्छ। तपाँईको कायण प्रगजत तथा समस्या जनराकरर् आजदका लाजग पजन तालीम प्रदायक संस्थासँगको 

जनयजमत सम्पकण  आवश्यक छ।   

  

११) प्रमिक्षाथीलाई केही असनमवधा हँुिा के गने ? 

कुनै पजन प्रजशक्षाथीलाई कुनै प्रकारको समस्या भएमा सवणप्रथम त कम्पनी प्रजशक्षकलाई िानकारी जदनुपछण । यसले समस्या समाधान नभएमा सो 

कम्पनीको HR department र तालीम प्रादायक संस्थाको संयोिकलाई िानकारी जदनुपछण । यजत गदाण पजन समस्याको हल नजनसे्कमा 

पररयोिनाका कमणचारीलाई िानकारी जदनुपछण । पररयोिनाले प्रदान गरेको नम्बरमा म्यासेि गनण वा जलखित िानकारी वा दुवै गनण सकु्नहुनेछ।  

 

१२) बीचिा OJT को कम्पनी पररविुन गनु पाइन्छ? 

सामान्यतया: OJT को अवजधभरर प्रजशक्षाथी एकै स्थानमा कायणरत् रहोस् भने्न पररयोिनाको उदे्दश्य भए पजन कुनै अवस्थामा तालीम प्रदायक 

संस्थाले प्रजशक्षाथीले आवश्यक सीप एकै कम्पनीमा जसके्न अवसर नपाउने यकीन भएमा उसको सम्पकण मा रहेका अन्य कम्पनीमा पूरकका रुपमा 

पठाउन सके्नछ। कुनै जवशेष अवस्थामा पजन तालीम प्रदायक संस्थाले कम्पनी र पररयोिनाका सम्बखित व्यखक्तसँग छलफल गरी अन्य कम्पनीमा 

प्रजशक्षाथीलाई OJT का लाजग पठाउन सके्नछ।  

 

१३) सीप परीक्षण कमहले हुन्छ? यसका लामग के गननुपिुछ?  

सीप परीक्षर् CTEVT को राजरि य सीप परीक्षर् सजमजतले गछण । यसका लाजग जनजित समयमा आवेदन आह्वान गररन्छ। तर उपयुक्त संख्यामा 

परीक्षाथी भएमा अन्य समयमा पजन सीप परीक्षर् हुन सक्छ। OJT अवजध समाप्त भएपिात् तालीम प्रदायक संस्थाले १५ जदनको लाजग ताजलम 

केन्द्रमा रािी थप अभ्यास तथा प्रजशक्षर् गराउँछ। यस अवजधमा तालीम प्रदायक संस्थाले प्रजशक्षाथीका लाजग पाठ्यक्रम दोहोराउने र अभ्यास 

सीप परीक्षर् mock skill test समेत आयोिना गछण । तालीम प्रदायक संस्थाले नै प्रजशक्षाथीहरुको फाराम संकलन गरी सीप परीक्षर्का लाजग 

आवश्यक कायणको सहिीकरर् समेत गछण । पररयोिनाले पजहलो पटकको सीप परीक्षर्को शुल्क प्रदान गने व्यवस्था गरेको हँुदा यहाँले सो 

परीक्षर्मा उत्तीर्ण हुने गरी सीप जसकु्नपदणछl  

 

१४) अननगिनका किुचारीले मकन सोधखोज गिुछन्? 

अनुगमनमा आउने पररयोिनाका कमणचारीहरु तपाँईले गुर्स्तरीय प्रजशक्षर् प्राप्त गनुणहोस् भने्न आशा राख्छन् । यसैले उनीहरुले तालीमसँग 

सम्बखित जवजभन्न प्रश्न गनुणको मुख्य उदे्दश्य तपाँईले उजचत तवरले प्रभावकारी प्रजशक्षर् भएको छ छैन भनेर यकीन गनणको लाजग नै हो । उनीहरुको 

मूल धे्यय तालीम योिना अनुसारको समय ताजलकामा चलेको छ छैन, आवश्यक तालीम सामग्री उपलि छन् छैनन्, प्रजशक्षाथी जनयजमत छन् 

छैनन् िस्ता कुराको सुजनजितता गनुण हो l  

 

१५) िालीिको सिाप्तिपमछ पररयोजनाले केही सहयोग गछु मक?  

तालीमपजछ यहाँले तालीम प्रदायक संस्थाबाट प्रमार्पत्र प्राप्त गनुणहुनेछ। पररयोिनाले तालीम प्रदायक संस्थामाफण त् तपाँईको रोिगारीका लाजग 

सम्भाजवत रोिगारदातासँग पररचय गराई उपयुक्त रोिगारी प्राखप्तका लाजग सहयोग गनेछ । यहाँको सफलताको बारेमा िानकारी जलनका लाजग 

यस पररयोिना तालीमपिात् पजन जनरन्तर सम्पकण मा रहनेछl  
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