TMIS User Manual

परिचय
यस TMIS मा तालिम प्रदायक संस्थाहरुिे तालिम सरु
ु हुनु भन्दा अगाडी दे खि तालिम सम्पन्न भए
पश्चात प्रशीक्षाथीहरु रोजगार/स्वरोजगार भएको वववरण सम्म Entry गनुपने हुन्छ। तालिमको सम्पुणु
प्रक्रिया नै यसै TMIS मा आधाररत भएर गररने र भक्
ु तानी पनन यसै TMIS को प्रनतवेदनको आधारमा गररने
हुुँदा यो स्वएच्छछक नभइ अननवायु रुपमा सम्पन्न गनुपने कायु हो। यो TMIS Web Based भएको हुनािे
Internet भएको जुनसुकै Computer बाट चिाउन सक्रकन्छ।

सुरु गर्ने तरिका
1. Computer मा Internet चलिरहे को कुरामा आश्वस्त हुनुहोस ्।
2. Chrome/Edge/Firefox जस्तै कुनै Browser िोल्नह
ु ोस ्।
3. Address bar मा www.tmis.feb.gov.np Type गरे र Enter थथछनुहोस ्।
4. User Name र Password माग्ने फाराम िल्
ु छ। तपाइुँको संस्थािाइ ददइएको User Name र
Password Type गरी Login Button मा Click गनह
ु ोस ्।
5. ति दे िाइएको Window िल्
ु नेछ।
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Password परिवततर्न गर्ने तरिका
1. ति ददइएको थचत्रमा जस्तै Change Password Menu मा Click गनह
ु ोस ्।

2. ति ददइएको Window िल्
ु नेछ।

3. Old Password मा Login गदाु प्रयोग गरे को Password Type गनह
ु ोस ्।
4. New Password र Confirm Password मा आफुिे राख्न चाहे को नयाुँ Password Type गनह
ु ोस ्।
5. Change Password Button मा Click गनुहोस ्।

प्रशिक्षक(Trainer) ि सहायक प्रशिक्षक Entry गर्ने तरिका
1. TI Menu मा Click गनुहोस ्।
2. Add Instructor मा Click गनह
ु ोस ्।
3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।
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4. New Button मा Click गनुहोस ्।
5. यस प्रकारको Window िल्
ु नेछ।

6. प्रलशक्षकको सबै वववरण भरी Save Button Click गनुहोस ्।
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प्रशिक्षक(Trainer) ि सहायक प्रशिक्षक Edit/Modify गर्ने तरिका
1. TI Menu मा Click गनह
ु ोस ्।
2. Add Instructor मा Click गनुहोस ्।
3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।

4. Search Button मा Click गनुहोस ्।
5. यसरी सुची दे खिनेछ। सच
ु ीमा भएको सम्बच्न्धत प्रलशक्षकको Row रहे को रातो घेरामा दे िाइएको
Edit Button Click गनह
ु ोस ्।

6. वववरण सछयाइ Save Button Click गनह
ु ोस ्।
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Training Plan Entry गर्ने तरिका
1. TI Menu मा Click गनह
ु ोस ्।
2. TI 1: Training Plan मा Click गनुहोस ्।
3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।
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4. Year तथा Event ID छानी, FEB Contact Person Details बाहे कका सम्पण
ु ु वववरण भरी Save Button
Click गनुहोस ्।
5. Click गनु नलमल्ने वववरण भनु पदै न। यो कुरा सबै Template हरुमा िागु हुन्छ।
6. प्रत्येक Event ID को िाथग छुट्टा छुट्टै वववरण भरे र Save गनु पदु छ।
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7. काम गदै जाुँदा योजना अनस
ु ार काम नभए पनन Training Plan सछयाउनु पदै न।
8. कुनै गल्ती भएर सछयाउनु परे मा कुन Event ID सछयाउने हो सोही Select गरी सछयाएर Save
Click गनु पदुछ।

Applicant/Trainee Entry गर्ने तरिका
1. TI Menu मा Click गनुहोस ्।
2. TI 2: Trainee/Applicant Entry मा Click गनुहोस ् ।
3. यस प्रकारको Window िल्
ु नेछ।

4. Year र Event ID छान्नह
ु ोस ्।
5. Add Profile of Trainee Button Click गनुहोस ्।
6. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।
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7. Trainee को सम्पण
ु ु वववरण भरी Save Button Click गनह
ु ोस ्।
सबै वववरणहरु अननवायु छन ्। Photo को अथधकतम Size 100KB र नागररकताको अथधकतम Size
1MB ननधाुरण गररएको छ। Event ID Publish गनु अनुरोध गरे को तीन ददन लभत्रमा (ववदा परे मा
पनन) सम्पण
ु ु Trainee को वववरण Entry गररसक्नु पनेछ। तत्पश्चात Entry गनु सक्रकने छै न।
Locked मा Yes गरे र Save गरे पश्चात कुनै पनन वववरण थपघट गनु सक्रकं दै न।

Applicant/Trainee Entry को ववविण थपघट गर्नुत पिे मा
1. TI Menu मा Click गनह
ु ोस ्।
2. List/Edit/Delete Trainees मा Click गनुहोस ् ।
3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।
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4. Search Button Click गनुहोस ् , सम्बच्न्धत Trainee को Edit Button Click गनह
ु ोस ्।
5. वववरण सछयाइ Save गनुहोस ्।
6. Search गनु अगाडी ववलभन्न Parameter(i.e. First Name, Last Name, Mobile Name, Father Name )
रािेर सोही अनुसार Search गनु पनन सक्रकन्छ।

TI 3: Implementation of Training Event
यो Template तालिमको वववरण Entry गनु प्रयो गररन्छ। तािलम शुरु भएको तीन ददन लभत्र यो
Template Save गरर सक्नु पदु छ अन्यथा Save गनु सक्रकंदै न।
1. TI Menu मा Click गनुहोस ्।
2. TI 3: Implementation of Training Event मा Click गनह
ु ोस ्।
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3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।

4. Year तथा Event ID छानी, उपिब्ध भएका सम्पण
ु ु वववरण भरी Save Button Click गनह
ु ोस ्।
5. प्रत्येक Event ID को िाथग छुट्टा छुट्टै वववरण भरे र Save गनु पदु छ।
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6. कुनै पनन हाितमा कुनै Event सञ्चाि हुन नसक्ने ननच्श्चत भएमा मात्र Reason behind the
event could not be carried out मा कारण उल्िेि गनु पदु छ। तत्पश्चात उक्त Event रद्द भएको
मानननेछ।

TI 4: Attendance of Trainee
प्रलशक्षाथीहरुको दै ननक हाच्जरी गनुको िाथग यो Template को प्रयोग गररन्छ। यसका िाथग दे हायको
प्रक्रिया अविम्बन गनु पदुछ।
1. TI Menu मा Click गनुहोस ्।
2. TI 4: Attendance of Trainee मा Click गनह
ु ोस ्।
3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।

4. लमनत पररवतुन गनु सक्रकं दै न त्यसैिे आजको आजै हाच्जरी Entry गररसक्नु पदुछ।
5. Event ID Select गरे र List मा भएका प्रलशक्षाथी मध्य उपच्स्थत प्रलशक्षाथीको Check Box मा दिक
िगाएर Save Button Click गनु पदु छ।
6. प्रत्येक Event को िाथग बंद
ु ा नं ५ को प्रक्रिया अपनाउनु पदु छ। ९०% हाच्जरी नभएको प्रलशक्षाथी
Dropout माननन्छ।
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TI 5: Graduation and Skill Test/ Print Certificate
प्रशीक्षाथीको तालिम परु ा गरे को वा बबचैमा छाडेको तथा Skill Test को वववरण Entry गनु यो Template को
प्रयोग गररन्छ। साथै तालिम पुरा गनेको प्रमाणपत्र Print गनु समेत यसको प्रयोग गररन्छ।
1. TI Menu मा Click गनुहोस ्।
2. TI 5: Graduation and Skill Test मा Click गनुहोस ् ।
3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।

4. Search Button Click गनुहोस ् , सम्बच्न्धत Trainee को Skill Test Entry Click गनह
ु ोस ्।
5. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।
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6. वववरण भरे र Save गनुहोस ्।
7. Search गनु अगाडी ववलभन्न Parameter(i.e. First Name, Last Name, Mobile Name, Father Name,
Event ID ) रािेर सोही अनस
ु ार Search गनु पनन सक्रकन्छ।

TI 6: Domestic Employment
प्रशीक्षाथीको तालिम पुरा गरे पश्चात नेपािमा गरे को रोजगारीको वववरण Entry गनु यो Template को
प्रयोग गररन्छ।
1. TI Menu मा Click गनुहोस ्।
2. TI 6: Domestic Employment मा Click गनुहोस ् ।
3. यस प्रकारको Window िल्
ु नेछ।
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4. Search Button Click गनुहोस ् , सम्बच्न्धत Trainee को Employment (Domestic) Click गनह
ु ोस ्।
5. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।
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6. रोजगारीको वववरण वववरण भरे र Save गनुहोस ्।
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7. Search गनु अगाडी ववलभन्न Parameter(i.e. First Name, Last Name, Mobile Name, Father Name,
Event ID ) रािेर सोही अनस
ु ार Search गनु पनन सक्रकन्छ।

TI 7: Foreign Employment
प्रशीक्षाथीको तालिम परु ा गरे पश्चात ववदे शमा गरे को रोजगारीको वववरण Entry गनु यो Template को
प्रयोग गररन्छ।
1. TI Menu मा Click गनुहोस ्
2. TI 7: Foreign Employment मा Click गनुहोस ् ।
3. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।

4. Search Button Click गनुहोस ् , सम्बच्न्धत Trainee को Employment (Foreign) Click गनह
ु ोस ्।
5. यस प्रकारको Window िुल्नेछ।
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6. रोजगारीको वववरण वववरण भरे र Save गनुहोस ्।
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7. Search गनु अगाडी ववलभन्न Parameter(i.e. First Name, Last Name, Mobile Name, Father Name,
Event ID ) रािेर सोही अनस
ु ार Search गनु पनन सक्रकन्छ।
Reports
TMIS मा ववलभन्न ररपोटु हरु हे नु तथा वप्रन्ट गनु सक्रकन्छ। यसका िाथग TI Menu मा TI Reportक
Click गनुहोस।
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सम्बच्न्धत Report मा Click गरे पनछ ववलभन्न Filter Parameters दे खिन्छ, आवश्यकता अनुसारको
Parameter Select गरे र Search Button Click गनह
ु ोस ्।

***The END***
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